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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile
siz'in, otlak ve çayırlıklarla iköy sınırları yü
zünden yaygın 'bir şekilde süregelen kavga ve 
ihtilâfların giderilmesi 'hakkındaki temenni
sinden. sonra İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata 
Ibu hususta gerekli açıklamada bulundu. 

Belediye Kanununda' değişiklik yapılmasına 
ve il'gili bâzı kanunların kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı kabul olundu. 

İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda de
ğişiklikler yaıpılmasına ve ilgili bâzı kanunla

rın kaldırılmasına dair ikamın tasarısının mad
deleri üzerinde 'bir süre görüşüldü. 

9 . 8 . 196!3 Salı günü saat 14 te toplanılmak 
üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Balıkesir 

Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

Kâtip 
Ankara 

İbrahim Sıtkı Hutipoğlu 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Amasya Milletvekili NcvzaJt Şener'in, 

Amasyada''ki ikinci bir şeker fabrikasının ku
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miştir. (6/651) 

2. — Çorum Milletvekilli Muzaffer' Dün
dar'ın, Çorum ilinde, Devlet Su İşlerine taallûk 
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1. — Konya Milletvekili Faruk Sülkan'm, 
Sosyal Yardımı Fonu tesisi ve toplanan parala
rın tevzi şekli hakkındaki Yönetmelik gere
ğince, 1962 ve 1963 yıllarında, .muhtelif grupa 
dâhil derneklere ne miktar yardım yapıldı-
dığına dair yazılı soru önergesi, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/3,31 > 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel

lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı (1/494) (Karma Bütçe Komisyonuna) 

Raporlar 

2. —. «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Biı.'liği arasındaki 8 Ekim 
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Dıgişleri Komisyonu tezkeresi (1/459) (Gün
deme) (S. Sayısı : 308) [Dağıtma tarihi : 
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deme) (S. Sayısı : 821) [Dağıtma tarihi : 
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4. — Zirai maddeler ticaretinin geliştirilme
si ve yardı'm]aşma hakkındaki muaddel Ameri

kan Kanunu hükümleri gereğince Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında akdolıınan 20 Ocak 
1958 tarihli Muaddel Anlaşmayı tâdil eden 29 

•Mart 1961 tarihli Andlaşnıanın uygun bulundu
ğu hakkında kanun tasarısı ve Anayasa Ko
misyonu mütalâa raporu ile Ticaret Komisyonu 
raporu (1/272) (Gündeme) (S. Sayısı : 329) 
[Dağıtma tarihi - . 8 . 7 . 1963] 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Muha
sebesinin 1963 yılı Mart, Nisan ve Mayıs ay
ları hesabı haikkında Hesapları İnceleme Ko
misyonu rapora (5/24) (Gündeme) (S. Sayısı : 
330) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1963] 

6. — Nevşehir Milletvekili AH Baran Nu-
manoğlu ve 13 arkadaşının, Türkiye Halk Ban
kası ve Halk sandıiarı hakkındaki 2284 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine1 

ve bu kanuna ibâzı maddeler eklenmesine dair 
olan 5652 ve 6854 sayılı kanunlara ek kanun 
teklifi ve Ticaret, içişleri, Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (2/245) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 331) [Dağvtom'a tarihi : 8 . 7 . 1963J 
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B Î R Î N C I O T U R U M 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KATİPLER : Vefa Tanır (Konya), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yeter çoğunluğumuz vardır. 
Müzakerelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'-. 
nun, Eskişehir ili sınırları içinde yağmur ve dolu
nun meydana getirdiği büyük hasar hakkında de
meci. 

BAŞKAN — Sayın Zeytin oğlu, gündem dışı 
söz istiyorsunuz; çok kısa olmak şartı ile buyu
run. 

AZÎZ ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Muhte
rem Başkan, muhterem arkadaşlarım, , 

Bu sene bilhassa son aylarda Eskişehir'deki 
fazla yağışlardan Sarıyar Barajı suları önliye-
memiş Sakarya nehri taşmış, vadisindeki Sarı-
cakaya kazamızın ve bütün köylerinin arazisine, 
bağ, bahçelerine, sulama dolaplarına büyük za
rar vermiş, almış götürmüştür. 

Yine bu fazla yağışlardan, Porsuk Barajı su
ları önliyememiş, Porsuk nehri taşmış, gerek Es
kişehir'e kadar olan güzergâhmdaki Gökçckı-
san, Yenisofea, İncesu ve sair köylerin arazile
rini, 

Gerekse Eskişehir'in içinde bâzı mahalleleri 
ve çarşıyı ve gerekse Eskişehir'den sonra Polat
lı yakınlarındaki Beylik Köprü'ye kadar olan 
tren yolu güzergâhmdaki Gökdere, Çavlum, 
Anapmar, Alpu, Beylikahır, Yalmh, Yunusemre, 
Sazak, Bizer ve bunların civarındaki diğer köy
lerimizin tarlalarına büyük zarar vermiş, aylar
ca sular çekilmemiş ve. halen bir kısım yerler göl 
haline gelmiş bulunmakta büyük zararlar ver
miş, on binlerce dönüm tarla ekilememiştir. 

Son günlerde de Çifteler kazamızda dolu âfe
ti olmuş, gerek kazanın bir kısmı, gerekse bir 
kısım köy zarar görmüştür. Bu âfetlerin bir 
kısmı eski, yani üç aylık, bir kısmı ise yenidir. 
Maalesef Hükümet bugüne kadar ne âcil tedbir 
almış ne de esaslı tedbirlerini tacil etmiş ve ne 
de esaslı tetkik ve tahkik ile köylerimizin ve 
vatandaşlarımızın zarar ve ziyanlarını ve vazi
yetlerini nazarı dikkate alınıştır. 

Zirai sahada bilhassa böyle Jâkaydi olursa, 
bütün •ümitlerimizi bağladığımız zirai kalkınma 
ve zirai reformu gerçekleştirenıiyceeğimizden 
korkulur arkadaşlarını. İşte bu sebepten birinci 
derecedeki ziraat bölgemiz olan Eskişehir'imizin 
]0 da bir görülen böyle bereketli bir senede
ki vaziyetini Meclis kürsüsünden belirterek Hü
kümetimizi gerek âcil tedbirler, gerekse esaslı 
tedbirler için harekete geçmesini ve bu zarar 
gören vatandaşların zarar ziyanları, Ziraat Ban
kası borçları, tohumluk, kredi ihtiyaçları ve 
boş kalan arazileri üzerine eğilmesini arz ve is
tirham ederim. Hürmetlerimle. 

2. —• Vazife ile yurt dışına giden Devlet Baka
nı ve. Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'na, 
dönüşüne kadar, Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'-
m vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/653) 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi var, okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'nun 
dönüşüne kadar kendisine, Sanayi Bakanı Fethi 
Çelikbaş'ıtı vekillik etmesinin, Başbakanın tek

lifi üzerine, muvafık görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. —'tdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda 
değişiklikler yapılmasına dair kanun tasarısı ve 
C. Senatosu İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz 
ve 6 arkadaşının, tdarei Umumiyei Vilâyat Ka
nununa bâzı maddeler eklenmesine, bu kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı mad
deleriyle bâzı kanunların kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve İçişleri ve Adalet komisyonları 
raporları (1/399, 2/340) (S. Sayısı: 285) (1) 

BAŞKAN — Tasarının maddeleri üzerinde 
müzakereye devam ediyoruz. 

(Bir 'önceki Birleşimde elimizde bulunan 
matbu 'evrakta geçici 'birinci ımaddesi (2) ola
rak telâkki edilmişi! 'Şu anda geçici ikinci 
madde olarak görülen, adında 'geçici madde 
3 olarak kabul edeceğimiz maddeye 'gelmiş 
'bulunmaktayız. 

GEOÎCİ MADDE '3. — Bu dönem için il ge-' 
nel meclisleri üye -seçimleri T3 Ekim 1963 tari
hinde yapılır. 

Bu meclislerin kanuni süresi 1967 Ekim ayı
nın birinci gününe kadar devam eder. 

BAŞKAN — Geçici 'madde 3 üzerinde söz 
istiyen var mı? Olmadığına 'göre... 

ADALET KOMİSYONU (SÖZCÜSÜ ALÎ 
OÜCEOĞLU ('Giresun) — Bu hususta önerge
miz vardır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında daha ev
vel önengeyd okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda deği

şiklikler yapılmasına dair Kanunun ıgecici 3 ncü 
maddesinin aşağıda yazılı ' olduğu şekilde de
ğiştirilmelini arz ve teklif ederiz. 

lamir Sakarya 
Şükrü Akkan Muslihittin Gürer 

(1) 285 S. Sayılı basmayazı 2.7. 1963 tarih
li 106 ncı Birleşim tutanağı sonundadır. 

Konya 
Faruk Sükan 

istanbul 
Mahmut Rıza Bertan 

Çorum 
Muzaffer Dündar 

Izımir 
Muzaffer Döşemeci 

izmir 
Ali Naili Erdem 

Izımir 
Saiım Kaygan 

Geçici madde 3. — Bu dönem için fil ge
nel meclisi üye seçimleri 13 Ekim 1963 tari
hinde yapılır. 

Bu meclislerin kanuni süre'si 1967 yılının 
Eylül ayının 3 ncü Pazar 'gününe rasıtlıyan ta
rihte seçilecek yenilerinin işe başlamasına ka
dar devam eder. 

BAŞKAN —• Değişiklik önergesini 'okumuş 
bulunuyoruz, önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 70 .e karşı 74 oy-
II a önerge reddedilmiştir. 

Sayın 'Ülker, ıgeçici madde 3 ile ilgili hir 
önergeniz henüz gelmiştir, 'okutuyorum. 

Milleti Meclisi Başkanlığına 
Geçici 3 ncü ımaddedelki! «13 Ekim 1963» 

ibaresinin «17 Ekim 1:903» alarak değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — önergeyi okutmuş bulunuyo
ruz. Komisyon söz talebedip etmediğini lüt
fen işaret buyursun. Buyurun komisyon. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALI 
OÜOEiOĞLU (Gire&un) — Muhterem arkadaş-
larım, ıseçim tarihi hakkında (komisyonumuzun 
verdiği bir önerge vardır, önerge diğer çıkmış 
olan ISeçim Kanununda olduğu 'gibi bütün se
çimlerin aynı ıgünde aynı anda başlamasını 
âmirdir, önergemiz 'okunduğu takdirde öner- • 
ıgenin kabulünü rica» ederiz. 

REŞİT. ÜLKER -(-İSTANBUL) — 17 Ka
sıma iltihak ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın 'Ülker, önergenizi geri 
mi alıyorsunuz? 
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REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Efendim, ilti

hak ediyorum komisyona. 
BAŞKA'N Komisyon 'tarafından veril

miş bir değişiklik önergesi var, onu okutu
yorum. 

Sayın 'Başkanlığa 
İdarei Um Himayeyi Villâya t Kanununda de

ğişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının 'ge
çici ti ncü ITİ a (idesin in aşağıdaki sekilide tedvi
nini arz ve teklif ederiz. 

Adalet 'Komisyonu Sözcüsü 
'Giresun 

Ali O üc e oğlu 

Geçici madde 3. 'Bu döneme mahsus .ol
mak üzere il genel ımeetLsi üye seçimleri için 
seçmen kütüklerinin yay.ilmasına 1 Ekim 1963 
tarihinde 'başlanır ve 17 Kasım 19'RH Pazar gü
nü oy verilir. 

Bıı dönemde seçilecek, il geneli meclisi üye
lerinin kanuni görev süresi 1967 yılının Ekim 
ayının birinci ıgiinüne kadar devamı eder. 

'BAŞKAN — Değişiklik önergesini oya su
nuyorum. Kabul edenler... Etim iyeni er... 'Kabul 
ed il misti r. 

önerge komisyon tarafından verilmiş oldu
ğu için. filhal kabulü mutazamımındır. O yön
den, maddeyi tekrar okutup oylarınıza suna
cağım. 

(Geçici ;> ncü madde değişik şekliyle .tek-" 
rar okundu.) 

'BAŞKAN — Geçici ti ncü maddeyi oya su
nuyorum. Kaıbul edenler.., Etmiyen'ler... Kabul 
edilmiştir. 

föaym arkadaşlarını, bu 'kanunun dalı a ön
ceki .Birleşimde müzakere'sinde, bâzı maddeler 
değişiklik önergeleriyle birlikte komisyona 
iade edilmişti. Komisyon tarafından düzenle
nen yeni maddeler geltmiştlr. (Bunların müza
keresine başlıyoruz. 

Komisyon tarafından kanunun başlığı şu 
şekilde düzeltilmiştir. ()kutııyorum. 

Yüksek 'Başkanlığa 
Kanun adının aşağıdaki şekilde değiştiril-

• m.esrini arz ve teklif ederiz. 
Adalet Komisyonu Adalet Komisyonu 

'Başkanı Sözcüsü 
Hüdai Oral Ali Oüceoğlu 

İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda de
ğişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunla
rın kaldırılmasına dair kanun tasarısı. 

BAŞKAN — Komisyon tarafından yeni şe
kilde düzenlenmiş o'lan kanını 'başlığını ini şe
kilde oyunuza sunuyorum. Kabul 'edenler... Et-
ıniyenler.,. Kalbııl edilmiştir. 

Ek madde 4 üzerinde yapılan görüşmeler
de bâzı değişikliklerle önergenin dikkate alın
ması kabull edilmiştir. Komisyon tarafından 
maddenin düzenlenmiş şeklini okutuyorum. 

Yüksek Baş'kanlığa 
Ek madde 4 ün aşağıdaki şekilde değişti ril-

m esin i. arz ve teklif ederiz. 
Adalet Komisyonu' Adalet Komisyonu 

'Başkanı * Sözcüsü 
Denizli Giresun 

Hüda'i Oral Ali Oüeeoğhı 

l<lk madde 4. — Seçilme yeterliğine sahip 
1 her vatandaş il genel nıeelisi üyeliğine adaylı
ğını koya'bilir. 

Partilerin, merkez ilçede il idare kurulları, 
diğer ilçelerde il ve ilçe idare kurulları aynı 
niteliği haiz butlun m ak şartiyle o çevrenin çı-
'karacağı üye sayısı kadar il genel meclisi üye
liği için aday gösterebilirler. 

'Siyasi partiler asıl üyelik için gösterdikleri 
aday kadar yedek üyelik içinde aday göster 
inek zorundadırlar. 

Her Ihangi bir sebeple eksik aday göstermiş 
'bulunan siyasi partilerin aday 'gösterme yet
kisini haiz bulunan organilarma, ilçe seçim ku
rulu tarafından eksiklerin derhal tamamlan-
iinası lüzumu bildirilir, ilgili parti teşkilâtı 
bu tebliğden itibaren iki gün içinde eksik 'ka
lan adaylıkları doldurur. Aksi takdirde o si
yasi parti bu seçimi •çevresinde seçime katılma 
hakkını kaybeder. Adaylık için oy verme gü
nünden önceki otuzuncu ^i\n saat 17 ye kadar 
müracaat edilir. 

'Bu müracaat ilçe seçim kurutu 'başkanlığı
na adaylık için aranan şart ve nitelikleri haiz 
bulunduğunu belirten bir yazı ile yapilır. 'Bu 
takdirde sözü geçen kurul 'başkanı müracaatın 
alındığına, dair adaya veya siyasi partiye 'bir 
belge vererek müraoaatleri beldenin özelliğine 
•göre ıhaîkın en iyi şekilde duyabileceği tarzda 
geçici olarak ilân ederler. 
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îlçe, seçim kurullları ^adayları hakkında yap
tıkları inceleme sonunda şartlarda veya nite
liklerde bir eksiklik veya aykırılık gördükleri 
takdirde durumu en çok iki gün içinde müra
caat sahiplerine ve partilere duyururlar. 

Adaylıklara geçici olarak ilânından itiba
ren iki ıgün içinde üçe seçim kuruluna itiraz 
edilebilir. İtirazlar ilçe seçim kurulunca en 
ge'ç oy veraıe gününden önceki 25 nci tgünü ak
şamına kadar karara bağlanır. 

'İlgililer, kararlara karşı 2 gün içinde se
çim kuruluna itiraz edebilirler. İl seçim kuru
lu üç !gün içimde ve en geç kesin aday listesinin 
ilân 'gününe kadar ibu itirazları kesin olarak 
karara 'bağlarlar. 

ıSiyasi partilerin aday listelerinde yapılan 
itiraflar üzerine eksiklik husule geldiği tak-
'dirde, ilçe seçim kurulunun 'tebliğinden itiba
ren iki gün içinde 'bu eksiklikler tamamlanır. 
Aks/i takdirde siyasi parti o 'seçim çevresinde 
seçime katılma (hakkını (kaybeder. 

Adaylıklar kesinleştikten sonra ilçe seçim 
kuralları 'bütün adayları oy <verme gününden 
önceki yirminci gün ilân eder. 

Adaylığın illânından sonra adaylıktan isti
fa, seçim sonuna 'kadar nazarı itibara alınmaz.-
Ancak, bu gibiler seçilmiş bulunurlarsa istifa
ları hüküm ifade eder ve yerlerine kendilerin
den sonra gelenler seçilmiş sayılırlar, ölüm 
halinde dahi aynı sekilide hareket edilir. 

BAŞKAN — Ek madde 4 ün (komisyon ta
rafından düzenlentmiş şeklini "okutmuş bulun
maktayız. Bu arada sayın arkadaşlarım şunu 
hatırlatmak isterim; bunu takiben gelecek baş
ka kanun tasarılarının açık oya tabi oHması 
bakımından arkadaşlarımızın salonu terk etme
melerini rica ederim. Buyurun Sayın Aziz 
Zeytinoğlu. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muh
terem arkadaşlarım, bu gelen maddenin hiçjbir 
yerine itiraız edecek değilim. Yadnız 'hür Ihu-
susa nurada işaret etmek isterim. Madem ki bir 
yeni madde tedvin ediyoruz, 'burada buna 
mensup teşekküllere kolaylık göstermemiz, o 
teşekküllerde her 'hangi 'bir karışıklık ^ka r 
ımamak bakımından yerinde olur kanaatinde
yim. <Bu maddede siyasi partilerin adaylarını 
asıl ve yedek olarak ayrı ayrı göstermeleri zik-
redül'mektedir. Halbuki diğer nâzı kanunları-
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mızda ve bunda da olabilir.; asıl üye kadar ıbir 
katını eklemek 'suretiyle fakat asıl ve yedek 
olarak zikretmemek şartiyle 20 ise 40, 15 ise '30, 
30 lise '60 yani 'bir katı kadar, yani yedek m'ik-
tar^nca isim 'göstermek şartı konulur. Yalnız 
ve yalnız asıl ve yedek -olarak ayrılmamak her 
parti için, parti içi teşkilâtları, parti içi kar
gaşalıkları için çok yerinde olur kanaatinde
yim. Madem ki siyasi partileri iştirak ettiri
yoruz, <o partilere kolaylık gösterecek şekilde 
bu maddeyi tedvin edersek çok yerinde olur 
kanaatindeyim, arz etmek istediğim budur. Bir 
katı kadar aday gösterelim, fakat asıl ve yedek 
diye ayrı, ayrı zikretmiyelim. Yalnız bu hu
susun çıkarılmasını arz ve istirhamı ederim. 

BAŞKAN — Sayıiı Bilgin, buyurun. 

' AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlar, ek 4 ncü maddenin Komisyon tara
fından tâdil şeklinde asıl ve yedek üye ayrı gös
terilmek hususu zikredilmektedir. Benden evvel 
konuşan Sayın Aziz' Zeytinoğlu arkadaşımız par-, 
tiler içinde yapılacak kargaşalık dolayısiyle olan 
kısma temas ettiler. 'Bendeniz bir <başka noktaya 
temas edeceğim, bir başka açıdan bu işi ele ala
cağım. Yedek gösterilmesinin mahzurları yalnız 
bu değildir, arkadaşlar. Yedek gösterildiği tak
dirde yedekler ayrı, asiller ayrı oy toplayacak
lardır. ıBir zaman gelecek ki, yedekler asilden 
fazla oy aldığı halde o arkadaş yedekte kalmaya 
mahkûmdur. Çünkü yedek olarak seçilmiş ola
caktır. Yedek olmayan âza ondan daha az aldı- . 
ğı halde asıl üyelikte kalabilecektir. Yedek tas
rih edildiği için yedekten asıla intikal başka 
türlü olamaz. Fazla oy aldığı hailde dahi asil ola
maz, yedekte kalabilir. Bu ıçok mahzurludur. 
Mademki demokraside oy çokluğu esastır, ye
dek dahi olsa çok oy alan bir kimsenin aslol-
masının evleviyetle tercih edilmesi lâzımdır. 
Yedek olarak rey verdiğimin takdirde ta mah
zuru önliyemeyiz arkadaşlar. Bunun en büyük 
mahzuru burasıdır. 

iSonra itiraz 'müddetlerinin iki gün içinde 
ıbildirilmesi zarureti vardır. Esasen iki gün içe
risinde bir siyasi parti belki ikmal edecek, kali
fiye aday bulamıyacaktır. Çünkü evvelce kalifi
ye adaylarını /göstermiştir. Türkiye'nin her ta
rafında kalifiye adaylar tümen tümen olmadı
ğına glöre, bu iki gün içinde göstermesi zarureti 
karşısında seçim hakkını kaybetmemek için ka-
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lif iye olup olmamasına bakmadan sırf doldura-
bilmek için bu 'iki gün zarfında alelacele bir 
aday göstermiş olacaktır. Bu da (;ok mahzurlu
dur arkadaşlarım. Mümkünse itiraz müddet initı 

• hiç olmazsa 5 gün, 6 gün, bir hafta gibi bir müd
dete çıkarılmasının yerinde olacağı kanısında
yım . 

(Sonra yedek üye gösterme bahsinde, aynı 
kanunun başka maddelerine göre, «'bir siyasi 
partinin adaylarından birisi adaylığı kazansa 
dahi üyeliği kaybettiği takdirde ondan sonra 
gelen o siyasi partinin evvelce kazanamamış olan 
adayı onun yerine çağrılır» diye maddede bir 
sarahat vardır. Şimdi şu halde, aynı partinin 
az rey kazanmış bir üyesi, bir inhiiâl vukuunda 
yeıline geçebiliyor, artık 'burada tekrar yedek 
üye olarak 'göstermenin bir mânası yoktur ar
kadaşlar. Kİ betteki her partinin • bütün göster
diği üyeler kazanamıyacağına göre, hangi parti
nin adayı noksanlaşırsa onun en çok oy almış 
üyesi, lâkin ayrı ayrı seçimi kazanamamış olan 
adayı yerine çekilir, demekle, bu aday gösterme 
külfetinden de partileri vareste kılmış oluruz. 
Ve fazla kalifiye üye bulamıyacağımıza göre, 
bu suretle de kalifiye olmıyan üyelerin seçime 
ara edilmesi gibi siyasi partilerin ve milleıtin 
böyle bir mecburiyete, yani kalifiye olmıyeıı 
insanlara oy vermek mecbur i yetin e bırakılma
ması ciheti temin edilmiş olur. 

Arkadaşlar sonra siyasi partilerin bu noksan 
aday olması yüzünden seçime katılmama keyfi
yeti var. Arkadaşlar bu çok sakat bir usuldür. 
Bir siyasi parti adaylarını tam olarak göstermiş 
ve taım seçime girmeye iki gün kalmış, içlerinden 
bir veya birkaçı eksilmiş. Bunu gel göster, gös
teremezden sen seçime 'iştirak etmiyor sayılıyor
sun... Bu çok sakat hir usul arkadaşlar. Birçok 
suiistimallere sebebiyet verir. Binaenaleyh, bir 
siyasi parti adaylarını taım olarak gösterdikten 
sonra, onıı o seçime iştirakten men etmek hiçbir 
surette doğru olamaz. Hürmetlerimle.. Bunun 
için iioabeder.se şimdi bir önerge takdim edece
ğim, oylarıraza mazhar olursa memnun olurum. 
Hürmetlerimle. 

ADALKT -KOMİSYONU SÖZCÜSÜ A Ti t 
OÜOKOĞLU ('Giresun) — Söz İstiyorum efen
dim . •••-">••, 

BAŞKAN — Efendim., Sayın Çulha da söz 
istedi. Ondan evvel mi söz istiyorsunuz? 

Al>A 1"JKT KOM'liSYO.NIr SÖZOÜSÜ 
TÜOKOĞLU (Devamla) — Evet efendim. 

Alil 

BAıŞKAN — Buyurunuz. 
ADALİ]!1 KOM'tiSYONU SıÖ7/ÜÜSÜ Aid 

OÜCKOĞLU (Giresun) —Muhterem arkadaşlar, 
O nen maddede, bu 'gösterilen adayların seçim so
munda kimlerin kazandığı, kimlerin yedekte kaldı
ğı hususunu teshil •(der şekilde kabul etmiş bul ıl
ınıyoruz. Ye bu husus 9 ncu .maddede sarih olarak 
gösterilmiştir. «Bir asıl üye naniği siyasi parti
den boşalırsa onun yerine o siyasi partinin ye
dek üyesi gelecek» maddesini de kabul etmiş 
bulunuyoruz. Bunun bu şekilde ayrılma 'zarure
ti bundan gelmektedir. Bu bakımdan asil ve ye
dek üyelerin ayrı ayrı gösterilmesi mecburiyeti 
hasılol muştur. 

'Siyasi partilerin seçime katılmama meselesi
ne gelince: O ıSiyasi parti mensuplarını tama-
miyle tanır, esasen siyasi partilerin aday gös
termesi mevzuunda konuşulurken, .siyasi parti
lerin, kendilerinin adaylarını .tanıyacakları ve 
ehlolan kimseleri buraya aday gösterecekleri 
tezi savunulmuştur. Binaenaleyh, boşalan yeri 
ilce seçim kurulu esasen siyasi partimin yetkili 
organına bildi recek ve iki gün zarfında tamam-
Ilınmasını istiyeceklir. Bu 2 günlük zamanın da 
kâfi geleceği kanaatindeyim. Maddenin bu şekli 
ile kabulünü arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Çulha, buyurun. 

TURGUT OUTdlA (Bolu) — Muhterem ar
kadaşlar, İlk 4 neü maddede, değişiklik yapılma
sına dair geçen celsede benim de bir hattâ 2 
teklifim vardı. Bunların hiç. hinine Sayın Ko
misyon Üyeleri iltifat 'göstermemişler. Bir kere 
daha kısaca arz .etmeyi faydalı görüyorum. Bu 
ilânla ilgili kısım bir tefsir mahiyetinde olacak
tır. Yani beldenin özelliğine göre halkın en iyi 
şekilde duyabileceği tarzda ki ilân mevzuu ga
zeteleri de içine almaktadır şeklinde komisyo-
ıı un bir düşüncesi olduğunu geçen def a. arz et
mişlerdi. Buraya, «varsa mahalli .gazeteler» tâ
birinin konulması hiçbir zarar venmiyecektir. 
Ye her hangi bir tefsir içinde ilçe seçim kurulu 
düşünmek durumuna düşmiyecektir. Bunun için. 
önergelerimin Yüksek Meclise de sunulmasını 
arz ve teklif («diyorum. •Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bilgin tarafından bir 
•ön erge veril m ediğinden... 
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AIIME-T BİLCİİN (Kırşehir) — Veriyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Veriyorsunuz.. Sayın Çulha es

ki vermiş okluğu önergenin burada tekrar okun
masını talcbeder. Sayın Zeytinoğlu, sizin bir 
önergeniz varını bu hususta? 

AZİZ ZEYTıîNiOĞLU (Eskişehir) — Eski 
önergenin okunmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu, eski önerge
nizin okunmasını istiyorsunuz. Değişiklik öner
gelerimde ısrar eden a rkadaşl arımızın önergeTe-, 
r i n i oku tuy oramı. _ 

Sayın Başkanlığa 
Ek. madde 4. — (Siyasi partiler asıl adayın 

bir katı kadar aday göstermeye meebıırdur) 
şeklinde buna ait fıkranın tashihini arz ve 
istirham ederim. . 

< Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Ek 4 neü maddedeki yedek üye gösteril

mesi hususunun kaldırılmasını arz ederim. 
Kırşehir 

Ahmet Bilgin 

Sayın Başkanlığa 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda de

ğişiklik yapılmasına ait tasarının ilânla ilgili 
kısmına «varsa mahallî gazetelerle» tabirinin 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Bolu 
Turgut (julha 

BAŞKAN — Teker teker okutup oyiarı-
niza sunacağını. 

(Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, değişik
lik önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Değişiklik önergesi red
dedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin'in öner

gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor. 
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Değişiklik 

öenergemi izah etmek istiyorum. 
BAŞKAN —• Komisyon katılmadığı zaman 

hatibin söz hakkı vardır. Buyurun. 

AHMKT BİLCİİN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlarım, vermiş olduğum önerge hak
kında komisyon sözcüsünün izahını dinledim. 
Komisyon sözcüsü bu arz ettiğim hususların 
hiç birine temas etmedi. İtiraz ettiğim nokta
ların hiç birinin varit olup olmadığını mukni 
} :• 11* şekilde izah etmediler. Yalnız «bundan ev
vel buna muvazi bir maddede yedek gösteril
mesi kabul edilmişti. Onun için bunun kabulü 
zaruridir» dediler. Ben bunu mantiki bir se
bep olarak görmiyorum arkadaşlar. Eğer bir 
yanlışlık bir yerde anlaşılırsa öbür şekilde 
kabul edilmiş olduğu halde tekriri müzakere 
ile onun da bizimki gibi kabul edilmesi müm
kündür. Klverirki yanlışlığın hakiki olup ol-
madıama kanaat gelinsin. Yahutta ikna edi
ci bir esbabı mucibe zikredilsin. Esbabı mu
cibe zikredilmeden bundan evvel böyle bir 
madde kabul edilmişti. Bunun da kabulü zaru
ridir demeleri doğru değildir. Bir esbabı mu-
eibeye istinat etmeden benim önergeme iltihak 
etmemeleri esbabı mueibesine iltihak edemiyo
rum arkadaşlar. Bunu izah etmeleri lâzım. 
Benim önergeme iltihak ederlerse evvelce arz 
ettiğini esbabı mucibe dolayısiyle bu nokta-
rrn. düzeltilhıesi suretiyle büyük bir yanlış
lığın giderilmesi önlenmiş olur. Bu noktanın 
düzeltilmesinin çok mühim olduğuna kaani 
'bulunuyorum,. Önergeme iltifat buyurulmasını 
arz ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Komisyon süzmü istiyor? Bu

yurun, Komisyon sözcüsü, 
AD AL İST KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AL t CÜ-

OLOrjLU (Oiresmı.) — Muhterem arkadaşlarım, 
ben arkadaşınım izah ettiği şekilde «evvelce ka
bul edilmiştir, bu da kabul edilsin» diye bir id
diada bulunmadım. Siyasi partiler adaylarını 
tesbit ederken hangilerinin bu işe ehil oldukla
rım gayet iyi bilirler dedim. Ve bunlar, aday
larında doğabilecek bir noksanlığı da nazarı iti
bara almak suretiyle listelerine dolduracakları 
•kimseleri tesbit ederler. Esasen İlçe seçim ku
rulları bunu kendilerine bildirdiği andan itiba
ren iki gün mühlet verilmektedir. Bu müddet 
zarfında bu tesbit etmiş oldukları adayları ye
rine koymak suretiyle seçime girememe tehlike
sini önlemiş olurlar demek istedim. Ve burada 
iki günlük mehilde bizim komisyonumuzda kafi 
görülmektedir. Esasen siyasi partiler de adayla-
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rıııı seçmiş ve tesbit etmiştir. Binaenaleyh bu 
maddenin kaldırılmasında sistemin bozulmasıda 
mcvzuubalıis olabilir. Maddenin aynen kabulü
nü arz ediyorum. 

BAŞKAN - - Değiştirge önergesini tekrar 
okutup oylarınıza sunacağını. 

Kırşehir Milletvekili Ahmet Bildin'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 'Değiştirge önergesini oylarını
za. sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... 
Değiştirge önergesi 28 oya karşı 40 oyla redde
dilmiştir. 

Diğer* önergeyi okutuyorum. 
(Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, önerge

si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmadığını be
yan ediyor. Doğişikliş önergesini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Değişik
lik önergesi reddedilmiştir. 

Maddeyi Komisyon metninde ek madde 4 
olarak düzenlenmiş şekliyle oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Ek madde 4 
Komisyon tarafından düzenlenmiş şekliyle ka
bul edilmiştir. 

Ek madde 7 de Komisyon değişikliğe lüzum 
görmüyor. 

Yüksek Başkanlığa 
Ek madde 7 do değişiklik yapılmasına lü

zum görülmemiştir. Arz ederim. 
Adalet Komisyonu Sözcüsü 

Giresun 
Ali Cüeeoğlu 

'BAŞKAN — Bu madde ile ilgili söz isteyen 
var mî? Komisyon tarafından ek madde 7 de de
ğişiklik yapılması istenmiyor; ek madde 7 yi 
okutuyorum. 

EK MADDE 71" — 1. Seçime katılmış olan 
siyasi partilerin adaylarından veya bu aday
larla bağımsız adaylardan veya sadece bağımsız 
adaylardan teşkil edilmiş her karma oy pusla
lan, 

2. Siyasi parti adayları için, basılı oy pus-
Ialarmdan başka oy puslalan, 

;>. Üzerinde birden fazla bağımsız adayın 
adı bulunan oy puslalan, 

Muteber sayılmaz. 
Seçime katılan siyasi partilerin alâmet ve 

işaretlerini taşıyan basılı oy puslalarında ka-
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zili adayların adları baskıda silinmiş veya yan
lışlıkla mükerrer veya o çevre adaylarından faz
la yazılmış veya seçmen tarafından tamamen ve
ya kısmen silinerek yerlerine başka aday yazıl
mış veya eksik bırakılmış oy puslalan, hangi 
siyasi partiye aidoldıığu belli olmak şartiyle ek
siksiz oy pııslası olarak hesaba katılır. 

Bir zarftan, bir siyasi partinin oy puslula
rından birden fazla çıkması halinde, bunlar tek 
bir pusla olarak hesaba katılır. 

Aynı bağımsız aday adı bir oy puslasında 
birkaç defa yazılmış olsa bile o adaya bir oy 
verilmiş sayılır. 

Ek dördüncü maddede do yazılı şartlara 
riayet etmemelerinden ötürü seçime katılma hak
kını kaybetmiş olan siyasi partilere verilmiş bu
lunan oylar hesaba katılmaz. 

BAŞKAN — Ek 7 nei maddeyi bu şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 125 in komisyon tarafından değiş
tirilerek getirilen şeklini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
125 nei maddenin aşağıdaki şekilde değiş

tirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Adalet Komisyonu 

Sözcüsü 
Ali Cüeeoğlu 

Madde 125. —- il genel meclisi: 
1. Kanunen belirli olan, olağan veya ola

ğanüstü toplantılar haricinde toplanırsa, 
2. Kanunen belirli olan yerden başka bir 

yerde toplanırsa, * 
.'i. Kanune kendisine verilen görevli süre

si içinde yapmaktan çekinir ve bu hal il genel 
meclisine ait işleri sekteye veya geciktirmeye 
uğratırsa, 

4. Siyasi meseleleri müzakere eden veya 
siyasi temennilerde bulunurna, 

Vali durumu gerekçesiyle birlikte derhal 
İçişleri Bakanlığına bildirmeye mecburdur. 

İçişleri Bakanlığının iş'ari üzerine Danış-
taym kararı ile fes'holunur ve bu gibi yerler
de yeniden seçim yapılır. 

Yeni meclis, eski meclisinin geri kalan sü
resini tamamlar. 

İçişleri Bakanlığı lüzum gördüğü takdirde 
meclisin feshine dair iş'ar ile birlikte karar 
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verilinceye kadar meclis toplantısının tehiri-. 
ni de talebeder. 

Danıştay tarafındau bu husus 2 ay içinde 
incelenerek bir karara bağlanır. , 

BAŞKAN — 125 nci maddenin üzerinde 
söz istiyen var mı efendim"? Buyurun Sayın 
Bilgin 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlar, bu maddenin 3 ncü bendinde «ka
nunen kendisine verilen görevleri müddeti için
de yapmaktan çekinir ve bu hal il genel mec
lisine ait işleri sekteye veya gecikmeye uğra
tırsa» diyor. Muhterem arkadaşlarım, gecik
me müddeti belli değildir. 3 günde gecikme
dir, 6 ay da gecikmedir, bir sene de gecikme
dir. Bu husus müphem kaldıkça, ' yarın 3 . - 5 
günlük bir teahürden dolayı bu husus suiis
timal edilebilir. Onun için bu müddet ya tas
rih edilmeli veya kaldırılmalıdır. Komisyonun 
hangisine iştirak edeceğini bilmediğim için 
önerge vermiyorum. 

BAŞKAN — önerge vermiyor musunuz efen
dim ? 

AHMUT BİLGİN (Kırşehir) — Vereceğim 
efendim. 

BAŞKAN — Lütfen biraz çabuk öyle ise 
(»fendim. 

Müsaade buyurursanız Sayın Bilgin bu 
maddeler ile ilgili önergelerini verinceye ka
dar başka bir maddeye geçelim. 

3 ncü madde hakkında komisyonun ınüta-
1 âaşım okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Madde 3 te bir değişikliğe mahal olmadı

ğını maddenin aynen kabulünü arz ve teklif 
ederiz. 

Adalet Komisyonu 
Sözcüsü 

Ali Oüueoğlu 

BAŞKAN — 3 ncü madde hakkında komis
yon raporunu dinlemiş bulunmaktasınız. Söz 
istiyen var mı! Olmadığına böre üçüncü mad
deyi okutup oyunuza sunacağım. 

MADDE 3. — İdarei Uumiyei Yilâyat Ka
nununun 104 ncü maddesi ile 6438, 7364 sayılı 
kanunlar ve 5670 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
hariç diğer hükümleri, 6423 sayılı Kanunun 
1, 2 ve 3 ncü maddeleri hariç diğer hüküm
leri yürürlükten kaldırılmıştır. 

9 .7 .1963 O : 1 
BAŞKAN — Maddeyi okunan şekliyle oyu

nuza sunuyorum; kabul edenler... Etmiyen-
ler... Üçüncü madde okunan şekliyle aynen ka
bul. edilmiştir. . 

BAŞKAN — Sayın Bilgin tarafından veri
lecek olan önergeyi bekliyoruz, yüksek mü
samahanıza sığınarak bekletiyorum. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ 
CÜCEOGLU (Giresun) — İzahat vermek isti
yorum. 

BAŞKAN —• Buyurun komisyon sözcüsü. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ 

OUOUOĞLU (Giresun) — Muhterem, arkadaş
larım, Ahmet Bilgin arkadaşımızın takıldığı 
husus, «kanunen kendisine verilen görevleri 
müddeti (ünde yapmaktan çekinir ve bu hal 
il genel meclisine ait işleri sekteye ve gecik
meyi1 uğratırsa» hususudur. Bu, kendisine ka
nunen verilen vecibelerdir ki, bunlar kanunen 
müddetlere bağlanmıştır. Bu kanunen bağlan
mış süreleri kendisi kasten uzatır ve yahut 
geciktirir, oyalarsa bu muameleler bunlar 
hakkında yapılacaktır. Meselâ bütçe için top
lantı müddeti 40 gündür. Ye olağanüstü haller
de bunu 15 gün daha uzatma yetkileri var
lı r. Bunların haricinde bu hususu oyalar, uza
tır, geciktirirse ki, buradaki maddeden kasıt 
budur. Kendisine kanunen verilmiş olan müd
detlerdir. Bunu uzatır ve geciktirirse... 

Bu husus izah edildikten sonra zannede
rim anlaşılmıştır. Maddenin bu şekilde kabu
lünü arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bilgin tarafından ve
rilmiş olan değişiklik önergesini okutuyorum. 
• AH M HT BİLG L\ ( Kırşehir) — Bir sual sora
cağım, efendim. 

BAŞKAN —• Buyurun. 
AHMKT BİLGİN (Kırşehir) — Söylemiş 

olduğunuz kanuni müddetlerin ilâvesi madde
ye bir zarar verecek midir? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ 
CÜOEOGLU (Devamla) — Efendim, izah et
tik, açıkladık, dedik ki, kanunen verilmiş olan 
nıiidetlerdir. Bunun uzatılmasında, suiistimal 
edilmesinde, hakkında bu tahkikat yapılacak
tır. Zannederim anlaşılmıştır. 

AHMKT BİLGİN (Kırşehir) — «Kanunen 
verilmesi» tabirinin maddeye ilâvesi bir za
rar vermekte midir? Bunu istiyorum. . 
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ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ , 

CÜOEOĞLU (Devamla) — Biz maddenin ay- i 
nen kabulünü rica ediyoruz. i 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Orada al
lı aylık bir müddet ilâve etmiştim, «Altı ay
lık müddetin kanunen verilmesi» tabirinin ilâ
vesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Bilgin siz ken
di elinizle düzeltin. (Gürültüler) Bu gibi hal
ler her birinizin başından geçebilir, onun için 
yüksek müsamahanızı rica ediyorum. 

Sayın Bilgin, lütfedin de sayın heyet hâ
kem olsun, zatiâliniziıı beyanları ve komisyo
nun mukabil beyanları heyet tarafından din
lenildi. Yüce Heyet hakemliği ifa edecektir. 
(Soldan gürültü I er) 

Sayın öktem rica ederim, vazifemize mü
dahale etmeyin. 

Sayın Bilgin tarafından verilmiş olan öner
geyi okumuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
125 nei maddenin sonundaki «gecikmeye» 

yeriline «!bir toplantıyı geciktirmeye» kaydının 
konmasını arz ederim. 

Kırşehir 
Ahmet Bilgin 

BAŞKAN — Değiştirge önergesini oya su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Red
dedilmiştir. 

125 nci maddeyi komisyon metninde ya
zılmış olan şekliyle oya sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler... ' 125 nci madde komis
yon metninde yazılı olduğu şekilde kabul edil
miştir*. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ 
CÜÖEOĞLU (Giresun) — Bir önergemiz vardır 
efendim, geçici 4 ııcü madde olarak bir teklifi
miz var. 

BAŞKAN — Birmadde ilâvesini mi zaruri 
görüyorsunuz, efendim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ A Ü 
OÜCEOĞLU (Giresun) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Yürürlük maddelerine geçme
den, Komisyon tarafından bir madde ilâvesi tek
lifi yapılmakta ve geçici bir madde ilâvesi is
tenmektedir. Bu teklifi okutuyorum. 

9 . 7 . 1963 O : İ 
• Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki maddenin geçici dördüncü madde 
olarak teklif ve arz ederiz. 

Adalet Komisyonu 
Sözcüsü 
Giresun 

Ali Oüceoğlu 

GLOİCİ MADDE 4. — Sandık; seçmen liste
lerinin askıya çıkarılmasında 298 sayılı Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
hakkındaki Kanunun 4.1 nci maddesinin birinci 
fıkrası uygulanmakla beraber Yüksek Seçim Ku
rulu tarafından Türkiye ve.il radyoları vasıl asiy-
le uygun saatlerde, seçmen listelerinin yazınıma. 
başlandığı, askıya çıkarıldığı ve indirileceği ta
rihler' ve itiraz müddetleri, yayınlanacak bildiri
lerle halka duyurulur. 

Yüksek Seçim Kurul umun ve il seçim kurul
larının l)iı konudaki her liirlü bildirilerinden Tür
kiye ve il radvolarınca ücret alınmaz. 

Komisyonun yeniden düzenle BAŞKAN 
diği geçici 4 ncü maddeyi okumuş bulunmakta
yız. Madde üzerinde söz isi iyen? Yok. Olmadı
ğına göre, geçici 4 ncü maddeyi okunan, şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul (»deriler... Etmiyen
ler... Geçici 4 ncü madde okunan şekliyle kabul 
edilmiştir. 

MADDİ'] 4. — - Bu. kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi l;u şek
liyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Madde bu şekilde kaimi edilmiştir 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN —• Söz istiyen olmadığına göre; mad
de 5 i oyunuza, sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Madde bu şekilde kabul edilmiştir. 

Bu durumda İdare i Umumi yei Vilâyat Ka
nununda değişiklikler yapılması ve ilgili bâzı ka
nunların kaldırılması hakkındaki kanun tasarı
sının müzakeresi bitmiş bulunmaktadır. Lehinde, 
aleyhinde söz istiyen? Buyurun Sayın Bakan. 

İGİŞLEİU BAKANİ HIFZI OĞUZ BEKA-1 

TA -(O. Senatosın Ankara Üyesi) — Muhierem 
arkadaşlarını, millî iradenin mahallî idare organ
larında da tecellisine imkân veren mahalli secim 
kanunu tasarıları Yüksek Heyetinizce tnsvib-
edilmiş bulunuyor. 
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Cumhuriyet Senatosunun kabulü ile kanun

laşacak ulan bu tasan hu-, demokrasi sah-ısında 
atılmış ileri bir- adım olup, siyasi hayatım izm 
yeni bir safhasını daha tanzim ve halletmiş ola
caktır. 

Bu tasarıların hazırlanmasında, emekleri ge
çen benden önceki İçişleri Hakanları Sayın To-
paloğlu ile Sayın Kurutluoğlu arkadaşlarımı 
bu münasebetle hatırlamayı bir kadirşinaslık 
borcu saymaktayım. 

Tasarıları, bütün ihtiyaçları karşılayacak 
mükemmeliyete eriştirmek için itinalı çalışmalar 
yapan komisyonlara ve tasarı.metinlerini ıslah 
ve ikmal ederek tatmin edici hale kavuşturan 
Muhterem Heyetinize şükranlarımı sunarım. 

Bu kanunlara dayanılarak yapılacak mahal
lî seçimlerin milletimize istikrarlı bir huzur 
getirmesini diler, saygılarımı arz ederim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN —: Sayın Kıl iç oğlu, buyuru.'). 
İBRAHİM KTKM KILinOÖİAI (Giresun) — 

Çok muhterem arkadaşlarım, Mahalli seçim ka
nunların m, mahallî idarelerin teşekkülüne im
kân verecek Seçim kanunlarının Millet Meclisin
ce kabul edilmesinden duyduğum memnuniyeti 
şahsan arz etmek için söz almış bulunuyorum. 

Mahallî idare seçimlerinin, Anayasalım Jlfi 
ncı maddesindeki sarahate rağmen, Büyük Mil
let Meclisinin teşekkülünden bu yana geçen 
müddet içerisinde bu âmir hükümlere mütena
zır olarak yapılıp mahallî idarelerin, Anayasa
mızın ruh ve mânasına uygun olarak teşekkül, 
etmemiş olmasından duyduğumuz üzüntüyü 
samimiyetle, belirtmek isterim. Bütün bunlara 
rağmen Anyasamızm bu âmir hükmünün, yeç. t e 
olsa, gelmiş geçmiş iktidarlar tarafından yapı
lan gayret ve samimî çalışmalar neticesinde, bu
gün tahakkuk etmiş bulunmasından memnunluk 
duymaktayız. 

Muhterem arkadaşlarını, bu seçimlerde ben
deniz ve mensubu bulunduğum parti çoğunluk 
sistemini müdafaa, etti. Fakat Muhterem Heye
tiniz nispî temsil usulünün bu seçimlerde, de câ
ri olmasına karar vermiş bulunmaktadır. Ben
deniz de Sayın içişleri Bakanı gibi bu kanunla
rın çıkarılmasında., hazırlanmasında emekleri ge
çen arkadaşlarımı burada hürmetle anar, 
seçimlerin Büyük Türk Milletine hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni eder, hürmetlerimi arz 
eylerim. 

9 .7 .1963 0 : 1 
BAŞKAN — - İdarei Umumiyei Vilâyat Kanu

nunda değişiklik yapılması hakkındaki Kanu
nun tümünü oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Ktmiyenler... Büyük bir ekseriyetle kabul edil
miştir. 

Meclisimizce kabul edilen bu kanunun mem
leketimize, milletimize ve demokrasimize hayırlı 
olmasını temenni ederim. (Alkışlar) 

2. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve .Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/468; C. 
Senatosu 1/215) (S. Sayısı : 280) (1) 

Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin Tüzük gereğince bir defa 

görüşülecek işler kısmında bulunan «1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısının» Millî Em
niyet masraflariyle ilgili olduğumdan, öncelikle 
görüşülmesinin teminini rica ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Sözcüsü 

Ordu 
Arif Hikmet Onat 

BAŞKAN" — Öncelikle görüşülmesi hususu
nu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler..; Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul ledcnler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE l . — .1.963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Başbakanlık kıs
mında «Millî Emniyet Hizmetleri Başkanlığının 
her çeşit açık giderleri karşılığı» adiyle yeniden 
açılan 455 nci bölümüne 2 000 000 lira olağanüs
tü ödenek verilmiştir. 

(1) Mille t*Me c lisinin 280 S. Sayılı b asm ayazı 
tutanağın sonundadır. O. Senatosu 159 S. Sayılı 
basmayazı Senatonun 20 . 6 . 1963 tarihli 78 nc% 
Birleşim tutanağı sonundadır. 
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BAŞKAN — Birinci madde üzerinde .- üz is

tiyen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etnıiyenler... Birinci madde aynen 
kabul edilmiştir-. 

MADDE 2. - - 1903 yih Bütçe Kanununa 
bağlı (K) işaretli cetvele ilişik cetvelde yazılı 
formül eklenmiştir. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz isti
yen?. Yok. İlişik cetveliyle beraber oylarmı-
ııa sunuyorum. Kabul edenler... Htntiyenler.... 
Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı talihinde 
yürürlüğe girer., 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isi iyeni 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul (diliniştir. 

' MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Hakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabuleden
ler... Etm iyeni er... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında lehte ve aleyhte» söz istiyen?. 
Yok. Tümü açık oyunuza tabi olduğu için açık 
oylama, yapılacaktır. Lütfen oylarınızı kullanınız. 

3. -— 1963' yılı Bilice Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapüması hakkında lamın 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu radarıma 
dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon ha-s-
kanhklan tezkereleri (1/182) (S. Sayısı : 339) 
(1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının kurul ınasiy-

le bütçede aktarma gerektiğinden buna dair gün
demin 27 nci sırasında bulunan 310 sıra sayılı 
kanun 1 eki itin in öncelikle görüşülmesini arz ede
rim. 

Turizm ve Tanıtma, Bakanı 
Nurettin Ardıçoglu 

BAŞKAN — Öncelikle görüşülmesi işleğini 
ovlarnııza sunııvonıırı. Kabul edenler... Mlr.iven-

• (1) 339 S. Saydı hasmayazı tutanağın so
rumdadır. C. Senatosunun 173 S. Sayılı basma-
y azısı ile C. Senatosunun 5.7, 1963 tarihli H7 
nci Birleşim tutanağı sonundeıdır. 

ler... Kabul edilmiştir. Tümü üzerinde söc isti
yen?. Yok. Olmadığına göre maddelere geçilme
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-. 
venler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 19(i3 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/ t ) işaretli cetvelin Başbakanlık kısmının 
101 nci bölümünün 13 ncü maddesine kon T d muş 
olan ödenekten artan miktarını ve aynı cetvel 
ile (A/2) işaretli cetvelin Basın Yayın ve Tu
rizm (Jeııel Müdürlüğü kısmının çeşitli tertip
lerine konulan ödeneğin aittin miktarını. Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı adı altında veniden 
açılacak bölüm ve maddelere aktarmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz is
tiyen?. Yok. Olmadığına göre .1 nci maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1903 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (D) işaretli cetvelden (Basın - Yayın ve Tu
rizm Oenel Müdürlüğü) başlığı altındaki kad
rolar -çıkarılmış ve yerine. Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı başlığı altında, bu kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar konulmuştur. 

BAŞKAY •••- 2 nci madde üzerinde söz is
tiyen?. Yok. Olmadığına göre 2 nci maddeyi oy
larınıza, sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDU 3. — 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (L) işaretli cetvelden (Basın - Yayın ve. 
Turizm Oenel Müdürlüğü) başlığı altındaki ay-' 
lıklı kadrolar çıkarılmış ve yerine Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı başlığı altında bu kanuna 
bağlı (2) sayılı "cetvelde yazılı kadrolar konul
muştur. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isti
yen?. Yok. 3 ncü'maddeyi bu şekliyle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 3 ncü 
madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Turizm ye Tanıt
ma. Bakanlığı Kurulu Kanunu ile birlikte yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN-— Madde üzerinde söz istiyen?. 
Yok. Olmadığına göre, 4 ncü maddeyi bu şekliy
le oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
venler... 4 ncü madde av nen kabul edilmiştir. 
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MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Ma

liye Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzeride söz ist iyen?. 

Yok. Olmadığına göre 5 nci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 5 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. Kanunun lehinde 
ve aleyhinde söz istiyen?. Yok. Olmadığına göre 
kanunim tümü açık oyunuza sunulmuştur. Lüt
fen oylarınızı kullanınız. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Meh
met Ünaldı'mn, S434 sayılı Türkiye Cumhuriye
ti Emeldi Sandığı Kanununun geçici 84 ncü 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ile Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2/243, (\ Senatosu 2/49) (S. Sayısı : 79 a ek) 
(V 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi yüksek Başkanlığına 
Gündemin bir defa görüşülecek işlerinin 

6 nci şurasında bulunan 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanununun geçici 84 ncü maddesinin 
değiştiriılmeisine ve bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair olan kanun, • Cumhuriyet Se
natosunca geçici maddenin (111) olarak değiş
tirilmesinden ibaret bulunan değişikliğin daha 
fazla •"gecikmeden öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Hatay 

Şefcip înal 

BAŞKAN —- önergeyi oya sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 5 . 4 . 1963 gün ve 2167 - 9851 sayılı 

yazınıza karşılıktır : • • 
Tünkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka

nununun geçici 84 ncü maddesinin değiştirilme
sine ve bu kanuna geçici bir madde elklenmesiine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisi Genel Ku
rulunca kabul edilen metni, Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurulunun 11 . 6 . 1963 tarihli 73 

(i) 79 a ek S. Sayılı basmayazı tutanağın 
sonundadır. 
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ncü Birleşiminde aynen kaJbül edilerek dosya 
ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Suad Hayri Ürgüplü Y. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
î. H. Tigrel 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

'Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 28 . 6 . 1963 

Esas No. : 2/243 
Karar No. : 110 

Millet Meclisi yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kumlunun 

11 . 6 . 1963 tarihli 73 ncü Birleşiminde kabul 
edilen «Türikiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun geçici 84 ncü maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna geçici (bir madde eklenme
sine dair» kanun teklifi Komisyonumuzda ilgili 
Hükümet temsilcileri hazır oldukları halde in
celendi ve görüşüldü. 

Kanun teklifi Cumhuriyet Senatosunda mü
zakere edilirken 5434 sayılı Kanuna eklenecek 
olan geçici maddenin numarası (111) olarak 
teslbit edilmiştir. 

Mezkûr kanuna eklenecek geçici maddelerin 
numaralanması icabettiğinden Cumhuriyet Se
natosunca yapılan bu ilâve Komisyonumuzca 
benimsenmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 
Ş. inal 
Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 
Artvin 

S. 0. Avcı 
Gümüşane 
S. Savacı 
Kırşehir 
A. Bilgin 
Koiıya 
R. özal 
Siirt 

A. Yaşa 
Sivas 

M. Vural 

Başkan V. 
Balıkesir 
F. îslimyeli 

Kâtip 
Yozgat 

V. Uyar 
Aydın 

î. Sezgin 
İzmir 

N. Minkelâmoğlu 
Konya 

1. Baran 
Sakarya 

N. Bay ar 
Sinop 

M. AMcanoğlu 
TraJbzon 
A. Şener 
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. BAŞKAN — Tasviplerinize sunuyorum. Ka

il mi edenler... Kitiniydiler... Kabul edilmiş', Gum-
hııriyet Senatosundan. geleli metin Millet Mec
lisince benimsenmiş ve bu ş.ekliylet kanunlaşmış-
tır. Hayırlı ve uğurlu olsun. 

o. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa 2 geçi-
'd madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
(•. Senatosu Üyesi Hami Küçük ve 16 arkadaşı
nın, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 5 nci mad
desine 5 geçici madde madde eklenmesine ve ('. 
Senatosu Tunceli Üy,esi Mehmet Ali Demir ve, 
-Kırklareli Üyesi Ahmet Naci Arının, 1111 sa
yılı Askerlik Kanununa ek kanun teklifi, ile Ay
dın Milletvekili M. Şükrü Koç ve İstanbul Mil
letvekili Suphi Baykam'ın, 107(i sayılı- Yedek 
subay ve yedek askerî memurlar Kanununun 3 
ncü maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
geçici maddeler ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna 
bir ele madde ve iki geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifleri ve Geçici Komisyon raporu 
(1/178,2/210,2/294, 2/320) (S. Sayısı: 310) (I) 

I > AŞK AN — Verilmiş, olan iki önerge var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa, 
Bugünkü gündemin 52 nei maddesinde yer 

alan 1J 1.1. sayılı Askerlik Kanununa 2 geçici 
madde eklenmesine, dair kanun tasarısı ile bu
nunla ilgili ikamın tekliflerinin 'önemine binaen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tekli i! 
eyleriz. 
Geçici Koni. Başkanı 

Ordu 
Ferda Gül ey 

Geçidi Koım. Sözcüsü 
Tunceli 

Fethi Ülkü 

Millet Meclisi Başkanlığına 
.1.1.11 sayılı Askerlik Kanununa geçici 'bir 

madde eklenmesine dair Karma Komisyon ra
porunun öncelik ve ivedilikle görüşülimcsl için 
karar ittihazını yüksek tensiplerinize saygı ile 
.arz ederim. 

Millî Eğitim Hakanı 
Bursa 

Dr. İbrahim Ökteın 

BAŞKAN - - Her iki önerge de aynı mahi
yettedir. Öncelikle görüşülmesi teklifini ka-

(1) 34.0 S. Sayılı basmayanı tutanağın sa
nandadır. 

bul etlenler... Etmiyenler... Öncelikle görü-i 
şülmesi kabul edilmiştir. 

Kanunun, tümü üzerinde, söz istiyen? Sayın 
İlişim Ata öv, buyurun. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 
arkadaşlarım, huzurunuza gelen tasarı, mem
leketimizin en önemli dertlerinden birini daha 
hallediyor. Bu bakımdan, kanunu Meclise sevk 
edvn Hükümete, kanunun üzerinde değişiklik 
yapılması teklifinde bulunan Sayın Ferda 
Gül ey ve arkadaşlarına ve bu'değişikliği Mec
lisin yaz tatilinden önco Yüksek Meclise 
getiren muhterem Geçici Komisyona huzuru
nuzda arzı teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlarını, bunu Tülrkiy^'do_ 
öğretmen dâvasını halledecek ve öğretmen
liği cazip hale getirecek, en ehemmiyetli 
unsııırlardan birisi olarak kabul ediyorum. 
Günkü öğretmenlere bugünkü Devlet imkân
la riyle, maddi bir nimet, veremiyoruz, ve on
ları diğer memurlar gibi terfi ve tefeyyüze 
götürem'iyorıız. Tazminat veremiyoruz. On
lara verebileceğimiz tek şey »askerlik hiz
metleri sırasında kendilerinin böyle bir im
kâna ulaşması, böyle bir hakkı alması ve bu 
suretle de memleketimizin okulsuz köylerinin, 
öğretmensiz köylerinin öğretmene kavuşmuş 
(•»İması, onun yanında dört aylık bir eğitim 
hizmetinden ısonra da vatan müdafaası vazi
fesi ııi yapmış bulunmasıdır. Öğretmenlerimiz, 
cehalet ordusunda savaşan kumandanlar ol
duğuna göre, onları, diğer silâhlı kuvvetle
rimizin ihtiyacı olan dört aylık Mim, ter
biyeden sonra ihtiyacı olan köylere gönde
ri]) ci>haletle savaştırmak imkânını kazandı
ran. bu kanun bir an evvel çıkmak suretiyle 
bugün okuma-yazma taburlarında, birlikle
rinde 10 lira aylıkla çalışan öğretmenleri köy
lerde geniş kütlelere göndermek imkânına 
İtavılışacak ve bu suretle hem köyler öğret
mensizlikten kurtulacak ve hem de öğretmen 
arkadaşlarımız askerlik hizmetlerini öğret
men olarak yapmak suretiyle hem öğretmen
sizlikten açılamıyan, kapalı, olan okullarımız 
açılacak, hem de Millî Eğitim Bakanlığrmı-
«ın Ibüyiik !bir sıkıntısı bu suretle önlenmiş 
olacaktır. 

Bu kanun kabul edildikten sonra öğret
men okullarına alâka daha fazla artacaktır. 
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Çünkü öğretmen okullarından mezun olan 
gençlerimiz askerliklerini köylerde maaşla-
riyle yapmak imkânım kavuşacaklardır. Za
ten liselerimize büyük aklnu sağlıyan, ^ise 
mezunlarının yedek subaylık hakkı idi. İşte 
bu hakkı şimdi öğretmen okulları mezunla-
rina vermek suretiyle öğretmenliği cazip 
hale getiren en büyük adımlardan birisi atıl-
'mış oluyor. Bunu, zam>anında kanunlaşması 
bakımından Sayın Millî Eğitim Bakanımıza 
bir şans olarak kabul ediyor ve 'bu kanunu 
çıkaracak olan Büyük Meclisimizi de hakika
ten takdirle karşılamak istiyorum. Kanunu 
teklif eden arkadaşlara ve bu kanuna rey ve
recek olan Büyük Meclîse, şükranlarımı bil
dirir ve bir an evvel kanunlaşması hususun
da gayretlerinizi istirham ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Buyurun 
Sayın Dermiancı. 

YAÖYA DERMANCI (îçel) — Muhterem 
arkadaşlarım, Hükümet tasarısı hakikaten bir 
ihtiyacı karşılamak üzere gelmiştir. Fakat ih
tiyaç o kadar büyüktür ki, bu tasarı. İhtiyacı 
karşılamaktan çok uzaktır. Amma, yaraya el 
konmuştur. Şu kanunun, bundan evvelki kanu
nun mahallî idareler hakkındaki kanunun, Se
cim Kanununun çıkarılmasında okur - yazar me
selesi üzerinde hatip arkadaşlarımız ne kadar 
dert yandılar. Hakikaten bu memlekette oku
yup yazma bilen azdır. Bugün 3,5 milyona yak
laşan - 2,5 milyon eliyorlar, fakat 3,5 milyona 
varır - okuma çağındaki çocuklarımızı okuta-
mamaktayız. öğretmenlik hakikaten acı bir 
meslek haline gelmiştir. Çünkü, onu cazip ha
le getirelim diyoruz, cazip hale getirmekten de 
çok uzak bulunuyoruz. îş, bir takım maddi fe
dakârlıklara dayanmaktadır, öğretmenliğin ca
zip hale gelmesi, onlara bir şirinlik muskasının 
takılmasiyle mümkün olmayacaktır. Mutlaka 
onların maddi ve manevi bir takım ihtiyaçları
nın karşılanması ile mümkün olacaktır. Bugün 
yalnız öğretmen okullarından mezun olanların 
ilk 4 aylık acemi talim terbiyelerini gördükten 
sonra, kendilerini esas mesleklerinde vazife 
gördürmeye dair olan bu kanun tasarısı haki
katen iyi birşeydir. Amma, memlekette okulla
rımızı' çevirecek öğretmen sıkıntısı içerisinde 
kıvranırken, bunların derecesinde tahsil görmüş 
lise dengesindeki okullardan mezun olan bütün 
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memleket genelerininde böyle askerlik çağma 
geldiği zamanlarda bunların da böyle bir te
mel eğitimden geçirilip, arzu edenleri Maarifin 
emrine verecek olursak, Mil'î Eğitim emrinde 
vazife görmeleri, memleket ihtiyaçlarını biran 
evvel karşılamış bulunacaktır. Bunun yanında 
yine «bir dengesizlik mevcuttur. Üniversiteyi 
bitiren gençlerimizi görüyoruz ki doğrudan doğ
ruya Yedek Subay oluyorlar. Erkekler askerlik 
vazifesine gidiyor, genç kızlarımız ise Üniver
siteyi bitiriyorlar, askerlik vazifesi yapmıyorlar, 
kendi kazançlariyle meslekleriyle iştigal edi
yorlar. Ben öyle temenni ediyordum ki, bunun 
için de Yüksek Meclis, memleketin bu karanlık
tan, bu cehaletten kurtulması için üniversiteyi 
bitiren genç kızlarımızın da doğrudan doğruya 
öğretmen olarak hizmet görmeleri hususunu 
sağlamalıdır. Erkek arkadaşları nasıl askerlik 
vazifelerini yapıyorlarsa onların da öğretmen 
olarak vazife görmelerinin bir kanuni mükel
lefiyet olarak üzerlerine alınması icap ederdi. Bu
nu biz teklif etmeyelim, bu fikre üniversiteyi bi
tiren genç kızlarımızın sahipolmaları iktiza eder
di. Ne hazin tecellidir ki, bu olmamıştır. <• 

Muhterem arkadaşlar; 50 yıl evvel mer
imin Tevfik Fikret, söylemişti; «Kızlarını 
okutmıyan milletler hüsranlarına ağlasınlar» 
biz kızlarımızı değil, bugün 2,5 mil
yona varan ilk tahsil çağma gelmiş çocukları
mızı okutamamanm ıstırabını çekmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, iztırap gittikçe bü
yümektedir. Bugün çıkaracağımız şu kanunla, 
bu güzel tasarı ile Millî Eğitim dâvasını hallet
miş olacak değiliz. Büyük Meclislin buna el ko
yarak bir an evvel bütün okullarda, 'bir ilk tah
sil, ilk öğretmen formasyonunu kazandıktan 
sonra, lise dengesindeki okullardan mezun bu
lunan bütün Türk gençlerini bir seferberliğe 
dahil ederek, bunları memleketin cahil kalmış 
kısımlarındaki okullarına sevkedecek olursak 
kısa bir zamanda büyük ıstırap halledilmiş ola
caktır. Ama, şimdi önümüze gelmiş olan bu Hü
kümet tasarısını büyük bir memnuniyetle karşı
lamakla beraber, yeni tasarıların hazırlanması-
'Wa ve arkadaşlarımızın hakikaten komisyonda 
reddedilen, iltifat görmeyen, demlin de arz etti
ğim lise dengesindeki (okullardan mezun olanla
rımda, temel askerlik eğitiminden geçirildikten 
sonra, doğrudan doğruya okullarda vazife gör-
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meşinde, memleket inin büyük fayda varılır, bu 
yük hayır vardır. Bunları ete almak suretiyle 
Büyük Meclis, memleketin sn karanlık ve ceha
letten kurtarılması için güzel tasarılar hazırla
makla karşı karsıya kalmış olmaktadır. Bu ba
kımdan bugünkü tasarıyı müspet bir adım ola
rak telâkki ediyorum. Millî Eğitim Bakanının 
hakikaten bir şansı olarak güzel bir başlangıç 
olarak telâkki ettiğini bu tasarıya bütün Mec
lisin müspet oy vermelerini ve kısa zamanda bu 
Kanunun çıkması için arkadaşlarımın iltifat (it
mesini diler, hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde başka 
söz istiyen? Olmadığına göre, maddelere ge
çilmesini oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmiycnler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Raporda ivedilik teklifi vardır. İvedilikle 
görüşülmesi teklifini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

1111 sayılı Askerlik Kanununa 3 geçici madde 
, eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 1111 sayılı Askerlik Kanu
nuna aşağıdaki üç geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yayı
mı, tarihinden itibaren 1975 yılının sonuna 
kadar, son yoklamalarda "askerliklerime ka
rar verilenlerden ilköğre'tmen okulu mezunu 
olup Millî Eğitim Bakanlığı) 'kadrolarında' 
ilkokul öğretmeni . olarak çalışanlar 4 ay sü
reli er temel ve ihtisas eğitimini mütaakıp öğ
retmen olarak Millî Eğitim Bakanlığı emrine 
verilirleı*. 

Ancak bunlardan lüzumu kadarı er temel 
ve ihtisas eğitimini mütaakıp Silâhlı Kuv
vetler okumia - yazma okullarında öğretmenlik 
yapmak üzere görevlendirilir. 

Bunların, askerlik şubelerinden şevkleri 
tarihinde başlıyan 4 ay süreli temel ve ihtisas 
eğitimi süresi içinde memuriyetleri ile ilişik
leri kesilir. Gerek köy ilkokullarında ve ge
rekse Silâhlı Kuvvetler okuma - yazma okulla
rında öğretmen .olarak çalıştırılacakları 20 
ay içinde ise, memuriyetle,riyle ilişikleri ihya 
edilerek maaş ve özlük haklarını kendi statü
leri iiçinde Millî Eğitim Bakanlığı 'bütçe
sinden almaya, devam ederler. Millî Eğitim 
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Bakanlığmd'aıı maaşlarını almaya devam et
tikleri sürece resmî elbise giyemezler ve iaşe 
edilmezler. 

Bu öğretmenler askerlik, hizmetleri süre
since Millî Eğilim* Bakanlığınca, gösterilen 
köy ilkokullarında veya, Millî Savunma Ba
kanlığınca gösterilen Silâhlı Kuvvetler oku
ma,.- yazma, okullarındfi öğretmenlik yapmaya 
mecburdurlar. 

Öğretmenlik yapmak istemiyenlerlc, öğ
retmen, hizmetleri sırasında usulüne göre öğ
retmenlik mesleki ile ilişikleri kesilenler, geri 
kalan hizmeti erini er lolarak tamamlamak 
üzere, kıtalara sevk edilirler. Bunların maaş
ları kesilir. 

Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilenlerle 
Silâhlı Kuvvetler okuma - yazma okullarında 
vazife; gören öğretmenler firar ve izin tecavü
zü bakımından Askerî Ceza ve Askerî Muhake
me Usulü kanunlarının hükümlerine tabi obua
ya, devam ederler. 

Silâhlı Kuvvetler okuma - yazma okulların
da vazife gören öğretmenler hakkında Türk 
Silâhlı Kuvvetleri jçhizmet Kanunundaki Si
lâhlı Kuvvetlerde çalışan sivil personele ait 
hükümler uygulanır.. 

BAŞKAN — 'Birinci madde üzerinde s'öz is
tiyen?.. Komisyon ıSö'Zeüsü ;Sayın Fethi Ülkü, 
buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON' SÖZCÜSÜ FUTU l 
ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim, 'birind maddenin 
5 nci fıkrasında, (öğretmenlifk. yapmak iste
miyenlerlc öğretmen, hizmetleri arasında usu
lüne göi'e öğretmenlik meslcki'ile...) yazılmış. 
(Mesleğiyle) •şeklinde 'düzel 111 m esi lâzımdır. 
Bunu arz etmek için huzurunuzu işgal ettim. 

BALKAN — Birinci madde üzerinde «'öz is
tiyen var mı? 

. BAŞKAN - - Müsaade 'buyurursanız Sayın 
Ülkü tarafından komisyon adına ''belirtilen, 
4 neü paragrafla, öğretim snnk (mesleki i!-.-; 
yazılmış bulunan cümlenin, «mesleği ile» olarak 
düzeltilmiş şekliyle ibu 1 nci maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka'bul etmiyen-
ler... Birinıei madde 'bu şekliyle kalbul edilmişti'. 

BAŞKAN -— Gceiei ikinci maddeyi okutu
yorum. 

(İTSOJ'Ol MADDE 2. — Bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte Silâhlı Kuvvetlerde bu-
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lunan ve askere şevklerinden önce «Millî Eği
tim Balk'anlığı kadrolarında öğretmen olarak 
görev almış 'bulunan ilk öğretmen okulu 
mezunları ıgaçici 1 nlei maddedeki esaslara tabi 
olarak Millî Eğitim 'Bakanlığı emrine verilir
ler. (Bu gibilere bu kanunun yayımını takibe-
den ay baışından itibaren müktesep maaş dere-
ıcelerine ıglöre maaşları verilir. Bunların as
kerlik «şubelerinden şevklerinden itibaren ge
çen 'hizmetleri (4 ay .Süreli er Itemel ve ihtisas 

eğitimi hariç) memuriyette geçmiş 'sayılır. 

BAŞKAN — Geçici ikinci madde üzerinde 
söz istiyen var mı? Yok. Olmadığına «göre mad
deyi okunan şekliyle oyunuza 'sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Geçici 
ikinci madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanun yürürlüğe 
girmezden önce Silâhlı Kuvvetler okuma - yaz
ma okullarında er olarak öğretmenlik yapanla
ra, geçici ikinci madde hükmüne göre, memuri
yetlerinden sayılan hizmetleri için her hangi bir 
ödeme yapılmaz. Ancak bunlar memuriyet kı
demlerine tanınan süreleri için T. 0. Emekli 
Sandığına borçlanabilirler. 

BAŞKAN — Geçici 3 ncü madde üzerinde 
söz istiyen1? Buyurun Sayın Uyar. 

VELÎ UYAR (Yozgat) — Çok muhterem 
arkadaşlar, geçici 3 ncü maddenin Geçici Ko
misyon tarafından alelacele kaileme alınmış, Hü
kümet tasarısında olmıyan 'bir maddedir. Bu 
geçici madde hakkında Emekli Sandığının mü-
talâastıının .alınmadığı kanısındayım. Çünkü 
Emekli Sandığı ve emekli mevzuatına tamamen 
^aykırı olan bir hükümdür. Elimizde (binlerce 
askerliğini er olarak yapmış olanların borçlan
mak suretiyle hizmetlerinin sayılması hakkında 
mürac/aatler vardır, Bütçe Komisyonunda bu 
kürsünün boyunca dilekçeler vardır. Eğer 
ücret almadan askerlik hizmeti yapmış olanla
ra biz 'horçlanima hakiki tanırsak Emekli Salla
dığı bunun altından kalkamaz. Bu bakımdan 
geçici üçüncü maddenin tasarıdan çıkarılması 
için bir takrir veriyorum, kabulünü istirham 
ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Geçici üçüncü madde hakkında 
konuşmak istiyen?... 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ 
ÜLKÜ (Tunceli) — söz istiyorum, efendim. 
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BAŞKAN — Efendim, Sayın Koç konuşmak 

istiyor. O 'konuşsun, ondan sonra hepsine birden 
cevap verirsiniz. Muvafık mı, Sayın Ülkü? 

KOMİSYON ADINA FETHİ ÜLKÜ (Tun
celi) — Muvafık efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Koç. 
ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Efendim, geçici 

üçüncü madde halen Türk Silâhlı Kuvvetleri 
okuma-yazma okullarında er olarak öğretmen
lik yapmakta bulunan öğretmenlere ikinci mad
dede tanınmış bulunan memuriyet ihyası hük
münün uygulanmasından ibaretttir. 4 aylık er 
eğitimi devresinin dışında kalan ısürenin bun
lara hizmetlerine sayıldığı kabul edildiğine göre, 
her hangi bir ödeme yapılmamak şartiyle, geç
miş hizmetlerinin kıdeme tanınması ancak, 
Emekli Sandığına borçlanmak suretiyle müm
kün olacaktır. Yoksa (kıdemlerine tanınır 
hükmü hiçbir mâna ifade' etmiyecektir. Bu ba
kımdan geçici üçüncü maddenin olduğu gibi 
kabul edilmesini bilhassa istirham ederim. 

BAŞKAN Buyurun Sayın Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI FERİT MELEN — Sa

yın Başkan, Muhterem arkadaşlarım, bu madde 
hakikaten burada pek göze Ibatar Lir madde 
haline girmiştir. Pek ilgisi de yoktur Emekli 
Sandığı Kanunu ile ilgili bir mevzudur. Böyle 
bir mevzuun, burada ve başka işler arasında 
geçiştirilmesini şahsan doğru bulmuyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Güley? 
Buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FERDA 
GÜLEY (Ordu) — Muhterem arkadaşlarım, 
ilk öğretmen okulları mezunlarının askerlikle
rini Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen 
olarak yapmasını derpiş eden Hükümet tasa
rısının 2 nci geçici ımaddesinin de; halen silâh 
altında olan, er olarak mükellefiyetlerini yap
makta ve şu sırada Silâhlı Kuvvetler okuma -
yazma okullarında vazife görmekte bulunan 
gençlerimizin bu kanundan, bu kanun çıktık
tan sonra faydalanacaklar gibi faydalanarafc 
4 ay hariç, 20 ay hizmetlerinin memuriyetle
rinden sayılmasını mümkün kılmaktadır. Bu 
imkân, Sayın Maliye Vekilinin ide imzaladığı 
kanun tasarısından geliyor. Yani 24 'aylık as
kerliğin ilk dört ayı er temel eğitiminden sa
yılacak, bunun memuriyetle alâkası yok. Bu 
kanun tasarısı bunu diyor. Fakat 4 aydan son-
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ralki 20 ayı Millî Eğitim 'Bakanlığı hizım etin
de veya Millî Savunma Bakanlığı hizmetinde 
Silâhlı Kuvvetlerde öğretmen olarak geçirecek. 
Ve bu takdirde o 20 ay memuriyet hizmetlerin
den sayılacak. Halen bu durumda olanlar da 
geçici ikinci madde, Hükümet tasarısında (bu
nu teşmil etmektedir. 

Şimdi Iben Sayın Maliye Vekili arkadaşımıza 
ısorarım; memuriyet hizmeti ihya edilecek, me
muriyet 'hizmeti ihya edilince onun zaruri neti
cesi olarak Emekli Sandığına borcunu ödemek 
suretiyle bu bunun aksi olmak lâzımgclınez mi? 
«Alelacele Geçici Komisyon tarafından getiri
len» deniliyor. Hükümet geçici 2 nci »madde
de bakınız ne diyor: 

«Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte Silâh
lı Kuvvetlerde (bulunan ve askere şevklerinden 
önce Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında öğ
retmen olarak görev almış bulunan ijk öğret
men okulu mezunları geçici 1 nci maddedeki 
esaslara tâbi olarak Millî Eğitim Bakanlığı 
emrine verilirler. Bu gibilere bu (kanunun ya
yımını takibeden ay başından itibaren (mükte
sep m<aaş derecelerine göre maaşları verilir. 
Bunların askerlik şubelerinden şevklerinden 
itibaren geçen hizmetleri (4 ay süreli er temel 
ve ihtisas eğitimi hariç) memuriyette geçmiş 
•sayılır.» 

Memuriyette geçmiş sayılınca; mekanizma böy
le kurulunca, bunun zarureti olarak bu hizmet
lerin Emekli Sandığına akisleri Jâzımgehuez mi l 
Bu 20 ayı borçlanırlar borçlarını yaziyle bildirir
ler, tâlibolduklarmı bildirirlerse ve borçlarının da 
meselâ % 12 sini öderlerse, diğer 'aynı duruma 
düşmüş bütün vatandaşlarda olduğu gibi bunlar
da da, Emekli Sandığında bir bakımdan hizmetle
rinden sayılacak, bir bakımdan, hizmetlerinden 
sayılamıyacak gibi zıt bir tatbikatın içine giril
memiş olur. Biz esasen komisyon olarak bu geçi
ci maddenin ıslahı zaruretini de bilâhara duyduk. 
Bu haliyle Gıeçici Komisyon olarak tedvin ettiği
miz tarz, şimdi arz ettiğim mekanizmanın işle
mesi için uygun değildi, kimdi tekniğine uygun 
hale getirdik ve Sayın Başkanlığa, bir önerge ver
dik. Bu önerge okunduğu takdirde Geçici Komis
yon olarak burada derpiş ettiğimiz husus daha 
büyük vuzuh kazanacaktır. Yüksek Heyetinizin 
bu geçici üçüncü maddeye iltifat buyurmasını 
bilhassa istirham ederiz. 

L 9 . 7 . 1 9 6 3 O : 1 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Güley, soru 

soracaklar. 
VELİ UYAli (Yozgat) — Geçici üçüncü 

madde tedvin edilirken Emekli Sandığımu mü
talâasını aldınız mı, almadınız mı?. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FERDA 
GÜLEY (Devamla) —• Geçici üçüncü madde ve 
bütün diğer maddeler Yüksek Heyetiniz tarafın
dan seçilen Millî Savunma, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından mürekkep dokuz kişilik bir 
Komisyon tarafından ve önemine binaen burda-
ki mahallî seçim kanunları bırakılarak 4 - 5 sa
atlik devamlı bir çalışma ile hazırlanmıştı;'. Mil
lî Savunmaya, Millî Eğitime ve diğer ilgili vekâ
letlere haber gönderilmiştir. Evet komisyon bu
nu tedvin .ederken Emekli Sandığının temsilci
si yoktu, Eakat kendisine kanun yapmak vazifesi 
verilmiş bir komisyonun, her hangi bir devlet 
dairesi eksik diye vazifesini sürüncemede bırak
ması mümkün olınıyacağı ciheti yi e ve bünyemiz 
içinde Plân Komisyonunun da bulunduğu göz 
önünde tutularak, bu'madde tedvin edilmiştir. 

BAŞKAN" — Bir dakika Sayın Uyar, Sayın 
Maliye Bakanı konuşmak istiyor. 

MALİYE BAKANI FKİJİD MELEN — Muh
terem arkadaşlarım, bu maddenin ancak Emek
li Sandığı Kanunu içinde yer alması lâzımgele-
ceğini ifade ederken bir sebebe dayanmıştım. 
Bu madde, halen askerliklerini maaşsız, ücretsiz 
ve er olarak yapanlara taallûk etmektedir. Bi
naenaleyh bu madde, kabul edildiği takdirde 
bakın ne boşluklar olacaktır. 

Hangi maaş üzerinden bunlardan emekli ai
datı kesilecek, ne nisbet üzerinden emekli aida
tı kesilecektir? Bütün bu hükümler burada yok
tur. Binaenaleyh kadide olarak doğacak, ölü ola
rak doğacak ve tatbik edemiyeceğiz. Yeni bir 
kanun maddesiyle bunu tamamlamaya çalışaca
ğız. Bu sebeple böyle bir ihtiyaç görülmüyorsa 
Emekli Sandığı Kanununa ek bir kanun t adiliy
le bu getirilir ve geçirilir. Esasen Emekli San
dığı Kanununun .132 nci maddesi de bunu âmir
dir. (Emekli Sandığı Kanununda yapılacak ta
diller ancak Emekli Sandığı Kanununu tadil 
eden ek bir tasariyle getirilebilir) der. Buna da 
riayet etmek lâzımdır. Bu anda kabul ettiğiniz 
takdirde arz ettiğim mahzurlar husule gelir 
ve hakikaten tatbiki kabil olmıyan bir madde 
tedvin etmiş oluruz. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Millî Eğitim 

Bakanı. 

MÎLLÎ EÎIÎTÎM BAKANI İBRAHÎM ÖK-
TEM (Bursa) -— Muhterem, arkadaşlarını, Sa
yın Maliye Bakanı arkadaşımızla muarazada 
kalmış olmak mecburiyeti beni üzmektedir. 

Şimdi Hükümet tasarısında Maliye Bakanlı
ğının da görüşü alınmış olduğuna göre, geçici 
ikinci maddede bir hüküm getirilmiş. Bu hü
küm Karma Komisyonda eksik görülmüş. Bu 
eksikliği tamamlamak üzere bir geçici 3 ncü 
madde ilâve edilmiştir. Muhtemeldir k i ; bu mü
kemmel bir mahiyet arz etmemektedir. Mükemmel 
bir formül değildir, eksikliği olabilir, ama Ma
liye Bakanlığı da prensibini kabul ettiğine göre 
burada bunu tekemmül ettirmek de mümkün
dür. Ferid Bey arkadaşımız, vakıa bunun Emek
li Sandığı içerisinde hükümlendirilmesini müta
lâa etmektedir. Muhterem arkadaşlarım, bu ka
nunun müstacelen kabulü rica edilirken, haki
katen bu müstacel bir uygulamayı zaruri kılan 
şartların mevcudolmasmdan doğmakta idi. 

Emekli Sandığı Kanununa yapılacak olan 
yeni ekin uzun bir zaman alacağını da kabul et
mek lâzımdır. Muhterem Meclisimiz tatile gire
cektir. Zaten uzun yıllardan beri ıstırap konusu 
olan bu konuyu Hükümetin müstacelen ele al
ması, muhterem Meclisin de, müstacelen bunun 
müzakeresini kabul etmesi bu ıstırap konusunu 
ortadan kaldırmak emeline matuftur. Muhterem 
Maliye Vekili arkadaşımız, Karma Komisyonun 
hazırlayıp şimdi Muhterem Heyetinize sunula
cak olan önergesini dikkate alırlarsa öyle zan
nediyorum ki, mesele dostane halledilmiş ola
caktır. Kendilerinden bunu bilhassa rica edece
ğim. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Maliye Bakanı. 
Efendim takdimen Sayın Bakana söz vermek 
mecburiyetindeyim. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN - - Ar
kadaşımla hakikaten ihtilâfa düştüğümden do
layı müteessirim. Hükümetten gelen tasarıda 
emekliliğe dair bir hüküm yoktur. Binaenaleyh 
bu madde bir emeklilik durumunu tamamhyan 
bir madde değildir. Komisyon yeni olarak koy
muştur ve başka bir mevzua taallûk etmektedir. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Fethi 
Ülkü, buyurun. I 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ 

ÜLKÜ (Tunceli) —Efendim, tasarının bi kaç 
gayesi vardır: Yüksek malûmunuz, bir kere 
öteden beri büyük Meclisçe iddia edilen öğret
menliği eazip kılmak konusu eldedir. Biraz 
evvel lûtufkâr takdirlerini beyan buyuran ar
kadaşlarımız. bilhassa bunun dahi kâfi olmadığı
nı, öğretmenlere daha geniş haklar tanıması 
lâzımgeldiğini beyan öttiler. İşte bu tasarı 
öğretmenliğin cazibesinin bir kısmını ancak 
ikmal etmektedir. Kaldı ki, arkadaşlarımız bu
nun dahi eksik olduğunu, öğretmenlere daha 
pek çok imkânlar sağlanması lâzımgeldiğini 
beyan buyurdular. Bu cazibe nedir? Bugün 
lise mezunu, öğretmen okulları mezunu veya 
janat okulu mezunlarından yedek subay olma 
hakkı kaldırılmıştır. Ama er olarak bugüne 
kadar memlekete hizmet etmekte olan öğret
men okulları mezunlarına, köyde hizmet et
meleri şartiyle, kendilerine 4 ay hariç geriye 
kalan hizmetlerinin memuriyetten sayılması 
imkânı bahşedilmiştir. Böylece hem okuyan 
gençlerimizin öğretmenliğe heves etmesi için 
bir sebep bulunmuş, hem öğretmenden mah
rum olan köylerimiz öğretmene kavuşturul
muş olacak ki, her sene 4 - 5 bin kadar öğret
men orduda 4 er ay eğitim gördükten sonra 
köylere döneceklerdir. Orada hizmet görecek
lerdir. Bunun bir neticesi de memlekette mü
nevver gençlerimizin köyle temasını Bağlıya
cağız. Hani arasıra diyoruz, filân memlekette 
bütün üniversite mezunları lise mezunları, 
köye gider, hizmet edermiş, işjte biz de bu 
kanunla aynı zamanda bütün müneverlerimi-
zi öğretmen formasyonu almış olan gençle
rimizi köye gönderme imkânını bulmuş ola
cağız. Bütün bu tasarı makbul. Yalnız ve yal
nız Sayın Maliye Bakanının buradaki ifade
lerinden de anlaşıldığı veçhile, öğretmenin 
Emekli Sandığı ile olan münasebetleri bu hiz
meti karşısında bir fazlalık olarak görülüyor. 
Yani bir mânâ ile maddenin çarpışması karşı
sındayız muhterem arkadaşlarım. Biz öğret
menlerimize bugüne kadar eksik bıraktığımız 
birçok hakları bugün, bugünden sonra kıs
men olsun, bir hizmet mukabili olsun telâfi 
etme imkânını aramaktayız. Sayın Maliye Ba
kanı çok haklıdırlar. Kanun tekniği bakımın
dan bir eksiklik vardır. Biz de bunu sonradan 
idrak etmiş olduk ve hakikaten 5434 sayılı 
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Emekli Sandığı Kanununa, atıf yapmak sure
tiyle ikmal edilmesi J âzım geldiğini anladık ve 
sayın komisyon başkanı arkadaşını la birlikte 
yeni bir takrir hazırlayarak Riyasete takdim 
etmiş bulunuyoruz. Bu kabul edildiği takdir
de tahmin ediyorum ki, Sayın Maliye IJakanı 
ile aramızda hiebir ihtilâl' kalmıyaeaktır. Za
ten kendileri de bunun malî portesi bakımın
dan burada bir şikâyette bir iddiada bulun
madılar. Sadece kanun tekniği bakımından 
buraya uymaz, diye buyurdular. O halde bu 
durumda aramızda hiçbir anlaşmazlık kalma
dığı neticesine varmak mümkündür. Nitekim 
takdim ettiğimiz takrir okunduğu zaman an
laşılacaktır ki hem ilgili Emekli Sandığı Ka
nununa atıl' vardır, hem de kesilecek mikta
ra temas edilmiştir. Bu hususta Maliye Baka
nı ile aramızda bir anlaşmazlık kalmadığına 
göre Muhterem Heyetinizin bu maddeyi aynen 
kabul etmesinde bir mahzur olmıyaeağı ka
naatindeyim. 

Yahu/i burada ikinci -maddede; tashih edil
mesi lâzım gel en iki kelime vardır; «Bu kanun 
yürürlüğe girmezden önce» denmiştir, «girme
den önce» olması lâzımdır. Diğeri, 5 nci satır
da ; «hizmetlerin» dedikten sonra «için» keli
mesi unutulmuştur. O «için» kelimesinin yeri
ne konması lâzımdır. Sonra, «ancak» tan iti
baren olan kısmın değiştirilmesi için vermiş 
olduğumuz takririn kabulünü hassaten rica 
ederim. Hü ruletlerimi e. 

VELİ UYAK (Yozgat) — Çok muhterem 
aıfeadaşlarum, 'ben kıymetli öğretmenlerimiz 
aleyhinde hiejblr zaman konuşmak istemem. 
Bu konuştuğum öğretmenler aleyhinde değil
dir. Bir emeklilik mevzuatının emeklilik sta
tüsünün ihlâli halbmdadı-r. Bir tarafta as
kerliğini er olarak yapanlar 'bilâhara memur 
olup veyahut memur iken askere gitmiş as
kerliklerini er 'olarak yapmış veyahut ücret 
almadan askerlik ya-pmıış olanların sonradan 
borçlanma için müraeaatlerini kabul etmezken, 
ıbir taraftan ücret almıyan arkadaşlara geç
miş hizmetleri için -borçlanma tanımak sta
tüye tamam'en aykırıdır. 8ayın komisyon söz
cüsü, «3 ncü maddedeki hüküm 2 nci madde
deki hükmü tamamlıyor» ıbuynrdular. Halbuki 
2 mci maddede «Bu 'kanun yürürlüğe girdiği ta
rihte Millî Savunma Bakanlığı emrinde okıı-

; ma - yazma taburlarında öğretmen olanların 
!* maaşlarının verileceğinden . 'bahsediyor. Hal-
i buki üçüncü mıadde de maaş alamazken, alâ-
I kalan kesilmiş iken, hizmetten (bir ücret al

madan borçlanma tanıyoruz. Sayın Maliye; 
•Bakanının da 'dediği gibi, hangi ücret üzerin
den nereden borçlandıracağız? Ve borçlandı
racağımız miktar, Emelle I i Sandığını daha ça
buk, belki 10 sone dayanacak Emekli San
dığı, .sekiz Sen'e sonra baltma'sını sağlıyaeaktır, 
Ihımdan başka hiçbir şey sağiamıyaca'ktır. Bu 
'bakımdan üçüncü maddenin çıkarılmasını tek
rar arz ve teklif ediyorum. Bu mevzuda bir 
önerge verdim. Ayrıca Emekli San'dığr Kanu
nunun 6'5 nci maddesi der ki; «Ibonçlanabileıcek 
'hizmetin Ibuıgün •em'efctiliik Ihalldkı tanınan vazifelerin 
emdklilik hakkı tanınmadan önce sürekli kad
rolarda aylık, veya ücret almak suretiyle 
geçmiş olması şarttır,» O halde ücret almıyan, 
ve Devlete her hangi nir hizmet karşılığı üc- -
ret alıp, orada hakkı goçmiyen ıbir insanın 
vatani, hizmeti için vazifeden ayrılıp giden
lere; tanırsak, doğrudan doğruya adaletsizlik 
yapmış oluruz. iSaniyen Geçici Komisyonda 
maalesef Bütçe Komisyonunu temsil eden hiç
bir arkadaş yok. Bu bakımdan özür dilerim, 
Emekli (Sandığının mütalâası alınmadan, Büt
çe Komisyonunda bulunan arkadaşlar da bura
ya iştirak etmeden ha-zırlanmış olan bu geçied 
o ncü nıaddenin kabul edilmemesini, Devlet 
mevzuatına, emekli meıvzuatına aykırılığı 'bakı
mından hassaten arz ve tefklif ederim. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — iSaym, Ali İhsan Balım. 

ALİ İHSAN BALİM (İsparta) — Sayın 
Başkan, muhterem, arkadaşlarım, ben sa'dece bu 
ikamın, ta'sarısunn 3 ncü. geçici maddesiyle bi
lgili birkaç önemli soruyu sayın encümene ve 
Maliye Bakanına tevcih etmek isterim. Efen
dim, geçici M ncü maddede ilkokul öğretmen
lerinden mezun olup da askerliklerini er ola
rak yapanlara, ücret almadıkları halde geç-
ıiniş hizmetlerinde emekliliklerine ınahsubedi-
l'ee'e'k .şekilde bir ödeme imtiyazı tanıyoruz. 
Pekâlâ, ilikokul. öğretmen okullarından me>zun 
e) I m ayıp Via- lise mezunu veya lise muadili 
Ibir okuldan mezun olup askerlik hizmetlerini 
er olarak ve fakat yedek ısu'bay /öğretmen ola
rak' yapmıış olan kimseler de !bn haktan isti-
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fade edebilecekler midir? Bu lıu'susta üçüncü 
maddede sarahat yok. Eğer 'böyle ise lise ve 
lise muadili okullardan mezun olup da asker
liklerini er olarak yapmış olan memurlar bd-
lâJhara -bu maddeye sığınarak aslk'erlik sürele
rini terftlerinden YO asikcrlik hizmetleri sı
rasında geçen 'zamanı emekliliklerinden saya-
Ibilmek imkânım ve imtiyazını kazanabilecekler 
midir? Âdil olma'k zorundayız. 

Diğer 'bir husus biraız önce 'kürsüye çıkan 
komisyon sözcüsü arkadaşım tasarıya küçük 
'bir ilâve yaıpmak suretiyle 5434 sayılı Emeldi 
Sandığı Kanununun emrettiği bâzı teknik 'ku
surları da. gidermenin mümkün olduğunu be
yan ediyorlar. 'Böyle Emeldi Sandığı Kanu
nuna atıf yapmak 'suretiyle bu teknik husus 
giderilebilir mi? Bu, 'bu kadar basit midir? 
Bu da ayrı bir «tinidir. 

Lütfen, bunları cevaplandırmalarını istirham 
ediyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kefe t Aksoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Pek anuh terem 

arikadaşlar; üzerinde 'konuştuğumuz bu tasarı 
dolayıısiyle çok şayanı dikkat bir hâdise karşı
sındayız, o da şudur: Bâzı öğretmenlere emek
lilik Jhakkı tanınması için Komisyonca ilâve edi
len ek 3 neü madde dol ay isiyle iki vekil ara-
sui'da bir ihtilâl' hâs*.l olmuştur; dikkate şayan 
olan cihet şurası: Hepiııizin.takdir (buyuraca
ğınız veçhile, kanun tasarısı her hangi bir ve
kâlette hazırlandığı zaman, alelusul bütün ve
kâletlere muvafakat alınmak üzere gönderilir. 
Bu muvafakat seremonisi ikmâl edildikten son
ra Bakanlar Kurulunun tasvibine arz edilir. 
Orada da tasdik edildikten sonra Meclise ge
lir. Nitekim bu kanunun Meclise şevkine alt 
Başvekilin imzasını taşıyan tezkerede şöyle 
diyor: «Filân tarihli, Millî Eğitim Bakanlığın;n 
hazırladığı tasarı gönderilmiştir. Bu kanun 
tasarlısı Meclise gönderilene kadar bütün vekâ
letlerden geçmiştir, onlar kanunun esasında 
mutabıktırlar. Şimdi bir Karıma Komisyon ku
ruluyor. Bu Karma Komisyon halen silâh al
tında er olarak: hizmet görmekte bulunan arka
daşların bâzılarını mağduriyetten korumak, 
ileride bunların istikbaline bir teminat oluna!: 
üzere bir madde ilâve ediliyor. Fakat, hatip 
arkadaşların konuştukları gibi Komisyon büyük 
bir gaflete düşüyor. Maliye Bakanlığının mii-
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talaasmı sormadıktan başka asıl malî yükün 
altına girecek olan Emekli Sandığının da mü
talâasını almıyor. Bundan gayrı muhterem 
Millî Eğitim Bakanımız buna muvafakat ediyor
lar, madde Ibtirada müzakere edilirken Maliye 
Bakanı, «hayır, bu olamaz» diyor. Millî Eğitim 
Bakanı çıkıyor, «hayır olur» diyor, «olması 
lâzımdır» diyor. Bu suretle, demin arz ettiğim 

j gibi, hakikaten bizim kanunların müzakeresine 
•taallûk eden tarihî hâdiselerden enderini teşkil 
ediyor. Vardır (bu. Hatırımda kaldığına göre 
1926 senesinde Sağlık Vekili ile yine Maliye 
Vekili arasında böyle bir vaka çıkmıştı. 

ı 

j Şimdi eğer madde tasvibinize iktiran eder-
.; se, bittabi Millî Eğitim Bakanı bir gurur duya

cak; ben kabul ettirdim bu kadar arkadaşları 
'•- bir mağduriyetten kurtardım, kendilerine bir 
ı teminat verdim diye. Fakat bu takdirde Ma-' 
i üye Vekili kırılacak («olmaz, kırılmaz» sesleri) 

şu hakle mesele kanunla da kalmıyor. Ben bu 
işin içinde senelerce yaşamış bir 'arkadaşınız 
olarak üzerinde duruyorum. Hatasını bilerek-

• ten' söylüyorum. Yoksa gösteriş için söylemi
yorum. Hatalı iş yapmıyalım. Şimdi yapılacak 
iş; Maarif Vekili arkadaşımızın Heyeti Veki-
lede tekrar görüşülmek üzere veya Heyeti Ve-
kilenin 'muvafakatini almak üzere, bu kanunu 
igeri istemesidir. Bakın, reddedilmesini ben 
size teklif etmiyorum. Aradaki insicamı, ahen
gi, vahdeti bozmamak bakımından Millî Eğitim 
Bakanının bu kanunu Hükümetle görüşmek üze
re Encümene iade edilsin diye teklifte bulunması 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Ül'kü. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ F E T H Î 

ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim, Saym Refct Ak
soy Beyefendi, izahları ile komisyonun teşekkül 
tarzına ve bu tasarının hazırlanmasında komis
yonun faaliyetine dair izahat verdiler; kendile
rine teşekkür ederim. Daha önce bu birkaç tek
lif halinde Millî Eğitim Komisyonuna intikâl.et
miştir. Millî Eğitim Komisyonu Hükümet tem
silcileri, Millî Eğitim Bakanlığı ve Millî Savım-
r.uı Bakanlığı Temsilcisi zevat, hakikaten Sn-
ym liefet Aksoy'un buyurdukları gibi, ihtilâ
fa düştüler. Bir kısmı öğretmenleri Silâhlı Kuv
vetler emrinde bulundurmak, Öğretmenleri 
köylere vermek ister. Millî Eğitim Bakanlığı 
ise köylerde hizmet görmelerinde fayda, gördük-
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lerini söylediler. Bu ihtilâli hal için Millî Eği
tim. Komisyonu olarak l)iz Başbakanlığa tezke-
re yazarak, Hükümetin kati fikrini rica ettik. 
Bize bildirilen yazıda, süratle Lir tasan sevk 
edildiğini; bu ihtilâfın giderildiğini, Bakanlık-
lararası fikrin telif edilerek tasarı Büyük Mec
lise gönderileceğini bildirdiler. Ve hakikaten 
birkaç gün içinde elimizde; bulunan Hükümet 
tasarısı geldi. Hükümet tasarısının süratle çık
ması, Sayın Millî Eğitim .Hakanının ifade bu
yurduğu şekilde bir ihtiyacın süratle karşılan
ması arzusu ile Karma Komisyon teklifi yapıl
dı. ve Muhterem. Heyetiniz kabul buyurduk sonra 
Karma, Komisyon faaliyete geçti. Karma Komis
yon süratle ve güç şartlar içinde toplandı. Çün
kü Muhterem Heyetiniz Mahallî seçimler Kanu
nu ile meşguldü. Üye arkadaşlarımız Karma Ko
misyona iltihakı ancak gecikmelerle • mümkün 
görüyorlardı. Bu bakımdan, Bütçe Komisyonun
dan Maliye Vekâletinden, ayrı ayrı bakanlık
lardan temsilci iştiraki de pek kolay olmadı. 
Ani a, 4 komisyonun üyelerinin iştiraki ile tasa
rı görüşüldü, bâzı görülen eksiklikler ikmal edil
mek suretiyle Geçici Komisyonun doğiştirisi ha
zırlanmış bulundu. Şimdi, •Hükümetin hazırladı
ğı tasanda, memuriyetin ihya, edilmesi keyfiye
ti vardı. Ondan sonra öğretmenlere bir avantaj 
sağlanması havası seziliyordu. Muhterem arka
daşlarımız teklif sahipleri, bu tasarının ışığı al
tında ancak bu geçici • > ncü maddeyi teklif ede
bildiler. Teklifde, biraz evvel arz ettiğim gibi, 
aksaklıklar olabilir. Onun giderilebilmesi için 
de bilâhara. mütehassıs arkadaşlarla, görüşerek 
nasıl olması lâzımgeldiğini anladık ve 1a; bini 
için kendimiz Geçici Komisyon üyeleri olarak 
bir takrir takdim ettik. Takrir okunduğu tak
dirde arkadaşlarımızın, tereddütleri zail olacak
tır. öğretmen hangi derecede maaş alıyorsa köy
de vazifesi başına, döndüğü zaman aynı maaş üze
rinden maaşını almaya, devam edecektir. Tabiî 
teklif ettiğimiz emekli keseneği do aynı maaş
tan. kesilmeye devam, edecektir. Sîiz takrirde 
r/( 12 üzerinden, teklif etmiş bulunuyoruz. Tak
rir okunduğu zaman birçok tereddütler zail ola
cak ve tahmin ediyorum ki, yüksele takdirleri
nize nıazhar olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Aydın liolak. 
AHMET AYDİN BOLAK (Balıkedr) - -

1'fendim, komisyonun bir takrirleri varmış o 
okunsun, ondan sonra konuşacağını. 

IÎAŞKA\T — Sayın Kahini İnceler. 
İİAIIMİ ÎNOKHBK (Çankırı) — Muhterem 

Başkan, muhterem, arkadaşlar; şu elimdeki 
mektup köy öğretmeninin derdini o kadar hazin 
anlatıyor ki, okursam cidden gözleriniz ya sara
caktır, arkadaşlar. (Bravo sesleri) öyle bir de
virdeyiz ki, hem köyü okutalım, deriz ve hem 
de bir kanım çıkartır köy öğretmenlerinden ye
dek subaylığı alırız. Ondan sonra da para verme
yiz. Hangi adaletten bahsediyoruz arkadaşlar?. 
Af buyurunuz bir misâl 'arz edeceğim.. 

Arkadaşlarım, diyorlar ki, şöyle olur, böyle 
olur, Maliye bu vaziyete düşer, bilmem neye 
düşer, türlü bahaneler söylüyorlar. 

Misalle arz edeyim : Deveye demişler ki, 
«Niçin boynun eğri?» «nerem doğru iki, demiş, 
'boynum düz olsun.» Bizim, tialkika.iten eğri 
işlerimiz ıç.ok, namütenahi. Fakat, şu mektup 
hakikaten, içler acısı 'bir bJâdisedir. İş dönüp 
dolaşup geliyor; köy çocuğunu öğretmen yapı
yorsunuz, köy çocuğunun haklarından alıyor
sunuz, köyü tenvir etmeye çalışıyorsunuz, 
köye öğretmen gönderiyorsunuz. Gitmez ar
kadaşlar, etmeyin Ibunıı. Allattı aşkına sizden 
rica ediyorum, gerek komisyonun gerekse 
Maarif Vekâletinin teklifi gayet yerindedir. 
Acil bir derde deva olacaktır. Geri almak, 
geri götürmek tadil ve saire gibi şeylerin üze
rinde durmıyalım. <Bu kanuna oy vermenizi 
ehemmiyetle rica ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sa.ym Bolak, buyurun. 
ATIMI?!1 AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

Muhterem arkadaşlarım, meselenin prensibin
de Yüce Meclisin bir ihtilâfı yok. Prensip, 
Öğretmenlerin okullarında geçen tedris devre
lerinin askerliklerine sayılıp ısayılmıyacağı 
hususudur. Kabul buyurduğunuz 1 ve 2 nei 
maddelerde prensibi kabul ve tesis ettiniz 
böylece bir öğretmenin 4 aylık mecburi 
•eğitim devresinden sonra okulunda ders ver
diği anda sivil elbise ile askerlik görevini 
de yapmış sayılması asasını kabul ettiniz 
ve böylece Türk 'Millî Eğitim kalkınması içinde 
görevli saydığımız bu kişilerin sivil elbise 
ile askerlik yapmaları veya yapmış sayılma
ları esası gibi Türk personel rejiminde istis
nai bir müessese tesis ettiniz. Her istisna ye- • 
ni istisnai kaideleri davet eder, lütfen netayi-
cine razı olunuz. 'Müesseseyi istisnaen tecviz 
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ediniz, fakat müessesenin talbi olduğu hü
kümleri umumi hükümlere tabi tutunuz; hu 
mümkün olma'z. Sen mektebinde deıvs verirken 
•orduda resmî elbise ile askerlik yapmış kişi
sin, diyorsunuz. 'Buna Ibu imkânı veriyorsunuz; 
niçin? îçtimai fayda düşıencesi ile. Niçin? 
okur - »yazar sayısını artırmak için. Niçin? 
Kalkınma gücümüzü artırmak için. Ama, der
hal dönüyor; fakait personel rejimi, emeklilik 
rejimi bakımından, sen umumi hükümlere 
talbi olacaksın. Eğer âtılfetiniz mevcutsa, eğer 
istisnayı tecviz ediyorsanız, bütün nc'tayici 
ile tecviz ediniz. Tecviz ettiğinizi 1 ve 2 nci 
maddeyi kabul etmekle işaret buyurdunuz. 

Şimdi geliyor 3 ncü madde. Üçüncü madde 
Hükümet tasarısında yok. Komisyon, neticesi 
olarak vâz'etmiş. Komisyonun tarzı tahririnde 
hata olabilir. Sayın maliyecilerimizin 'kendi 
meslekî bilgileri ve vukuf lariyle bu maddeye 
yeni bir muhteva vermeleri ımümkündür. Bu 
da bir diğer ihtimaldir. Ama, katiyen ve 
kâtibe'ten bu kanunun içinde yer almaz diye 
kesin bir hükmü savunmak da mümkün değil
dir. Aksi halde kabul ettiğimiz bir hakkın ve 
kabul ettiğiniz bir sistemin neticelerini bu 
kanunda tesis etmemiş duruma gireceksiniz. 
Komisyonun madde metninde, bir tadil yap
tığı ve böylece maddeye bir vuzuh verildiği 
sözcü tarafından ifade edildi. 

Bendenizin konuşmaya çıkarken aldığım 
metin şöyle; ancak, bunların memuriyet kı
demlerine sayılan süreleri 6 ay içinde yazı ile 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli. Sandığına müra
caat ettikleri takdirde bu kanunun yayımı ta
rihindeki vazife aylıklarının % 12 si nisbetin-
de borçlandırılmak suretiyle fiilî hizmet sü
relerine eklenir. Şimdi burada Sayın Uyar ar
kadaşımızın temas ettiği nokta; ki bu madde 
metnine de muarız olacaklar. Er olarak asker
liklerini yapmış olan kişilerinin, sonradan Dev
let memuriyetine intisapları halinde, erlikte 
geçen müddetlerinin memuriyet müddetlerine 
ilâve edilerek emeklilik haklarında hesaba 
katılması hususunda komisyona vâki teklif
leri var. Bunların geniş' sayısı var. 

Sayın Uyar arkadaşımız der ki : Burada, 
bu kapıyı açarsınız memuriyetten evvel as
kerlik hizmetlerini er olarak geçirmiş olan 
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kişilerde gelecekler; bu boşluktan istifade 
ile, Türk mevzuatı içinde bu hükmün tesisini 
istiyeceklerdir. Bence bu mümkün değildir, bu 
endişe varit değildir. Çünkü bütün bu kişile
rin memuriyetten evvel askerliklerini er ola
rak yapmış olmaları halinde, bilâhara memu
riyetlerine intisabetmişlerse, erlikte gecen 
müddetlerinin emekliliklerine sayılması hak
kındaki bir teklifin kabul edilebilmesi için, 
şu kanunun bir ve ikinci maddelerinde kabul 
ettiğiniz içtimai faydanın yüksek heyetiniz 
tarafından tescil edilmesi lâzımdır. Eğer yük
sek heyetiniz bir gün gelir de bu kişilerin de 
erlikte geçen hizmet müddetlerinin emeklilik
lerine sayılması hususunu tescile karar verir, 
ve bunu ödiyecek parayı bulursa, Sayın Ve
li Uyar arkadaşımın bütün muhalefetine rağ
men, bu husus da tescil edilecektir. Binaenaleyh, 
burada Türk emekli sisteminin ana hükümle
rinin ihlâlinden ziyade, bir istisnanın kabulü 
ve o istisnanın bütün netayici ile tescili mev-
zuubahistir. Lütfediniz, gerekli tadil şekli 
ile metni kabul buyurunuz, 

BAŞKAN •— Yeterlik önergesi var, onu 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Madde üzerinde yeteri kadar milletvekili 

görüşmüş ve temennilerini belirtmiş bulunu
yorlar. Genel Heyet aydınlanmıştır. Konuş
maların kifayetinin oya arzını saygılarımla 
rica ederim. 

Eskişehir 
Celâlettin Üzer 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Madde üzerindeki gö

rüşmelerin yeterliğini arz ve teklif ederim. 
Mardin 

Şevki Aysan 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler. 
Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. • 

3 ncü madde ile ilgili bâzı değişiklik önerge
leri vardır. Aykırılık sırasiyle onları okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici Komisyonca bu tasarıya eklenen ge

çici 3 ncü maddenin Emekli Sandığının muta-
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lâası alınmadan konulduğu ve emekli. statü
sünü baltalayıcı olduğu düşüncesindeyim. Ta

sarıdan çıkarılmasını arz ederim. 
Yozgat 

Veli Uyar 

Millet Meclisi Başkanlığına 
340 sıra sayısında kayıtlı kanun tasarısının 

ıGeçici -'5 neü maddecinin Lmekli Sandığı Ka
nununda sonradan gerekli değişiklik yapılmak 
üzere kanun metninden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. Saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici madde 3 ncü «ancak» kelimesiyle baş-

lıyan son cümlesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif eyleriz. 

Geçici Kom. Başkanı Geçici Koni. Sözcüsü 
Ordu Tunceli 

Ferda GHiley Fethi Ülkü 

«Ancakı bunların memuriyet kıdemlerine 
sayılan süreleri, altı ay içinde yazı ile T. C. 
Emekli Sandığına müracaat ettikleri takdirde 
hu kanunun yayımı tarihindeki vazife aylık
larının % 12 si nisbetinde borçlandırılmak su
retiyle fiili hizmet sürelerine eklenir» 

BAŞKAN — önergeleri teker teker okutu
yorum, oya sunacağını. 

(Veli Uyar'm önergesi tekrar okundu) . 

BAŞKAN — önergeyi oya sunacağım, Fa
kat müsaade ederseniz Sayın Kut'un önergele-
r ide bu mahiyettedir; tasarıda mevcut o ncü 
maddenin tayymm, kaldırılmasının kabulü 
hakkında verilmiş olan bu önergeleri kabul 
edenler.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ 
ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim, (ancak) la baş-
lıyan kısmını mı? 

BAŞKAN — Efendim, (ancak) la başlıyan 
kısmı değil, tamamının çıkarılmasını değil mi 
efendim? («Evet evet» sesleri) 

Kabul edenler.. Etmiyenler... 46 oya muka
bil 37 oy sağlanmıştır; 46 oy kabul, böylece 
3 ncü maddenin çıkarılması kabul edilmiştir. 
Komisyon filhal kabul etmemektedir. Komis
yon katılmadığına göre, 3 ncü maddenin çıka
rılmasını tekrar oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiş, 3 ncü mad-
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de çıkarılmıştır. («Sayalım» sesleri) («sayılma-
di» sesleri) biraz evvelki oylamada, Sayın Ve
li Uy-AV .ve Sayın Turhan Kut'un önergesinin 
kabulü lehinde 46 oy tecelli etmişli. («Saya
lım efendim» sesleri) 

MADDU 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN' —.Söz istiyen? Yok. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kaimi edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Buyurun Sayın Millî Kğitim Bakanı. 

(MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM 
ÖKTEM (Bursa) — Ook muhterem arkadaşla
rım,, oylarınızla kabul 'buyurduğunuz bu ka
nunun büyülk bir'boşluğu doldurduğuna, eği
tim ptânmnıda Ibüyük hizmet (beki iyen büyük 
topluluğun her ıgeçen gün artan ih'tiya'Cİa-
rmı ıgidermek yolunda 'Hükümete bu kanunu 
çıkarmakla hizmet' yaptığınız inancı içinde he
pinize yürekten teşekkür ediyorum. Bu ka
nunun hazırlanması sayın arkadaşım Şevket 
liaşit Hatipioğlu zamanında tamarnlaınınış, bi-
lâhara* biz yalnız Ibunu Hükümete intikal et
tirmekle yetinmiş bulunuyoruz. Binaenaleyh, 
bu kanunun hazır]anısında 'emeği ıgeçen, bil
hassa bu kanuna rulh ve muhteva bakımından 
yenilikler getiren Karma Komisyonun çalış
malarından dolayı da arkadaşlarınıza teşekkür 
ediyorum. 

Saygılarımla. 
(BAŞKAN — Sayın İhsan Kabadayı. 
FERDA OÜLEY (Ordu) — Efendim, bir 

hususta söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, biz de bu hususta 

ricada 'bulunacaktık.. 
iBuyurun 'Saym İhsan Kabadayı. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar; .geçen ıgün, şimdi konuşmak
ta olduğumuz • mevzu hakkında söz istemiş
tim. Fakat vaktin gecikmiş olması d olay ı-
siyle konuşamadım. 

Şimdi vesilesi de geldi, arz etmek isterim. 
Kısa zaman sonra; tatile gireceksiniz; güle 
güle gidiniz. Ama peşinen söylüyorum ki, 
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dönerken, yoğunuz güle güle dönmiycceksiniz. 
Dert dağarcıklarınız, ortaokul re lise öğret
menleri mevzuunda dertlerle dolu gelecek
tir. Ortaokul ve liselerde öğretmen ayrılma
ları hâlâ devam etmektedir. Dün Konya'dan 
döndüm. O ezdiğim 3 - 4 kazada vatandaşlar, 

• âdeta acınmalar gibi, ortaokul ve liselerdeki 
ayrılan hoca yokluğundan ve bunların dert
lerinden bahsediyor idi. . Nerede, hangi öğ
retmeni görmüş isem, sianki benim yüzüme mil-
vekili olduğum, için maznunun mahkeme du
varına baktığı gibi karamsar bakmakta idi. I 
Böylece öğretmenlerin tümü kırgın, üzgün, 
bedbin, hattâ ve hattâ şu müesseseye dargın 
bir durumdadır. Bunu saklamakta (hı pek 
mâna yoktur. Yüksek Meclisiniz birçok mües
seselere ve meslek mensuplarına ait pek çok 
kanun çıkardığı halde, İnanıyorum ki, öğ
retmenlerin hayat şartlarını iyiye götüren 
hemen hemen, hiçbir kanun çıkardı bayılmaz. 
Çıkardığımız şu tek kanun sizler için iftihar 
vesilesi de sayılmaz. Bu yüzdendir ki, bu mües 
seselerde öğretmenlerin ayrılmaya devam et
tiğini söylemiştim. Şimdi Millî Eğitim Ba
kanı arkadaşıma sorsam; filân eğitim ensti
tüsünden şu kad'ar öğretmen, yüksek öğret
men okullarından şu kadar öğretmen çıktı, 
boşluğu dolduracaktır. Plânlamanın gayesi 
budur diyecektir. Fakat teori başka, tatbi
kat başkadır. Siz çıkarmaya devam edeceksi
niz, öğretmen istifasını verip ayrılmaya de
vam edecektir. Bir hafta evvel Maarif Vekâ
letinde idim, orada ilgili arkadaşların Imna, 
bildirdiği şu oldu : - Aksini iddia edenler tah
kik edebilirler - Yüksek öğretmen okulunu 
bitiren arkadaşların, bilhassa fen grupuna 
mensubolanları hemen istifa etmişler. Sebebi; 
400 lira maaş alacaklar ve bununla sultan 
gibi geçinecekler. Bu mümkün değildir, arka
daşlar. Serbest sektör ve hususi sektör bu 
arkadaşlara 1 000 lira, 1 200 lira maaş ver
mek suretiyle angaje etmiş. Maliyeye olan 
borçlarını da tasfiye etmek suretiyle an
gaje etmiştir. Diğerleri de kendilerine vazife 
aramaktadır. Bu şartlar altında orta tedrisatta 
zaten yılda 800 küsur bin ders saati boş geç
mekte veya vekil öğretmenle idare edilmek
tedir. Vekil öğretmen İm işleri kaldıramaz. 
Bunların dertlerine ciddî çare bulmazsanız, 

öğretmen vazifesine bağlı kalmaz. Öğretmen 
mefkure sahibidir, idealistir, ama bu kuru 
lâftır arkadaşlar. Onun mefkure sahibini, ide
alizmini fiiliyatta işler hale getirmek ^çin 
onun evvelâ karnını doyuracaksınız. Kar
nını. doyurma, diğer meslek mensuplariyle 
arasında büyük boşluklar bulunsun, ondan 
sonra kuru gürültü; öğretmenler mefkure 
sahibidir, ideal sahibidir.. Olmaz arkadaşlar. 
Öğretmenler, maliyenin boşluğunu kaptacak 
yatırım «ahası değildir, verim . sahası değil
dir. O da düşününüz ki, bu cemiyetin, geçin
meye, yemeye, içmeye, çoluk çocuğunu geçin
dirmeye, insan gibi yaşamaya hakkı olan men
subudur. Bu, bugüne kadar çıkmamıştır. Bu 
dâva, vekil değiştirmekle, bu dâva müsteşar 
değiştirmekle olmaz. Bu dâvaya ciddî olarak 
el atmak lâzımdır. Ben şahsan 3 sene evvel, 
ders saatlerini 24 saatten 30 saate çıkarın, ders 
ücretlerini 5 liradan 10 liraya çıkarın, 5 lira
dan kesiliyor eline tf,5 lira geçiyor, ders saat
lerini 20 saatten otuz saate çıkarın, intibak 
kanunlarını verin, eğitim zammını verin, 
mahrumiyet zammını verin dedik. Aradan za
man geçti ve buradan öğretmene bol bol se
lâm gönderdik arkadaşlar. 

Tatile girmeden istirham ediyorum, şu 
nı'emleketin, şu milletin köylüsünün, şehirlisi
nin öğretmenden daha mühim derdi yoktur, 
öğretmenler Riyasetten, Hükümetten rica edi
yorlar; İntibak Kanununu, ders «aati ücre
tinin artırılmasını. 

Ders saatinin 30 a çıkarılmasını, mahrumi
yet zammının çıkarılmasını isteriz diyorlar. 
Zaten bu Meclis de böyle dert ve, ıstıraplar ba
kımından yatırım Meclisidir. Hiçbir zaman ne 
yüzümüz güldü, ne huzura vardık, dert üs
tüne dert geldi. İnanın ki, gelmiş geçmiş 
Meclisleri göz önüne alırsanız, dert babası, ıs
tırap babası olarak geliyoruz. Biraz daha kat
lanın, istirham ediyorum vekil beyden, §u 
kanun lan çıkartalım. 

Öğretmenler diyor ki, biz zaten yemeden, 
içmeden yatmaya alıştık. Şu Meclisin samimî 
olduğunu, sizin.bizi düşündüğünüzü bilelim, 
ziyanı yok. Malî portesi varsa bu kanun 
Ji)fi4 ten itibaren geçerlidir diyor. 

Vekil boy ve Hükümetten istirham ediyo-
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inim. Öğretmen olarak şu kanunu çıkartın. 
Aksi halde bizlerin, vatandaşın ve bilhassa 
öğretmenin yüzüne çıkacak halimiz yoktur. 
Liseler makina gibi işliyeeek, yino gençle
rimiz caddelerde gezecek, bizi üniveristcye 
koyun diyecekler, 'koyaınıyacaksınız, sonra 
kazanmadı diyeceksiniz. Kazanamaz arkadaş
lar kazanamaz; öğertmensizlikten ders saat
leri boş geçen bir okulun talebesi üniver
site imtihanını kazanamaz. O talebenin de 
günahı yoktur. Bugün öğrendim, 2 binden faz
la öğretmen lise ve ortaokul öğretmenliğinden 
istifa etmiş, ayrılmış. Şu kanunu çıkarırsa- ; 
ııız, ayrılmış olan 2 bini de dönecek, dertleri
mizin mühim bir kısmı da halledilmiş olacak
tır. Çıkarmaz iseniz, okuldan çıkandan daha i 
fazlası ayrılmak suretiyle bu devam edecek, 
plânlamanız bir tarafa kalacak, tatbikat şu
rada anlattığım -gibi acı ve ıstıraplarla de
vam. edecektir. 'Hürmetlerimle efendim. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı kanunun lehin
de misiniz aleyhinde mislimiz Onu belirtımedi-
niz. 

İHSAN KABAHATİ (Konya) — Bu, vesi
le oldu efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. Yeri-
ıniaden konuşmayınız efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa) — Muhterem arkadaşlarım, arka
daşımız İhsan Kabadayı öğretmen arkadaşlarımı
zın sıkıntılarını dile getirdi, kendisi ile yüzde yüz 
(mutabıkım. Eğitim Bakanlığı sorumluluğu taşı
yan her arkadaşımız üğretm enlerin çekmekte bu
lunduğu büyük sıkıntıyı daha Bakanlığın eşiğin
den ayağını attığı andan itibaren büyük ağırlığiy-
le hisseder. Eğer fırsat bulup da biraz gezmişse bu 
sıkıntının mâna ve şümulünü daha iyi bilir. Bun
da İhsan Kabadayı arkadaşımızın hiç. şüphesi 
olmasın. Ancak bütün arzu ve ihtiyaçlara rağ
men bunları 'gerçekleştirmek ayrı bir konudur. 
öğretmen arkadaşlarım ı̂ nn üç ana konuda dile 

• (getirdikleri istek ve ihtiyaçlarının -bunlar 'ger
çekleştirilse dahi- tamamen tatmin olımıyaeağmı 
tahmin ederim ki, Sayını İhsan Kabadayı arka
daşımızda kaani bulunmaktadırlar. Ancak as
gari bir ölçününde bu olduğuna bendeniz de 
iınanıyoruım. Bunun üzerimde duruldu, muhte
rem arkadaşlarım. Bu üç kanunun malî por-
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tesi ikiyüz milyon civarındadır, hattâ ikiyüz 
milyondan' biraz da aşkındır. Bütçenin bir p'lâmll 
•çalışma, devresinde hiç esneklik arz etmediğini, 
varidatla giderlerin sıkı sıkıya birbirine bağlı 
bulunduğunu ve hattâ, giderin gelirden daha çok 
okluğunu bütün arkadaşlarım bilirler. Bu şart-

ilar içinde Hükümet, bütün iyi niyetine rağmen, 
bu üç konuyu .1968 senesinde bir arada ele al-
ımak imkânına sahip bulunmadığını görerek 
bunllardan birisini ele almış bulunmaktadır. Ka
nun tasarısı hazırlanmıştır, yakında Meclise su-
ıiıulacaktır. En geç 196Ö dönemi başlarken bu 
kanun Meclisinize sunulmuş olacaktır. .Diğer iki 
kanun ancak îfMH senesinde eıle alınabilecektir. 
(«Hangi Kanun?» sesleri) - Ek derslere ücret 
konusu. 

BAŞKAN — l/û t fen verinizden konuşmavı-
mz. 

MİLLÎ M İ T İ M BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa) — Muhteremi arkadaşım İhsan 
Kabadayı konuşmasında; sanki Maarif Bakanlı
ğı bu konuyu .hiç ele almamış gibi bir havanın 
yaratılması dolayısiyle böyle bir intibaın doğ
masını önlemiş olmak için izahta bulundum. Ar
kadaşını İhsan Kabadayı emin olsunlar ki, Ba
kanlık bu konuda elinden gelen gayreti sarfet -
inektedir. Ancak ..Hükümetin imkânsızlıkları 
içinde bunu bugüne kadar yürütememiştir. Şa
yet muhterem heyetimiz bütçenin bugünkü du
rumuna rağmen, birkaç milyon liralık bir ek 
tahsisat kabul ederse, Bakanlığım bunu minnet
le karşılar. Ama aynı 'zamanda İhsan Kabadayı 
arkadaşımın desteklemekle mükellef bulunduğu 
bir Hükümetin imkânsızlıklar içerisinde yapa
madığını, yapmak gibi, yapabileceği gibi bir id
diayı lütfederler, biraz daha ihtiyatla «ele alır
larsa her halde 'kendilerine icra sorumluluğu ta
şıyan arkadaşları daha minnettar kalırlar. 

BAŞKAN — Kanunun tümünü oyunuza 
sunmadan evvel biraz evvel tasarıdan çıkarıl
ması kabul edilen üçüncü madde dolayısiyle 
matlapta değişiklik icabettiği münasebetiyle Ko
misyon Başkanı Sayın Gül ey'e söz veriyorum; 
buyurun Sayın Güley. 

GiEÇİOİ KOMİSYON BAŞKANI EEM)A 
GÜLEY (Ordu) — Muhterem arkadaşlarım, 
Komisyonumuz .bir geçici üçüncü madde tedvin 
etmişti, fakat Yüksek Heyetiniz bu maddeyi ine-
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takdimen ve öncelikle görüşülmesini arz ve rica 
ederim. 

Burdur 
Nadir Yavuzkan 
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itinden ç.ıkaranış bulunuyor. Bu madde metinde 
mevcut iken tasarı komisyonumuzda iki geçiei 
madde değil, l l l l l sayılı Kanuna üç ıgeçiei mad
de eklemmesine dair ıkanum tasarısı matılabmı 
almıştı. (Şimdi bir tanesi çıktığına göre, ikaııu-
nun matlabının (Itlıll sayılı Askerlik Kanununa 
iki geçici madde 'eklenmesine dair kanun tasa
rısı) 'şeklini alması lâzımdır. iBıımı arz etlindi 
ve tescil etmek için huzurumuza .geldim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşla rıım müsaade 
buyurursanız (131111 'sayılı Askerlik Kanuıruna 
3 geçici madde eklenmesine 'dair kanun tasarısı) 
adlını taşıyan mat! abın, iki geçici madde, 1111 
sayılı Askerlik Kanununa iki geçici madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı olarak değiştiril
mesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul •edilmiştir. 

BAŞKAN — Kanunun tümünü oya sunuyo-
ru!m>. (Kabul edenler... Kalbul etmiyenler... Kanu
nun tümü mevcudun çoğunluğuyla kalbul edil-
mistir. Memleketimize ve (Millî 'Eğitimimize ha
yırlı olsun. 

6'. — İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirak
leri hakkında kanun tasarısı ve C Senatosu 
Adana Üyesi Mehmet Ünaldı ve Diyarbakır Mil
letvekili Alp Doğan Sen'in 3460 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair ve 
23 sayılı Ka,nunun. kaldırılması hakkında kanun 
teklifleri ve Geçici Komisyon raporu (1/317, 
2/198, 2/183) (S. Sayısı: 303) (1) 

7. — Devlet Yatırım Bankası hakkında ka-' 
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/308) 
(S. Sayısı: 304) (2) 

BAŞKAN — 2 önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak üsleri 

arasında 45 ve 46 ncı sırayı işgal eden iktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri hakkındaki 
Kanun ile Devlet Yatırım Bankası hakkındaki 
kanun tasarılarının ehemmiyetlerine binaen bir 
an evvel kanunlaşması için diğer bütün işlere 

(1) 303 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
rumdadır. 

(2) 304 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nımdadtr. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Daha önce veril
miş önergemiz- vardır. 

BAŞKAN —• Sayın Tahtakılıç, önergenin 
aleyhinde mi konuşacaksınız? Buyurun elendim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Muhte
rem arkadaşlar, İktisadi Devlet Teşekkülleri, ge
rek taşıdığı sermaye, gerek memleketin iktisadi 
hayatında oynadığı rol bakımından çok ehemmi
yetlidir. Bu derece de ehemmiyetli olan bir ka
nunun yine ivedilik ve öncelikle müzakere edil
mesinde isabet yoktur. Mecliste ekseriyet olma
dığı bir anda böyle bir kanunun müzakeresine 
başlanmasını ben memleket şartlarına uygun 
görmüyorum. Onun için müsaade ederseniz bu 
kanunu hicolmazsa ekseriyetin olduğu bir zaman
da ele alalım, üzerinde bütün milletvekilleri 
noktai nazarlarını söylemek imkânını kazansın
lar. İş ciddiyeti ölçüsünde bir müzakere konusu 
olsun. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Yavuzkan, 
önergenin lehinde. 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Muhte
rem arkadaşlarını, Sayın Ahmet Tahtakılıç'ın da 
kabul ettiği gibi, reorganizasyon tasarıları Türk 
ekonomisi içinde; mühim bir yer işgal etmekte
dir. Halen devam etmekte bulunan dış yardım 
konusunda ehemmiyetli bir yeni olan bu kanunla
rın biran evvel çıkarılması lâzımgelmektedir, Bu 
bakımdan arkadaşlarımın bu önergemin kabulü 
için oy kullanmalarını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde mi konuşacaksınız 
Sayın Tahtakılıç!. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Usul meselesi telâkki ediyorum. 
iki lehte iki aleyhte söz vereceğim, daha sonra 
Yüce Heyetin oyuna başvuracağım. 

AHMKT TAHTAKILIÇ (Uşak) — Muhte
rem arkadaşlarını, evvelâ bir zihniyete işaret et
mek istiyorum : Dış yardımla alâkalı deniyor. Bu 
öyle yanlış bir zihniyettir ki, Ziraat Bankası"-
nın kefalet borcu ödenmek mevzuubahsolur, dış 
yardımla alâkalı Meclis, Millî Hâkimiyet prensi
bini dahi nazarı itibara almadan, kanun çıkarır. 
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Şu dış yardımla alâkalı mevzuu evvelâ bic açık
layalım. Nedir dış yardımla alakalı olduğu kısmı? 
Evvelâ bunu getirsinler, .söylesinler. Bir memle
ketin iktisadi hayatını tanzim etmek istiyen bir 
kanunun dış yardımla alâkasından evvel, evvelâ 
milletin hayatiyle, alâkası vardır. Hattâ bura
da dış yardımla alâkası mevzuııbahis dahi olamaz. 

Ama, bizim diğer devletlerle olan müzakere
lerimizde iktisadi teşekküllerimizin hakikaten ik
tisadi karakteri olması mevzuunu endişe ile kar
şılıyorsa bu Devletin, Hükümetin ayrı bir mese
lesidir. Onun için burada yok rica ediyorum, dış 
yardımlarla alâkalıdır diye bu kanunu çıkaralım 
diye bir mülâhaza mevzuubahsolmasın. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Halûk Nur Ba
ki, önergenin lehinde. 

HALÛK NUH BÂKİ (Afyon Kara hisar) — 
Muhterem arkadaşlarım, ben bu tarz önergele
rin konuşulup konuşulmaması prensibi üzerin
de bir noktaya işaret etmek istiyorum. Bir mev
zuu ciddî olduğunu, ehemmiyetli olduğunu ka
bul ediyoruz ve bunun yavaş yavaş konuşulma
sında A^eyahut da daha kalabalık olan bir gün
de konuşulmasında fayda mülâhaza ediyoruz. 
Bir kere bu, prensip itibariyle yanlış bir noktai 
nazardır. Bu konu o kadar mühimse bu kanun 
dağıtılalı 10 gün. oklu, bu kanunu ımühimseyen 
milletvekillerinin, gönül arzu eder İki, Ibir an 
evvel, gündemde ne zaman konuşulacak ve bu
nun üzerindeki noktai nazarlarını ızı ne zaman 
derccdeceğiz diye ciddî olarak arzu duymaları 
ve bunun bir an evvel konuşulmasını temin öt
meleri lâzım. Meclisin daha kalabalık olması, 
kalabalık olmaması gibi sözler ise tamamen ha
talı nolktai nazarlardır. Meclis içtimaa devamı 
ettiği müddetçe Türk Milletini temsil eder, her 
kanunu aynı ciddiyetle konuşur. Fakat Mec
lis içinde bir kanun görüşülürken bütün arka
daşların mutlaka sıralarında oturup mektep 
talebeleri gibi hatibi dinlemesi için bir zaruret 
de yoktur. Dünyanın hiçbir parlâmentosun
da böyle bir hususiyet de yoktur. Birtakım; 
ekseriyet var, kalabalığız, az kalabalığız, iyi tut
muyoruz, aceleye getiriyoruz 'gibi dışarıdaki 
pispüsür lâfları bu kürsüye getirmiyelim arka
daşlar. Meclis vardır, her yaptığı şey isabetli
dir, acele de konuşursa 'isabetlidir. Şimdi Heye
ti Aliyeniz 'aksine karar verirse o da isabetlidir. 
Aksine karar verilebilir, bu daıhi. Fakat lehine 

konuşulmasını da rica ederim arkadaşlar bura
da. oturanlar insan değil mi? Burada oturanlar 
Yüce Heyetinizin reylerini ve Türk. Milletini 
temsil etmiyor unu'? Dış-yardım, iç yardım me
selesi 'de mühim değil. Evet millî bir müessese 
mevzuudur, dış yardım bizi alâkadar etmez 
derken, dıştan aldığımız yardım millî müessese 
değil de başka bir müessese midir? O da millî 
müessesedir. Taptırasyon zamanında değiliz; 
ki... canı isterse verecekler, bize de o yardımı 
millî menfaatimiz dolayısiyle kabul ediyoruz. 
Bundan da .pirelenecek bir husus yok. Böyle 
kılçıklı sözlerin tashihi için söz aldım. Hür
metlerimi arz ederim. (Ortadan alkışlar) 

BAŞKAN — İçtüzüğe göre iki aleyhte iki 
lehte söz vermiş bulunmaktayım. Şimdi öner
geyi tekrar o'kutup Yüce Heyetin oyuna baş
vuracağım. 

(Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN —• Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Fitmiyenler....önerge kabul edilmiştir. 

BAŞKAN •— Diğer bir önerge vardır, onu 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin 5 nci bölümünün birinej görüşmesi 

yapılacak işler kısmında yer alan 45 ve 46 ııeı 
maddelerdeki İktisadi Devlet Teşekkülleri ve 
iştirakleri hakkındaki kanun tasarısı ile Dev
let Yatırım Bankası hakkında kanun tasarısı
nın tümü hakkındaki müzakerelerin birlikte 
yapılmasına karar verilmesini iarz ve teklif 
ederiz. 
Y. T. P. Grupu adına O. H. P. Grupu adına 

Aydın Istanlbul 
Orhan Apaydın Coşkun Kırca 

C. K. M. P. Grupu adına 
Sivas 

Cevad Odyakmaz 

BAŞKAN — İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin reorganlzasyonu hakkındaki kanun ile,"Dev
let Yatırım 'Bankası hakkındaki kanunun tümü 
üzerindeki müzakerelerinin 'birlikte yapılması 
hakkındaki önerge üzerinde s'iz istiyen var mı? 
Yok. Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerindeki görüşmelere (baş
lıyoruz. Y. T. P. Meclis Grupu adına Sayın Or
han Apaydın, buyurunu?':. 
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Söz istiyenler lütfen işaret buyursunlar. 

Evet şahsınız adına mı Sayın Güler? 

ŞEVKİ GÜLER (Afyon Karahisar) — Evet 
efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA ORHAN APAY
DİN (Aydın) — Muhterem arkadaşlarım, 

Rahmetli Başvekillerimizden Dr. Refik Say
dam'm Türkiye'nin idari teşkilâtının «A» dan 
«Z» ye- kadar bozuk olduğu teşhisini cesaret-
le koyduğu günden itibaren 20 yıldan fazla 
bir zaman geçti. Bu müddet zarfında memle
ketin idaresini muhtelif kadrolar demlide 
ettiler. Parlâmentolar ve hükümetler, idari 
teşkilâtın ıslâhı için çeşitli hal çarelerini araş
tırdılar ve tatbikatına geçtiler. 19(11 Anaya
sasının kurduğu Parlâmento ve onun Hükümeti 
de çalışmaya başladığı günden itibaren bu mev
zuun üzerine eğilmiş , ve iki seneye yaklaşan 
mesai devresi içinde kesif bir çalışma ile ra
dikal hal farzlarını tatbika gayret sarfetmiş-
tir ve sarfetmektedir. İşte huzurunuza getiri
len tasarılar, ekonomik problemlerimiz ve kal
kınma dâvamız ile çok yakından alâkalı dev
let faaliyetlerinin organizasyonlarının yeniden 
düzenlenmesini temin edecek reform tedbir
lerini ihtiva etmekte ve teşriî organ, çok mü
him çalışmalarından birine daha başlamış bu
lunmaktadır. Yeni Türkiye Partisi Meclis Gru-
pu, kalkınma plânımızın hedeflerinin tahak
kukuna yardım edecek bu reformu bütün ida
re mekanizmasının yeniden düzenlenmesini te
min edecek hal tarzlarının süratle takibet-
mesini temenni etmekte ve bunların dışında 
bilhassa toprak reformu ve zirai reform gibi 
halkımızın yaşama imkânlarını tahakkuk et
tirecek ekonomik ve sosyal tedbirleri de sa
bırsızlıkla beklemektedir. 

Bu konularda kısa zamanda yapd anlar ve 
yapılacaklar, bu meselelerin demokratik re
jim içinde halledilmesinin imkânsızlığı gerek
çesine dayanan parlömanter rejim aleyhdar-
lığmı yok edecek en müessir mücadele vasıta
larıdır. 

Devletin adeta yeniden düzenlenmesi me
selesiyle karşı karşıya kalan ve bir bakıma 
kuruculuk vazifesini ifa etmek zorunda bu
lunan bugünün politika adamları, her nev'i 
peşin hükümlerden azade olarak meselelerin 
hal çarelerini cesaretle tesbit ve tatbik et-
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I mek durumundadırlar. Reorganizasyona mütâ-

allik kanun tasarıları ile önümüze gelen mev
zuları da bu acıdan ele almak, bizi hakikate 

I götürecektir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin durumu 
bugüne kadar çeşitli cephelerden ele alınmış 
ve çok defa siyasi bir mesele olarak mütalâa 
ve münakaşa olunmuştur. Konuyu bir siyasi 

I sistem meselesi olarak alanlar, Devletin âmme 
hizmetleri dışında ekonomik faaliyette bulun
masını, benimsedikleri şahsi teşebbüs felsefe
sine aykırı telâkki etmişler, bunların özel te-

I şebbüse devredilmesini dahi müdafaa etmiş
lerdir. Fakat, bu görüşü müdafaa edenler, za
hiren garip görünecek, hakikatte ise normal 
addedilmesi lâzımgeleıı bir muayyeniyetin ne
ticesi olarak, bu teşekkülleri değil özel sektö
re devretmek bilâkis faaliyet sahalarını ge
nişletmek durumunda kalmışlardır. 

P>u muayyeniyetin şartları nelerdir? 

Muhterem arkadaşlarım, 
I- Sizlerin kıymetli vakitlerinizi fazla işgal et

memek endişesini muhafaza ederek bu şart
lardan kısaca bahsetmek istiyorum: 

•I Türkiye'nin bağımsızlık savaşını askerî 
I sahada zafere ulaştıranlar, Osmanlı İmpara

torluğundan intikal eden ekonomik esaretle 
karşı karşıya kaldılar. Ekonomik ve ticari 
sektör büyük nisbette imtiyazlı yabancıların 

I ve ekalliyetin elinde olduğu gibi, kapitilâs-
yonlarda Devletin bağımsızlığı ile uzlaşamaz 
bir durum arz etmekte idi. 1929 buhranının 

I yarattığı zaruretler karşısında da kalan ida
re edenler, Devletin ekonomik sahada teşebbü-

J sü eline alması neticesine vâsıl oldular. İlk 
İktisadi Devlet Teşekkülleri olan Devlet Sa
nayi Ofisi ve Sanayi Kredi Bankası ile bun
ların fonksiyonlarını üzerine alan Sümerbakm, 
bu şartlar neticesinde vücuda geldi. Demek 
istiyoruz ki, Devlet Teşebbüsleri memleketimiz
de, benzer müesseselelere sahip yabancı mem
leketlerden farklı bir şekilde, bir doktrin tat
bikatı olarak değil, zaruretlerin ifadesi olarak 

I tahakkuk ve inkişaf etmiştir. Bu suretle halkı, 
o zamanın'şartları içinde ticaret ve verimli 
teşebbüs alanlarında tecrübeli bulunmayan ve
ya süratli kazanç gayesiyle spekülatif faali
yetlere girişmeye çok meyyal olan memleke-

J timizde, ferdî teşebbüslerin yetiştirilmesini, 
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temel sosyal, hizmetlerin yapılmasını, doğuş 
halindeki endüstrilerin korunmasını ve o za
mana kadar işlenmemiş bâzı endüstri sahala
rında Devletçe direkt olarak faaliyete girişil
mesini sağlıyan tanzim ve teşvik edici tedbir
ler bir zaruret olarak çıkmış ve İktisadi Dev
let Teşebbüsü eri bu zaruretin bir ifadesi ol
muştur. Bu mülâhazalara şu hunu'su da ilâve 
etmekte fayda vardır: değişik şartlar ve şekil-

derde de olsa, bu zaruretlere Batı Avrupa'nın 
liberal ekonominin beşiği olan memleketleri 
ve hattâ kapitalist Amerika Birleşik Devlet
leri dahi boyun eğmişlerdir. Bu noktada ta
nınmış Fransız Maliye Profesörü Henry Lau-
fenburger'nin şu düşüncelerini ifade etmek 
istiyorum : «Batı küresinde ve bilhassa Amerika 
Birleşik Deyi eti erinde kapitalizm hüküm sür
mektedir; fakat bu sistem gerek iş mevzuun
daki, gerek kâr karşısındaki durumu veya 
devletin rolü bahsinde, sosyalizmden birçok 
şeyler almak mecburiyetinde kalmıştır,.. Ay
nı zaruretlerin tesiri altında, iki blok, müesse
selerini aynı istikamete tevcih etmektedir. 

(Jünkü; iktisat aynı gaye önünde vasıtalar inti
habını o kadar serbest olmadığım öğretir. 

Demokratik memleketlerin hiçbiri artık 
iktisadi ve sosyal müdahalecikten kurtulamı-
yacaktır. 

Bu memleketler ekonominin kumanda ma-
îievilarının mülkiyetini değilse bile hiçolmaz-
sa idaresini işçilere, müstehliklere, umumi 
menfaat mümessilleri tarafından temsil edilen 
.milletin dinç kuvvetlerine tevdi etmemiş mi
dir...» 

Bu mütalâalarımız yüksek Heyetin tetki
kine arz edilen tasarıların mevzuunu teşkil 
eden İktisadi Devlet Teşekküllerine, doktri
nci' mülâhazalarla yapılan hücumlara karşı
lık olarak serd edilmektedir. Bu teşebbüslerin 
aleyhtarları aynı zamanda Devlet teşekkülle
rinin verimsiz çalışmalarımda öne sürmekte
dirler. Bu düşüncede hakikat payı olmakla be
raber İktisadi Devlet Teşekkülleri hakkında 
çok kıymetli bir rapor hazırhyan Han son'un 
dediği gibi «eğer bir Devlet teşebbüsü verinı-
sizse, bunu düzeltmenin tek çaresinin teşeb
büsü özel ellere bırakmak olduğunu düşün
mek pek doğru bir şey olmaz; çünkü bu de
ğişme ile verimliliğin artacağını kimse te

min edemez; zaten göz önünde tutulması ge
reken, meselâ iktisadi kudretin dağılması ve 
toplumsal refahın artırılması gibi, başka. 
âmiller de vardır.» Bilhassa tenkid mevzuu 
olan coğrafi bakımdan gayrüktisadi Devlet 
fabrikaları, bâzı bölgelerin toplumsal refahı 
için en iyi çare olarak kurulmuştur. Unutma
malı ki, bu müesseseler, işçi siteleri ve sosyal 
faaliyetler ile topluluğun maddi ve kültürel 
seviyelerinin yükseltilmesinde büyük bir rol 
oynamışlardır. (Meselâ çok yerlerde hal'k, si
nemanın ne olduğunu fabrikaların sinema sa
lonlarında öğrenmiştir.). 

Bütün bu sözlerimiz Devlet müdahalecili
ğinin müdafaası olarak kabul edilmelidir. Men
subu olduğum Yeni Türkiye Partisinin devlet
çilik anlayışı milletimizin modern medeniyet 
seviyesine kısa bir zamanda, ulaşması, iktisadi 
kalkınmamızın süratle gerçekleştirilmesi işin
de hususi teşebbüsü esas ve temel tutan ve 
gayeye ulaşmada bu esas temele Devletin yar
dımcı olma sorumluluğunu tanıyan bir görü
şün sahibidir. Fakat, esas ve temel olan husu
si teşebbüsle beraber, onu zedelemeden, karma 
bir ekonomi sistemi içinde, özel sektörle iş 
bölümü ve iş birliği ile Devletin vatandaşın 
refahını temin fonksiyonunu ifa etmesi vaz-, 

I geçilmesi imkânsız bir politikadır. Nitekim, 
j reorganizasyon tasarının, bir hedefi de piyasa 

şartlarında Devlet teşebbüslerinin, hususi sek-
| törden daha imtiyazlı bir durumda olmamasını 

temin etmektir. 
Mu'hte rem arkadaş! ar, 
İktisadi Devlet Teşekkülleri 'hakkrndalki ta-

• sarının 4 neü 'maddesinin, ikinci fıkracında yor 
i j alan «teşekküller, kuruluş kanunlarında belli 
I edillen. 'maksat ve -gayelerle ilgili olmıyan ortak-
j 1 iki ara 'katılaunazlar» hüküm hususi sektörün 

kendi sahalarında, emniyet içinde çalışmacını 
sağlamaktadır. Âmme teşekkülleri kanunla 
belli sahanın dışında faaliyette 'bulunamıyacak, 
bu suretle 'Devlet ve 'özel teşeb'büs sektörleri 
'birbirinden ayrı ve (menfaatleri 'birbiriyle çeli
şen iki parça, olarak değil, bir bütünün 'birbiri -
ni tamamlıyau iki çarkı alarak >alrenk liçinde ça
lışacaklardır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Reo rganizasyon tasarılarının hazırlanması -

ita takaddüm, eden çalışimalara da kısaca te-
\ mas etmek istiyorum. 
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İktisadi Devlet Teşekküllerinin kuruluş ve 

işleyişlerimle ki- noksanlıkiİarı tesiri t ve bunların 
telâfisi İçin («alışınalar, 1945 yılında başlamış, 
Demokrat Parti İktidarının ilk yıllarında ise 
yabancı uzmanların da davetiyle muhtelif ra
porlar tanzim olunmuştur. 27 Mayıstan sonra 
İse, 23 sayılı kanun ile bünye değişikiliğine gi
dildiği <gibi, 154 sayılı '-Kamınla yerli ve yabancı 
uzmanlardan ımüre'kkep bir beyet '.teşkil oluna
rak, en ince teferruat nazarı liti'bara alınmak 
suretiyle raporlar tanzim edilmiştir. Huzuru
nuzdaki kanun .tasarıları, tcsbııt edilen bu pren
sipleri muhtevi çerçeve .bir kanun ıinalıiyetinde-
dir. Âdeta Devlet teşebbüslerinin anayasalı
dır. Bu çerçeve kanunun prensipli eri daire
sinde 've resmî raporların tavsiyeleri nazıarı iti
bara ulmmak suretiyle yeniden düzenlenme 
faaliyeti muayyen 'müddetler içinde ikmal edi
leme ektir. 

Muhterem arkadaşlar, 
' Tasarının getirdiği önemli yeniliklerden bi

ri, İktisadi Devlet Teşekkülleri 'sayılabilmek 
için teşebbüs sermayesinin tamamının Devlete 
ait bulunması şartının kaldırılma.sı, sermayesin
den yarısından fazlasının Devlete, 'teşekküllere 
veya Devlet ve teşekküllere ait ortaklıkların 
da. İktisadi Devlet Teşekkülü sayılmasıdır. 
Grupumuz bu değişikliği tasvibetmektedir. 

Teşekküllerde umumi heyet organının kaıl-
dırılmfaısını yerinde telâkki etmekteyiz. 

Anayasa 'sistemimize uygun olarak teşriî or
gana nihâi nerazet ve murakabeden ileri 'bir 
prensiptir. 

Plân esaslarına, uygun olanak tasarıda, iş
letme seviyesinde rasyonel ve verimli- çalışılma
yı sağlamak üzere işletmelere 'bağımsız çalışma 
imkânı tanınmıştır. Fakat bunun yanında, a) 
TeşekküDlere bağlı 'müesseselerin ve (teşekkülle
rin birbirleriyle ilgili faaliyetlerinde aihenkti 
çalışmallarını teımin edecek hükümler, b) Kal-
'kıınma plânının bu teşekküllere tahmil .ettiği 
önemli fonksiyonların ifasını teminen yıillık ve 
uzun vadeli yatırımların ilgili bakanlık, Devlet 
Plânlaıma Teşkilâtı, Maliye Bakanlığı ve niha
yet Bakanlar Kurulunun 'tasvip ve kararlarına 
bağlanması, c) 'Bütün teşekküllerin idari, 
malî ve teknik murakabelerinin merkezî bir 
denetleme kuruluna verilmesi 'bugüne kadar 
nıüşahade edilen mahzurların ve noksanlıkla-

9 . 7 . 1963 O : 1 
rm önlenmesi ınaksadiyle tasarıda yer almış 
bulunmaktadır. 

Muhasebe usullerinin yeknesak ve düzenli 
bir haile geliri İm esini âmir olan hükümler, 
kontrolü kolaylaştırılması ve dolayısiyle ve
rimi artının ası bakımından faydalar sağlıyacak-
tır. Ayrıca, 3460 sayılı Utanımda olduğu gi'bi, 
tasarıda da kabul edilen teşvik ikramiyelerinin 
müessiriyeti için, maliyet muhasebe sistemine 
ihtiyaç vardır. Verimli ve iyi bir maliyet mu-
kasebesi sistemi, teşekküllerde randımanın 
doğru ve objektif bir sekilide ölçülmesini sağ-
lıyacaktır. 

Teşekkül 1 erde idare meclisi siste'iuinin iyi 
işliye'bil'mesi için, meclis üyelerimin teşekkülün 
çalışmasını vakînen bilmeleri, o sahada tecrübe 
sahibi olmaları gerekir. Nitekim tasarıda dıı 
i'stişari değil, fonksiyonel Mir yönetim kurulu 
teşk'illi derpiş olunmuştur. 

Ancak, Geçici 'Komisyon bu noktada, tasa
rıda değişiklik yapmış, işçi üyenin teşekkül yö
netim kurulunda yer alması edasını kaldırmış
tır. Biz grup olarak komisyonun bu görüşüne 
katiyen iştirak itmiyoruz. 

Bu konuyu işçi hakları zaviyesinden almak
tan ziyade, işde verimliliğin artırılması, işçi ve 
iş veren münasebetlerinin ahenkli ve karşılıklı 
anlayış içinde cereyan etmesi bakımından ele 
lalmak icabet inektedir. 

Esasen partimizin programında da. yer alan 
bu esasın Hükümet tasarısında olduğu gibi ka
bul edilmesi kanaatindeyiz. Bu hususta ısrar 
ediyoruz. 

Finansman, usullerinin ıslalhiyle kaynakla
rın. bir yerde toplanması ve finansmanın tek 
elden idaresini temin edecek olan Yatırım 'Ban
kacının tesisine ait kamın tasarısını da tasvip
le karşılamaktayız. 

Muhtereiin arkadaşllari'in, 
Tasarıların tümü hakkında görüşlerimizi 

arz etmiş bulunuyorum. Maddeler hakkında da 
sırası geldiğinde görüş ve tekliflerimizi arz e'de-
ceğiz. 

Sözlerime son verirken, grupum adına hepi
nizi hürmetle selâmları m. (Alkışlar) 

BAŞKAN C.H.P. (frupu adına Sayın Kırca. 
C.H.P. Crup adına COŞKUN K1KCA (İstan

bul) —- Muhterem arkadaşlar; önümüzde bulu
nan İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri 
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hakkındaki kanun tasarısı ile Devlet Yatırım 
Bankası hakkındaki kanun tasarısı, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin reorganizasyonu diye 
anılan büyük bir reform hareketinin başlangıcı
nı teşkil etmektedir. 

İçine girmiş bulunduğumuz plânlı devrede, 
plânın uygulanması bakımından bâzı büyük re

formlar yapılması iktiza ettiği bilinmektedir. 
İki senedir bu Meclis, Plânlı karına ekonomi 

için gerekli reformlar bahsinde umumiyetle bir 
kısım basında ve efkârı umumiyede tekrar edi-
legelcnin aksine, bâzı pek önemli adımlar at
mıştır. Siyasi hayatımızın normal ve anormal 
çalkantılar içinde her zaman kolaylıkla takdir 
edilemiyen bu adımlara, geçmiş iki senelik 
mazinin kısa devresi içerisinde kuş bakışı bak
tığımız takdirde, aldığımız mesafe asla aznıısa-
namaz. Muhterem arkadaşlarını, evvelâ bir plân 
ortaya konmuş, bu plânın iç ve dış finansmanı 
kesin esaslara bağlanmıştır. Bu plânın uygu
lanabilmesi için zaruri bir vergi reformunun 
bâzı temel esasları atılmış ve vergi reformu 
devam edegelmekte bulunmuştur. Sermaye pi
yasasının teşkiline müteallik tedbirleri yürü
mekte ve birbirini takip etmektedir. İşçi ve iş
veren münasebetlerini ve umumiyetle sosyal ha
yatımızı radikal bir değişmeye tâbi tutacak 
olan Sendikalar Kanunu, Toplu sözleşme, Grev 
ve Lokavt Kanunları Yüce Parlâmentodan çık
mak üzeredir. İş Kanunu, Sosoyal Sigortalar 
Kanunu bunları tâkibedecektir. Görülüyor ki, 
Yüce Partâmento kendisine karşı ileri sürülen 
tenkidlere rağmen, haddizatında iki senede, 
başka az gelişmiş memleketlerin, bu gibi mesele
lerde kat'edebildikleri mesafenin çok ilerisinde 
bir terakki kaybetmiş bulunmaktadır. 

Şimdi bundan sonra önümüzde toprak refor
mu, personel rejimi ve Devlet teşkilâtı reformu 
kalmaktadır. 

Bu reformlar, şimdiye kadar başarılanlar 
gibi bir anda tamamlanacak olan reformlar de-, 
ğildir. Bu reformlar, temelleri atıldıktan 
sonra yavaş yavaş adım " adım gerçekle-
cek ve kökleşeeek olan. reformlardır. 
Çünkü muhterem arkadaşlarım; memleketimizin 
siyasi hayatında yer almış olan bütün siyasi par
tiler, istisnasız reformcu bir zihniyete sahip
tirler, memleketimizin, cemiyetimizin4 bünye
sinde yapılması zaruri Batı medeniyetine ulaşa

bilmek için zaruri, milletimize lâyık bir refah 
seviyesine ulaşabilmek için zaruri reformların, bir 
ihtilâlle, toplum bünyesinin altüst edilmesi neti
cesini doğuracak hareketlerle değil fakat peyder
pey reformlarla ve demokrasi rejimi içersinde 
yapılabileceğine inanıyoruz. 

İşte karşımızda bulunan iki kanun tasarısı 
da bunun pekâlâ başarılabileceğini gösteren 
numunelerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunlara ni
çin ihtiyaç duyulmuştur; buna temas etmekte 
2 bakımdan- zaruret vardır : Evvelâ hakikaten 
bir zarureti teşrih etmdk mecburiyetindeyiz. 
'Saniyen, bu zaruret, aslında Türkiye'de kamu 
sektörü denen bir sektörün bulunmasındaki 
zaruretin dayandığı nevama felsefî sebeplerle 
ilgili bir konudur. 

.Muhterem arkadaşlarım, İktisadi Devlet 
Teşekküllerimizin verimsiz ve 'bürokratik bir 

' şekilde çalıştıkları çok kere söylenir ve birçok 
şıklarda bu itham doğrudur. Buma rağmen 
Türkiye Cumhuriyeti kuruldu kurulalı, hiçbir 
siyasi iktidar 'kamu sektöründen âni olamamış
tır.. 

Eğer, İktisadi Devlet Teşekküllerinin ve-
i'imsiz çalışma sebeplerini yakından inceliyecek 
olursak, bunların başında, hattâ çok söylendi
ği gibi, İktisadi Devlet Teşekküllerinde çalı
şan insanların Devlet memuru oldukları ve bâr 
zihniyeti ile meşbu olmadıkları için, bu teşek
küllerin. zarar etmesinin bir emrivaki olduğu 
zihniyeti asla doğru değildir. Pek çok memle
ketlerde İktisadi Devlet Teşekkülleri vardır, bu 
İktisadi Devlet Teşekkülleri memurlarını, en 
mükemmel teşvik usulleri ile çalıştırmak yolla
rını bulmuşlar ve bu İktisadi Devlet Teşekkül
leri mükernmelen kâr edebilme'kteıdirler. Bina
enaleyh, «nerede İktisadi Devlet Teşekkülleri 
varsa, orada kâr yoktur» prensibi sakat ve ıgay-
riilınî bir görüştür. 

Atatürk Devletçiliğine bağlı bir partinin 
sözcüsü olarak böyle bir görüşü C.H. Partisinin 
reddettiğini bir kere daha açıklamak isterim, 

Aslında İktisadi Devlet Tcşekküllerimizdeki 
•belli başlı dert, modern bir felsefe sisteminin 
uygulanmayışının yanısıra, daha ziyade siyasi 
iktidarın bu İktisadi Devlet Teşekküllerinin ya
tırımlarını enflâsyonist kaynaklardan finanse 
etmelerine zorlıyan tedbirler almış bulunması-
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dır, İktisadi Devlet Teşekküllerinin zararları, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin hattâ iktisadi 
kararlar vermelerini emgelliyeceğine dair piya
sa mekanizmasının kurulmuş olması aslında bu 
memlekette senelerce inatla tatbik edilmiştir. -
Enflâsyonist politikanın acı neticelerinden bi
risi olmuştur. İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
bu halde bulunuşu teklif sebepleri bu değildir. 
Plân hedefleri ve temel vesikalar pek yrinde 
olarak temas edildiği gibi, İktisadi Devlet Te
şekkülleri aşağı yukarı gelmiş geçmiş bütün 
iktidarlar tarafından temelsiz, intizamsız ve 
perakende sosyal adalet kaygılariyle yatırılabi
lir kaynakları tüketici birtakım sosyal yatırım
lar yapmaya mecbur edilmişlerdir. Bugün plâ
nın dayandığı esaslara göre, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin bu tarz yatırımlar yapmasına 
imkân yoktur. ıBu tarzda yatırımlar, ezcümle 
mesken yatırımları, doğrudan doğruya bu iş
lerle görevli genel bütçeye dâhil daireler veya 
İşçi 'Sigortaları Kurumu gibi özel teşekküller 
t a rafı ndan yapılacaktır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin bugünkü 
halde bulunuşunun umumiyetle unııtulagelen 
bit* sebebi de, İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
çok kere Hükümet kararları ile özel*teşebbüsü 
sübvansiyon e etmeye mecbur bırakılmasıdır. 

Muhterem arkadaşlar; karma ekonominin 
olduğu yerde kamu sektörü ile özel teşebbüs 
eşit şartlar altnîda çalışmalıdır. Kaide odur ki, 
karma ekonomide ne kamu teşebbüsünün özel te
şebbüs üzerinde ire de özel teşebbüsün ka
mu teşebbüsü üzerinde imtiyazları olmamak ge 
rekir. Halbuki bir yandan türlü vergi kolay-
lıklariylc, hattâ bazarı mevcut kanunlara rağ
men vergi ödenıeyişleri müsamaha ile karşılan
mak suretiyle, bir devirde kamu teşebbüsleri 
türlü imtiyazlara özel teşebbüs aleyhinde maz-
har kılınmışken, aynı zamanda aynı kamu te
şebbüsleri, özel sektörü subvansiyone eder1 tarz
da maliyet altında düşük bir fiyat politikası tat
bikine de zorlanmışlardır. Bu yapılırken, aynı 
zamanda hiçbir surette kamu teşebbüslerinin bu 
zarardan doğacak finansman ihtiyaçlarının sağ-
lam kaynaklardan, karşılanması düşünülmemiş 
ve bu kaynaklar, biraz evvel arz ettiğim veçhile, 
maalesef geniş ölçüde Merkez Bankası kaynak
ları olmuştur. 

İşte muhterem arkadaşlarım, hakikatte ka
mu sektörünün ta kendisine yapılagelen hücum-
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•Jarm aslında istinadettiği temeller' bunlardır ve 
bu temeller haddi zatında doğrudan doğruya 
kamu sektörü ve kamu teşebbüsü merhumunu 
gözden düşürmek için kullanılabilecek tenkid-
leıi teşkil eder. 

Muhterem arkadaşlarını biraz evvel Türkiye. 
('umhuriyeti kurulalı beri gelmiş, geçmiş 'hiçbir 
iktidarın kamu sektöründen fariğ olamadığını 
söyledim. Bunun sebeplerinin doğrudan doğ
ruya bir gelişme halinde olan bir memleket bün
yesine sahibolusumuzda aranması iktiza eder. 

(îumhuriyetimizin banisi Atatürk, bu zaru
reti, az gelişmiş memleketler dünyasında belki 
de ilk defa hissetmiş olan insandır. Atatürk 
Devletçiliğinden kasd.tlunan şey ve Atatürk 
Devletçiliği dendiği ve bu .umde vaz'edildiği va
kit onu desteklemek için ileri sürülen gerekçe
ler, aslında bugün az gelişmiş memleketler ik
tisadiyatı literatürü diye anılan ilim dalında ile
ri sürülen gerekçelerden farksızdır. Atatürk 
Devletçiliği Türkiye'de bir kamu sektörünü ta-
mamiyle ameli, pragmatik ve ampirik mülâhaza
lar dolayısiyle zaruri görmüştür. Atatürk dev
letçiliğine bağlı olanhır ve özellikle (\ımhuriyet 
Halk Partisi, bu memlekete kamu işletmelerinin 
mevcudiyetini, bu kamu işletmeleri mevcut ol
madığı takdirde, bilfarz işçi kütlelerine düşmesi 
gereken plüvalünün onlara düşmediği veyahut 
işçi kütlelerinin devamlı fakirleşmesi gibi delil
lere istimıdettirmomişlerdir ve ettirmemektedir
ler. Her türlü sağ ve sol doktrinler renkten mü
nezzeh olan bu devletçilik anlayışı, aslında bir
takım ilmî müşahade ve mütalâalara istinadet-
nıektedir. Niçin az .-gelişmiş memleketlerde ka
mu teşebbüsüne ihtiyaç vardır! Çünkü özel te
şebbüsün millî gelirin artışı vetiresi içine ekono
minin, büyüme vetiresi içine girebilmesi -için 
zaruri bütün yatırımları yapmasına imkân yok
tur. İmkân yoktur; sermaye azlığı dolayısiyle. 
Bâzı sektörlerde terdif elde etme imkânsızlığı 
vardır, işletme dışı ekonomilerin azlığı ve niha
yet teknolojik ve idari seviyenin düşüklüğü do
layısiyle. Bu sebepler dolayısiyle özel teşebbüs 
ya bâzı sektörlere, gitmemekte veya gideme-
mekte veyahut sektör itibariyle gidebildiği bâ
zı sahalarda da, bâzı bölgeleri, yine biraz evvel 
arz ettiğim sebepler dolayısiyle, ihmal etmek 
zorunda kalmaktadır. İşte az gelişmiş bir mem
leketin, kalkınmasının gerek sektörler, gerek 
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bölgeler itibariyle dengeli bir kalkınma olabil
mesi için kamu sektörü zaruridir. 

Yine bunun gibi, istihlâk temayülünün son 
derece yüksek olduğu, az gelişmiş bir memle
kette işletmelerin, yatırılabilir tonu yaratabil
meleri ve bu fonun istihlâk masraflarına doğru 
gitmemesi ancak ve ancak kâfi vüsatte bir kamu 
sektörünün mevcudiyeti ile temin olunabilir. Ni
hayet plânı yürütmekle görevli olan Devletin, 
plân yolu ile ekonomiye hâkim olabilmesi, ancak 
ve ancak stratejik sektörlerde kamu işletmeleri 
vasıtasiyJe hâkim olabilmesine bağlıdır. Bunun 
gibi, yine yavaş yavaş ve yatırılabilir fonu, bi
raz önce plân hedefleri ve stratejisi vesikasında 
okuduğum gibi, perakende sosyal adalet hedef
leri, uğruna harcamaksızın refah devletine doğ
ru yönelmek durumunda olan, susyal bir Dev
let olan Türkiye'de bâzı sosyal hizmetlerin de 
ancak kamu iktisadi teşebbüsleri eliyle görülebi
leceği şüphesizdir. 

Yine kamu teşebbüsü açıktan açığa ve özel
likle teke! halini alan, serbest piyasa rekabeti
ni ortadan kaldıran ve kamu hizmeti mahiyeti
ni alan teşebbüslerin de .'Devlet eliyle yürütülme
sini gerektirdiği gibi aslında geniş bir kamu sek
törünün mevcudiyeti bu kamu sektörünü mu
rakabe etmek yoliyle veya bu kamu sektörünün 
idaresine bilfiil iştirak etmek yoliyle Türk va
tandaşlarının, toplumun iktisadi kara rlarmda 
ehliyet ve kabiliyete göre fırsat eşitliğine sahi-
bolmasını da sağlıyacak bir yol olarak karşınımı 
çıkmaktadır. İşte bizim özel teşebbüsün ve ka
mu teşebbüsünün ne biri, ne diğeri esas olmaksı
zın, her ikisi de esas ve her ikisi de zaruri ola
rak, bir arada yaşıyacağı karma ekonomi anla
yışımız içerisinde kamu sektörü böyle bir mef
hum halinde tecelli etmektedir. 

Bu karma ekonomide esas piyasa müşirleri
dir, esas, fiyat mekanizmasıdır. Gerek plân ya
pılırken, gerek İktisadi Devlet Teşekkülleri ve 
müesseseleri çalışırken piyasa müşirlerine ve 
fiyat mekanizmasına isiinadederek çalışmaları 
kaide olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, işte bu kanun böyle 
bir anlayış içerisinde İktisadi Devlet Teşek
küllerini ve 'müesseselerini yeni bir çalışma tem
posu ve metodu içerisine «okacak (bir vesika 
olarak kargımıza çıkıyor. 

Bu kanunda yer alan tktisad'i Devlet Te

şekküllerinin belli başlı fonksiyonunun kârlılık 
ve verimlilik anlayışı içinde çalışmak sureliyle 
daha fazla yatırını kaynağı yaratmak oluşu, 
plâna uygun olarak hareket etmek •mecburiyet
leri, birinci prensipten doğrudan doğruya işti-
ka'k eden muhtariyet ve kaideten ticari esasla
ra göre çalışmaları mecburiyeti bu prensiplere 
istisna olarak Devlet tarafından kendilerine 
bâzı fiyat politikaları veya sair bâzı hizmetler 
yüklendiği takdirde ve bunlardan dolayı bir za
rar tekevvün ettiği takdirde gereken sübvansi
yonların bütçeden karşılanması esası. Yine 
ticari ıbir çalışma şekline sahip olmaları pren
sibinden iştikak eden perakende sosyal yatırnnı-
I ardan tevakki etmeleri, teşekküllerin, sektöre 
göve toplanmasına çalışılacağına dair ıbu çerçe
ve kanunda, teşhis konmuş olan ve özel kanunlar
la gerçekleştirilmesi gereken temel esas, nihayet 
yönetilin kurullarında genel ıruüdüıicre 'benzer 
niteliklerin aranması ve biraz evvel Y. T. I\ 
Grupu adına konuşan Sayın Orhan Apaydın 
arkadaşımızın pek yerinde olarak temas ettiği 
gibi, yeknasâk muhasebe ve maliyet hesapları 
sisteminin vaz'ı, bu çerçeve kanunu temelleri
ni teşkil etmektedir, (\ H. P. Meclis Grupu ola
rak bu esaslara tamamıiyle mutabık bulunmak
tayız. Bununla beraber bu tasarının bâzı mad
deleri üzerinde itirazlarımız olacaktır. Ehemmi
yetli olanlarını kısaca şimdiden arz etmek 
isterim : 

.'! ııcü maddenin :3 ncü fıkrasında, «kamu 
hizmeti niteliğini taşıyan alanlarda teşekkül 
kurulamıaz» ibaresi hiç değilse hukuk nazariya
tı bakımından altında yatan gerekçelere ve ga
yelere tamamiyle iştirak etmemize rağmen, 
'bize pe'k yerinde Ibir lâfız olarak gözükmüyor. 
Komisyonun bu konudaki raporunda pek mü
kemmel şdkildc anlatıldığı gi!bi, aslında dev
let fonlariyle kurulacak olan Kamu' İktisadi 
Teşekküllerinin, İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin 'bir kamu ihtiyacını karşılaması gerektiği
ne göre ve esasen işte bu selbepften dolayı bu
gün modern idare hukukunda klâsik an lamı da 
kamu hizmeti ve geniş anlamda kamu hizmeti 
diye bar tefrik yanıklığına ve ıgeniş anlannda 
kamu hizmetinin içerisine Kamu İktisadi Te
şebbüsleri ve ezcümle İktisadi Devlet Teşekkül
leri [girdiğine göre1, «Kamu İh iz met i niteliğini 
taşıyan alanlarda teşekkül kurulamaz.» den-
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mekle, Türk hukukunda, Anayasa, hukukun
da ve idare hukukunda kamu hizmeti mefhu
mu, sanlki münhasıran klâsik kamu hizmetleri
ni ifade ederm-işıçesine 'bir yenilik (getiriyor ki, 
bu yenilik modern Devletin dayanacağı hukuk 
prensipleri bakımından zararlı içtihatların doğ
masına yol açacak ve Yargıtayı ve Danıştayı 
ileriki tatbikatta müşkül durumda bırakabile
cektir. öyle zannediyorum ki, ya 'bu fıkrayı 
tamamiyle çıkarmak veyahut da aslında ka
nunu tedvin eden arkadaşlarımızın maksadım 
tam mânasiyl'e sadıkane ifade edebilecek bir 
fıkrayı lonun yerine koymak suretiyle bu mah
zuru ortadan kaldıralbiliriz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunla, bu 
kanun vesilesiyle halli gereken 'konulardan bi
risi de, Yüksek Murakabe Heyetinin 'bağlantısı 
meselesidir. Gerçi 'bu kanun, 'bendenizin söz
cüsü bulunduğum bir geçici komisyondan Ge
nel Kurula sevk edilmiş olan, Kamu İktisadi 
'Teşebbüslerinin Türkiye iB'üyük Millet Meclisin
ce denetlenmesine, düzenlenmesine dair bir 
usûl kanununda yer almıştı. Ancak 'bu kanunun 
daha sonra geleceğini tahmin ettiğimiz için ora
ya bunu koymuş idik. tBu kanun bugün daha 
evvel görüşüldüğüne göre, bu meseleyi burada 
halletmekte fayda vardır. Yüksek Murakabe 
Heyetinin, halen Türkiye Büyük Millet Mec
lisine bağlı olduğu yüksek malûmunuzdur. 
Buna rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne bağlı olan hu teşekkülün 'başkanı ve üyeleri 
icra organı tarafından tâyin edilmektedir. Bu-
nun başka türlü olmasına da imkân yoktur. 
Gerek !bu husus, ıgerek Yüksek Murakabe He
yetinin yapacağı murakabede takibedeceği 
esaslar ancak ve ancak icra organından direk
tif olarak alabilmesi durumu var. Gerek icra 
organının, zaman zaman Yüksek Murakabe He
yetine perakende teklifler yaptırmak mecbu
riyetinde oluşu, gerek ve bu mecburiyet dola-, 
yısiyle Yüksek Muralkaibe Heyetine emir ve 
direktif vermek durumunda bulunuşu, Anaya
samızın dayandığı temel ilkelerden 'biri olan 
kuvvetler ayrılığı prensibine de aykırı düş
mektedir. Anayasanın 127 nci maddesi, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin Kamu iktisadi 
Teşebbüslerini bizzat denetlemesi esasını vaz
etmiştir. Binaenaleyh Yüksek Murakaibe Heye
tinin Türkiye Büyük Millet Meclisi adına bir 
denetleme yapması mevzuu'bahsolamaz. Sayış-
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tay Türkiye B'üyülk Millet 'Meclisi adına denet
leme yapar. Çünkü yapacağı denetleme nevama 
kanun hükümlerinin otomatik tatbiki ve 'bir 
malî kaza usulünün tatbikinden ibarettir. Bu
rada bir verimlilik, kârlılık ticari esaslara 
uygunluk murakabesi de mevzuata uygunluk 
murakabesine ilâveten yapılacaktır. Böyle bir 
murakabenin işliyebilmesi ancak ve ancak 'bu 
murakabeyi yapacak heyetin murakabesinin 
temel esaslarının ne olacağına dair icra orga
nından direktif almasını ıger ektirir. Parlâmen
toya Ibağlı olan bir heyet, kuvvetler ayrılığı 
gereğince icra organından direktif alamaz. Bu 
sebepten dolayı, yürürlükteki kalkınma plâ
nında da derpiş edildiği veçhile Yüksek Mu
rakabe Heyetinin Başlbakanlığa bağlanması za
rureti vardır. Bu demek değildir İki, idare 
içinde yer alan organlar teminata ive 'bir nevi 
muhtariyete kavuşmazlar. Üniversiteler de ida
re içinde yer alır ve muhtardırlar ve Öğretim 
üyeleri ayrı bir teminat statüsüne sahiptir. 

Yüksek Murakabe Heyetinin, bir devirde 
.görülmüş 'olduğu veçhile, istendiği tarzda, ra
por vermesini önliyecek teminat hükümlerini 
Yüksek Murakabe Heyeti personeliyle ilgili 
olacak sevk etmek daima mümkündür. Bu hu
susta bir kanun hazırlandığı da esasen bu ka
nunim ıgeçici maddesinden anlaşılmaktadır. 
Fakat bu arada esasen 25 Ekim 1963 e kadar 
(ayıklamak durumunda olduğumuz Anayasaya 
aykırı hususıları, bu vesile ile bir tanesini olta
dan kaldırmak ve Yüksek Murakabe Heyetini 
Başkanlığa bağlamak 'zarureti vardır. Esasen 
O. H. P. Meclis Grupunun bu hususta alınmış 
bir kararı da mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlarım, 34 noü maddede yer 
alan hüküm, bugünkü şekli ile kaldığı takdir
de Türkiye'ye gelecek ve gelmesini ziyadesi ile 
ar.zuladıığmız yabancı özel teşebbüs ile iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin yapacakları iş birliğine 
nisbetle aynı iktisadi Devlet Teşekküllerimizin 
Türk özel teşebbüsü ile yapacağı iş birliği aley
hinde birincilere daha fazla imtiyaz verir bir 
hava taışımakıtadır. Bu, 'zannediyorum, lâfızdan 
doğan, niıyıetten doğmıyan bir husustur. Bıı mad
denin başına burada, zikri geçen istisnaların, 
bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte mevcudolan 
istisnalar olduğu tasrih edilmek suretiyle me
sele •halledilip ve verilmiş olan hak ve imtiyaz-
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lanla. böylelikle iıukıık esaslarına, uygun olarak 
mahfuz t utul imiş olur. 

Mııhtereııı. arkadaşlar ını , son sözüm, Yeni 
Türkiye Par t is i Mrupu Sözcüsü aziz arkadaşım 
Orhan Apaydm' ın temas ettiği gibi, t asar ın ın . 
S nci maddesine mütaa'llik olacaktır , (hımlhuri-
yel Halk Partisi Urupu, Komisyonun, Hükü
met tasarısının pide yer inde olan S nci maddesi
nin .'I ncü fıkrasını niçin çıkarmış olduğunu 
izah edememektedir ler . Burada, «Kuruluş mak
sat ve yavesine »'öre. başlıca faaliyeti zirai, sı
nai veya. benzeri. işletmelere dayandığı , Bakan
lar Kurulunca, belli, edilen teşekküller in yöne
tim kurul lar ında bir işçi üye bulunur.» denmek- , 
tedir. Hükümet tasarısı bu esası gerek teşekkül 
seviyesinde1, gerek müessese seviyesinde ka;bııl 
etmiş. Komisyon I eşek kül seviyesinde bu. 'hük
mü çıkarmış, müessese seviyesindeki bvı -hük
mü muhafaza (dmiştir. j 

Muhterem arkadaşlar ım, Türkiye 'de toplu i 
iş sözleşmelerinin müessese işletme esasına gö- ! 
re değil, fakat iş kolu esa.sıua gör/1 yapılması- ' 
nı. teşvik, el inek gayesiyle bir kanunu bu rada 
oytayıp yüce Sena 1 oya gönderdiniz. Mğer bu ; 
böyle ise mantıki tenazuru, en azından man- ' 1 

t iki tenazuru temin etmesi bakımından bir işçi : 

üyenin, teşekkül, seviyesinde de Yönetim Kuru- , 
tuna, işt irakinden ire mahzur doğar? Bunu an- j 
l ıyamadıklaı ı gayri , bundan eloğacak birçok ; 
faydanın da. or tadan kalkt ığ ı kanaat indeyiz . ' 
Kmek ve sermaye işbirliği müessesesi adiyle 
anılan, bu müessese , milletlerarası çalışma, teş- • 
kilâtmın. teşvik ettiği 'bir müessesedir. Bat ı - Av- ! 

I 

rupa 'da özel kanunlar la , ha t t â özel sektörde , 
mecburi haJe get i r i lmekte olan bir müessesedir. | 
Kzcüıırle Bat i - Almanya, hYaıısa. ve ingi l tere gi- ; 
l)i memleketlerde bu müessese aşağı - y u k a r ı top- •! 
lıı iş sözleşmeleri yolivle özel sektör* için hemen 

I 

hemen mecburi hale gelmiştir. Durum, böyle 
iken Türkiye 'de biz bunu özel sektör için tara- ; 
feynirı. rızası ile yapı lacak toplu, iş söz'lcşraele- \ 
rine bırakıyor ve sadece kamu sektörü için böy- \ 
le bir mecburiyet yük le rken niçin komisyon, bu- ; 
mı, teşekkül seviyesinde kaldırmış ve sadece ; 

müessese seviyesinde muhafa.za etmiştir. T e k r a r 
ediyorum, bunun hikmetini biz anlıya iniyoruz. ; 

Muhterem arkadaş lar ım, bunda sadece faıy-
da, o lduğuna inanmaktayız . Bu suretle işçi, iş-
Jetmenin başında, bulunan insanı peşin olarak I 

" . j 
kötü niyetli işçi a leyhtar ı olarak görmiyeeek, '• 
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işçinin refahının artmasının, herşeyden evvel o 
işletmenin verimliliğinin ar tmas ına bağlı oldu
ğunu ve o verimlilik, reci verimlilik art maksi -
zın, ezcümle işçinin ree.l, marjinal verimjliliğin
dik art ış sağlanmaksîzın vâki olacak nominal üc
ret ar t ış larının, neticede tanıamiyle işçi kütle
sinin. aleyhine bir enflasyona, müncer olacağını 
bu suret le anhyabi lecekt i r . Bunu, müesseiS'e se-
\ 'iyesinde değil, fakat o müesseselerin yüksek 
polilikasının, tâyin, edildiği ve o müesseselerin 
bulunduğu iş kolu içerisinde top lu iş sözleşıne-
sini müzakere etmekle yetkili olacak teşekkül 
snviyesinde gerçekleştirilmesi, bize kesin, b i r za
ruret olarak görünmektedir . Komisyondan, bu 
hususta, ısrarlı olmamasını ve gerek Hükümete , 
gerek' öyle sanıyorum ki, Sendikalar Kanunu, 
Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt kanunla
rının müzakeresi s ırasında bu Mecliste yer al
mış bütün, siyasi, par t i lerde yvv etmiş bulunan 
sosyal anlayışa, uymakta. ısrarlı olmıyacağıııı 
ü m id etmek istiyoruz. 

•Muhterem arkadaş lar ım, Devlet Ya t ı r ım 
Bankası .hakkındaki, kanun bu k a n u n u n ayrıla
maz bir pancasıdıı . Bu vesile ile temel olarak 
sorulması iktiza, eden soru, betkide ş u d u r : ik
t isadi Devlet, Teşekküllerinin bir kısmı bugün 
holding teşekküller i hal indedir . Bu çerçeve ka
nundaki bir esasa ^öre, özel kanunla r bunları 
sektör lere .göre gruplaş t ı racakt ı r . Acaba, bu ara
da, bankacıl ık hizmetlerinin ayrılmadı düfünül-
nıekfe midir? Ayrıldığı t akd i rde bu bankacı
lık hizmetleri nasıl teşkilâtı andır ı lacak ve bun
la r ın , ayrıca, kuru lacak bir banka ile alâkası 
olacak, mıdır? Böyle bir sualin cevabını şimdi
den düşünmek mecburiyetindeyiz. B u n u n gibi 
halen birçok İk t i sadi Devlet Teşebbüsleri ban
ka. s ta tüsünde bulunduğuna göre, bu b a n k a l a r 
yapacaklar ı ya t ı r ımlarda . Devlet Yatının. Ban
kasına, müracaat edecekler inidir1? Bizim, anla
yışımız, edecekleri ve edebilecekleri merkezin
dedir. Bu hususun da, burada tasr ihinde ve za
bı t lara geçirilmesinde biz fayda görüyoruz. 

.Muhterem arkadaş lar ım, benden sonra, Dev-
'lef, Vatının Bankası hakkında, Grupumuzun te
ferruatlı görüşlerini Balıkesir Milletvekili aıziz 
ai 'kadaşım Fennî îslimyeli arz edecektir . Hepi
nizi. g rupum adına hürmet le selâmlarım. (Orta
dan alkışlar) 

B A Ş K A N - - Oum huriye t Ha lk Pa r t i s i Mil
let Meclisi Grupu adına, Sayın Fenn î îslimyeli, 
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Devlet Yatırını Bankası Kanun tasarısı üzerin
deki görüşlerini Yüce Meclisinize intikal ettire-
cektiıi'. Buyurun Sayın îslimyeli. 

MEMDUH ERDEMÎR (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, .çoğunluk yoktur, yoklama yapınız. 

BAŞKAN — Arkadaşımız O.H.P. adına ko
nuşuyor. 

(UI.P. MECLİS GRUPU ADINA FENNÎ 
tSİJÎMYELl (Balıkesir) — Muhterem arkadaş
larım... 

MBMDUIT ERDEİMİR (Kırşehir) — Efen
dim ayağa kalkarak çoğunluğun almadığını, 
yoklama yapılmasını teklif ediyoruz. 

ıBAıŞıKAN — Ayakta, çoğunluğun olmadığı
nı söyleyen beş kişi yoktur. 

MEMDUH ERDEMÎR (Devamla) — Efen
dim, lütfen sayınız, beş ikisi vardır. 

BAŞKAN —'• Çoğunluk olmadığını söyleyen 
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arkadaşlar, işaret buyurunuz... Peki yoklama ya
pacağım. 

(Adana milletvekillerinden başlanarak yokla-
• ,ma yanıldı) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, 1.963 yılı 
bütçe kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanunun yapılan açık oyla
masına (249) arkadaşımız katılmıştır; 10 ret 
5 eekinser, oya mukabil kanun tasarısı (284) oy-

i la kabul edilmiş, tasarı kanunlaşmıştır. 
j 1963 bütçe kanununa bağlı cetvellerde deği-
| siklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının 

yapılan açık oylamasına (241) arkadaşımız ka-
ı tılmış (1) ret (T) çekinser oya mukabil '239 oy-
j la kanun kabul edilmiştir. 
! Vaktin gecikmiş olmasından dolayı birleşimi, 
j Çarşamba günü saat 14 de toplanılmak üzere 
I kapatıyorum. 

ı Kapanma saati : 18,00 

• X — ' <+•*»* 
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sonucu 

(Kainin kaimi edilmiştir.) 
Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 240 
Kabul edenler : 234 

Reddedenler : 10 
Çekimserler : 5 

Oya katılnııyarılar : 192 
Açık üyelikler : Ç 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Me'hımet Özbay 

AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Şevki Güler 
Asım Yılım az 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Reşat Arp&eıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Atatman 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim İmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
E tem Ağva 
Hasan Fehmi Boztepe 

[Kabul 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Mustafa Şükrü Koç 
tsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolalk 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğiu 
Fennî Mimyeli 
Cevat Kanpıılat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Tlalit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltaeıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kâmil İnal 

BURDUR 
^etlıi Çclikbaş 

edenler] 
I Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
İbra'him oktanı 
Cevdet Perin 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 
Refet Sezıgin 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 

ÇORUM 
Nuri A'hıskaiıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Necini Öıkten 

DENÎZLÎ 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 
Fahir Giritlioğiu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
ötmer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Şeraf ettin Konu ray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâl ettin Üzer 
Aziz Zeytinıoğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali CüccoğTu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Niz^mettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıç-
oğlu 
Ali Köy men 

GÜMÜŞANE 
Ne cm eddin Küçüke r 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 
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İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Deraıancı 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu . 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi O ben 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Ragıp Gümüşpala 
Şinasi Osuna 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
/Vbdülhalim Araş 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 

ADANA 
Hasan Aksay 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Turgut 

M. Meclisi B 
Bahri Ya zır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KOOAELİ 
Nihat Erim 
Haklan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
thsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Aksi t 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Yakup Yakut 
Nahit Yeniceni rlioğlu 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 

MARDİN 
Mehmet Alî Arıkaıı 
Şevki Aysan 
Valıap Dizdaroğlu 

111 9.7.1963 O : 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Bay dur 
Cevdet Osikay 
Turan ŞaMn 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğln 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzüıı 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Ref et Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Tapaloğlu 

Rİ2E 
Erol Yıknaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan 

[Reddedenler] 
ANTALYA 

ihsan Ataöv 
Nazmi Kerimoğlu 

AYDIN 
Mel âh at Gedik 

İSTANBUL 
Mahmut Rıza Bertan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Nihat Kürşat 

SİVAS 
Adil Altay 
ibrahim Göker , 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğhı 

TOKAT 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
At al ay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl Öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Köserekoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Turgut Nizam oğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoglu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
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BALIKESİR 
Oihat Bilgehan 

GÜMÜŞANE 
Saba.liat.tin Savacı 

[Çekinserler] 
MANİSA 

Neriman Ağaoğlu 
SAKARYA 

Mııslihittin Gtirer 

[Oya kahlmıy anlar] 

SAMSUN 
Hâmit Kiper 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasını Gülek 
Oavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay (İ.) 
Aİi Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
Masan Dinçer (1>.) 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
ismail Sarıgöi 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Raif Aybar (B.) 
Osın^an Böluikbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete (1.) , 
İsmail Gence 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pe'hlivanlı 
İl yas Seçkin (B.) 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yörük 
(B.) 

ANTALYA 
Nihat Su (t.) 

AYDIN 
Nedim Müren (î.) 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Kaya Bulut (1.) 

Mehmet Tiritoğhı 
BİLECİK 

Orhan Tuğrul 
BİTLİS 

Nafiz Giray 
BOLU 

Kemal Demir 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Ekrom Paksoy (î.) 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Tür'keı 
Ziya Uğur 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
Nnırettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Hilmi İncesulu 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Binan Bosna 
İsmail Ertan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral (1.) 
Şehmus Aralan 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
llecai îskenderoğlu 
Vefik Piriçcioğlu (B.) 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Nazın i özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Gür ay 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Et'tuğrul Akça 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin İricioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Naîm Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu (t.) 
Nııreddin özdemir 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğltı 
Abdullah CilM 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Oihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Botfbeyli 
(B§k. V.) 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dormao 
(t) 

Saadet Evren 
Fahrettin Kerim (iök:ıv 

(B.) 
Ahmet Oğuz (B.) 
Oğuz Oran 
Sahabettin O ıh on 
ilhami Saııear (U.) 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşnıı 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgau 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygft.. 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Sırrı öfctem (1.) 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fetlhi Doğançay 
İhsan Şeref Dura (B.) 
Ali özdibmenli 
İsmail Hakkı Yıl arı 1ı-
oğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Vedat Âli Özkan (1.) 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 
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KIRŞEHİR 
Alını ot Bilgin 
Menıdııh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilg'isıı 
Süreyya Soi'uoğlu 

KONYA 
İrfan Baran (I.) 
Alunet Oürkan 
Kadirean Kaflı 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
Abdüssamet Ku/.ucu 
Fak-ih Özfakih 
Sait Sına Yücosoy 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat (i.) 
tsmet İnönü 
(Başbakan) 
Hali t Ziya Özkan 

M. Meclisi B : 
MANİSA 

Süleyman Çağlar 
Hur rem Kubat 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıo^lu 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat. Kemal Aybar 

MUĞLA 
İlhan Tekinalp (1.) 

NEVŞEHİR 
llalit Fikret Aka 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata, Bodur 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Fııad Sirmen (Başkan) 
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SAKARYA 

Ekrem Alican (B.) 
Nuri Baya i-
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Fevzi Cieveei 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (t. Ü.) 
Osman Şahinoğlu . (1.) 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karalı an 

SİVAS 
Rahmi Çeltikli 
İlahini Günay 
Sebatı Hastaoğlıı 
Oevad. Odyakmaz 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Bayluıra 
II. Ali Dizman 
Mehmet Kazova (t.) 
Zeyyat Koeamemi (I.) 
Ali Hıza Ulusoy (1.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem .Dikmen 
Selâhattin Güven (f.) 
Naz mi ökten 
Ahmet Şener (1.) 
Zeki Yağrııurderoli 

TUNCELİ 
\ rahap Kışüğlu 

URFA 
Osman Ağan (1.) 
Kemal Badıllı ( ! ) 
Kadri Eroğan 

VAN 
Muhlis (lörentas (İ.Ü.) 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 

Mustafa Kepir 
Celal Sungur (İ.Ü.) (1.) 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İstanbul 

Kocaeli 

/Açık üyelikler] 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

)>•<* 
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ADANA 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlıı 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
îbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
îbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ibrahim Imirzalıoğlu • 
ihsan Köknel 

ANTALYA 
Elem Ağva 
İhsan Ataöv 

sonucu . 
(Kanım kabul edilmiştir.,) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 241 

Kabul edenler : 239 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 1 
Oya katümıyanlar : 200 

Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Mustafa Şükrü Koç 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Gihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rjza Ünal 

BİTLİS 
Müştak, Okumuş 

BOLÜ 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
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Turgut Çulha 
Kâmil inal 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
İbrahim öktom 
Cevdet Perin 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
ibrahim Koeatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Ilhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 

$ 4 -

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 
ihsan önal 
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İSPARTA 

Ali İhsan Balım 
Mustafa GKilcügil 

İSTANBUL 
Mahmut Rıza Bertan 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Ragıp Gümüşpala 
Nihat Kür§at 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
îhsan Kabadayı 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatip-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğru 
Nusret Köklü 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 

Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata T opal oğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burlhan Akdağ 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Kâmran Evliyaoğlu 
H|mit Kiper 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin, özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
İbrahim Göker 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Kâmuran Ural -
Aİi Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

* URPA 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
îhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Reddeden] 
ADANA 

Hasan Aksay 
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[Çekinser] 

SAKARYA 
Muslihittiıı Gürer 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Oavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlıı 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Ari I' Ata!ay (İ.) 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Veli Başaran 
1(asan Dinçer (B.) 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem Özean 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
'İlmî Ay har (B.) " 
Osıtiiiıı Bölükbaşı 
Bülent Eeevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
V M M 

Muhlis Ete (I.) 
İsmail Gence 
Mehdi Mıhcıoğlu 
Binin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyais Seçkin (B.) 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yö
rük (B.) 

ANTALYA 
Nihat Su (T.) 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
Nedim Müren (T.) 
Kesat özarda 

BALIKESİR 
Kaya Bulut (î.) 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

[Oya kahi 
BİTLİS 

Nafiz Giray 
BOLU 

Kemal Demir 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Oelikbaş (15.) 
Mehmet özhey 

BURSA 
Bdip Rüştü Akyürek *• 
Sadrettiıı Oaııga 
Ekrem Paksoy (t.) 
Mustafa. Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 

ÇANKIRI 
Kâzını Arar 
Şaban Keskin 
Nu ı-etlin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Hilmi incesulu 
\eemi ökten (B.) 
îhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İsmail Ertan 
İTüdai O rai 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral (T.) 
Şehınus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Recai îskenderoğlu 
Vefik Pininçcioğlıı (B.) 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Naz m i özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
CB.) 
Naci Güray 

mı/yanlar] 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertıığrul Akça 
Turhan Bildin 
Gıyasettin Karaca 

ESKtŞEHtR 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Oanbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin încioğhı 
Mithat San 

GÎRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu (I.) 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan. 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hoeaoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Oelâl Kılıç 

İSPARTA 
Bokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Oihad Baban 
Suphi Baykanı 
Ferruh Bozbeyli 
(Bsk. V.) 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 

Saadet Evren 
Fahrettin Kerim Gökay 
(B.) 

Ahmet. Oğuz (B.) 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
iihami Sancar (B.) 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarh 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeron 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan 
Ziya. Hanlı an 
Saim Kaygan 
Neci]) Mirkelâmoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Sırrı Ökteım (t.) 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
ThsanŞ'cref Dura (B.) 
Ali özdikmenli 
ismail Hakkı Yıl anlı oğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Vedat Ali Özkan (İ.) 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Brdemir 
Halil özmen 
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KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
İrfan Baran (I.) 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
(Bşk. V. ) 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özfakih 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat (î.) 
İsmet İnönü 
(Başbakan) 

Halit Ziya Özkan 
MANİSA 

Süleyman Çağlar 

M. Meclisi B 
Hurrern Kubat 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Hilmi Bay dur 
İlhan Tekinalp (1. 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Fuad Sikmen (Basık 

SAKARYA 
Ekrem Alican (B.) 
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Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (1. Ü.) 
Osman Şahinoğlu (l.) 

SİNOP 
) Mahmut Alicauoğlu 

Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramh 

aıı) Orhan öztrak (1>.) 
TOKAT 

Sabahattin Bavbura 

H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova (t.) 
Zeyyat Koeamemi (1.) 
Ali Rıza Ulusoy (t.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağan oğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven (1.) 
Nazını ökten 
Ahmet Şener (1.) 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışöğlu 

URFA 
Osman Ağan (1.) 
Kemal Badıllı (1.) 
Kadri Eroğan 

VAN 
Muhlis Görentaş (Î.Ü.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
(I.) 
Mustafa Kepir 
Celâl SmiRur (Î.Ü.) (1.) 

Aydın 

Erzurum 

Hatay 
İstanbul 
Kocaeli 

[Açık üyelikleri 
l Manisa 

Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 





Dönem : 1 O O û 
Toplantı: 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı 0 Ü U 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair C. 
Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (1 /182) 

{Not : C. Senatosu S. Sayısı : 173) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 5 . 7 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2481 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

ilgi : 24 . 6 . 1963 gün ve 1/182 - 40 sayılı yazınıza karşılıktır : 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının 

Karma Bütçe Komisyonu değiştirişi ve bağlı metni Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 5 . 7 . 
1963 tarihli 87, nei Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek dosya ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Suad Hayri Ürgüplü Y. 
îhsan Hamit Tigrel 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : 

Kabul 
Bet 
•Çekinser 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu . 6 . 7 . 1963 
Esas No. : 1/182 -1/253 

No. : 256 -

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 5 . 7 . 1963 tarihli 87 nci Birleşiminde aynen kabul edi
len (1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı) ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Hatay Milletvekili 

Sekip İnal 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 M Î L L E T M E C L l S Î S. Sayısı : 

Devlet Yatırım Bankası hakkında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon 
raporu (1/308) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 11 .10 . 1962 

Hayı : 71-1819/3261 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 8 . 10 . 1962 tarihinde kararlaştırırdan «Devlet Yatırını Bankası hakkında kanun tasarısı» ve 
gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim 
îsmet İnönü 

Başbakan 

Devlet Yatırım Bankası kanun tasarısı 

GEREKÇESİ 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ekonomik kalkınmanın vasıtaları olarak devamlı surette yatırım 
yapmak durumunda olan kurumlardır. Bu sektörün reorganizasyonu için yapılan çalışmalarda 
üzerinde durulan hususlardan biri de sermaye kifayetsizliği ve yatırımların kısa vadeli kredilerle 
finanse edilmiş olmasıdır. 

, Kaynakların az olması, bunlardan en iyi şekil !e faydalanılmasını zaruri kılmaktadır. Esasen 
memleketimizin bilinen bütçe imkânları karşısında sermaye yetersizliğinin süratle giderilemiyeceğı 
açıktır. O halde yatırımların geniş ölçüde kredi ile finansmanı gerekmektedir. 

Bugüne kadar yatırım kredileri Amortisman ve Kredi Sandığı ile gene bu Sandık nezdinde te
sis edilmiş olan ve esas itibariyle dış kredi karşılıklarını ihtiva eden iç finansman fonundan veri-
legelmiştir. Ancak, Amortisman ve Kredi Sandığı daha ziyade tahvil piyasasının tanzimi için ku-
Tulmuş bir teşekküldür. Yatırım finansmanı için de teşkilâtlanmış değildir. 

Ayrıca, İktisadi Devlet Teşekkülleri yatırım hırının bir ihtisas bankası olarak kurulacak olan 
Yatırım Bankası kanaliyle finanse edilmesi gerekliği mütaaddit kere yabancı malî müesseselere 
mensup heyetler tarafından tavsiye edilmiştir. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri reorganizasyonu hakkındaki raporlarda da finansman usullerinin 
ıslahı ile kaynakların bir yerde toplanması ve finansmanın da tek elden idaresi tavsiye edilmiştir. 

Bu hususta zaman zaman çalışmalar yapılmış, finansman programları hazırlanmış fakat uygu
lanamamıştır. .1960 dan bu yana, 23 sayılı Kanuna göre kaynakların bir yerde toplanması, yıl başın
da ihtiyâç ve imkânların ihtiyaçlara tahsisi esas itibariyle Maliye Bakanlığınca yapılmaktadır. 

Ancak, bu sektörün reorganizasyonu sonunda i ;letme açığı vermeden faaliyette bulunabilmesi de 
düşünülmektedir. Bu halde ise uzun vadeli krediye ancak yatırımlar için ihtiyacolacaktır. Yatırım 
kredilerini iyi kullanabilmek için işin bitimine kadaı- yatırımları takibedecek bir ihtisas bankası 
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kurulması faydalı görülmektedir. Banka ya'nız imkânların ihtiyaçlara miktar olarak tevziini yap
makla kalmıyacak vâde, faiz haddi ve diğer kredi şartlarını da işin mahiyetine göre ayarlıyacak-
tır. 

Kurulacak banka İktisadi Devlet Teşekküllerinin dış yatırım kredisi taleple finde yabancı malî 
müesseselere, kredi verenlere muhatabolmak ve garanti vermek suretiyle bu konuda da büyük ko
laylık sağlıyacaktııv 

Burada bir hususun da belirtilmesinde ayrıca fayda mülâhaza, edilmiştir. Devlet Yatırım Ban
kası yatırım koordinasyonu yapmak vazife ve yetkisini haiz değildir. Yatırımların koordone edilme
si vazifesi olan Bankaya bu yetkinin verilmesi uygun görülmemiştir. 

Yatırımların koordinasyonu işi Devlet Plânlama, Teşkilâtının mütalâası alınmak suretiyle Ma
liye Bakanlığı tarafından düzenlenecektir. " : 

Bir diğer husus da bankaya ancak yapılması hususunda karar verilmiş olan yatırımlar için mü
racaat edilebileceğidir. Banka projeyi incelemek, tesbit ettiği eksiklikleri tamamlatmak ve gerekli 
şartları haiz bulunmıyan projeler için kredi açmamak yetkisini haiz olacaktır; yalnız projenin mem
leket ekonomisi bakımından değeri, kullanılan teknik gibi hususlarda banka bir değerlendirme yolu
na gitmiyecektir. 

Maddelere ait kısımlarda kanun tasarısına ait diğer hususlar açıklanmış bulunmaktadır. 

Maddelerin gerekçesi 

1 nci madde bankanın kuruluşuna ve hukukî bünyesine taallûk etmektedir. 
Banka, Devlet teşkilâtı içinde Maliye Bakanlığına bağlanmıştır. 'Bunun sebebi, adı geçen Ba

kanlığın, memleketin yatırım ve kredi politikasını yürütmekte büyük rol sahibi bulunması, gerek 
bütçe gerekse diğer yollarla İktisadi Devlet Teşekküllerinin finansmanım organize etmek ve ge
rekli kaynakları sağlamak, Devlet borçları ve yabancı devlet ve malî müesseselerle memleketi
mizin ekonomik ve malî münasebetlerini düzenlemek durumunda olmasıdır. 

Banka, hukukî bir antiteye sahibolmasını temin ve münasebette bulunduğu müesseselere karşı 
hak ve vecibelere sahibolabiLmesi için tüzel kişilikle teçhiz edilmiştir. 

2 nci madde, bankanın görevini tâyin etmektedir. 
Birinci fıkra da bankanın görevi İktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırımları için gerekli kredi

lerin sağlanması olarak belirtilmiştir. İktisadi Devlet Teşekkülleri, yatırımları her sene artacak bir 
sektör olarak düşünülmek gerekir. 

Öz 'kaynakları ve oto - finansman imkânları ile bu yatırım 'harcamalarının karşılanması müm
kün bulunmadığından krediye geniş ölçüde ihtiyacolacaktır. Banka bu kredileri sağlamakla gö
revlidir. Madde .metninde de belirtildiği: 'gibi banka, esas itibariyle yatırım için .kredi verecek, an
cak imkânlarının yatırım kredisi ihtiyacı üstünde olan kısımları ile 'geçici kasa fazlalarını işletme 
kredisi açmak veya diğer kısa vadeli yatırım alanlarına yatırmak suretiyle nemal andıracak tır. 

Bankanın İktisadi Devlet Teşekküllerine işletme kredisi vermesi' bir tekel mahiyeti göstermiye-
eektir. Zaten banka bu sektörün kısa vadeli kredi ihtiyacının ancak bir kısmını karşılryacaktır. 
"Kısa vadeli kredi esas itibariyle ticaret bankalarından ve diğer kaynaklardan temin olunacaktır. 

Bankanın (gayesinden uzaklaşmaması ve faaliyet sahasını genişleterek esas fonksiyonunu gere
ği gibi ifa dde'memek durumuna düşmemesi için kurulmuş veya kurulacak teşebbüslere iştirak ede-
miyeceği ve faaliyeti için ıgerdkli gayrimenkuller dışında 'gayrimenkul satınalamıyacağı hakkında 
hükümler sevk edilmiştir. 

3 ncü maddede bankanın kredi açabileceği sektör sınırilandırılmış bulunmaktadır. 
4 ncü ımaddede yatırım tarif edilmektedir. 
2 nci maddede ıgeçen yatırım mefhumu çeşitli anlamlarda kullanılmaktadır. Bu bakımdan bu 

mefhumun bu kanunda hanJgi anlamda kullanıldığının belli 'edilmesine ihtiyaç vardır. 4 ncü madde 
bu ihtiyacı karşılamak için 'konnlımuşltur. 
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Bu maddede yatırını ımefhumu işietimeeilikteki anlamında alınmıştır. Teşekkülün faaliyeti ile 

ilgili maddi ve 'gayrimaddi sermaye mallarına yapılan ilâveler kanunun uygulanmasında yatırım 
olarak kabul edilecektir. 

ilâveler yeni bir sermaye malı iktisabı şelklinde olabileceği gibi, ımevcut bir mala yapılan ilâve 
şeklinde de olabilir. Bir fabrika kurulması, mevcut tesisatın .genişletilmesi, teşebbüs faaliyetiyle 
ilgili alanlarda kullanılmak üzere bir arsa satınalınması, imtiyaz, ihtira ve telif Ulaklarının, bir 
unvanın veya patentin veya iştirak hissesinin satınalmmalsı bu '.madde hükmüne igöre yatınım, sa
yılacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, seıimaye inallarının iktisadi'değerinde (bir artış ımeyydana getiren 
esaslı onarım ve yenileme ıgiderl erinin de yatırım sayılabileceği hükme bağlanmıştır. 

Burada ıgöz önünde tutulacak husus sermaye mallarının iktisadi değerlerinde esaslı onarım ve 
yenileme sonunda devamlılık arz eden bir artışın ortaya çıkması olup, n'orimal onarımlar fıkra şü
mulüne ^girmemektedir. Ayrıca, bankaya hanigi giderlerin yatının sayılıp hangilerinin sayılftnıya-
cağı hakkında karar vermek yetkisi tanınmıştır. 

5 nei madde bankanın kaynakö arının nâlerdeıı ibaret bulunduğunu tesbit etmektedir. 
Maddede kaynaklar, öz kaynaklar ve yabancı kaynaklar olarak ilki kısımda toplanmıştır, öz 

kaynaklar .harikanın malik (olduğu pasif unsurları, yabancı kaynaklar ise üçüncü şahıslara borç
lanmak suretiyle sağlanacak kaynakları ifade etmektedir. 

öz kaynaklar sermaye, ihtiyatlar, provizyon ve fearşılılklardan ibarettir. Bunlara aiıt açıklayıcı 
hükümler mütaakıp maddelerde yev almış bulunmaktadır. 

Yabancı kaynaklar dokuz bent halinde gösterilmiştir. 
Birinci bentte, Bankalar Kanununun değişik 33 ncü ımaddesiyle tesis edilen mevduat munzam 

karşılıklarından 301 sayılı Kanunun 4 ncü ımaddesiyle Amortisman ve Kredi 'Sandığına bırakılan 
meblâğların bu tasarı kanunlaşdiktan sonra Devlet Yatırını Bankasına devredilmesi derpiş olun
maktadır. Sandılk tarafından uzun vâdeM olarak ikraz edilmiş bulunan bu paraların bu »konuda 
onun yerine kaim olacak bankaya devri uygun görülmektedir. 

ikinci bentte banka tarafından çıkarılacak tahviller hasılatı kaynaklar arasında ıgösıterilmiştir. 
Bu konuda ıgerekli açıklamalar 8 nei maddeye ait gerdkçede yapılacaktır. Yalnız ibentte ıparantez 
içindeki hüküm hakkında burada açıklamada bulunulması 'gerekmektedir. Birer sosyal sigorta mü
essesesi olan Türkiye Cuimlhuriyeti Emekli Sandığı ve îşçi Sigortaları Kurulmu kendi kaynakların
dan cari gider ve mükellefiyetlerine ait harcamaları, yetkili organlar tarafından karara bağlanan 
yatırıınVlarmı yapacaklar, bunlar yapıldıktan sonra artan imkânlarını harikanın çıkaracağı tahvil
lere yatıracaklardır. 

Bu (kuramlar, böylece, hem kendi yatıranları ile hem de diğer teşebbüslerin yatırımlarının 
finansmanına yardım etmek suretiyle ekonomik kalkınmaya iştirak deceklerdir. 

3 ncü İbentte Hazine tarafından bankaya açılacak krediler ve veril ecel* avanslar yer almıştır. 
Bu suretle gerektiğinde bankanın 'Hazineden kredi ve avans alması mümkün ikılınımış bulun
maktadır. 

4 ncü bantte bankaya.yerli ve yabancı malî müesseselerden doğrudan doğruya kredi sağlama 
yetkisi tanınmıştır. Bu 'krediler için (gerektiğinde Hazinenin -kefaleti sağlanmaktadır. 

5 nei bentte yabancı devlet ve malî kurumlardan sağlanacak hibe ve kredilerden iktisadi Dev
let Teşekküllerinin finansmanına 'talhsils edilecek meblâğların bankaya intikalinin sağlanması 
derpiş /olunmaktadır. 'Bugünkü (îç Finansman Fonu) nun yabancı devlet ve kurumlardan sağla
nan kaynaklarının bankaya devri bu bent 'hükümleriyle sağlanmış olacaktır. Ancak, bunun için 
geçici ikinıei maddede âzami üç yıllık bir intikal devresi lüzumlu ıgörülınüştür. 

6 ncı bentte bankanın yabancı kaynakları arasımda İktisadi Devlet Teşekküllerinin bankaya 
yapacakları tevdiat ve bankada açacakları cari hesaplarda sokulmuş bulunmaktadır. Bu hususta 
da bankanın bir tekeli olmıyacak; teşebbüsler diğer bankalarda da cari hesap açabileceklerdir. 

6 ncı madde bankanın sermayesinin miktar ve kaynaklarını düzenlemektedir. 
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Bankanın nominal sermayesinin L 0Ü0 000 000 lira. olması uygun bulunmaktadır. Bankanın yük

lendiği görev bu miktarda bir sermayeyi gerekli kılmaktadır. Uzun vadeli bir kredi müessesesi
nin öz kaynaklarının orta ve kısa vadeli .muameleleri yapan ıııüesseselerdekine nazaran daha yük
sek olması gereklidir. 

Bankaya kuruluşunda ve sonradan verilecek öz kaynaklar ve iş, hacmmda hâsıl olacak gelişme 
sebebiyle sağlanacak kârlarla bu miktarda .sermayenin eıı çok 8 - 10 yıl içinde tamamen öden
mesi mümkün olacaktır. 

Maddenin (a) bendi ile bankaya devri derpiş olunan Amortisman ve Kredi Sandığının öden
miş sermaye ve ihtiyat şeklindeki öz kaynakları 28 . 2.19G2 tarihi itibariyle 287 714 754,62 lira
dır. Bu miktarın, bankanın faaliyete geçmesine kadar $50 000 000 liraya ulaşacağı tahmin olun
maktadır. 

6 ncı bendi gereğince kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren işlemciye, başlıyacak olan âzami 
üç;, yıl sonunda te Finansman Fonunun da bankaya öz kaynak olarak intikali derpiş edilmekte
dir. 

(b) bendine göre Devlet bütçesine konulacak tahsisat miktarları ve (d) bendine göre kârdan 
sermayeye eklenmek üzere ayrılan paralar da nazara alınırsa sermayenin tamamen ödenmesi için 
yukarda zikredilen 8 - 10 yıl süreyi fazla iyimser bir talimin olarak telâkki etmemek icabeder. 

7 mei maddede bankaca ayrılacak ihtiyat, provizyon ve karşılıklara ait hükümler yer almış 
bulunmaktadır. 

İhtiyatların ticari işletmelerde, hususiyle bankalarda arz ettiği önemi ayrıca izalha mahal bu
lunmamaktadır. Bir yarıdan .muhtemel riskleri karşılamak, öteyandan oto - finansman imkânı 
sağlamak bakımından bunlar hayati bir mesele teşkil ederler. .Bütün bankalar açık ve gizli ola
rak büyük miktarlarda ihtiyat ve karşılık ayırmaktadırlar. 

Maddenin birinci fıkrasında nominal sermayemin % 50 si ile sınırlı olmak kaydiyle yıllık safi 
kârın % 15 inin muhtemel zararları karşılamak üzere ihtiyat, akçesi olarak ayrılması hükme 
bağlanmaktadır. 

İkinci fıkrada sermayenin tamamı ödendikten sonra bir miktarla sınırlandırılmaksızın yıllık 
safi kârın % 10 umun olağanüstü ihtiyat akçesi olarak ayrılması derpiş olunmaktadır. Bu ihti
yat banka Öz. varlığının takviyesi gayesiyle tesis olunmak istenmektedir. 

Üçüncü fıkrada banka' işletmeciliğinin gerektirdiği her türlü provizyon ve karşılıkların tesisi 
için banka yetkililerine mecburiyet, yüklenmiştir. Ayrılacak provizyon ve karşılık miktarı bankacı
lık tekniğine göre tâyin olunacaktır. 

8 nci madde bankaya, Maliye Bakanlığının kefaleti altında, sermayesiyle sınırlı olmaksızın tah
vil çıkarmak suretiyle borçlanma yetkisi vermektedir. 

Bankanın ya'bancı kaynaklarından en Önemlilerinden birini çıkaracağı tahviller hâsılatı teşkil 
edecektir. 

Bu suretle bir yandan halkın ve özel sektöre, dâhil ticari ve malî müesseselerin tasarrufları
nın ve diğer şekillerde kullanamadıkları paralarının kamu sektörü yatırımlarınım finansmanın
da kullanılması mümkün olacak, öte yandan T. (•. KJmekli Sandığının ve İşçi Sigortaları Kuru
munun İktisadi Devlet Teşekküllerinin finansman ihtiyacıma tahsis edilen kaynakları banka em
rine verilmiş bulunacaktır. 

İkinci fıkrada, banka tarafından çıkarılacak talhvillerm tutarı, itfa süresi, ihraç fiyatı ve faiz 
nisbetinin Maliye Bakanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulunca, diğer şartlarınım banka yönetim 
kurulu tarafından tâyin edileceği hükmü vaz'olımmuştur. 

Tahvil ihracı şartlarının ana, unsurlarını tâyin etme yetkisinin Bakanlar Kuruluna verilme
si lüzumsuz bir formalite saymamak gerekir. f>u, muamelenin arz ettiği önemin neticesi sayılmış-
tir. 

Maddenin son fıkrasında banka tahvillerinin Devlet tahvillerinin sahip bulunduğu her türlü 
imtiyaz ve avantajlardan faydalanacağı hükmü serd olunmuştur. Bu hüküm gereğince banka 
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tahvillerinin ihracına ait muameleler ve bunlardan sağlanan gelirler Gelir ve Kurumlar vergileri 
muaflığından faydalandırılacak, ihtiyatlar karşılığı olarak bankalar, ortaklıklar ve sigorta şir
ketleri bunları ellerinde bulundurmak suretiyle vecibelerini yerine getirmiş olacaklardır. 

9 ncu madde, İktisadi Devlet Teşekküllerine devamlılık arz eden finansman fazlalarını banka 
tahvillerine yatırım mecburiyetini yüklemektedir. İktisadi Devlet Teşekküllerinin yıllık finans
man durumlarının tesbiti bakımından yapılan incelemelerde bu mecburiyetin yerine getirilmiş olup 
olmadığı araştırılacak ve mütaakıp yıl banka tahvilâtına yatırılacak miktarlar tesbit edilecektir. 

Finansman fazlası, teşebbüsün kaynaklarından sabit ve -mütedavil sermaye ihtiyacının üstünde 
olan kısmı ifade etmektedir. Başka bir değimle, İktisadi Devlet Teşekkülleri öz kaynaklarından 
bütün cari ve yatırım giderlerini yapacaklar, normal kasa mevcudunu ayıracaklar ve bunlar 
ayrıldıktan sonra gelecek yıla devredilecek nakit fazlaları varsa sadece bunları Bankanın tahvil
lerini satın almakta kullanacaklardır. 

Geçici fazlalıklar için bir mecburiyet bahis konunu değildir. 
Maddenin son fıkrasında banka tahvillerine yatırılan finansman fazlasına teşebbüsün ihti

yacı olunca bankaca bu tahvillerin vakit geçmeden derhal satın alınacağı hükmü konulmak su
retiyle teşebbüslerin muameleden zarar görmemelerinin sağlanması yoluna,1 gidilmiştir. 

10 ncu maddenin birinci fıkrasında İktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırımlarından kendi im
kânları ve diğer şekillerde karşılana,mıyan kısmın bankanın kredileri ile karşılanacağı hükmü 
v az'olunmuştur. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırımları f> yıllık Genel Plân içinde programa bağlanacak ve 
hangi yatırımların yapılacağı ve bunlar arasında öncelik sırası yıllık programlarda gösterilecek
tir. Finansman plânında yatırımlar için gerekli paraların: sağlanacağı kaynaklar belli edilecek
tir. Bu plâna göre ortaya çıkacak yatırım kredisi ihtiyacı banka tarafından karşılanacaktır. 
Yıllık finansman programının imkânlar göz öni'u de tutularak hazırlanacağı hususu izahatan vares
tedir. 

Maddenin son fıkrasında, finansman plânına göre belli edilen kredi ihtiyacının banka imkân-
lariyle karşıla.namıyan kısmın Maliye Bakanlığ nca sağlanarak banka emrine verileceği hükme 
bağlanmıştır. Bankanın öz ve yabancı kaynakla nndan karşılanamıyan paraların, bu konuda Dev
let politikasını yürütmekle görevli olan uzuvların başında gelen Maliye Bakanlığı tarafından sağ
lanması işin icabına en uygun yol olarak mütalâa edilmiştir. 

.1.1 nci maddede banka kredileriyle finanse edilecek projelerin haiz bulunmaları gereken şart
la,)' tâyin olunmuştur. 

Maddenin-birinci fıkrasında, bankadan kredi istenilebilmesi için projenin uygulanmasına, 
yetkili mercilerce karar verilmiş olması ve kredi ihtiyaçlarının belli edilmesi şart koşulmuştur. 
Yetkili merci projenin teknik ve ekonomik yönler !en uygun olduğunu bu suretle kabul etmiş ola
caktır. 

İkinci fıkrada vaz'olunan borç isteme belge- ine projeye ait teknik, iktisadi ve malî etütlerin 
birer Örneğinin eklenmesi vecibesi, bankaya kre li şartlarını tesbit, bakımından yapılacak incele
melere esas olacak bilgileri sağlamak gayesini gütmektedir. 

Üçüncü fıkrada hükmü bir projenin bankanın kredisinden faydalandırılabilmesi için aranan 
esas vasfı tâyin etmektedir. Banka yalnız vantabl projeleri finanse edecektir. Rantabl olmıyan 
projeler için banka, yatırım kredisi açamıyacaktır. 

Bir projenin banka kredisinden faydalanacak rantabiliteyi haiz olup olmadığının tâyininde 
kıstas, bankaca, açılacak krediler için tâyin edi'ocek en uzun vâdeye göre hesaplanacak'taksit
leri ödeme «.abiliyetinin bulunup bulunmadığıdır. Bu vasıfta olmıyan projeler banka kredisinden 
faydalandırılmıyacaktır. Ancak, tek başına alın lığında rantabl olmıyan bir proje teşebbüse bağ
lı diğer işlemlerin rantabilitesini arttırmaya hiz ıet ettiği takdirde, teşekkülün malî durumu tak
sitleri ödemeye elverişli olmak şartiyle banka kredisinden tabiatiyle faydalandırılması gerekir. 
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.12 nci madde Banka tarafından açılacak kredilerin şekil ve şartlarına taallûk etmektedir. 
Birinci fıkra hükmüne göre Banka kredi şartlarını tesbit etmek için proje üzerinde inceleme 

yapmak zorundadır. Kredi şartlarının tâyini için esasen böyle bir incelemeye lüzum vardır. Bu in
celeme projenin ekonomik ve teknik yönleri üzerinde olmıyacak, yalnız kredi şartlarının tesbiti 
için gerekli hususlara inhisar edecektir. Ancak, bu incelemeler sırasında evvelki incelemelere ait 
noksanlıklara rastlandığı takdirde proje tekrar incelenmek üzere ilgili kuruma iade edilebilecektir. 

Banka tarafından itiraz edilen husus üzerinde ilgili müessese ile mutabakata varılamaması veya 
bankanın kredi talebinin reddi hakkındaki kararma müessesenin itiraz etmesi halinde hakemlik et
mek üzere maddenin 2 nci fıkrasında teşekkül tarzı tâyin edilen bir heyet kurulmuştur. Taraflar 
heyetin kararma uymak zorunda olacaklardır. 

Heyette Maliye Bakanlığı ile bir diğer bakanlık ve Devlet Plânlama Teşkilâtı temsilcisi bulun
makta, böylece banka tarafından finanse edilmiycn, fakat yapılması gerekli görülen yatırımların 
bütçeden finanse edilmesi için programa alınması imkânı sağlanmaktadır. 

5 ve 6 nci fıkralar projenin mahiyetine göre faiz nisbeti uygulanabilmesini mümkün kılmak 
için konulmuştur. 

13 ncü maddenin birinci fıkrasında her kredi için ayrı bir sözleşme düzenleneceği hükme bağlan
mıştır. Bir yatırım kredisinin etraflı ve her türlü ihtilâfları önceliyeeek hükümleri ihtiva eden 
bir sözleşmeye dayanması zaruridir. Tip sözleşmeler kullanılması tatbikat bakımından daha elveriş
lidir. 

Maddenin ikinci bendi, yatırım kredisi olarak alınan paraların işletme açıklarına ve müteda-
vii sermaye ihtiyacına tahsis edilmesi gibi gayesi dışında kullanılmasının önlenmesine matuftur. 
Bu bakımdan prensibolarak, fatura bedeli, istihkak tutarı, akreditif tutarı gibi belgelere dayanı
larak ödeme yapılması esas kabul edilmiştir. Yalnız emanet suretiyle yapılan işlerde ve gerekli hal
lerde diğer şekillerde yapılan işlerde avans verilmesi kabul olunabilecektir. Bu takdirde de avan
sın üç ay içinde kapatılması mecburiyeti konulmak suretiyle bu konuda yapılması muhtemel suiisti
mallerin önlenmesi amacı güdülmüştür. 

Maddenin son fıkrasında banka, iş .tamamlanıncaya kadar projedeki gelişmeleri ve işin prog
rama göre yürütülüp yürütülmediğini takip ve kontrol etmekle ve tesbit ettiği aykırı durumları 
ilgililere duyurmakla görevlendirilmiştir. Bu hükmün hedefi de projenin tam olarak gerçekleştiril
mesini sağlamaktır. 

14 ncü maddenin bankanın yönetme ve temsil bakımından yetkili organlarını tâyin etmektedir. 
Bankanın karar organı yönetim kurulu, icra organı gem1! müdür olarak tesbit edilmiştir. Ka

rar yetkisinin bir heyete verilmesi uygun görülmektedir. 
Maddenin ikinci fıkrasında, Yönetim Kurulunun yalnız genel müdür tarafından kendisine geti

rilen meselelerle bağlı kalmıyarak bankanın yönetiminde inisiyatif sahibi kılınması için bankanın 
muamelelerini devamlı olarak takibederek gerekli tedbirleri almakla da görevlendirilmiştir. Bu hü
küm, banka muamelelerinin idari bir murakabeye tabi tutulmasını Bağlıyacaktır. 

Bankayı idare ve kaza mercileri ve üçüncü şahıslara karşı temsil yetkisi üçüncü fıkrada genel 
müdüre verilmiştir. Bu yetkinin, bankanın en yüksek yürütme uzvu olan genel müdüre verilmesi 
görevin en iyi şekilde görülmesi gayesine matuftur. 

15 nci maddede bankanın yönetimi konusunda İktisadi Devlet Teşekküllerinin yönetimindeki esa
sa uyulmuştur. Yönetim Kurulu teşebbüste görevli üç yüksek kademede elemanla, Maliye Bakanı 
tarafından inha ve Bakanlar Kurulu tarafından tâyin edilen iki temsilciden kurulacaktır. Yöne
tim. Kurulunun başkanlığı, Genel Müdüre verilmiştir. 

16 nci maddenin birinci fıkrasında Genel Müdürün Maliye Bakanının inhası üzerine Bakanlar 
Kurulu tarafından tâyin edileceği belirtilmiştir. Görevin önemi bu şekilde bir mekanizmayı gerek
tirmemektedir. 

İkinci fıkrada genel müdür tâyin edilebilmek için haiz bulunulması gereken vasıflar tesbit 
edilmiştir. 
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tik şart meslekî yüksek tahsil şartıdır. Bu husus üzerinde açıklamada bulunmak zait addolun

maktadır. 
İkinci şart ihtisas şartıdır. Bankaya genel müdür olacak şahsın bankacılık ve işletmecilik konu

larında ihtisas sahibi olması gereklidir. Bu alanlarda ihtisas sahibi olmıyanlann bankayı gereği gibi 
yönetemiyeceği hususu izahtan varestedir. 

17 nci madde genel müdüre yardım etmek üzere, iki genel müdür yardımcısı çalıştırılacağı, ge
nel müdür yardımcılarının da geîıel müdür gibi tâyin edileceği derpiş olunmuştur. 

18 nci maddenin birinci fıkrası hükmüne göre banka kadrosu yönetim kurulunun teklifi ve 
Maliye Bakanının tasvibi ile belli edilecektir. 

Burada şu hususun belirtilmesi faydalı mütalâa edilmektedir. Bankanın muameleleri hacım iti
bariyle büyük fakat sayı itibariyle az olacaktır. Bunun bir sonucu olarak, muhasebe içi kayıtla
rının tutulması ve kredilerin takibi geniş bir kadroya lüzum göstermiyecektir. Kasa muameleleri 
T. O. Merkez Bankası vasıtasiyle yürütüleceğinden bankanın bir veznesi de İmlunraıyaeaktır: (ufak 
miktardaki günlük ihtiyacı karşılamak için küçük kasa bulundurulması zarureti izahtan vareste
dir). Banka faaliyetinin iyi yürütülebilmesi yüksek kademeli idarecilerinin ehil bulunması ve pro
jeler üzerinde ve kredi ile ilgili diğer hususlarda inceleme yapacak kuvvetli bir uzmanlar kadro
sunun teşkil edilebilmesine bağlıdır. 

Maddenin ikinci fıkrası, banka personelinin İktisadi Devlet Teşekkülleri personeliyle aynı re
jime tabi tutulmasını sağlamak için konulmuştur. Birinci maddede bankanın bir İktisadi Devlet 
Teşekkülü olduğu belirtilmiş olduuğna göre bu fıkraya lüzum olmadığı ileri sürülebilirse de ilerde 
doğabilecek ihtilâfları önlemek için bu hükmün konulması faydalı görülmüştür. 

Üçüncü fıkra Bankaya, mukaveleli eleman çalıştırma yetkisi verilmesi amacını gütmektedir. 
Az sayıda ihtisas elemanlariyle işlerin yürütülebilmesi için bu husus lüzumlu görülmüştür. Bu hük
mün sadece inceleme işiyle uğraşacak elemanlar için uygulanması düşünülmüştür. 

19 ncu madde denetlemeye aittir. 
20 nci maddede bankanın hesap dönemi, kaynakları ve kredileri dolayısiyle ilgili bulunduğu 

müessese, teşebbüs ve şahıslarla hesap mutabakatı tesisinde kolaylık sağlamak ve genel olarak ka
bul edilen hesap döneminden gayrı bir hesap dönemi tâyin edilmediğinden doğabilecek iş ^rtışmı 
önlemek için takvim yılı olarak kabul edilmiştir. 

21 nci madde yönetim ve işletme bütçelerine taallûk etmektedir. Birinci fıkra hükmüne göre her 
yıl biri yönetim bütçesi, diğeri işletme bütçesi olmak üzere iki bütçe düzenlenecektir. 

Bir resmî müessese olan bankanın bir yönetim bütçesi yapması ve giderlerini, yetkili merciler
den geçmek suretiyle kesinleşen bu bütçeye uygun olarak yapması, bir zarurettir. Bu suretle gider
lerde hesaplı hareketi sağlamak ve israfı önlemek mümkün olur. 

Yönetim bütçesinin bankanın hareket serbestisini azaltması bahis konusu değildir. Çünkü bu 
bütçe, imkân sağlama faaliyetine ve kredi muamelelerine bir tahdit vaz'etmemekte, bu konuda ban
ka idarecileri hareket serbestisine sahip bulunmaktadırlar. 

Objektif esaslara göre hazırlanan bir yönetim bütçesine banka için de lüzum vardır. 
İşletme bütçesine gelince, bu modern işletmeciliğin vazgeçilmez bir unsurudur. İşletme bütçesi 

ulaşılması hedef tutulan işletme ideallerine göre hazırlanır. Sonuçlarla bütçe arasındaki fark te
şebbüsün hedeflerine ne kadar yaklaşabildiğini gösterir. Bütçe ile sonuçlar arasında yapılacak 
mukayeseler işletme idarecilerine yön gösterecektir. 

22 nci madde bilanço ve netice hesaplarına aittir. 
Teşebbüs canlı bir varlıktır. Daimi bir gelişme arz eder. Belli devrelerde teşebbüsün arz et

tiği durumu tesbit etmek için bilanço, ulaşılan sonuçları göstermek için de netice hesabı düzenle-
ılir. Muhasebe, 'hiç olmazsa dışarıya karşı, 'bilanço ve netice hesabı ile görünmektedir. İşletme tah
lilleri de genel 'olarak bunlar üzerinden yapılmakladır. Bu bakımdan bunların şekil bakımından 
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düzgün olmalan ve muhteva bakımından teşebbüsün gerçek durumunu göstermeleri gereklidir. 

Madde de bilanço ve netice hesabının düzenlenmesi için verilen iki aylık süre yeter görül
mektedir. 

23 ncü madde ile, devamlılık arz eden finansman fazlalariyle geçici mahiyetteki kasa fazla
larının, memleket ekonomisine faydalı ve emniyetli kısa vadeli ve emin alanlara yatırılarak kay
nakların atıl bırakılmasına meydan vermemek ve bankanın rantabilitcsini artırmak amacı güdül
mektedir. 

24 ncü madde bir kamu müessesesi olan ve İktisadi devlet Teşekküllerine kredi açmakla gö
revli bulunan Bankaya vergi muaflığı sağlamaktadır.. Bu muaflık, bankanın özel sektöre dâhil ben
zeri müesseselerle faaliyet tedahülü bahis konusu olmadığından rekabet şartlarını ihlal eder 
bir mahiyet arz etmektedir. 

Amortisman ve Kredi Sandığına tanınan gelirlerin de vergiden muaf tutulması .imtiyazı banka 
iıçin tanınmamıştır. Bankanın bu bakımdan diğer İktisadi Devlet Teşekküllerine tanınmamış 
bulunan bir imtiyazdan faydalandırılması doğru 'bulunmamıştır. Binaenaleyh banka. Kurumlar 
Vergisine tâbi olacaktır. ^ 

25 nci madde Amortisman ve Kredi Sandığı Genel Müdürünün üye bulunduğu Banka Kredi
lerini Tanzim Komitesi üyeliğine, sandık ilga edildikten sonra, Banka Genel Müdürünün geçmesi
ni temine matuftur. • 

26 nci madde ille bankaya büyük miktarlarda ihtiyaç akçesi ayırma imkânı bahşolunımaktadır. 
(Bundan maksat bankanın plasman imkânlarını genişletmektir. 

4060 sayılı Kanunun 5072 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesi bankalara ve ortaklıklara, 
kanuni ihtiyatlarını .Devlet tahvillerine yatırma mecburiyeti yüklemektedir. 

Banka da bu mecburiyete tabi kılındığı takdirde bu kaynaklarını tahvile yatırmak zorunda 
olacak, kredi açmakta kullananııyacalktır. 

Sonra bu tasarının 8 nci maddesi ile banka tahvillerinin Devlet tahvillerinin sahip bulunduğu 
bütün hak, imtiyaz ve muafiyetlerden faydalanacağı hükmü konulmuştur. Bu takdirde ıbankanın 
ihtiyatlarını kendi tahvillerine yatırması gibi anormal bir durum hâsıl olacaktır. Bu madde, ban
kayı bahis konusu mecburiyet dışında bırakarak kredi açmak imkânlarının azaltılmaması gayesini 
gütmektedir. 

27 mci ımadde, banka münhasıran İktisadi Devlet Teşekküllerini finanse etmek için kurulmuş 
bir müessese olduğundan Bankalar Kanununun ve Ödünç para verme işlem hakkındaki Kanunun 
kayıtlayiicı hükümlerine tahi tutulmamağının uygun olacağı mütalâa olunarak sevk olunmuştur. 

28 nci madde, 154 sayılı Kanunun Amortisman ve Kredi Sandığının tahkime tabi olacakları (hak
kındaki 7 nci maddesinde yapılan bir değişikliğe taallûk etmektedir. 

154 ısayılı Kanunun 7 nci maddesi ile, Amortisman ve Kredi Sandığının, kanunun şümulüne gi
ren alacaklarının kanunun yürürlüğe ıgirdiği taııinlc 28.2.1966 .tarihine kadar vâdesi gelecek tak
sitleri ve bunların faizleri tahkim edilmiştir. Aynı kanunun 9 ncıı maddesi hükmüne 'göre tahkim 
edilen alacakların karşılığında sandığa % 6 faizli talhvilât verilmiştir. 

Kanunun yürürlüğe ıgirdiği tarih ile 28.2.1966 tarihi arasındaki ısüre içinde vâdesi gelen tak
sitlerin resülmale tekabül eden kısımları için tahvil verilmesi her hangi anormal ıbir durum yarat
mamaktadır. Taksitlerin faize tekabül eden kısmına, gelince burada bir ayırım yapılması (gerek
mektedir. Vâdesi 28 .2 .1966 tarihinden önce gelen taksitlerdeki resülmal kısımlarına ait faizler, 
vâdesi bu tarihten sonra gelecek taksitlerdeki rcsülmale ait faizler. 

154 sayılı umunun 7 nci maddesi bir ayırım yapmaksızın faizlerin tamamının tahkim edilme
sini hükme bağlamak suretiyle yukarda yapılan ayırımda birinci katagoriye giren resülmal kı
sımları için mükerrer faiz ödenmesi sonucunu doğurmuştur. Hazine tahkim edilen faiz kısmı ka
dar borçlandıktan başka tahvilât için de faiz ödemek durumunda bulunmaktadır. 

Bu mükerrerliği önlemek için maddenin teklif veçhile değiştirilmesine zaruret duyulmuştur. 
Bu suretle, mükerrerlik önlenmiş ve Amortisman ve Kredi Sandığının konsolidasyona taibi olup 
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vadesi 28.2.1966 tarihinden sonra gelecek olan ve tutarı 529 984 705,53 lira olan taksit resül-
mallerinin yukarda belirtilen dönem zarfında faizsiz kalmaması sağlanmış olacaktır. 

29 ncu madde kanunun uygulanmasının bir tüzükle düzenleneceği hükmünü ihtiva etmekte
dir. Kanunun uygulanmasında bir tüzüğe olan ihtiyaç açıklamayı gerektirmiyecek kadar açık
tır. 

30 ncu madde kaldırılan hükümlere aittir. 
(Banka, Amortisman ve Kredi Sandığımın kredi muamelelerini yapacaktır. Sandığın Devlet 

borçlan ile ilgili görevini ifa etmek üzere devam ettirilmesi varit görülmemektedir. Sırf bu iş 
için ayrı bir müessesenin idamesi hem masraflı olur, hem de suni bir müessese yaratılmış olur. 
Bahis konusu işin Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğünün emrinde Merkez Bankasında te
sis edilecek bir fonla yürütülmesi işin icabına en uygun şekil olarak mütalâa edilmektedir. 

Geçici 1 nei madde Amortisman ve Kredi Sandığının ilgasından sonra, kendisine ait öz var
lığın bankaya devredileceği, sandık tarafından başlanıp da bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar tamamlanmamış olan işleri bankanın tamamlıyaeağı ve sandığa ait 'her türlü alacak ve 
'borçların bankaya intikal edeceği hükümlerini ihtiva etmektedir. 

öz varlık, malûm bulunduğu üzere, bilanço aktifi ile borçlar arasındaki farkı ifade eder. Ban
ka sermayesine mahsubedilecek öz varlık, bu kanunun yürürlüğe 'girdiği tarih itibariyle hazırla
nan bilançoya göre, aktif ve pasif unsurların mukayyet değerlerine göre hesaplanacaktır. 

Geçici ,2 nei maddenin birinci fıkrasında bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en 
geç üç yıllık bir süre iç finansman fonunun banka nezdinde idame olunabileceği hükme bağlan
mıştır. Bu şekilde hareket olunmasından maksat iktisadi Devlet Teşekküllerine, bankanın kredi 
şartlarına uyma imkânını kazanmaları için bir iritikal devresi tanımaktır. Bu süre içinde, ban
kanın diğer kaynakları yalnız aranan şartları haiz projelerin finansmanında, iç finansman fonu 
imkânları ise teşekküllerin finansman durumlarını düzeltmelerine yardımcı olmak üzere halen yü-
rürl/ükte oulunan İç Finansman Fonu Yönetmeliğine göre kullanılacaktır. 

-Sürenin sonunda Fon da tamamen Bankaya devredilecek ve banka tarafından finanse edilecek 
bütün projelerde bu kanunda belirtilen vasıflar aranacaktır. 
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Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 2.7.1963 
Esas No. 1/308 

Karar No. 3 

Yüksek Başkanlığa 

i Başkanlığınız . tarafından Komisyonumuza havale edilen, «Devlet Yatırım Bankası 'kamunu ta
sarısı» Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle Yüksek Murakabe Heyetinden de izahat alınmak sure-
tiyle tetkik ve müzakere .edildi. 

İktisadi Devlet 'Teşekkül!erinin başarılı olamamalarının başlıca sebeplerinden biri de, malî 
durumlarının yeterli olmaması ve finansmamlarınm sağlam kaynaklardan yapılamamağıdır. Bun
ların malî durumlarının .arzulanan .şekilde düzeltilmesi kısa sürede çözüm! enelbilecek bir mesele 
değildir. Teşekküllerden, büyük bir kısmınım otofinansman imkânları gayretle sınırlıdır. 

Bütçeden, bunlara önemli .miktarlarda fonların öz kaynak olarak sağlanması gelecek yıllarda 
mümkün olmayacaktır. Bu bakımdan, plân hedeflerine ulaşılması için İktisadi Deivlet Teşekkülle
ri. tarafından yapılması gereken yatırımların finansmanımda geniş ölçüıde krediye başvurulmaisı 
gerekecektir. Devlet Yatırım Bankası, bu görevi yerine getirmek için kurulmaktadır. 

flBanka, Komisyonumuzca kabul edilen tasarı kanunlaştığı takdirde, İktisadi Devlet Teşekkül
lerimin kredileri için lüzumlu olan paraları sağlam kaynaklardan ,sağlıyacak ve kredileri yatırım 
bankacılığı tekniğine uygun olarak yürütebilecek şekilde organize edilebilecektir. İktisadi Devlet 
Teşekkülleri, müesseseleri ve iştirakleri hakkındaki kamunla kurulan sistemin, yatırımların finans
manınım kredi yönünü banka yürütecektir. 

Hükümet gerekçesinde banka hakkında gerekli bilgiler verilmiş bulunduğundan bu konuda 
daha fazla açıklamada bulunulmasına lüzum görülmemektedir. Tasarının maddelerinde Komisyo
numuzca yapılan değişikliklerin gerekçeleri aşağıda arz .olunmuştur. 

Maddelere ait gerekçe 

Madde 1. — Maddenin ikinci fıkrasındaki «İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri hakkın
daki Kanun» deyiminin, adı ıgeçen kanunun adında, komisyonumuzca yapılan değişiklik göz önün
de tutularak «Müesseseleri» kelimesi eklenmiştir. 

Madde 3. — Maddedeki «İktisadi Devlet Teşekkülleri ve İştirakleri hakkındaki Kanun» deyimi
ne, adı geçen kanunun adında, komisyonumuzca yapılan değişiklik göz önünde tutularak «Mües
seseleri» kelimesi eklenmiştir. 

Madde 8. — Hükümet tasarısının dördüncü fıkrası ikramiyeli tahvillerle diğer tahviller arasın
da bir ayırım yapmaksızın itfanın, tahvil fiyatlarının ıbaşamaştan aşağı olduğu sürece morsadan 
satmalına yoliyle, başabaşı bulmuş veya aşmış bulunduklarında kur 'a çelkmek suretiyle yapılacağı 
hükmünü ihtiva ediyordu. 

Komisyonumuz, ikramiyeli tahvillerin itfasında, şans eşitliğini sağlamak amaciyle mutlak ola
rak kur'a çekme yolunum kallanılımasını uygun görmüştür. Ayrıca, bankanın portföyünde kendi tah-
vili bulunduğu takdirde tahvil fiyatlarının başa baştan aşağı olması kaydiyle bunların itfada kulla
nılmasına cevaz veren bir hüküm konulmuştur. 

Tahvil fiyatlarının başabaştan aşağı olması halinde, banka portföyünden ve borsadan gerekli 
miktarda tahvilin temin edilememesi halinde itfanın kur'a çekmek suretiyle yapılmasına imkân ve
rilmesi de yerinde mütalâa olunmuştur. 

Fıkra, bütün bu hususlar göz önünde tutularak yeniden tedvin olunmuştur. 
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Madde 10. — Maddenin ikinci fıkrasına, plânlanan yatırım kredisi ihtiyacından banka imkân

ları ile karşılanamıyan kısmın, bankanın 5 ve 6 neı maddelerde belli edilen kaynaklardan sağlan
masının tasrihinin uygun olacağı düşünülerek «bu kanunun 5 ve 6 neı maddesindeki hükümler dâ
hilinde» ibaresi eklenmiştir. 

Madde 12. — Maddenin üçüncü fıkrasındaki «kurumun bağlı bulunduğu Bakanlık» ibaresi «te
şekkülle ilgili Bakanlık» olarak değiştirilmiştir. 

Madde 13. — Maddenin üçüncü fıkrasındaki «Teşebbüs» kelimesi, çerçeve kanununa uygun ola
rak «Teşekkül» olarak değiştirilmiştir. 

Madde 15. — Maddenin birinci fıkrası, yönetim kurulunun «İktisadi Devlet Teşekkülleri, Mües
seseleri ve İştirakler hakkındaki Kanun» un 8 nci maddesinde kabul edilen teşekkül tarzına uygun 
olarak teşkilini sağlamak amacıyle değiştirilmiştir. Komisyonumuzca kabul edilen şekle göre, Ban
kanın Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcılarından biri ile Maliye Bakanının 
inhası üzerine Bakanlar Kurulunca tâyin edilecek üç üyeden kurulacaktır. Devlet Yatırım Banka
sının ilgili bulunduğu Bakanlık Maliye Bakanlığı olduğundan, dışardan tâyin edilecek üç üyenin 
de inhası görevinin bu bakanlığa verilmesi icabetmektedir. 

Madde 19. — Tasarının birinci maddesinin ikinci fıkrasında Devlet Yatırım Bankasının «İkti
sadi Devlet Teşekkülleri, Müesseseleri ve İştirakler hakkındaki Kanun» a göre denetleneceği belir
tilmiş bulunduğundan tasarıda maddeye yer verilmesine lüzum görülmemiş ve madde tasarıdan çı
karılmıştır. 

Madde 22. — İktisadi Devlet Teşekkülleri, Müesseseleri ve İştirakler hakkındaki Kanunda te-
şekküllerce yalnız işletme bütçesi düzenlenmesi kararlaştırıldığından, bu bütçelerin yönetim gider
lerini de ihtiva edeceği mülâhazasiyle tasarıdaki yönetim bütçesiyle ilgili kısımlar çıkarılarak 
maddeye takdim edilen şekil verilmiştir. 

Madde 23. — Maddenin başlığı, terimlerin öz Tüılkçe olmasını sağflaımak için «kısa vadeli de
ğerlendirme», «nemalandırılır» şeklindeiki son kelimesi «işletilr» olarak değiştirilmiştir. 

Madde 27. — Maddenin daha vazıh olmasını sağlamak için «tarihten» kölimesi «tarihte», «iş
lenmiş failleri» ibareisi «işlemiş fanzleri» şeklinde değiştirilmiştir. 

Geçici madde 1. —• Amortisman ve Kredi Sandığı aikti'f-ve pasifinin Devlet Yatırım Bankasına 
defvri işlemi tamamlanıncaya kaJdar Sandığın tüzel kişiliğinin devam ettirilmesine lüzum bulun
duğundan, ımaddenin birinci fıkrasına «devir işlemi tamamilamncaya kadar Amortisman. ve Kredi 
Sandığının tüzel kişiliği devam eder» cümlesi eklenmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Genel Kurula sunulur. -

(Not : Gerekçede bahsedilmiy&n maddeler aynen kabul edilmiştir.) 

Başkan Sözcü Kâtip 
Sivas Burdur Aydın 

M. Vural N. Yavuzkan N. Müren 

Ankara 
M. Mıhçıoğlu 

İmzada bulunamadı 

Artvin 
Tümü hakkında söz hakkım 
mahfuzdur. Bâzı ımaddâleri 
hakkında muhalefet şerlhi 

eklidir. 
8. O. Avcı 

Balıkesir 
C. Kanpulat 
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Bursa 

A. Türkel 
İmzada bulunamadı 

Gaziantep 
M. San 

İstanbul 
N. öktem 

Konya 
1. Baran 

İmzada bulunamadı 

Çankırı 
R. İnceler 

Balıkesir 
Bâzı maddelerinde söz hafckDm 

mahfuzdur. 
A. Bölah 

İstanbul 
(Söz Ihakkım mahfuz.) 

8. Vardarlı 

Muş 
8. Mutlu 

Çankırı 
Ş. Keskin 

İmzada bulunamadı 

İçel 
C. Kılıç 

Konya 
8. Aytan 

Siirt 
//. özgen 

Devlet Yatırım Bankası hakkında Kanun 

Muhalefet şerhi : 
Madde 8. — Sermayesiyle sınırlı olmaksızın tahvilât çıkartmasına muhalifim. 
Çünkü : 1. Enflâsyonist kaynalk yaratır, 
2. Bankanın lüzumundan fazla borçlanmasına ve binnetice müşküll duruma düşmesini ımucib-

olur, 
3. Foriksiyoner »olmıyan alksiyonerlerîn zararını mucibolur. 
Madde 11. — Maddenin birimci fıkrasının son cümlesinde bahsi ıgeçen «yetkili merciler» den 

kastın ne olduğunda sarahat yoktur. 
Maddenin son fıkrasına aşağıdaki Sebeplerle muhalifim : 
i. Beş yıllık kalkınıma plânı ile kabul edilmiş ve bunun ihudrirları içinde tanzim edilerek 

nihai şeklini almış ve ke'sinleşmiiş olan yıllı/k programlarda yer almış bir projenin bankaca finanse 
edilmemesi plârilı çalışmaya uygun düşjmiyeceği gibi bankaya plân ve programı tanzim eden mer
cilerin üstünde bir yetM tanımak doğru olmaz. 

2. Proje veya tesisin taksitlerinin bankaya ödenmesinde muhatabolan teşekküldür. Teşekkül
de ise kârlılık ve verimlilik asıldır. 

3. Projeler münferit .-mütalâa edilimeımeıli ve projeler manzumesinin birinin diğerini itmam ve 
ikmali nazara alınmalıdır. 

4. Katma bütçeli ve Muvazenei Uımumiyeye dâhil idarelerde plân ve program katî olup başka
ca tetkik mercii olmadığından İktisadi Devlet Teşekküllerinde işi geciktirinekten başka bir fay
dası olmıyacalk bu hükmün yer almaması gerekir.' 

5. Devlet Yatınım Bankası proje tetkiki ve analizi bakımından projeyi hazırlıyan teşekküller 
kadar yetkili ve kifayetli 'olaanaz. 

Madde 12. — 
Fırka 5. Faiz nisbetinin Maliye Bakanlığınca belli edilecek hadler dâhilinde olması yerine bu 

yetkinin (ödünç para verme) Kanununda olduğu gibi Bakanlar Kuruluna verilmesine taraftarım. 
Madde 15. — Yönetim Kurulunun 5 üye olması ve üyelerden birinin İktisadi Devlet Teşek

külleri ile en çok ilgili olması hasebiyle Sanayi Bakanlığınca inha edilmesi lâzımdır. 
Artvin Milletvekili 
Osman Sabit Avcı, 

İL 
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HÜKÜMETtN TEKLİFİ 

Devlet Yatırım Bankası hakkında kanun tasarısı 

BÖLÜM : I 

Genel hükümler 

Kuruluş ve hukukî bünye 

MADDE 1. — Maliye Bakanlığına bağlı olarak, hususi hukuk hükümlerine tabi ve tüzel kişi
liğe sahip muhtar bir «Devlet Yatırım Bankası» kurulmuştur. 

Banka bir iktisadi Devlet Teşekkülü olup bu kanun ve iktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirak
leri hakkındaki kanun hükümlerine göre yönetilir ve denetlenir. 

Bankanın muameleleri ticari esaslara göre yürütülür; Genel Muhasebe ve Artırma ve Eksilt
me kanunlarına tabi değildir. 

Bankanın Merkezi Ankara'dır, şube açarna,?;. Kasa muameleleri T. O. Merkez Bankası vasıta-
siyle yürütülür. 

Görev 

MADDE 2. — Bankanın görevi iktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırımlar* için gerekli kredile
ri sağlamak bu kanun veya diğer kanunlarla kendisine verilen görevleri yapmaktır. 

Banka, hisse senedi satraalmak veya sermayeye iştirak etmek suretiyle ve başka yollarla ka
mu sektörüne ve özel sektöre dâhil teşebbüs, kurum ve şahıslarla ortaklık kuramaz ve kurulmuş 
olanlara katılamaz. 

Banka, teşkilâtı için lüzumlu olanlardan gayrimenkul iktisap edemez. 
Alacakların tahsilini sağlamak maksadiyle ve diğer sebeplerle tesahup edilen hisse senetleri 

ve gayrimenkuller en kısa zamanda elden çıkarılır. 

iktisadi Devlet Teşekkülü 

MADDE 3. — Bu kanunun uygulanması bakımından iktisadi Devlet Teşekkülü deyimi, ikti
sadi Devlet Teşekkülleri ve işitirakleri hakkındaki Kanunun şümulüne giren teşebbüsleri ifade 
eder. 

Yatırım anlamı 

MADDE 4. — Bu kanunun uygulanması bakımından «yatırım» deyimi, teşebbüsün faaliyeti 
ile ilgili maddi ve gayrimaddi sermaye mallarına yapılan ilâveyi ifade eder. 

Sermaye mallarının iktisadi değerlerini artıracak mahiyette olan esaslı onarım ve yenilemeler 
de yatırım sayılabilir. 

Kaynaklar 

MADDE 5. — Bankanın kaynaklan aşağıda gösterilmiştir. 
a) öz kaynaklar : 
1. Sermaye, 
2. ihtiyatlar, 
3. Provizyonlar ve karşılıklar, 
b) Yabancı kaynaklar : 
1. Bankalar Kanununun değişik 33 ncü maddesine göre tesis edilen mevduat munzam kar-
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ÖEÇÎCl KARMA KOMÎSYONUNUN DEĞİŞTÎRÎŞİ 

Devlet Yatırım Bankası hakkında kanun tasarısı 

BÖLÜM : I 

Genel hükümler 

Kuruluş ve Hukukî bünye 

MADDE 1. — Maliye Bakanlığına bağlı olarak, hususi hukuk hükümlerine tabi ve tüzel kişili
ğe sahip muhtar bir «Devlet Yatırım Bankası» kurulmuştur. 

Banka bir iktisadi devlet teşekkülü olup bu kanun ve «tktisadi Devlet Teşekkülleri, müesse
seleri ve iştirakleri hakkındaki Kanun» hükümlerine göre yönetilir ve denetlenir. 

Bankanın muameleleri ticari esaslara göre yürütülür; Genel Muhasebe ve Artırma ve Eksiltme 
kanunlarına tabi değildir. 

Bankanın merkezi Ankara'dır, şube açamaz. Kasa muameleleri T. O. Merkez Bankası vasıta-
siyle yürütülür. 

Görev 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İktisadi Devlet Teşekkülü 

MADDE 3. — Bu kanunun uygulanması bakımından iktisadi devlet teşekkülü, deyimi, «İktisa
di Devlet Teşekkülleri, müesseseleri ve iştirakleri hakkındaki kanunun şümulüne giren teşekkül!* 
ri ifade eder. 

Yatırım Anlamı 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir-

Kaynaklar 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir-
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şılıklarından 301 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi ile Amortisman ve Kredi ÎSandığma bırakılan 
meblâğlar, 

2. Çıkarılacak tahviller hâsılatı (T. 0. Emekli Sandığı ve îşçi Sigortaları Kurumu kaynakla
rından İktisadi Devlet Teşekküllerinin kredi ihtiyacına tahsis edilebilecek meblâğlar banka tahvil
lerine yatırılır.) 

3. Hazinece bankaya açılacak krediler ve verilecek avanslar, 
4. Bankanın, gerektiğinde Hazine kefaleti ile, yerli ve yabancı malî müesseselerden Bağlı

yacağı krediler, 
5. İktisadi Devlet Teşekküllerinin bankaya yapacakları tevdiat ve banka nezdinde açacak

ları alacaklı cari hesaplar, 
6. Kanun ve kararlarla Bankaya sağlanan diğer kaynaklar, 

Sermaye 

MADDE 6. — Bankanın sermayesi 1 000 000 000 liradır. Bu meblâğ aşağıda gösterilen kay
naklardan sağlanır. 

a) Amortisman ve Kredi Sandığının öz varlığı, 
b) Bütçeden ödenecek paralar, 
c) tç Finansman Fonunun bankaya devir tarihindeki aktif toplamı ile ödenmesi gereken 

pasifi arasındaki fark, 
d) Bankanın yıllık safi kârından sermayeye mahsubedilmek üzere aynlan kısım, 

İhtiyat ve provizyonlar 

MADDE 7. — Yıllık safi kânn °/0 15 i nominal sermayenin % 50 sine ulaşıncaya kadar muh
temel zararlan karşılamak üzere ihtiyat akçesi olarak ayrılır. 

Sermayenin tamamı ödendikten sonra safi kârın % 10 u olağanüstü ihtiyat akçesi olarak ay
rılır. 

Yatırım bankası işletmeciliğinin gerektirdiği her türlü provizyon ve karşılıkların tesisine ban
ka yetkilileri mecburdurlar. 

Tahvilât çıkarmak suretiyle borçlanma 

MADDE 8. — Banka, Maliye Bakanlığının kefaleti ile sermayesiyle sınırlı olmaksızın tahvi
lât çıkarmak suretiyle borçlanmaya yetkilidir. 

Banka tarafından çıkarılacak tahvillerin her tertibinin tutarı, itfa süresi, ihraç fiyatı ve faiz 
nisbeti Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, diğer şartları yönetim Kurulu ta
rafından tâyin edilir. 

Tahvillerin kupon ve ikramiyeleri, ödenmesi gerektiği tarihten itibaren beş yıl, itfa bedelleri 
ise ödenmesi gerektiği tarihten itibaren 10 yıl sonra banka lehine zamanaşımına uğrar. 

Tahvillerin fiyatı başabaştan aşağı bulunduğu sürece itfa borsadan satmalına voliyle başa-
başı bulmuş veya aşmış bulunduklarında kura ç ekmek suretiyle yapılır. 

Bankanın tahvilleri, Devlet tahvillerinin sahip bulunduğu her türlü hak, imtiyaz ve muafiyet
lerden faydalanır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerim tahvil alma mecburiyeti 

MADDE 9. — İktisadi Devlet Teşekkülleri, devamlılık arz eden finansman fazlalarını banka 
tahvilâtına yatırırlar. 
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Sermaye 
MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İhtiyat ve Provizyonlar 
MADDE 7. •— Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tahvilât çıkarmak suretiyle borçlanma 
MADDE 8. — Banka, Maliye Bakanlığının kefaleti ile sermayesiyle sınırlı olmaksızın tahvilât 

çıkarmak suretiyle borçlanmaya yetkilidir. 
Banka tarafından çıkarılacak tahvillerin her tertibinin tutarı, itfa süresi, ihraç fiyatı ve faiz 

nisbeti Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, diğer şartlan Yönetim Kurulu 
tarafından tâyin edilir. 

Tahvillerin kupon ve ikramiyeleri, ödenmesi gerektiği tarihten itibaren beş yıl, itfa bedelleri 
ise ödenmesi gerektiği tarihten itibaren on yıl sonra banka lehine zamanaşımına uğrar. 

îkramiyeli tahviller kur'a çekmek suretiyle itfa olunur. Diğer tahviller fiyatlan başabaştan 
aşağı olduğu sürece bankanın portföyünden, veya borsadan satınalma yoliyle, bu yollarla gerekli 
miktarda tahvil temin etmenin mümkün olmaması veya tahvillerin fiyatlarının başabaşı bulmuş 
veya aşmış olması halinde kur'a çekmek suretiyle itfa edilirler. 

Bankanın tahvilleri, Devlet tahvillerinin sahip bulunduğu her türlü hak, imtiyaz ve muafiyet
lerden faydalanır. 

iktisadi Devlet Teşekküllerinin tahvil alma mecburiyeti 
MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Mezkûr paralara teşekküllerin ihtiyacı olduğu takdirde banka bu tahvilleri derhal sa
tın alır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin yıllık finansman ihtiyaçlarının tesbiti için yapılan inceleme
lerde bu mecburiyetin yerine getirilmiş olup olmadığı araştırılır ve mütaakıp yıl için banka tah
vilâtına yatırılması gereken miktarlarla teşekküllerden satınalınacak tahvil tutarları tesbit olu
nur. 

BÖLÜM : II 

Finansman işlemleri 

Finansman plânı 

MADDE 10. — İktisadi Devlet Teşekküllerinin karara bağlanmış yatırımları için gerekli pa
ralardan kendi imkânlariyle ve diğer şekillerde karşılanamayan kısım, bu bölümdeki esaslara 
göre Devlet Yatırım Bankası kredileri ile karşılanır. 

plânlanan yatırım kredisi ihtiyacından banka imkânları ile karşılanamayan kısım Maliye Ba
kanlığınca sağlanarak banka emrine verilir. 

Banka tarafından finanse edilecek projeler 

MADDE 11. — Bankadan yatırım kredisi istenebilmesi için finanse edilecek projenin teknik 
ve ekonomik bakımlardan uygun olduğunu ve kredi ide finansman ihtiyacı miktannın yetkili 
merciler tarafından kararlaştırılmış olması şarttır. 

Bankaya verilecek borç isteme bölgesine proje ve bunun dayandığı teknik, iktisadi ve malî etüt
lerin birer örneği eklenir. 

Banka kredileri için yönetim kurulunca tâyin edilen en uzun süreye göre hesaplanacak tak
sitlerin ödenmesine rantabülite durumları elverişli olmıyan projeler bankanın kredilerinden fay
dalanamazlar. 

Kredinin şekil ve şartları 

MADDE 12. — Banka tarafından finanse edilmesi istenen projeler kredinin şekil ve şartla
rının tesbiti için banka tarafından incelenmeye tabi tutulur. 

Banka elemanları tarafından' yapılan incelemelerde bir noksanlığa raslanırsa proje tekrar 
incelenmek üzere kredi istiyen kuruma iade edilebilir. 

Banka tarafından itiraz edilen husus üzerinde taraflarca uyuşulamaz veya projenin aranan 
vasıfta olmadığı ileri sürülerek kredi isteği reddedilen kurum banka kararma itirazda bulu
nursa konu Maliye Bakanlığı, kredi istiyen kunnnun bağlı bulunduğu bakanlık, Devlet Plânla
ma Teşkilâtı, banka ve kredi istiyen kurumun birer temsilcisinden kurulacak bir hakem kuru
luna aksettirilir. Taraflar bu kurulun ekseriyetle vereceği karara uymak zorundadırlar, 

Kredinin şekil ve şartları, proje üzerinde yapılan inceleme sonuçları ve finansmanda kullanı
lacak kaynaklar göz önünde bulundurulmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından tesbit olunur. 

Kredilerin tabi tutulacağı faiz nisbeti Maliye Bakanlığınca belli edilecek hadler arasında ol
mak üzere finanse edilecek projenin mahiyeti göz önünde bulundurularak tâyin olunur. 

Belli projelerin finansmanı için sağlanan yabancı kaynaklardan elde edilen paralardan açılan 
kredilerde faiz haddi, bu kaynağın bankaya olan maliyetine Maliye Bakanlığının tasvibiyle belli 
edilecek bir nisbetin eklenmesi suretiyle tesbit olunur. 
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BÖLÜM : II 

Finansman işlemleri 

Finansman plânı 

MADDE 10. — İktisadi Devlet Teşekküllerinin karara bağlanmış yatırımları için gerekli pa
ralardan kendi îmkânlariyle ve diğer şekillerde karşılanamıyan kısım bu bölümdeki esaslara gtf-
re Devlet Yatırım Bankası kredileri ile karşılanır. 

Plânlanan yatırım kredisi ihtiyacından banka imkânları ile karşılanamıyan kısım bu kanu
nun 5 ve 6 ncı maddesindeki hükümler dâhilinde Maliye Bakanlığınca sağlanarak banka emrine 
verilir. 

Banka tarafından finanse edilecek projeler 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kredinin şekil ve şartlan 
MADDE 12. — Banka tarafından finanse edilmesi istenen projeler kredinin şekil ve şartları

nın tesbiti için banka tarafından incelemeye tabi tutulur. 
Banka elemanları tarafından yapılan incelemelerde bir noksanlığa rastlanırsa proje tekrar in

celenmek üzere kredi istiyen kuruma iade edilebilir. 
Banka tarafından itiraz edilen husus üzerinde taraflarca uyuşulamaz veya projenin aranan va

sıfta olmadığı ileri sürülerek kredi isteği reddedilen kurum banka kararına itirazda bulunursa 
konu Maliye Bakanlığı, kredi istiyen teşekkülle ilgili Bakanlık, Devlet Plânlama Teşkilâtı, ban
ka ve kredi istiyen kurumun birer temsilcisinden kurulaoak bir hakem kuruluna aksettirilir. Ta
raflar bu kurulun ekseriyetle vereceği karara uymak zorundadırlar. 

Kredinin şekil ve şartlan, proje üzerinde yapılan inceleme sonuçlan ve finansmanda kullanı
lacak kaynaklar göz önünde bulundurulmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından teabit olunur. 

Kredilerin tabi tutulacağı faiz nisbeti Maliye Bakanlığınca belli edilecek hadler arasında ol
mak üzere finanse edilecek projenin mahiyeti göz önünde bulundurularak tâyin olunur. 

Belli projelerin finansmanı için sağlanan yabancı kaynaklardan elde edilen paralardan açı
lan kredilerde faiz haddi, bu kaynağın bankaya olan maliyetine Maliye Bakanlığının tasvibiyle 
belli edilecek bir nisbetin eklenmesi suretiyle tesbit olunur. 
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Kredi sözleşmesi kredinin kullanılması inceleme yetkisi 

MADDE 13. — Her kredi için ayrı bir sözleşme düzenlenir. 
Krediler, proje için fiilen yapılan giderlerin veya yapılacak işler ile satmalmacak mal bedelleri

nin banka tarafından ödenmesi suretiyle kullanılır. 
Teşebbüs tarafından emanet suretiyle yapılan işleıde veya isin gerektirdiği hallerde diğer su

retlerde yapılan işlerde veya satınalmalarda da harcama belgesi aranamksızm ödeme yapılabilir. 
Ancak, avanslar üç ay içinde gider belgeleriyle kapatılır. 

Banka, projenin tamamlanmasına kadar, bundaki gelişmeleri ve programa göre yürütülüp yü-
rütülmediğini takip ve kontrol etmekle .görevlidir. Kredi sözleşmesine aykırı durumlar tesbit olun
duğu takdirde ödemelerin durdurulacağı ilgililere duyurulur ve gerekirse Maliye Bakanının tasvibi 
ile ödemeler durdurulur. 

BÖLÜM : IH 

Yönetim 

Yönetme ve temsil yetkisi 

MADDE 14. — Banka, bu kanun ve diğer mevzuat goz önünde bulundurularak yönetim kuru
lunca alınacak kararlar dâhilinde bir genel müdür tarafından yönetilir. 

Yönetim Kurulu Bankanın muamelelerini devamlı olarak taMbederek gerekli tedbirleri almakla 
görevlidir. 

Bankayı, idare ve kaza meroilerinde ve üçüncü şahıslara karşı genel müdür temsil eder. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 15. — Bankanın Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları ile Mali
ye Bakanının inhası ile Bakanlar Kurulunca seçilecek iki üyeden kurulur. 

Genel Müdür aynı samanda Yönetim Kurulunun Başkanıdır. 

Genel Müdür ^ 

MADDE 16. — Banka Genel Müdürü Maliye Bakanının inhası üzerine Bakanlar Kurulu tarafın
dan tâyin olunur. Bu göreve tâyin edilebilmek için meslekî yüksek tahsil görmüş olmak, Bakanlıkla
rın veya banka ve benzeri malî ve iktisadi kurumların bankacılık ve işletmecilik konularında ihti
sas sahibi olmak şarttır. 

Genel Müdür yardımcıları 

MADDE 17. — İşlerinde Genel Müdüre yardın etmek üzere iki Genel Müdür yardımcısı çalıştı
rılır. 

Genel Müdür yardımcıları 16 ncı maddede belli edilen ihtisasa sahip ve Genel Müdür olabilmek 
için aranan şartlan haiz bulunanlar arasından, M 'Jtiye Bakanının inhası üzerine Bakanlar Kurulu 
tarafından tâyin olunurlar. 

Kadro ve personel rejimi 

MADDE 18. — Bankanın personel kadrosu, yönetim kurulunun teklifi ve Maliye Bakanının tas
vibi ile belli edilir. 

Bankanın hizmetlileri İktisadi Devlet Teşekkülleri hizmetlilerinin tâbi bulunduğu personel reji
minden faydalanır. 
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Kredi Sözleşmesi kredinin kullanılması inceleme yetkisi 
MADDE 13. — Her kredi için ayrı bir sözleşme düzenlenir. 
Krediler, proje için fiilen yapılacak giderlerin veya yapılacak işler ile satınalınacak mal be

dellerinin banka tarafından ödenmesi suretiyle kullanılır. 
Teşekkül tarafından emanet suretiyle yapılan işlerde veya işin gerektirdiği hallerde diğer su

retlerde yapılan işlerde veya satınalmalarda da harcama belgesi aranmaksızın ödeme yapılabilir. 
Ancak, avanslar üç ay içinde gider belgeleriyle kapatılır. 

Banka, projenin tamamlanmasına kadar, bundaki gelişmeleri ve programa göre yürütülüp yü-
rütülmediğini takip ve kontrol etmekle görevlidir. Kredi sözleşmesine aykırı durumlar tesbit 
olunduğu takdirde ödemelerin durdurulacağı duyurulur ve gerekirse Maliye Bakanının tasvibi ile 
Ödemeler durdurulur. 

, BÖLÜM: m 
V Yönetim 

Yönetme ve temsil yetkisi 
MADDE 14. — Tasarının 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yönetim Kurulu 
MADDE 15. — Bankanın Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcılarından 

biri ile Maliye Bakanının inhası üzerine Bakanlar Kurulunca seçilecek üç üyeden kurulur. 
Genel Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulunun başkanıdır. 

Genel Müdür 
MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Genel Müdür yardımcıları 
m 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kadro ve personel rejimi 
MADDE 18. — Tasarının 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Banka Maliye Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile mukavele ile aylıklı veya yev
miyeli personel çalıştırabilir. 

Denetim 

MADDE 19. — Banka İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri hakkındaki Kanuna göre de
netlenir. 

HOLÜM : I.V 

IJİİlve bilâııeo ve netice hesaplan 

Hesap dönemi 

MADDE 20. — Bankanın hesap dönemi takvim yılıdır. ^ 

(lider re isletme bütçeleri 

MADDE 21. — Hor hesap dönemi için bir yönetim bütçesi ve işletme bütçesi, düzenlenir. Yöne
tim bütçesi bankanın bir yıilık yönetim giderlerinin miktarının tahminini ihtiva eden ve bunların 
yapılması hakkında genel müdüre yetki veren bir belgedir. 

işletme bütçesi her hesap dönemi için hedefler esas alınarak banka işletmeciliği prensiplerine uy
gun olarak hazırlanır. 

Yönetim bütçesi ve işletme bütçesi, yönetim kurulunun tasvibi ile kesinleşir. 

Bilanço ve netice hesapları 

MADDE 22. — Her hesap dönemi için dönemin bitimini takibeden üç ay içinde, bir bilanço ve 
netice hesabı düzenlenir. 

BÖLÜM : V 

Çeşitli hükümler 

Kısa tvâdeli tenmiye 

MADDE 23. — Banka kaynaklarının, İktisadi Devlet Teşekküllerinin toplam yatırım kredisi 
ihtiyaçları üstünde olan kısmı ile geçici kasa fazlaları İktisadi Devlet Teşekküllerine işletme kre
disi açmak veya Devlet borçlanma tahvilleri ve Hazine- bonoları satmalmak suretiyle nemâlandırı-
lır. • 

Vergi muaflığı 

MADDE 24. — Bankanın her çeşit mallariyle hak ve alacakları ve muameleleri ve bankaya vâ
ki olacak intikaller ve bunların tahakkuk, tahsil ve ödemelerine ait belge, alındı ve ilânlar her 
türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Banka Genel Müdürünün Banka Kredilerini Tanzim Komitesi üyeliği 

MADDE 25. — Bankalar Kanununun 47 nci maddesine göre kurulan Banka Kredilerini Tanzim 
Komitesinde Amortisman ve Kredi Sandığı Genel Müdürünün yerini Banka Genel Müdürü alır. 
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BÖLÜM : IV 

Bütçe bilanço ve netice 'hesaplan 

Hesap dönemi 

MADDE 19. — Tasarının 20 nci maddesi 19 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Gider ve işletme bütçeleri 

MADDE 20. — Her hesap dönemi için bir işletme bütçesi düzenlenir. 
tşletme bütçesi her hesap dönemi için hedefler esas alınarak banka işletmeciliği prensipleri

ne uygun olarak hazırlanır. 
tşletme bütçesi, Yönetim Kurulunun tasvibi ile keeinleşir. 

Bilanço ve netice hesaplan 

MADDE 21. — Tasarının 22 nci maddesi 21 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : V 

Çeşitli hükümler 

Kısa vâdede değerlendirme 

MADDE 22. — Banka kaynaklarının, İktisadi Devlet Teşekküllerinin toplam yatırım kredisi 
ihtiyaçları üstünde olan kısmı ile geçici kasa fazlaları İktisadi Devlet Teşekküllerine işletme kre
disi açmak veya devlet borçlanma tahvilleri ve Hazine bonoları satmalmak suretiyle işletilir. 

Vergi muaflığı 

MADDE 23. — Tasarının 24 ncü maddesi 23 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Banka Genel Müdürünün Banka Kredilerini Tanzim Komitesi üyeliği 

MADDE 24. — Tasarının 25 nci maddesi 24 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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İhtiyatların yatırılması 

MADDE 26. — Banka ihtiyatları, kanuni ihtiyat akçelerinin Devlet tahvilerine yatırılmasını 
âmir bulunan kanun hükümlerine tabi tutulmaz. 

Bankalar Kanununa tabi olmıyan muameleler 

MADDE 27. — Banka bu kanun gereğince kendisine yapılacak tevdiatta, bu tevdiattan ve diğer 
kaynaklardan açacağı kredilerde Bankalar ve ödünç para verme hakkındaki kanunlara bağlı 
değildir. 

'154 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin değiştirilmesi 

MADDE 28. — 154 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ' 
Amortisman ve Kredi Sandığının bu kanuna bağlı cetvelde yazılı daire, teşekkül, banka ve ku

rumlara kendi kanununa göre yaptığı ikrazların bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten öden
memiş taksitleriyle işlenmiş faizleri ve 28.2.1966 tarihine kadar vâdesi gelecek taksitlerine dâhil 
resülmal miktarları ve vâdesi bu tarihten sonra gelecek taksit resülmallerinin konsolidasyon şü
mulüne giren faizleri 9 ncu madde hükmü dairesinde tahkim ve itfa olunur. 28.2.1966 tarihinden 
sonra vâdesi gelen taksitlerin resülmale tekabül eden kısımlarının konsolidasyon şümulüne giren 
faizleri üzerinden 9 ncu madde gereğince çıkarılacak tahvillerin veriliş tarihi ile taksitlerin vâde 
tarihleri arasındaki süreler için % 6 nisbeti ile hesaplanan faizler Hazinece borçlanılacak miktar
dan indirilir. 

Tüziik 

MADDE 29. — Bu kanunun uygulanması bir tüzükle düzenlenir. 

Amortisman ve Kredi Sandığının kaldırılması 

MADDE 30. — Amortisman ve Kredi Sandığı hakkındaki 6115 ve 7348 sayılı kanunlar kaldı
rılmıştır. 

Amortisamn ve Kredi Sandığı öz varlığı 
GEÇİCİ MADDE 1. — Amortisman ve Kredi Sandığının aktifi ve.pasifi mukayyet değer üze

rinden bankaya devredilir, Sandığın devir anındaki öz varlığı sermayeye mahsubedilir. 
Amortisman ve Kredi Sandığı tarafından başlanmış olup da bu devir işleminin yapıldığı tarihe 

kadar tamamlanmamış olan muameleler banka tarafından tamamlanır. 
Sandığın, bankaya devredildiği tarihteki her türlü alacak ve borçları bankaya intikal eder. 

îç finansman fonu 

GEÇİCİ MADDE 2. — Amortisman ve Kredi Sandığı nezdinde tesis edilmiş bulunan iç finans
man fonu bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra en fazla üç yıllık bir müddetle banka nezdinde 
idame olunabilir. 
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İhtiyatların yatırılması 

MADDE 25. — Tasarının 26 ncı maddesi 25 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Bankalar Kanununa tabi olmıyan muameleler 

MADDE 26. — Tasarının 27 nci maddesi 26 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

154 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin değiştirilmesi 
MADDE 27. — 154 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Amortisman ve Kredi Sandığının bu kanuna bağlı cetvelde yazılı daire, teşekkül, banka ve 

kurumlara kendi kanununa göre yaptığı ikrazların bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte öden
memiş taksitleriyle işlemiş faizleri ve 28.2.1966 tarihine kadar vâdesi gelecek taksitlerine dâhil 
resülmal miktarları ve vâdesi bu tarihten sonra gelecek taksit resülmallerinin konsolidasyon şü
mulüne giren faizleri 9 ncu madde hükmü dairesinde tahkim ve itfa olunur. 28.2.1966 tarihin
den sonra vâdesi gelen taksitlerin resülmale tekabül eden kısımlarının konsolidasyon şümulüne 
giren faizleri üzerinden 9 ncu madde gereğince çıkarılacak tahvillerin veriliş tarihi ile taksitle
rin vâde tarihleri arasındaki süreler için % 6 nisbeti ile hesaplanan faizler Hazinece borçlanıla
cak miktardan indirilir. 

Tüzük 

MADDE 28. — Tasarının 29 ncu maddesi 28 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Amortisman ve Kredi Sandığının ilgası 

MADDE 29. — Tasarının 30 ncu maddesi 29 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : VI 

Geçici hükümler ve yürürlük maddeleri 

Amortisman ve Kredi Sandığı öz varlığı 

GEÇİCİ MADDE 1. — Amortisman ve Kredi Sandığının aktifi ve pasifi mukayyeıt değer üze
rinden Bankaya devredilir. Sandığın devir anındaki öz varlığı sermayeye mahsubedilir. Devir iş
lemi tamamlanıncaya kadar Amortisman ve Kredi Sandığının tüzel kişiliği devam eder. 

Amortisman ve Kredi Sandığı tarafından başlanmış olup da bu devir işleminin yapıldığı ta
rihe kadar tamamlanmamış olan muameleler banka tarafından tamamlanır. 

Sandığın, bankaya devredildiği tarihteki her türlü alacak ve borçlan bankaya intikal eder. 

İç Finansman Fonu 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının Geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Yürürlük hükmü 

MADDE 31. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

YüıHltme hükmü 

MADDE 32. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
1. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Bagbakan -Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

İçişleri Bakanı 
8. Kuruttuoğlu 

Millî Eğitim Balkanı 
§. R. Hatipoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
R. öçten 

Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısı 

E. Alican 

Devlet Bakanı 
H. 0. Bekata 

Adalet Bakanı V. 
H. Dinçer 

Dışişleri Bakanı V. 
T. Feyzioğlu 

Bayındırlık Bakam 
t. Seçkin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
0. öztrak 

Çalışma Bakanı 
B, Ecevit 

8 . 10 . 1962 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

H. Dinçer 

Devlet Bakam 
R. Ayoar 

Millî Savunma Bakanı V. 
H. 0. Bekata 

Maliye Bakam 
F. Melen 

Ticaret Bakam 
M. Ete 

Tanını Bakanı V. 
F. K. Gökay 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikba§ 

Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı V. imar ve İskân Bakanı 
M. Ete F. K. Oökay 
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Yürürlük hükümleri 

Yürürlük 

MADDE 30. — Tasarının 31 nci maddesi 30 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yönetme görevi 

MADDE 31. — Tasarının 32 nci maddesi 31 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

*>&<( 
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Toplantı: 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayıs ı : 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri hakkında kanun tasarısı 
ve C. Senatosu Adana Üyesi Mehmet Unaldı ve Diyarbakır Milletve
kili Alp Doğan Şen'in 3460 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair ve 23 sayılı Kanunun kaldırılması hakkında 
kanun teklifleri ve Geçici Komisyon raporu (1/317, 2/198, 2 /183) 

iktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri hakkında kanun tasarısı (1/317) 

T. C. • 
Başbakanlık 5 . 11 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 -1564/3533 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
1 . 11 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri hakkında kanun 
tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 

Başbakan 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri hakkındaki Kanuna ait gerekçe 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin faaliyeti ve işleyişi devamlı bir şikâyet konusu olmuştur. Bu te
şekküllerin büyük bir kısmı devamlı olarak zararla çalışmışlar, kârlı çalışanların durumları da tat
minkâr görülmemiştir. Bu sektör, memleketimizde enflâsyonun başlıca kaynaklarından biri olmuş
tur. 

Teşebbüslerin bu duruma düşmelerinde esas âmil şüphesiz tatbikattır. Ancak, mevzuatın da 
bunda tesirinin bulunduğunu kabul etmek yanlış olmaz. 3460 sayılı Kanunla kurulan mekanizma 
23 sayılı Kanunla yapılan tadilâttan sonra da tatminkâr bulunmamıştır. Bu durum İktisadi Devlet' 
Teşekküllerinin reorganizasyon ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin reorganizasyonu meselesi 154 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile 
ele alınmış ve bunların malî, hukukî ve idari bünyelerinin ıslahı için incelemeler yapılması ve bu 
inceleme sonuçlarına göre gerekli kanun tasarılarının Maliye Bakanlığınca hazırlanması derpiş olun
muştur. 

Bunun üzerine yerli ve yabancı uzmanların iştirakiyle incelemeler yapılmış, bu arada İktisadi 
Devlet Teşebbüsleri ayrı ayrı ele alınmış ve incelemeler sonunda bunların her biri için özel rapor
lar ve tamamına şâmil olarak genel raporlar hazırlanmıştır. ' ^ İ İ S 

Müsteşarlar Komitesi bu raporları incelemiş ve neticede 154 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ge
reğince «İktisadi Devlet Teşekkülleri ile benzeri müesseselerin bünyelerinde yapılması gereken ısla
hat hakkında rapor» hazırlanmış ve yayınlanmıştır. 

Ancak, Müsteşarlar Komitesinde bâzı hususlarda tam mutabakata varılamamış ve bu noktalar 
raporda belirtilmiştir. Bu konular, «İktisadi Meseleleri ve Hareketleri Kolaylaştırma ve Süratlendir-
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me Kurulu» nda görüşülmüş ve kanun tasarılarının hangi esaslara göre hazırlanacağı tesbit olun
muştur. 

Kurulca tesbit edilen esaslar dâhilinde, Maliye Bakanlığınca hazırlanan tasarı Hükümetçe ince
lenerek bu tasarı meydana getirilmiştir. 

Taşanların Ihazırlanıması için. yapılan çalışmalarda yukarda .balıis 'konusu 'edilen raporlar ve 
verilen direktifler »esas olarak alınmış ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin millî ekonoımıiye dalha 
yararlı olmalarını sağlıyacak ^hükümlerin getir il meşine .gayret edilmiştir. 

. Raporlarda, İktisadi Devlet Teşekküllerinin kuruluş ve işleyişlerinde Itesbit 'edilen noksanlıklar 
şu şekilde özetlenelhilir : 

a) Kuruluşların Ibelli bir esasa .bağlanmamış olmasından doğan düzensizlik, 
b) Teşekküllerin .bağımsız olmamaları, . 
e) îdare ve murakabenin iyi işlememesi, 
d) Koordinasyonsuzluk, '* ' 
e) Sermaye ve finansman yetersizliği, 
f) Muhasebe usulerinin yeknesak ve 'düzenli olmayışı, 
ıBu tasarıda (teşekküllerin işletme ve yönetme konularında tam Ibir mulhtariyet ve serbestiye 

salhibolmaları 'buna Ikarşıılık faaliyet neticelerinin dalha sıkı kontrolü ve yatırımların uzun ve kısa 
vâddi plân ve programlara uygun olarak ve Hükümetin (kontrolü altında yürütülmesi derpiş olun
muştur. Fakat, teşekkül ve »müesseselerin çalışmalarının .aksamasına meydan vermemek için ge
rekli hallerde belli şartları ,haıiz yatırımların yapılması için dllıgillıi Bakanlıklara ve teşekküllere ka
rar yetkisi tanınmıştır. 

Bu tasarıyla 'getirilen 'başlıca yenilikler aşağıda gösterilmiştir. 
a) Teşekkül ve iştirakler 'bir düzene bağlanmış, teşekküllerin çalışıma konusu dışında 'olan iş

tiraklerinin 3 yıl içersinde tasfiyesi derpiş olunmuştur. 
Ib) Teşekküllere yönetim ve işletme alanlarınıda mevcut sistemde olduğundan dalha geniş yet

kiler tanınmış, fiyat ve tarife politikası .bu 'açıdan düzenlenmiştir. 
e) Yönetim konusunda teşekkül dışı elemanlarla takviye edilmiş fonksiyonel yönetim kurulu 

usulüne gidilmiştir. (Böylece teşekküllerin yönetim 'kurullarımda teşekkül bünyesinden -ottan ele
manların hâkim 'olmaları, ayrıca kuralca Haizine, ilgili Bakanlık ve işçilerin temsil edilmeleri der
piş 'olunmuştur. 

d) İktisadi Devlet Teşekküllerinin muraıkalbesi işinin ayrı bir kanunla düzenleneceği -göz önün
de bulundurularak 'tasanda, bu hususa ait ana esasları belirten iki madde 'konulmuştur. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin koordine .olarak çalışmalarını sağlıyacak lınkü'mller konulmuştur. 
Koordinasyon meselesi yatırım ve işletme koordinasyonu olarak ele alınımalk ıgerekir. 
Tasarıda yatırım koordinasyonu finansman konusu ile Ibirlikte düzenlenmiş ve böylece gerek 

uzun vadeli plânların tahakkuku, ıgerekse finansman imkânı sağlanmadan yatırıma başlanı'lnıa-
ması hususlannı sağlıyacak zemin hazırlanmıştır. Böylece yatımmların dalha süratle bitirilmesi ve 
'teşebbüslerin yanm kalmış yatınmllar sebebiyle toüyük gider ve borç yükü altına girmelerinin 
önlenmesi sağlanabilecektir. 

İşletme 'koordinasyonunu sağlıyacak hükümler de sevk olunmuştur. 
f) İktisadi Devlet Teşekküllerinde sermaye noksanlığı bulunduğu daima ifade edilegelmıiıştiı. 

Sermaye eksikliği bir vakıa olmakla Iberalber, bu sektörün yegâne eksikliğini bunun teşkil etme
diği de muhakkaktır. Ayrıca, memleketimizde, imkân ve kaynak eksikliği bütün sektörlerde 
mevcuttur. Bu bakımdan, İktisadi Devlet Teşekkülleri kendilerine verilen kaynaklan en iyi şe
kilde kullanmak zorundadırlar. 

Sermaye eksikliği bütçe ve otofinansman im kânlariyle zamanla karşılanabilir. Yatırım finans
manı için ise Devlet Yatırım Bankası kurulmaktadır. 
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g) Tasarıda teşekkül ve müesseselerin düzenli bir mm'hasebe ısiıstemine kavuşmaları için gerekli 

hükümler bulunımalktadır. 
k) Nihayet İktisadi Devjlet Teşekküllerinin alktif ve -pasif değerlerinin revalMie edilmesi de 

derpiş 'edilmiştir. 
Maddelere ait gerekçede tasarıda yer alan ıhükümler daha 'etraflı lolaraık :açıklanmış'tır. 

" 'J MADDELERE AÎT GEREKÇE 
Kanunun konusu : . 

Tasarının 1 nci maddesi kanunun uygulanma alanını belli etmektedir. Madde hükmüne göre 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin ve iştiraklerinin kuruluş ve yönetimi bu kanuna göre düzenlenecek 
ve yürütülecektir. 

iktisadi Devlet Teşekküllerinin yönetimi ve denetlenmesi hakkında 3460 sayılı Kanun ve bunu 
tadil eden diğer kanunlar uygulanmış ve bunlarla kanun şümulüne giren teşekkül ve işletmelerin 
faaliyeti bir disiplin altına alınmak istenmiştir. 

Devlet ve teşekkül iştirakleri1 hakkında her hangi bir kanun bulunmadığından bunların tesi
si ve idaresi tatbikata bırakılmış, bu durumun sonucu olarak bu alanda rasyonel biır idare ve mu
rakabe kurulamamıştır. 

Bu tasarıda, Devlet ve teşekkül iştiraklerinin' yönetim ve denetlenmesi hakkında da hükümler 
konularak bunların da disiplin altına alınmalarının sağlanması amacı güdülmüştür. 

Tarifler ve kısaltmalar • 

Tasalının 2 nci maddesinde «İktisadi Devlet Teşekkülü» ve «Devlet ve Teşekkül İştirakleri» 
deyimleri tarif olunmakta ve kısaltmalar belli edilmektedir. 

Maddeye göre İktisadi Devlet Teşekkülü her şeyden önce bir teşebbüstür. Ve işleme iktisadın-
daki anlamında alınmak gerekir. Yani bir İktisadi Devlet Teşekkülünden bahsolunabilmesi için 
belli bir sermayenin belli bir iktisadi gayeye devamlı bir şekilde tahsis edilmesi lâzımdır. 

Teşekkülün çalışma alanı iktisadi olacaktır. İktisadi faaliyetler ise sanayi, ticaret, maden, in
şaat ve onarma .ulaştırma ve tarım işlerini ve malî işleri ve benzerlerini ifade etmektedir. Bu ba
kımdan çalışma alanları kamu hizmeti olan kurumları, bu tasarıya göre, İktisadi Devlet Teşekkülü 
olarak kabul etmek mümkün bulunmaktadır. 

Tasarıda, 3460 sayılı Kanundakinden farklı olarak İktisadi Devlet Teşekkülü olmak için teşeb
büs sermayesinin tamamının Devlete ait bulunması şart konulmamış, sermayenin yarısından faz
lası Devlete, teşekküllere veya devlet teşekküllere ait ortaklıklar da İktisadi Devlet Teşekkülü 
sayılmıştır. 

Bu hükme göre, sermayesinin yansından fazlası Devlete, bir veya birden fazla İktisadi Dev
let Teşekkülüne veya bunlarla birlikte Devlete ait bulunan teşebbüsler İktisadi Devlet Teşekkülü 
mahiyetini iktisap edeceklerdir. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri, madde hükmüne göre, ticari esaslar dâhilinde yönetileceklerdir. 
Bu şart, teşebbüs olmanın aynlmaz bir unsuradur. Bir teşekkülü âmme hukukuna göre yürütmek 
bunların kuruluş gayeleri ile bağdaşamıyacağından, kendilerinin hususi hukuk hükümlerine göre 
idare edilmeleri ve mal ve hizmet alış ve satışlarında âmme hukuku tahditlerinin dışında bırakıl
maları zaruridir. İşleri icabı münasebette bulundukları şahıslar bakımından da kendilerinin hu
susi hukuk hükümlerine tabi tutulmaları gereklidir. 

Maddenin ikinci fıkrasında Devlet ve teşekkül iştirakleri belli edilmiştir. Genel hükümlere 
göre yani, borçlar ve ticaret kanunlarına göre kurulan ortaklıklardan, Devletin veya İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin sermayesinin yansından azma sahip bulundukları teşebbüslerdeki kamu his
sesi Devlet veya teşekkül iştiraki olarak kabul edilmektedir. 

2 nci maddenin son fıkrasında kanundaki kısaltmalar gösterilmiştir. 
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İktisadi Devlet Teşekkülleri : 

Tasarının îi ncü maddesi teşekküllerin kuruluşlarına taallûk etmektedir. 
Teşekküller, üçüncü şahıslara karşı bir varlık teşkil edebilmeleri için kendilerine tüzel kişilik 

verilmiştir. Teşekküllere ait bütün muameleler. bu tüzel kişilik tarafından yapılacak ve bunlar* 
dan doğacak hak ve vecibeler bu tüzel kişiliğe ait olacaktır. 

Teşekküllere muhtariyet verilmesi, kendilerinin ticari esaslara göre yönetilmelerinin zaruri bir 
sonucudur. Ticari şekilde yönetimin gerektirdiği sürat ve inisiyatif ancak bu suretle sağlanabi
lir. Sonra, muhtariyet verilmek suretiyle yetki ve sorumluluk çerçevesi açık olarak, belli edilece
ğinden işlerin daha iyi yürütülmesi imkân dâhiline sokulmuş olur. 

iktisadi Devlet Teşekküllerinin kanunla kurulması, bu konuda disiplini sağlama ve Devlet para
sının tahsis edileceği bu alanda karar vermek yetkisini kanun yapıcıya vermek amacını gütmekte
dir. 

İktisadi Devlet teşekküllerinin özel hukuk hükümlerine tabi tutulmaları, çalışma alanlarının 
ve kuruluş şekillerinin bir sonucudur. Teşekkülleri âmme hukuku çerçevesi içinde yönetmek ti
cari icaplarla kabili telif bulunmamaktadır. 

Ancak, teşekküllerin mahiyetleri icabı, bâzı hallerde özel hukuka tabi olma bakımından istis
nalar konulması gerekebilir. Bu sebeple maddeye bu hususu sağhyacak bir hüküm konulması ye
rinde görülmüştür. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin sorumlu hıkları ikinci fıkranın son cümlesi ile seraıa yeleriyle 
tahdidedilmiştir. Ortaklık şeklinde, olan teşebbüsler için, bunlar sermaye ortaklığı şeklinde olduk
ları takdirde, böyle bir hüküm esasen Ticaret Kanununun bir icabıdır. Devletin özel sektöre dâhil 
şahıslarla şahıs ortaklıkları kurması esasen bahis konusu değildir. Sermayelerinin tamamı Devlete 
ait teşebbüsler için böyle bir hükmün sevkı, bunların malî durumlarının takibi daima imkân dahi
linde bulunduğundan üçüncü şahıslar bakımından bir mahzur doğurmaz. Böyle bir hüküm teşeb
büslerin idarecilerini daha dikkatli harekete sevk etmek bakımından faydalı görülmektedir, 

Üçüncü fıkrada kamu hizmeti mahiyeti taşıyan sahalarda teşekkül kurulanııyacağı hükmü sevk 
edilmiştir. Böyle bir hüküm sevk edilmesi, kamu hizmeti mahiyetindeki işlerin genel ve katma 
bütçeli daire ve müesseseler tarafından idaresinin daha yerinde olacağı düşüncesinden ileri gelmiş
tir. Kamu hizmeti mahiyetinde bulunan sahalarda kârın bir gaye olmaması da bu Mi km ün 
şevkinden âmil olmuştur. 

Maddenin son fıkrasında teşekküllerin bağlı olacakları Bakanlıkların kuruluş kanunlarında 
belli edileceği hükmü konulmuştur. Her teşebbüs bir kanunla kurulacağına göre, teşebbüsün bağ
lı olacağı Bakanlığın bu kanunla tâyin edilmesinden tabiî bir soy yoktur. 

Devlet ve teşekkül iştirakleri : *" 

4, 5 ve 6 ncı maddeler Devlet ve teşekkül iştiraklerinin tesis ve idaresine taallûk etmektedir. 
4 ncü maddenin 1 nci fıkrasında I>evlet iştiraklerinin kanunla, teşekkül iştiraklerinin Bakanlar 

Kurulu kararı ile olacağı hükmü konulmuştur. Bu hüküm iştiraklerin bir disiplin altına alınması 
hedefini gütmektedir. Devlet iştirakleri bütçeye tahsisat konulmasını gerektirdiğinden yasama 
organı tarafından tasvibedilmedikçe esasen yapılaımyaeaktır. 

Maddenin 2 nci fıkrasında teşekküllerin kuruluş kanunlarında belli edilen çalışma konuları ve 
gayeleri ile ilgili olmıyan iştirakler tesis e<Mniyecekleri hükme bağlanmıştır. Bu hüküm teşekkül
lerin esasen dar olan imkânlarını dağıtmak suretiyle malî güçlükler içine düşmesini ve gayelerin
den uzaklaşmasını önlemek için konulmuştur. Madde teşekkül iştiraklerinin kurulmasının bir di
siplin altına alınmamış olmasının meydana getirdiği bugünkü dağınık durumun tekrar doğması
nın önlenmesine bu sektörün rasyonel olarak çalışması bakımından şiddetle ihtiyaç vardır. 

Maddenin son fıkrasına göre gerek Devlet gerek teşekkül iştiraklerinin devir ve tasfiyesi Ba
kanlar Kurulu kararma dayanacaktır. Devlet iştiraklerinin devir ve tasfiyesinde tesisindeki ka
nuna dayanma şartı aranmamıştır. 
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İteşinei madde hükmüne göre, Devlet iştiraklerinin mülkiyet ve intifaı Hazineye, teşekkül 
iştiraklerinin mülkiyet ve intifaı iştiraklere aittir. Bu iştirak müessesesinin tabiî bir sonucu
dur. Devlet ve teşekkül iştiraklerinin tamamının idaresi Devlet Yatırım Bankasına ait bulunmak
tadır. Yeni kumlan bu mekanizma, iştiraklerin idaresinde birliği ve hesaplarının .-mazbut esaslara 
ba^l&ntaasını ve koordinasyonu sağlamak suretiyle faydalı olacaktır. v ' 

Devlet Yatırım Bankası idaresiyle görevli bulunduğu iştiraklerin, kurulması, devir ve tasfi
yesi konularını da Bakanlar Kuruluna teklifte bulunulacaktır. İdaresini deruhte ettiği iştirak
ler hakkında kendisine bu vazifenin verilmesi ge»eklidir. 

Belli işletmelerin devir veya tasfiyesine karar verilince, bu işlerin icrası yetkisi Bakanlar Ku
rulu tarafından bankaya verilebilecektir. Bu hükümle bankaya bir karar yetkisi tanınmamakta, ka
rar verme yetkisi Bakanlar Kurulunun elinde bulunmakta, banka yalnız devir ve tasfiye işlerini 
yürütnîek yetkisi ile teçhiz edilmektedir. 

6 nci madde Devlet ve teşekkül iştiraklerinin % 50 sinin üstüne çıkması halinde yapılacak iş
lemi tâyin etmektedir, iştirak nisbetinin % 50 nin üstüne çıkması halinde derhal bir iktisadi dev
let teşekkülü kurulması cihetine gidilmesi mecburiyeti yoktur. Bu durumun üç yıl devam etmesi 
halinde ancak fıkranın ikinci bendi hükmüne göre bir kanun çıkarılarak teşekkül kurulması mecburi 
olacaktır. 

Bu«mâdde ile, Devlet veya teşekkül hissesinin c/<- 50 nin üstünde bulunmasının devamlılık arzetmesi 
halinde ancak iştirakin teşekkül haline getirilmesi mecburiyet} hasıl olacaktır. 

Teşekküllerin yönetim ve organları : 
7 nci madde teşekküllerin yetkili organlarını tâyin etmektedir. Bunlar genel müdürlük ve yöne

tim kuruludur. Maddenin ikinci fıkrası hükmün o göre yönetim kurulu ve genel müdürün görev, 
yetki ve sorumlulukları bir tüzükle belirtilecektir. Bu hususların daha etraflı olarak tâyini bakımın
dan tüzükte yer alması uygun görülmektedir. 

8 nci madde, teşekküllerin en yüksek seviyedeki idare ve karar organı olan yönetim kurulu hak
kında hükümleri ihtiva etmektedir. Teşekkülün karar organı yönetim kuruludur. Genel müdür te
şekkülü yönetim kurulunun karar ve direktifleri dahilinde yöneltir. 

Bu tasanda modern işletmecilik prensiplerinden ve tecrübelerden mülhem olarak yönetim kurulla-
nnın, teşekkül içinden ve teşekkül dışından seçilecek elemanlardan teşkili yoluna gidilmiştir. 

Yönetim kurullarının teşekkül tarzı teşekküllerin özel kanunlariyle belli edilecektir. Kuruluş 
kanunlariyle belli edilecek teşekkül bünyesinden yönetim kurulu üyesi sayısı üçü geçmiyecektir. 

Tasarıda, kuruluş, maksat ve gayesine göro başlıca faaliyetin tarım, sanayi ve benzeri işlet 
melere dayandığı Bakanlar Kurulunca belli edilen teşekküllerin yönetim kurallarında bir işçi 
temsilcisinin yer alması hakkında da bir hüküm sevkolunmuştur. Bu suretle günümüzün işçi hak 
ve menfaatlerinin korunması konusuna ön safta yer veren sosyal görüşüne de uyulmuş bulunulmak
tadır. tşçi temsilcisinin seçim şeklinin tüzükle teâbit edileceği hakkındaki hüküm, kanunun daha 
iyi incelenerek hallolunması ve elastikiyet sağlanması gayesine matuftur.. 

Yönetim kurullarında, kamu fonunu idare ile görevli olan Maliye Bakanlığının bir temsilcisi 
ile ilgili bakanlığın bir temsilcisinin bulundurulması, teşebbüsü dıştan görmek imkânına sahip bu tem
silcilerin fikir ve görüşlerinden faydalanılması ve kamu malının idaresinin murakabesini sağla
mak maksatlarına dayanmaktadır. Maliye Sahanlığım-ve ilgili bakanlığı temsilen yönetim kurul
larına katılacak üyelerde tahsil ve ihtisas şartı aranmaktadır. 

özel sermaye nisbeti % 20 nin üstünde olan teşekküllerin idare kurullarına, özel sermaye sa
hiplerini temsil eden bir üyenin katılabilmesine imkân vermek genel hukuk prensiplerinin bir icabı 
olarak mütalâa edilmiştir, özel teşebbüs hissesinin % 80 nin altında olması halinde özel sektörün 
idare kurullarında temsil edilmesinde zaruret göı-ülmemiştir. İştirak nisbeti % 20 nin üstünde ne 
olursa olsun özel sektörü t«msil eden üye sayısınm birle tahdideflilmeşi idare kurulu mevcudunu ar
tırmamak gayesinden başka, bunun büyük bir amelî faydasının olduğuna kanaat getirilmemesinden 
ileri gelmiştir. 
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Maddenin 7 nci fıkrası hükmüne göre, teşebbüs dışından yönetim kurullarına katılacak üyeler 
üç yıl için tâyin olunacak veya seçileceklerdir. Bunların tekrar tâyin ve seçilmeleri için kanun 
müsait bulunmaktadır. Tâyin veya seçimin daha kısa sürelerle yapılması istikrar bakımından 
uygun görülmemiştir. 

Rakip müesseselerde menfaat bağı bulunanların yönetim kurullarında yer alamamaları suiisti
malleri önlemek amacını gütmektedir. 

iktisadi Devlet Teşekküllerinin Devlet teşkilâtı içinde bir Bakanlığa bağlı bulunmaları bir zaru
ret olarak mütalâa edilmiştir. Teşekküller siyasi organlarla münasebetlerini bağlı bulundukları Ba
kanlıklar vasıtasiyle sağlarlar. Çeşitli teşebbüslerin millî ekonomi içinde ahenkli bir şekilde yürütüle
bilmesi, bu tasariyle kurulan mekanizmada Bakanlıklar vasıtasiyle tahakkuk ettirilmektedir. 

8'nci madde ile ilgili bakanlıkların teşekküller hakkındaki görevlerini tâyin etmektedir. 
ilgili Bakanlığın görevi, teşekkülün faaliyetinin genel iktisat politikasına ve teşriî ve idari ka

rarlara uygun olarak yürütülmesine nezaret etmek ve teşekkülleri Hükümet ve yasama organı nez-
dinde temsil etmek olarak özetlenebilir. Bu suretle teşekküllerin bakanlıklara karşı muhtariyeti de 
korunmuş olacaktır. 

Her teşebbüs ve işletme için murakabe, teftiş ve kontrol bir zarurettir. Bu müesseseler, teşebbüs 
idaresinin iyi yürütülmesine, hata ve suiistimalleri önleyici tesir icra ederek ve yapılan hataların 
meydana çıkarılması ve alınması gerekli tedbirlerin tesbitine imkân hazırlamak suretiyle hizmet eder
ler. Teşebbüs içi kontrollarm yapılması ve YüksekMurakabe Kurulunun yapacağı murakabe ilgili Ba
kanlığın teftiş ve murakabesini lüzumsuz hale getirmemektedir. Bu incelemeler idari teftiş, tahki
kat, iktisadi ve malî durum tesbiti şekillerinde olabilecektir. 

Tasarının 10 ncu maddesi İktisadi Devlet Teşekküllerinin en önemli uzuvlarından biririi teşkil 
eden genel müdür ve genel müdür yardımcıları hakkındaki hükümleri ihtiva etmektedir. Teşebbü
sün iyi işleyip işlememesi geniş ölçüde, yüksek sevkü idare kadrosunun ehliyetine bağlıdır. Bu bakım
dan bu zümrenin seçilmesinde büyük bir hassasiyet gösterilmesi ve memleketimizde bu işlerin ge
rektirdiği ehliyette eleman yetiştirilmesi konusu üzerinde hassasiyetle durulması gerekmektedir. 

Madde hükmüne göre her teşebbüste bir genel müdür ve özel kanunda belli edilen sayıda genel 
müdür yardımcısı bulunacaktır. Bu elemanların tâyinlerinin ilgili Bakanın inhası üzerine Bakanlar 
Kurulunca yapılması konunun önemi bakımından en uygun hal seldi olarak görülmektedir. Bu su
retle seçimde gerekli hassasiyet gösterilecek ve bu kadrolarda çalışanların sık sık değiştirilerek istik
rarsızlık yaratılmasının önü alınabilecektir. Genel müdür ve genel müdür yardımcılarının tayinle
rindeki usule uyularak değiştirilebilmesi ihtiyacı karşılamıyan elemanların değiştirilebilmesine im
kân vermek amacını gütmektedir. 

Teşekkülü temsil bakımından en elverişli organ genel müdürdür, tasarıda da bu durum göz önün
de bulundurularak idare, adalet ve kaza mercilerinde ve üçüncü şahıslara karşı teşebbüsü genel mü
dürün temsil edeceği hakkında hüküm konulmuştur. 

Yönetim Kurulu Başkanlığının genel müdüre verilmesi de grup çalışmalarının daha verimli ol
masını sağlamak amacını gütmektedir. 

Maddenin son fıkrasında genel müdür ve genel müdür yardımcısı olabilmek için aranan şartlar 
gösterilmektedir. Bugün işletme yöneticiliği her branş ayrı ayrı olmak üzere bir ihtisas haline gel
miştir. Ayrıca, işletme yüksek sevkü idareciliği bilgi yanında birtakım şalisi vasıflara da ihtiyaç gös
termektedir. Fıkranın bentleri, bu vasıfta eleman seçilmesini sağlamak amacım gütmektedir. 

Müesseseler : 
Tasarının 11 nci maddesi teşekküller içinde müesseseler kurulmasına taallûk etmektedir. 
Teşekküller çalıştıkları iş alanlarının genişliği yüzünden birçok işletmelerden teşekkül etmektedir

ler. işletmelerin tamamının sevk ve idare işlerinin bütünü ile tek bir merkezde toplanması rasyonel 
bir işletmeciliğe imkân vermez. Bugün görev ve Sorumluluk hudutları iyi belli edilmek ve teşebbü
sün genel politikasiyle ahenkli çalışma sağlanmak suretiyle teşebbüs içinde işletmelere muhtariyet 
verilmesinin faydaları anlaşılmış bülunulmalk'tadır. Bu tasanda da 3460 sayılı Kanunun yürürlük
te bulunduğu sürede denenmiş 'bulunan bu usulün devamı derpiş olunmuştur. 
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Teşekküller teknik birer ünite olan tişletmelerini işin icabına ve zaruretlerine göre müesseaj;-

ler Ihalinde teşkilâtlandırmaya mecbur tutulmuşlardır. Bu konuda .istisnalar ancak B'akanlar Ku-
ralu Kararı ile ihdas •edil'ehilecelk'tir. 

'Müesseselere tüzel kişilik verilmesi, teş'kiılleıri'ndeki ana maksatlardan Ibiri olaın üçüncü şahısla
ra karşı bir mevcudiyet ifade edebilmelerini sağlamak içindir. Teşekküller özel hukuk hükümle-
rine tabi «bulunduklarına ıgöre, ıkendilerinin ,bir cüz'ü olan müesseseler de tabiatiyle özel Ihükuka 
tabi bulun acaklardır. 

Müesseselerin kendilerine tafhsis edilmiş olanı sermayeleri m'evcudolacaktır. Sorumluluklarımın 
bu (Sermaye ile 'mahdut bulunacağı tabiîdir. 

Müesseseler .bağlı bulundukları teşekküllerin yönetim 'kurullarının ıkararı ile kurulacaktır. 11 
nci maddenin 3 ncü fıkrasında bu ka.raırın i'htiVa edeoeği ıhususlar belirtilmiştir. JBunlar 3460 sa
yılı Kanumdakinin aynıdır. 

Maddenin 4 ncü fıkrasına göre, müessesenin tüzel kişilik 'kazanması !bu kararın ticaret 'siciline 
tescil ve ilânı ile 'Olacaktır. (Bu Ih'üküm de 3460 sayılı Kanunda mevcuttur. 

Müesseselerin statüllerindeki değişiklikler tesislerindeki formalitelerle yapıla'bıilecektir. Yalnız 
üçüncü şalhıslarm haklarını korumak için, sermaye azaltılması hakkındaki kararların ticaret sici
line kayıt ve ilândan bir yıl sonra uygulanması cihetine gidilmiştir. 

Maddenin 6 inci fıkrası 3460 sayılı Kanundan alınmıştır. 
7 nci fıkrada, müesseselerin Hükümetin teklifi ve Büyük Millet Meclisinin kararı ile limited 

veya anonim şirket 'haline geltirilelbileceği veya bu şekildeki şirketlere devredilebileceği hükmü vaz'-
olunımuştur. 'Gerektiğinde Yasama Organının kararı ile müesseselerin limited veya anonim lortak-
li'k̂  ihaiinıe getirilmesi veya bu şekilleırdeki mevcut ortaklıklara devredilmesi mümkün "bulunmak -
tadıır. işin daha süratle [yapılabilmesi [bakımından ameliyenin bir kanuna dayandırılması şart ko-
şulımamıştır. 

Son fıkra, (müesseselerin telsisinde vergi muaflığı ihdas etmektedir. Bu mualflıık özel sektörle 
rekabet eşitliğini bozar ma'hiye'tlte mütalâa -olunmamaktadır. 

Tasarınin 12 nci maddesi müesseselerin oırganlarını tâyin etmekte ve 'bunların çalışmasını dü
zenlemektedir. . 

Müesseselerin organları, (teşekkülleitle olduğugibi, ikidir : Yönetim komitesi ve ımüıdür. Mües
seselerin ımüdürleri ve yönetim kurulu üyeleri -tasarıya göre teşekkül yönetim kurulları tarafından 
tâyin 'dlunaıcaktır. 

Müesseselerin yönetim komiteleri üyeleri; tamamen müessese içi .elemanlardan kurulmaktadır. 
Teşekküllerin nezareti 'altında faaliyet gösterenkomitelere dışarıdan üye alınması yoluna gidilme
miştir. 

Yönetim komitesinde işçilerin temsil edilmesi iş (gücünüm istihsal unsurlarının en önlemlilerin
den olması dolayısiyledir. 

Yönetim komitesi kararlarınım 10 [gün içinde teşekküle gönderilmesi, teşekküllerin müessese
lerin işlerine nezaretlerinin temini gayesini gütmektedir. 

Yatırım, finansman ve çalışma programları : 

Yatırım, finansman ve çalışma programlarının ve bütçelerin hazırlanması ve kesinleşmesi 13 - 17 
nci maddelerde gösterilmiştir. 

Teşekküller kalkınma plânı ve yıllık programlara paralel olarak uzun vadeli ve yıllık 3ratırım 
ve finansman programları ve her yıl için işletme bütçesi hazırlamak zorundadırlar. Bütçeler te
şekkül ve müesseselerin faaliyetini disiplin altına almak gayesini gütmektedir. Teşekkülün faali
yetlerinde muhtariyeti sağlamanın bir yolu olarak, işletme bütçelerinin yönetim kurullarının tasdiki 
ile kesinleşmesi esası kabul olunmuştur. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 803) 
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Yatırım ve finansman programlarının hazırlanması ve yürürlüğe konulması ise bilhassa. Önem 

arz etmektedir. Uzun vadeli plân hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi bakımından muayyen saha
lara muayyen evsafta yatırımlar yapılması zaruridir. Bu arada îktisadi Devlet Teşebbüslerinin de 
plânlı kalkınmanın vasıtası olarak, yatırını faaliyetinde kendine düşen hisseyi alması gerekmekte
dir. 

Memleketimizde yatırım imkânlarının, sermaye ve yatı fim kapasitesi bakımından, dar olduğu 
malûmdur. O halde kıt olan bu imkânların en iyi şekilde kullanılması gerekmektedir. Bu da ya
tırım programlarının finansman imkânlariyle birlikte nazara alınması, projelerin sıraya konulması 
ve yıl içinde yapılacak yatırım •harcamalarının baştan tesbit ve imkânların bunlara tahsisiyle müm
kün bulunmaktadır. 

Bu sebeple yatırını projelerinin programa alınması, yıllık yatırını ve finansman programlarının 
hazırlanması ve yürürlüğe konulması hususi a. rı bu esaslara göre düzenlenmiştir. Bu sistem aynı za
manda 1961 ve 1962 yıllarında uygulanmış, alışılmış ve muvaffak olma istidadında olan bir sistem
dir. 

Yatırım projelerinin tatbikine geçilmesi için İktisadi Devlet Teşekküllerinin hazırhyaeakları 
projelerin ilgili bakanlık tarafından tasvibolunmasma ve Devlet Plânlama Teşkilâtının mütalaası 
alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca tasdik edilecek 
yıllık yatırım ve finansman programına alınması gerekmektedir. 

Böylece finansman imkânı sağlanmadan yatırımlara girişilmesi, dolayısiyle yatırımların yarım 
kalması önlenmek istenmiştir. 

Ancak, finansman imkânı ınevcıvdolan halleı-de pr*oje (maliyeti 'beş ımilyon ili raya kadar olan 
yatırıunla.nıı yapılması hakkında karar verme yetkisi ilgili Bakanlığa, iktisadi işletme icabı olan 
idame ve yenileme yatırından 'hususumda karar alma yetkisi ise .teşekküllerin yönetim kurullarına 
'bırakılmakta, .bu suretle .faaliyetin aksamasının önlenmesi amacı güdülmektedir. 

Yukarda da 'belirtildiği gibi 'Maliye Bakanlığı Devlet Plânlama Teşkilâtının da .mütalâasını 
alarak ıgerekli incelemeleri yapacak ve yıllık programları hazırlıyacaktır. Bu suretle yıllık ya
tınım ve finansman programlarının uzun vadeli plâna uygunluğu ve finansman imkânlariyle 
alhenkli olması sağlama eakbr. 

Kesinleşen yatırım ve finansman programlarının birer 'örmeği 'Başbakanlıkça. Devlet Plânlama 
Teşkilâtına ve Yüksek .Murakabe Kuruluna, kesinleşeni işletme bütçeleri teşekkülle re e ilgili Bakan
lığı ve Yüksek Murakaibe Kumluna igönderileeoktir. 

îşletme koordinasyonu : 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin faaliyetler inin 'bir birleriyle ve müesseseler 'faaliyetinin 'teşek
kül İçimde ahenkli lolaraik yürütülmesini «ağlamak amaeiyle 18 nei madde vaz'olun muştur. 

Bilanço, netice hesabı ye faaliyet raporu : 

19 ncu madde hesap dönemi sonuçlanılın çıka karılmasına ve faaliyet raporlarına asit bulun-
mak'tadır. 

Teşekkül faaliyet sonuçlannı, bilançolar ve netice .hesapları gösterir. 'Bunların teşekkülün du
rumunu ve çalışma sonuçlarını doğru ve açık olarak .gösterecek şekilde olmaları gerekir. Bunun 
için tip örneklerin ıku'l'lamlmıaısı derpiş olunmuştur. !Bu suretle, 'aynı maMyetteki teşekküller ara
sı.mda mukayese yapmak kolaylaşacak ve sıhhatli mali ve iktisadi tahliller yapılabilecektir. 

'Maddenin ikinci fıkrasında ihtiyat kaırşıflı'k ve provizyonların ayrılması hususunda teşekkül 
•ve müesseselere mecburiyet yüklenmiştir. Bu mec'bıııüyet bunların işletm'ecilik 'bakımından arz et
tikleri 'hayati .önemin bir icabı olarak mütalâa olunmuştur. 

Teşekküllerin üzel .kanunlarında kendilerinin özelliMerinin ıgerektirdıiği ihtiyat, provizyon ve 
karşılıklar /hakkında hüküm vazlolunacaıktır. Bu 'hususlarda,'özel kanunlarda. hüküm bulunmama
sı halinde genel hükümler uygulanacaktır. 
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Faaliyet raporlarında, her Ihesap döneaniınde «İde edilen sonullar tgö&erileıcek ve (bunların tplân, 
program ve bütçelerle karşılaştırılması yapılacaktır, Bu .rapodaeda teşekküle ait malî ve iktisadi 
tahliller de yapılacaktır. 

Plân, program ve »bütçelerle, eıMe jed&len sonuçlanın kargılaftırıknası alınacak (tedbirleri ortaya 
çıkarmak bakımından çfok önemlidir. 

Murakabe : 

İktisadi teşetbbüs ve iışletmeılefr için mııraikalbe Myük önem arz eder. (Murakalbe teşebbüs veya 
işletme içi elemanlar tarafından yapılanlar ve teşebbüs dışımdan .elemanlar 'tarafından yapılanlar 
olmaık üzere iki şekilde olmaktadır. Teşekkül içi murakabe, Iher teşekküle ait kanun, 'tüzük ve 
yönetmeliklerle düzenlenecektir. Teşekkül dışı murakabe bu kamında, ilgili Bakanlığın mııraka-
basi ve esas olarak da Yüksek öVfııraİkaîbe Kurulu tarafından yapılan ımıırakejbe <olm:aık üzere orga
nize edilmiştir. 

20 nci ımadde ile te^kküiiler Yüksek Murakabe iKuralumjun murakabesine ta<bi tutulmuşlardır. 
Bu, her yıl, her teşekkülün ve buna bağlı (müesseselerin (bütün muamelelerinin aralıksız incelen
mesini taziamımun etmemektedir. Her teşekkül 'her yıl murakabeye tabi olacak, ancak teşekkül içinde 
inclemenin yönetileceği ikonıılar veya müesseseler veyalhutta inletmeler Yüksek Murakabe Kumı-
lunıca tes'bit 'olunacaktır. 

21 nci madde, incelemelerin tamamlanacağı zamanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ne şe-
ıkilde intikal ettirileceğini tâyin etmektedir. 

Muhasebe sistemleri : $ * • « - • " . » < - * > « - % • • . » . 

22 tnci madde nnthaselbe sistemterine taallûk etmektedir. 
tMtadern işletmenlikte mıı!ha»elbeıwaı, sevk ve idarede 'büyülk yeri vardır. Bu balamdan meni-

' leketimiz ekonömisîınde geniş yer işıgal eden İktisadi Devlet Teşekküllerinin sıhıhattli ve ısliratli 
bir şekilde işHyen muhasebe ısisteanleriııe Ühtdyaçlaırı vardır. 

Teşekküller için %eöop dönemi olarak takarim yılı k«ıbull olunmuştur. &460 «ayılı Kanunun yü
rürlükte ibıılunduğu ı̂ üveee uj^şulanan ve şikâyet konusıu oteııyan ,bu esasm terlçedilmesi için her 
hangi 'bir sebep Ibuiunmamıgtır. Genel yöaetim ve murakabeyi aksatacağı düşüncesiyle özel he
sap dönemi uygulama imîkânımn tanınması yoluna gidilmemiştir. 

Faaliyet sının ve gayesi: 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin kanunlarında belli edilen faaliyet sahasının dışına çıktıkları ve 
bunun büyük mahzurlar doğurduğu geçmiş yılların tatbikatından anlaşılmıştır. 23 ncü maddenin 
birinci fıkrası bu şekildeki tatbikata meydan vermemek gayesini gütmektedir. 

Memleketimizde, İktisadi Devlet Teşekküllerinin arzulanan çalışma şartlarına ulaşamamaların
da gayelerinin kesinlikle belli etmemesinin de tesiri olmuştur. İktisadi Devlet Teşekkülleri ku
ruluş yıllan ve iktisadi şartların kötü gitmesi dışında feârlı .olacak çalışmak zorundadırlar. Teşek
küllerin kuruluşlarından maksat, âmme hizmeti değil memleketin iktisadi gelişmesine hizmettir. 
Bunlar özel teşebbüsler gibi kâr gayesi güderek çalışacaklardır. 

Kendilerine sağlanan .kaynaklan ve imkanları iıarşıhk esasına göre »kullanacak ve değerlendire-
oekterdir. Faaliyetleri, bu kaynaklardan, memleketin -ekonomik gelişmesiyle kabili telif en yük
sek nemayı sağlıyacak şekilde ayarlanacak ve yürütülecektir. 

23 ncü maddenin son fıkrasında personele de iâihlık ^esasını göz önünde tutarak gereken basi
reti -göstermek sfrmraiutağu yüklenmiştir. 

* -4 
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fliyat ve tarifler : 

24 ncü madde fiyat ve tarifelere aittir. 
Teşekküller işletme faaliyetlerinde serbest oldukları gibi işlerinin idaresini, fiyat ve tarifeleri

ni tesbitte serbest olacaklardır. Burada gözetilmesi gereken gayenin en çok kâr sağlamak olması 
icabeder. 

Ancak, en çok kâr temini için sadece fiyat ve tarife yükseltilmesinin kâfi gelmiyeceği, arz ve 
talep dengesini sağlamak suretiyle optimal noktaya erişmek gerekeceği hususu izahtan varestedir. 

Teşekküllerin fiyat ve tarifelerini serbestçe tâyin etmeleri esas prensip olmakla beraber temel 
madde ve hizmetlere ait fiyat ve tarifelerin Hükümetçe tesbit olunabilmesi esası kabul edilmiş
tir. 

Temel madde ve hizmetlerin neler olduğu hususunun baştan tesbiti mümkün değildir. Fakat kö
mür, akar yakıt, enerji, demir, suni gübre, demiryolu nakliyatı gibi misaller sayılabilir. 

Hükümetçe fiyat ve tarife tesbiti halinde bir zarar tekevvün ettiği takdirde, zararın Hazinece 
karşılanması esası kanunda nazara alınmış bulunmaktadır. Zararın miktarı Maliye Bakanlığı ve 
teşekkülün bağlı bulunduğu bakanlık tarafından müştereken tesbit edilecektir. 

Teşekküllerin personeli : 

25 nci maddede teşekküllerin personelinin tâyininde yetkili organları belli etmektedir. Pren-
sibolarak personelin tâyini yetkisi yönetim kurullarına tanınmıştır. Kurullar bu yetkilerini kıs
men alt kademelere verebilmektedirler. Yalnız yönetim kurulunda genel müdür ve genel mü
dür yardımcılarından ayrı olarak üye bulunan teşebbüs dâhili elemanlar varsa, bunların tâyini Ba
kanlar Kurulunca yapılacaktır. Bu suretle, Bakanlar Kurulu tarafından tâyin edilmemiş bir ele
manın yönetim kurullarında yer almaması sağlanmıştır. 

Maddenin son fıkrasında, her teşekkülün personel işlerini düzenlemek üzere, bir yönetmelik ha-
zırlıyacağı hükme bağlanmıştır. Bu yönetmelik, ilgili bakanlığın tasvibi ile yürürlüğe girecektir. 

Devlet ve teşekkül iştirakleri : 

Tasarının 26 ve 27 nci maddeleri Devlet ve teşekkül iştiraklerinin yönetimine ait hükümleri 
ihtiva etmektedir. Devletin doğrudan doğruya iştirakinin % 20 den fazla olduğu hallerde ortak
lığın yönetme organında en az bir devlet temsilcisi bulunacak ve bu temsilciler Maliye Bakanlı
ğınca tâyin olunacaktır. 

Teşekkül iştiraklerinde de hisse miktarı % 20 nin altında olmamak şartiyle en az bir teşekkül 
temsilcisi iştirak olunan ortaklıklar yönetim organında görev alacaktır. 

Bu temsilciler iştirakler nezdinde Devlet veya teşekküllerin haklarını koruyacaklardır. Bu tem
silcilerin bulunması Devletin veya teşekküllerin Türk Ticaret Kanununa göre sahip bulundukları 
ortaklık haklarına halel getirmiyecektir. 

Temsilciler, 'Maliye Bakanlığına veya teşekküle ve Devlet Yatırım Bankasına bulundukları 
ortaklıklar hakkında bilgi vereceklerdir. 

Devletin iştiraki bulunan ortakların bilanço ve netice hesapları bütçe gerekçesinde, teşekkülle
rin iştiraki bulunanlarmkiler teşekkül bilanço ve netice hesapları cetvellerine eklenecektir. 

Çeşitli hükümler : 

28 nci maddede Türk Ceza Kanununun uygulanması bakımından teşekkül ve iştirak malla
rının Devlet malı sayılacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm, kamu patrimuanına dâhil bulu
nan bu servetlerin himayesini sağlamak amacını gütmektedir. 

Tasarının 29 ncu maddesi, teşekkülün yüksek kademedeki elemanlarına, gördükleri hizme
tin önemi ve mâruz bulundukları mesuliyet ile o ranlı 'bir ücret ödenmesini sağlamak hedefini 
gütmektedir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 303 ) 
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Bü suretle bunların teşebbüse bağlanmaları ve daha verimli olarak çalışmaları sağlana

caktır. 
Bu konuda suiistimalleri önlemek bakımından fazla ödemeler için Bakanlar Kurulu kararı 

şart koşulimuş ve bu şekilde munzam ödemeden faydalanacaklar teşebbüs genel müdürleri ve 
müessesese müdürleri olarak tahdidedilmiştir. 

30 ncu maddede teşekküller tarafından verilecek ikramiyeler-düzenlenmiştir. 
Maddede iki türlü ikramiye derpiş olunmaktadır : 
1. Yıllık kârın % 5 ini ve bir aylık ücret miktarını aşmamak üzere bütün personele verile

cek ikramiye, 
2. Görevlerinde olağanüstü gayret gösterenlere ve buluş getirenlere verilecek ikramiye. 
Bütün personele verilebilecek ikramiye bir aylık ücretle tahdidedilmiştir. 
ikinci şekilde ikramiyelerin verilmesine ilgili bakanlıkça karar verilecek, ancak verilecek 

ikramiye miktarı üç aylık ücret miktarının üstünde olduğu takdirde 6 aylik ücret miktarı
nı aşmaması kaydiyle Bakanlar Kurulu kararı alınması gerekecektir. Maddeye göre olağanüstü 
gayreti görülenlere Bakanlar Kurulu kararı ile takdirname verilebilecektir. 

Başka iş ve hizmet yasağına aidolan 31 nci madde ile sırları muhafaza mecburiyeti hak
kındaki 32 nci madde 3460 sayılı Kanundaki aynı mahiyetteki hükümlere paraleldir. 

33 ncü madde T. O. Merkez Bankasını bu kanunun şümulü dışında bırakmaktadır Dünyanın 
her yerinde 'olduğu gilbi, bu müesseseyi işin gerektirdiği statüye tabi tutmak ve istiklâline ha
lel vermemek için bu hükme ihtiyaç duyulmuştur. 

34 ncü madde, bu kanunun uygulanmasını düzenlemek üzere çıkarılacak tüzüğe, 35 nci mad
de kaldırılan hükümleri ait bulunmaktadır. 

Geçici hükümler : 

Geçici 1 nci madde İktisadi Devlet Teşekküllerinin -aktif ve pasiflerinin yeniden değerlenme
sine ait bulunmaktadır. Teşekküllerin sabit değerlerinin iktisap zamanları çok çeşitlidir. Bun
ların mukayyet değeri, piyasa ve ikame değerlerinin çok .altındadır. Bu değerler üzerinden ay
rılan amortisman, bu değerlerin yenilerinin satmalmmasma veya inşaasma imkân vermez. 

Aktifin, gereğince ikamesine imkân verecek miktarda amortisman ayrılmasını »ağlamak 
için yeniden değerlemeye mutlak bir zaruret (görülmektedir. Esasen, 154 sayılı Kanun gere
ğince hasırlanan reonganizasyon raporlarında da bu konuya dokunulmuştur. 

Geçici 2 nci madde teşekküllerin kuruluş kanunlarının bu kanuna uygun hale getirilmö-
sine kadar geçecek sürede ,23 sayılı Kanuna göre teşkil, olunan yönetim organlarının işleri 
yürüteceği hükmünü ihtiva etmektedir. -

Geçici 3 ncü madde bu kanuna aykırı olan teşekkül iştiraklerinin tasfiyesine aittir. 
Tasfiye, • iştirakin miktar ve nisbeti ve iktisadi şartlar nazara alınmak suretiyle, kamu men

faatine halel getirmeksizin yapılacaktır. Tasfiyenin mutlak suretle satış veya devir şeklinde 
olmıyacağj izahtan varestedir. İştiraklerin teşekkül haline getirilmesi mümkün bulunduğu 
gibi, teşekkül iştirakinin Devlet iştirakine çevrilmesi de mümkündür. 

Ancak, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan fayldalanan gerçek ve tüzel kişilerle kurul
muş bulunan iştiraklerin tasfiyesi millî ekonomi için faydalı bulunmamakta, hattâ bunların 
devamına zaruret .görülmektedir. Bu sebeple, geçici 3 ncü maddenin 2 nci fıkrası vaz'ıolunmuş-
tur. Fıkrada, bu kabil ortaklıklar hakkında sözleşme hükümlerinin saklı bulunduğu belirtil
miştir. 

Bu suretle, bu şekilde kurulmuş olan ortaklıklar, sözleşmelerindeki hukukî bünye ile devam 
edeceklerdir. 

Bu hükmün ıserdinde, yabancı sermayenin muhtaç bulunduğu emniyet ve istikrar unsurları
nın ihlâl edilmemesi gayesi de güdülmüştür. 
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Geçici 4 ncü madde, teşekküllerin kuruluş kanunlarının bu kanunla 'ahenkli .hale igetiriİınesi 

için teşekküllere ve iligili bakanlıklara görev vermektedir. Tasarılar en geç bu kanunum yü
rürlüğe (girmesinden itibaren altı ay içinde hazırlanarak Hükümete tevdi olunacaktır. 

Geçici '5 nci madde ile bu kanuna intibakı sağlamakla görevli beş elemandan müteşekkil, 
en çok üç yıl faaliyette hulunmak üzere bir İktisadi Deivlet Teşekkülleri Rdorıgamzasyon Ko
mitesi kurulmaktadır. 

Komite Maliye, iSaniyi ve Ticaret Bakanlıkları ile Devlet Plânlama, Teşkilâtı ve Yüksek Mu-
raka'be Kurulunu temsil eden beş üyeden teşekkül edecektir. 

Komitemin çalışmalarında işin gereği kadar elemanı teşekküllerden temin etmesi maddenin 
son fıkrası ile sağlanmıştır. 

Tasarının -% nci maddesi kanunun yürürlük tarihini belli etmekle ve 36 nci maddesi kanunu 
yürütmekle Bakanlar Kurulunu görevlendirmektedir. 

Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen ile O. Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, 3460 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirtmesine dair kanun teklifi (2/198) 

9 . 1 . 1962 
MİLLUT MHGLlSİ" VÜKKHK IJAftKANLlGlNA ' 

3460 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine mütedair kanun teklifimiz gerekçesiyle 
birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin ifasına emirlerini saygiyle rica ederiz. 
Diyarbakır Milletvekili C'. Senatosu Adana Üyesi 

Alp Doğan Şen Mehmet ünaldı 

GKIM3KOU 

23 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılınca daha önce bu kanunla Umumi Murakabe Heyetinin mu
rakabesine verilmiş olan müesseselerin tekrar murakabe dışı kalması ve yeni Anayasanın Devlet 
sermayesiyle kurulmuş teşekkül ve müesseseleri Meclis murakabesine tabi tutması ve 3460 sayılı 
Kanunun hayli eskimiş olması sebepleriyle bu kanunun bâzı maddelerini değiştirmek ve yeni icaplara 
uygun hale getirmek maksadiyle bu kanun teklifi hazırlanmıştır. 

Maddelerin gerekçesi : 
Madde 1. •— 3460 sayılı Kanunun 1 nci madde ine iki fıkra daha eklenmek suretiyle Devlet ser

mayesinin hâkim olduğu bütün müesseseler Dev etin direkt murakabesine tâbi tutulmuştur. 
Madde 2. — Bu madde ile umumi heyete çift Meclise göre âza seçimi ve memlekette-bankaların 

çoğalmış olması ve sermayelerinin artmış bulunması nazara alınmıştır. Bir haftalık davet müd
deti az görülerek bu müddet 15 güne çıkarılmıştır toplantı nisabı ise Meclis Komisyonlarında ol
duğu gibi mürettep adedin J/3 ekseriyeti şekline ifrağ edilmiştir. 

Madde 3. — 3460 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin şümulüne 1 nci madde ile kabul edilen (b) 
ve (e) fıkraları da alınarak son fıkrası da Anayasa ile kabul edilen Meclis murakabesi sistemi
ne bağlanmıştır. 

Madde 4. -— Bu madde ile Murakabe Heyetinin bağlı bulunduğu T. B. M. Meclisinin hu heye
tin işlerini nasıl düzenliyeecği tesbit edilmiştir. 

Madde 5. — Bu madde ile Murakabe Meye! i reis ve azasının hangi merciler tarafından ve 
nasıl seçileceği gösterilmiştir. . , . •' 

.. ". . j i 
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Madde G. — Bu madde ile Murakabe Heyetinin murakabe ettiği teşekkül ve müesseselere ait 

raporlarım hangi mercie vereceği yeni hükünılercgörc tanzim edilmiştir. 
Madde 7. — Bu madde kabul edilen yeni hükümlere uydurulmuştur. 
Madde 8. — Bu madde ile' İktisadi Devlet Tevekkülleri îdare Meclisi âzalarının daha olgun 

vasıflara bağlanması, kayırma ve kayırmalara meydan'bırakmaması ve tazyiklere bel'vermemeleri 
temin edilmek istenmiştir. 

Madde 9 , 10, 1.1. — Bu maddeler kabul edilen yeni hükümlere uydurulmuştur.-
Madde 12. — 3460 sayılı Kanunun ">() nei maddesi hükümsüz hale geldiğinden bu madde ile 

ilga edil misti r. 

DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ALP DOĞAN $EN VE C. SENATOSU ADANA ÜYESÎ 
MEHMET ÜNALDÎ'NIN TEKLtFÎ 

3460 sayılı Kamınım bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 3460 sayılı Kanunun birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1. — 
a) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan ve kendi kanunların

da Ira kanun hükümlerine tâbi tutulması yazılı İktisadi Devlet Teşekküllerinin teşkilâtiyle idare 
ve murakabeleri, 

b) özel bir kanuna veya özel bir kanunun verdiği yetkiye dayanılarak sermayesinin yansın
dan fazlası Devlete veya (a) fıkrasındaki teşekküllere aidolarak kurulan ve faaliyet mevzuları 
ticari ve iktisadi mahiyeti haiz teşebbüslerin murakabeleri, 

c) Yukardaki bentlerde yazılı teşekküllerin kendi aralarında kurdukları teşebbüslerle serma
yesinin yarısından fazlası Devlete veya adı geçen teşekküllere aidolan iştirakli teşebbüslerin mu
rakabeleri bu kanunla tanzim ve icra olunur. 

MADDE 2. — 3460 sayılı Kanunun 5 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 5. — Bu kanun hükümlerine tâbi teşekküllerin umumi heyeti; Başvekilin veya vekil
lerden tevkil edeceği bir zatın reisliği altında Maliye, Ticaret, Sanayi ve Ziraat Vekilleri ile Se
nato ve Millet Meclisi Bütçe, Adliye, Divanı Muhasebat, Maliye, İktisat, Çalışma ve Ziraat Encü
menleri reisleri ve reisvekiUeri ile mazbata muharrirleri ve kâtiplerinden ve bu encümenlerin her 
teşriî yıl için kendi âzasından seçecekleri beşer zattan ve Divanı Muhasebat Birinci Reisinden ve 
Umumi Murakabe Heyeti Reisi ile, Senato ve Millet Meclisi Başkanlık Divanları ile bu kanun hü
kümlerine tâbi teşebbüslerle sermayeleri 10 milyon Türk lirasından fazla olan millî bankalann 
idare meclisi reisi ve umum müdürlerinden terekkübeder. 

Bu kanun hükümlerine tâbi teşekküllerin idars meclisi reisi ve umum müdürleri mensubolduk-
lan teşekkülleri alâkalandıran işlerde rey veremezler. 

Umumi heyet, Başvekilin daveti ile toplanır. Toplanılacak gün, 15 gün evvel ilân olunur. 
Umumi heyetin içtima nisabı mürettep adedin 1/3 ekseriyetidir. Kararlar mevcudun ekseriye

tiyle verilir. 

MADDE 3. — 3460 sayılı Kanunun 7 nci maddssi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 7. — Bu kanun hükümlerine tâbi teşekküllerle 26 nci madde mucibince kurulacak mü
esseseler ve 1 nci maddenin (b) ve (c) fıkralarına giren müesseseler idari, malî ve teknik bakımın
dan Umumi Murakabe Heyetinin daimî nezaret ve murakabesi altında bulunurlar. 

Umumi Murakabe Heyeti T. B. M. Meclisine bağlıdır. 
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MADDE 4. — 3460 sayılı Kanunun 8 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 8. — Umumi Murakabe Heyeti azasının adedini ve aylık ücretlerinin miktarını ve bu 

heyetin ihtiyacı bulunan büronun kadro ve bütçesini Senato ve Millet Meclisi Başkanlık divanları 
müştereken tanzim ve tesbit eder. 

Reis ve âzasiyle diğer memurlarının ücretleri de dâhil olmak üzere Umumi Murakabe Heyeti
ne ait bütün masraflar bu kanun hükümlerine tâbi teşekküller tarafından tediye edilmiş ser-
mayeleriyle mütenasibolarak müşterek Başkanlık Divanınca miktarı tesbit olunarak Maliye Vekâ
leti emrine verilecek paradan tesviye olunur. 

MADDE 5. — 3460 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 9. — Umumi Murakabe Heyetinin reis ve âzası yüksek tahsil görmüş, sınai veya ticari 
işlerde veya banka tekniğinde mütehassıs ve bu kanunun kendilerine yüklediği vazifeleri hak-
kiyle başarmaya muktedir kimselerden olmak üzere Hükümetçe gösterilecek ihtiyacın üç misli 
namzetler arasından T. B. M. Meclisi müşterek divanınca seçilir. 

MADDE 6. — 3460 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 10. — Umumi Murakabe Heyetinin vazifesi; bu kanun hükümlerine tâbi teşekküllerle 
26 ncı madde mucibince kurulacak müesseselerin ve 1 nci maddenin (b) ve (c) fıkralarına giren 
müesseselerin idare şekil ve tarzlarını ve gayelerini ve iktisadi, ticari ve sınai esas ve icaplara 
uygun ve verimli ve rasyonel bir şekilde işleyip işlemediklerini ve hususiyle mevcut şartlara göre 
emsali müesseselerle mukayeseli maliyet hesaplarını her hesap yılı içinde en az bir defa tetkik, 
tahlil ve murakabe etmek ve buna dair raporlarını müşterek başkanlık divanına sunulmak üzere 
Millet Meclisi Başkanlığına, alâkalı vekâletlere ve teşekküle vermektir. 

MADDE 7. — 3460 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 12. — T. B. M. Meclisi ve alâkadar vekâlet bu kanun hükümlerine tâbi her hangi bir 
teşekkül ile 26 ncı madde mucibince kurulacak müesseselere ve 1 nci maddenin (b) ve (c) fıkra
larına göre müesseselere ait muayyen işlere dair Umumi Murakabe Heyetinden mütalâa sorabile
ceği gibi lüzum göreceği hususların tetkikini de her zaman isteyebilir. 

MADDE 8. — 3460 sayıjı Kanunun 15 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 15. — idare meclisleri reis ve azasının teşekküllere hususi kanunlarında yazılı vasıfla
rından başka meslekî yüksek tahsil görmüş ve vazifelerini muvaffakiyetle başarmak için muk-
tazi hukukî, malî, iktisadi ve teknik bilgiyi haiz 40 yaşını doldurmuş olması ve gerek resmî, ge
rek hususi iktisadi işlerde en az on yıl çalışmış olduğunu tevsik etmesi şarttır. 

Rakip müesseselerde maddi menfaat rabıtaları bulunanlar idare meclisi reisi ve âzası olamazlar. 
idare meclisi reis ve âzalarının müddetinden önce değiştirilmesi, görevlerine son verilmesi ve 

emekliye şevkleri tayinlerindeki usule tâbidir bu hususta verilecek kararların mucip sebeplere da
yanması gerekir. 

MADDE 9. — 3460 sayılı Kanunun 21 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 21. — Bu kanun hükümlerine tâbi teşekküllerin idare ve işletme masraflarını ihtiva 
eden bütçeleriyle kadroları umum müdürlükleri tarafından hazırlandıktan sonra idare meclisleri
nin tetkikine arz olunur. 

Bütçenin idare masrafı ve kadroya ait kısmı idare meclislerinin kabulü ve alâkalı vekâletin 
tasdiki ile tekemmül eder. 

işletme masraflarına müteallik kısmı idare meclislerinin tasdiki ile tamamlanır. 
Bu suretle kati şeklini alan bütçe hesap senesi başından evvel umum müdürlüklere gönderilir. 
ihtiyaç hâsıl olursa bütçeler ve kadrolarda sene içinde de aynı usullerle değişiklikler yapılabi

lir. 
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Bütçelerle yapılacak değişikliklerin kati şeklini aldıktan sonra birer sureti alâkalı vekâlete ve 

Umumi Murakebe Heyetine gönderilir. 
içtimai tesis masrafları bütçenin idare masraf lan kısmında gösterilir. 

MADDE 10. — 3460 sayılı Kanunun 23 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 23. — Bilançolar ile kâr ve zarar hesaplarının, alâkalı vekâletçe Umumi Murakebe He
yeti ile alakalılann mütalaaları alınmak suretiyle hazırlanacak bir tipe göre tanzim edilmesi lâ
zımdır. 
• iktisadi kaidelere göre amortisman paylan, envanter kıymetleri ve normal işletme üzerinde müs
pet veya menfi tesirler icra eden âmiller raporda ve cetvellerde izah edilir. 

MADDE 11. — 3460 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 24. — Uumumi Murakebe Heyti, kendisine tevdi olunan bilançolarla kâr ve zarar he
saplarını teşekküllerle müesseselerin bütün muameleleri ve hesapları üzerinde yapmış olduğu tet
kiklerin neticeleriyle karşılaştmlmak suretiyle bunların tahlilini ihtiva eden müdellel bir rapor 
hazırlar. Bu rapor ve bilançolarla kâr ve zarar hesaplan her teşekkülü başlıca faaliyet safhala
rını gösterecek şekilde kendi idare meclisi tarafından hazırlanacak diğer bir raporla birlikte alâka
lı vekâlete gönderilir. 

Alâkalı vekâlet bunları kendi mütaalâsiyle birlikte umumi heyete verilmek üzere T. B. M. Mecli
sine gönderir. 

Bilançolarla kâr ve zarar hesaplarının ve bu husustaki bütün raporların en geç Haziran ayı 
iptidasında umumi heyete verilmiş ve bu heyetin azasına dağıtılmış olması lâzımdır. 

Uumumi heyet, en geç Kasım ayı sonuna kadar toplanarak tetkikata başlar. 
Bilançolarla kâr ve zarar hesaplarının umumi heyet tarafından tasdiki idare meclislerin o sene 

için ibrasını tazammun eder. 
Bilançolar, umumi heyet tarafından kabul ve tasdik edildikten sonra neşir ve ilân olunur. 

MADDE 12. — 3460 sayılı Kanunun 50 nci maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 13. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 14. — Bu kanunun yürütmeğe Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
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Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı ile Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan Şenin, 

23 sayılı Kanunun kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret Komisyonu raporu (2/183) 

Ankara; 2 Nisan 1962 

Millet Meclisi Muhterem Başkanlığına 

23 sayılı Kanunun kaldırılmasına dair olan kanun teklifimizi mucip sebebiyle birlikte tak
dim ediyoruz. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerinizi saygılarımızla arz ederiz 

0. Senatosu Adana Üyesi Diyarbakır Milletvekili 
Mehmet Ünaldı Alp Doğan Şen 

23 sayılı Kanunun ilgası ile ilgili kanun teklifimizin mucip sebepleri 

3460 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1938 yılından 23 sayılı Kanunun tatbik mevkiine gir
diği Temmuz 1960 tarihine kadar İktisadi Devlet Teşekküllerinin idaresi, idare meclisleri tara
fından deruhde edilmiş ve bu teşebbüslerin icraatı da umum müdürlükler tarafından tedvir edil
miş bulunmakta olduğu malûmdur, 

3460 sayılı Kanun, İktisadi Devlet Teşekküllerinin sevkü idaresinde bir idare meclisi «İdare' 
organı» ve bir de Umum Müdürlük «İcra organı» olmak üzere iki yüksek idare sistemini kabul 
etmekle çok yerinde bir görüşe maliktir. 

3460 sayılı Kanunun tatbik suretini gösterir nizamnamesinde; idare meclislerinin başlıca va
zife ve salâhiyetleri tadadolunmuş, ayrıca Umum Müdürlüğün de özel kanunlarındaki salâhiyet
leri dairesinde ve idare meclislerinin nezareti1 altında teşebbüsün bütün .muamelelerini yürüte
ceği zikrolunmuştur. Aynı nizamnamede bu iki yüksek sevkü idare^ kademesinden idare meclisi 
reis ve âzalarının, Umum Müdürlüğün icraatına müdahale edemiyecekleri de tasrih olunmuştur. 

Tatbikatta idare meclisleri teşekküllerin sevk ve idaresinde, önceden karar alma, icraya mü
dahale etmeksizin nezaret etme ve icraatın sonuçlarını tescil etme organı olarak vazife görmek
tedir. Burada en önemli nokta idare meclisleri ile Umum müdürlüklerin salâhiyet ve mesuliyet
leri kesin olarak ayrılmakta ve idare meclisleri reisleri ile azalan, Umum Müdürün icraatına 
müdahale edememektedirler. 

3460 sayılı Kanun idare meclislerinin teşekkülün hususi kanunlarında yazılı esaslara göre ku
rulacağı ve idare organı olacağı, bunların reis ve âzalarının da Bakanlar Kurulu tarafından tâ
yin edileceğini hükme bağlamıştır. Burada mühim olan nokta ise, 3460 sayılı Kanun vâzımın 
prensip itibariyle seran iye koyanlara, İdare Meclisi Reis ve âzalannı seçme hakkını vermekte ve 
sermaye hareketleri ile bunların şekiller almasında nezaret etme hakkını tanımaktadır. İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ile yüzde ellihirden yukarı Devlet sermayesi ile kurulan veya yüzde ellibir-
den yukarı sermayesine İktisadi Devlet Teşekküllerinin iştirak ettiği şirketlerde; 3460 sayılı 
Kanunla veya Türk Ticaret Kanunu ile teşekkül etmiş bulunan idare meclisleri 23 sayılı Kanunla 
kaldırılmış ve onların yeı^ne özel karakterli bir çeşit müdürler 'kurulu müessesesi getirilmiştir. 23 
sayılı Kamunun lehinde (tarafları veya müdürler kurulu bakımından 'gösterdiği yenilikler şunlar
dır : 

a) Teşekküllerin memur ve işçilerine «seçme hakkj» kullandırılması ve (bunlar tarafından 'mü
dürler kuralıma bir âza seçilımeisi, doilayısdyle teşebbüslerin yüksek sevk-ü idaresine katılmalarının 
sağlanması, 

ib) Müdürler (kurulunun verdiği kararların icabında, ımüdürler Ikurulunıın başkanı olan umum 
müdür ıtaraf ından durdurulabilmesi, 
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c) Müdürler kurulu âzalarının rcıüdürler kurulu kararlarımın icrasını /murakabe etmeleri, 
d)' İcranın başkanı olan /umum müdürüm aynı zamanda müdürler ikurulunun da tabiî 'başkanı 

bulunmasıdır. , 
23 sayılı 'Kanunun tatbikata getirdiği bu yeni «fetem. birçok (noktalardan da temkid konusu ol

muştur. 23 'sayılı Kanun, kamun tekniği bakımından vuzubsuz ive .muğlaktır. Bu (hususu teımin et
mek iein ve düzeltmefe için, (kamunda yazılı /metinlerin nasıl tatbikata (konulacağının izaJhı icab et
miş ve 'bunu temin maksadiyle de bir izalhname çıkarılmıştır. Esa.9en mukmi bir esbabı muıcibesi-
ne de sa'hilbolmıyan bu kanunun, iza'bnamesi de kifayetli 'görülememektedir. 

23 sayılı Kanunun t'en'kidolunan hususları, anlayışınınıgeriliği ise;' 
ı •> Temmuz 1900 tarihinden beri 23 sayılı Kanunda yaızılı olduğu işeikilde, yani memur ve işçi

lerin birlikte müdürler kuruluna seçecekleri azalar da ıseçilememiştir. Memur ve işçilerin âza 
ıseıçimi ise, prati'kte tgüçllü'kler doğuracağı ve teşekküllerin sevk: ve idaresinde muhtelif gruplaşmalar 
olacağı ve poletJk mülâhazaların yüksek sev'k-ü 'idare kademıesine de intikal 'edeceği endişesi ihâ-
kim olmuştur. 'Bu ısebeplerle de, müdürler kurulu seçimin .arz ettiği 'güçlükler ve maihzurlaırdan 
dolayı 23 .sayilı Kanunun .neşri tarihinden bu yana bir türlü kurulamamış, Ibumılann yerine aynı 
kanunun 'geçici maddesinde ya'zı'lı muvakkat heyetler kaim lolmuş ve teşekküllerin idareleri bu 
(heyetler tarafından yürütülmüştür ve halen de !bu 'heyetlier tarafından yürtü'Imektedir. Kaldı ki, 
memur ve ilşçji 'haklarının korunması veya memur ve isçilerin müessesemin jidaresıinde 'bir 'fikir ver
meleri ıgibi ıgörüşler idare meclislerinin fes'hi ile değil 'başka bir tarzda organ 'kurmakla da pekâla 
'haliedile'bilânirdi. 

ıı - llüdür^er kurulu ile umum müdürlüğün mesuliyet ve salâhiyetleri birbirine Ikarıştırı'lmış, 
İbu'lunmaiktadır. Umum müdür 'bir taralftan icra vazifesi görürken, diğer taraftan bir muvazene 
ve /kontrol ıgörevi ifa 'edecek olan müdürler kurulu başkanlığını da ,uıhdesimde toplamıştır. 

mı - Umuim müdür, müdürler (kurulunda verilmiş bulunan kararların) icrasını durdurabilmekte 
ve diğer azaları da icraaltı ımüraıkabe 'etmek salâhiyeti ile teçihiz o'lummuşlardır. S u -girift salâhi
yet ve mesuliyet manzumesi içersinde umum müdürün, müdürler ıkuırulumu yani karar verme, ne
zaret ve icraatı teisoiıl etme organını tesiri altında bulundurması veya nnüdürler kurulunun başı 
olaralk da, icrada 'kararlar dışına çıkabilmesi gibi maihzurlar yanında, umum müdürlerim bu du
rumlardan istifade (etme yollarima gitme ihtimalleri de mevcuttur, ik i yıla yakın tatbikat yapan 
geçici müdürler kurullarında bu husustaki aksak'lıklara şayet ırastlammaımışls'a ''bunu, geçıici .müdür
ler kurullarında terfi ve teeaiyeileri umum müdürlere alt aynı teşekküllerin iki memuruımun gö-
revlendiırilimiş olmasında 'aramak lâzımdır. 

ıV - 23 sayılı Kanun, 'hususi ısektör veya yabancı sermayenin yüzde kırkdo'kuzu miısbetinde işti-
ralki ile 'kurulan şirketieride sermaye s'alh'iiplerinin şirketin en yüksek sevk-ü idare kademesi olan 
müdürler kuruluna temsilci seçme imkânını vermemektedir. iBıı husus 'özeli sektör ile yabancı 
-sermayenin 'iktisadi Devlet 'Teşekkülleri ile- teşriki ımesai etmelerini pısikoloijük 'bakımdan engelle
mektedir. 

V - (Bu kanun Ihemem ,hemıen her teşebbüsün başında mesul tek idareci tavsiye ed>em 'bir görüşe 
varmaktadır ki, kullandığı sermaye miktarı milyonları aşan bir teşebbüste bu sermayenin idare-
sıinin yalnızca Ibir tumum müdüre bırakılması halini .bir mütalâa 'edecek ,olursaik. Fazla cesaretli 
umum müdürler elinde teşekkülüm telâlfi edilmez felâketlere (sürüklenebileceği ığib'i1, faz^a ihtiyatlı 
umum müdürler 'elinde de teşiebüsün (sermayesinden beklenilen rantabilıiıtenıin elde edilmesinin im-
'kâmsızlığı haikika'tları lortaya çıkmış bulunur. 

İza'h -ettiğimiz ibu sebeplere mebni, iki seneden beri '23 .sayılı Kamunun istihdaf ettiği mânada 
müdürler ikurulunun teşekkül lettirilemıemesi ve ettıirildiği takidirde dalhi inormal işlemesine imkân 
bulunamaması itibariyle, nev'i şahsına moımhasır olan müdürler 'kurularının ikaldırılnrası ieabet-
mekltedir. 

Buna mukabil, idare meclislerine yöneltilmiş bulunan tenkidlerle aksini savunan fikirleri kısaca 
bir gözden geçirelim. 
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Yüksek kademe sevkii idare sistemi olarak 3460 sayılı Kanunun kabul, ettiği idare meclisleri, 

umum müdürlük ve murakabe organları, taksi maundadır. Daha ziyade Türk Ticaret Kanunun
daki Anonim Şirket tipinin organlarına benzemektedir. Nitekim, bu kanun basiretli bir tacir gibi 
hareketi de esas almaktadır. Buna rağmen idare meclisleri tatbikatta, aşağıdaki tenkitlere mâruz 
kalmışlardır: 

1. Teşekküllerin bağlı bulundukları Bakanlar, İdare Meclisi Reis ve azaları vasıtasiyle işlet
melerin faaliyetlerine ve içişlerine fazlaca müdahale etmektedirler. 

2. İdare Meclisi Reis ve âzalarının seçim ve tâyininde ehliyetten ziyade politik mülâhazalar 
hâkim olmaktadır. 

3. İdare meclislerine tâyin olunanlardan iş görmek ve kendilerinden faydalanmak değil, sade
ce geçimlerini temin etmeleri durumu ele alınmaktadır. 

4. Umum Müdürün bir siyasi partiye veya bir Bakana istinadetmesi halinde idare meclisleri 
pasif bir tasdik organı olmaktan ileti gidememektedirler. 

Bu izahlarda görüldüğü veçhile yukarıda belirtilen tenkidler umumiyetle idare meclisi fikri ile 
dayandığı sistem ve prensiplerden ziyade, tatbikatına yöneltilmiştir. 

Buna mukabil idare meclislerinin, İktisadi Devlet Teşekküllerinin sevkü idaresinde kaçınılmaz 
bir yüksek kademe organı olduğunu savunanlar ise, şu hususları ileri sürmektedirler: 

I - Karar, icra ve murakabe organlarının ayrı mütalâası, 
II - 3460 sayılı Kanunun ruhuna uygun olarak intihap olunmuş idare meclislerinin reis ve 

azaları politik tesirlere mukavemet edebilirler. Verilen emirleri bir otomat gibi bir karara intikal 
ettirmek yerine, işin icabına uygun ka rar alma müessesesi durumunda da olurlar. 

III •> İdare meclisleri, teşekküllerin muhtariyetini daha iyi bir şekilde temsil ve koruyabilir
ler. Teşekküllere muayyen bir istikamet verebilir ve hedef tâyin edebilirler. 

IV - Umum Müdürün mukavemet edemiyeceği hallerde idare meclisi bir tampon vazifesi görür. 
V - İcranın neticelerini murakabe ve sonuçlarından süratle faydalanma imkânını bulabilirler. 
Bu kısa tahlile istinaden; idare meclislerinin yalnızca terekküp tarzından doğan endişelerin gi

derilmesi hariç, idare meclisi sisteminin prensip bakımından faydalı ve demokratik ilkelere uy
gun bir sistem olduğu fikri galip gelmektedir. 

Kaldı ki, terekküp tarzı hakkındaki görüşler de kabili münakaşadır. Daha ziyade Batı mem
leketlerindeki çeşitli sahalara el atmış bulunan Karteller ve Tröslerin her müessesesinin umum 
müdürü olan elemanlar ile bu umum müdürlerin toplantısına nezaret eden reis umum müdür 
diyebileceğimiz şahsın nezaret meselesini takliden ve bu tip toplantıya nazire olarak ortaya 
atılmış bulunan veya taklit edilmiş olan fikrin, bir çeşit idare organı olarak düşünülmüş ve he
nüz kanuaıda yazılı şeklinde dahi teşekkül ettirilmesi imkânı bulunmayan müdürler kurulunun 
lehinde mütalâa serdededilmesi mümkün olamamaktadır. 

Netice olarak; yukarıda tahlil ettiğimiz hususlara müsteniden zaten bir «Geçici» kanun adı ile 
vaz'eclilmiş bulunan 23 sayılı Kanunun ilgasına karar alınmasını arz ve talep ederiz. 

C. S. ADANA ÜYESİ MEHMET ÜNALDI VE DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ A. DOĞAN 

ŞEN'İN TEKLİFİ 

23 sayılı Kanunun ilgası hakkmda kanun teklifi 

MADDE 1. — 23 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE S. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Ticaret Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Ticaret Komisyonu - 11.10.1962 

Esas No. 2/183 
Karar No. 29 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı ile Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 
Şen'in, 23 saylı Kanunun kaldırılmasına dair kanun teklifi ilgili Maliye Bakanlığı temsilcileri
nin de iştirakleri ile komsyonıımuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Gerekçeden anlaşılacağı veçhile, kanun teklifi sadece 23 sayılı Kanunun birinci maddesi ile 
kaldınlıaaı idare meclislerimin yeniden kurulmalarını hedef tutmaktadır. Ancak 23 sayılı Kanunda 
idare meclislerinden başka hususlar da derpiş edilmektedir. 

Ayrıca Hükümet temsilcilerinin de ifade ettikleri veçjhile;' İktisadi Devl'et Teşekküllerinin 
reo^ganizasyonu hakkında uzun zamandan beri yapılan çalışmalar sonunda hazırlanan «İktisa
di Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri hakkında kanun tasarısı» Temmuz 1962 ayında Maliye Bakan
lığınca Başbakanlığa sunulmuş ve mezkûr kanun tasarısı halen Bakanlıkiararası İktisadi İş 
Birliği Komisyonunda; incelenmekte olup en kısa zamanda Yüksek Meclise 'Sunulacaktır. 

Maliye Bakanlığınca, hazırlanan îktisadi Devlet Teşekküllerinin reorganizasyonu hakkındaki 
kanun tasarısında idare meclisleri hususunda geniş bir şekilde ele alınmış olduğu cihetle 23 
sayılı Kanunun ilgası hakkında kanun teklifinin reddi ile Maliye Komisyonuna tevdi edilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulma'sı karar altına alınmıştır. 

Ticaret Komisyonu Başkanı ISözcü 
İzmir İstanbul Ankara Ankara Balıkesir 

A. Ertunga A. Yaagan /. Gence M. Mihçtoğlu C. Kanpulat 
İmzada bulunamıadı 

Burdur Bursa İstanbul 
İV. Yavuzkan Z. Uğur N. öktem 

-Siirt 
H. özgen 
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Karma Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Karma Geçici KorAisyonu 2 . 7 . 1963 

Esas No. : 1/317 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza havale edilen, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri 
hakkında Hükümet tasarısı, Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen, Cumhuriyet Senatosu Adana Üye
si Mehmet Ünaldı'nın, 3460 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı ile Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan Şon'in, 23 
sayılı Kanunun kaldırılması hakkında kanun teklifi, Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle Yüksek Mura
kabe heyetinden ve Ticaret Odaları ve Ticaret Boı saları Birliğinden izahat alınmak suretiyle tetkik 
ve müzakere edildi. 

Tasarı ve iki teklifin aynı konuya ilişkin oldukları, ancak tasarının geniş ölçüde reorganizasyonu 
temin amaciyle hazırlanmış olup konuyu tam kapsadığı anlaşıldığı için müzakerelerin birleştirilerek 
ve tasarının, esas alınmak suretiyle yapılmasına karar verilmiştir. 

GENEL GEREKÇE 

Sınai üretimimizin takriben yarısına yakın, bir kısmını sağlıyan ve 1962 yılı başında nezdlcrinde 
çalışan işçi sayısı 170 bin ve memur sayısı 120 bin. ulan ve 1963 bütçe yılı başında kaydı aktif değer
leri 36,8 milyarı bulan İktisadi Devlet Teşekkülleri, müesseseleri ve iştiraklerinin millî ekonomimiz için
deki yeri açıkça belli olmaktadır. Bu mühim yerine rağmen İktisadi Devlet Teşekküllerinin malî bün
yelerinin sıhhatli ve insicamlı olmak vasfını kaybetmesi, sermaye kifayetsizliği ve aşırı borç ve malî 
ahenksizlikle dolu oluşları bugüne kadar olan çalışmalarını halk katında tatminkâr bir halde olmak
tan çıkarmış ve teşekküller memleket ekonomisinde cnfilâsyonist davranışların âmili olmuşlardır. 1960 
yılında yürürlüğe konulan 154 sayılı Kanunla 5,4 milyar liralık borçları Hazine tarafından demlide 
edilen ve 1961 yılından itibaren yatırım programlarının finansman kaynakları ile ahenkleştirilmesi 
suretiyle yatırımlarının ikmali teminat altına alman teşekküllerin; beş yıllık kalkınma plânı devre
sinde % 7 kalkınma hızına ulaşmada üzerlerine düşen vazife açıkça görülmektedir. Nitekim para fo
nu konsolidasyon toplantılarında Türk Hükümetini ciddî surette işgal eden konuların başında, İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin Türk ekonomisine yük olmaktan çıkarılıp bünyelerinde yapılacak hu
kukî, idari ve malî ıslahatla daha fazla yatırım kaynağı yaratmalarını temin hususu- meşgul et
miştir. Türk Hükümeti bu arzusuna ulaşmak için Hükümet gerekçesinde de belirtildiği üzere 3460 
sayılı Kanunla kurulan ve 23 sayılı Kanunla yapılan tadilâttan sonra denetleme usulleri değiştirilen 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin reorganizasyonunu temin için 154 sayılı Kanuna 17 nci maddenin 
vaz'mı da temin etmiş ve bu maddedeki sarahate dayanılarak halen adedleri 170 e baliğ olan ve değişik 
kuruluşlarla meydana gelen İktisadi Devlet Teşekküllerinin reorganize edilmesi için yerli ve yaban
cı uzmanlara raporlar hazırlatmış ve hazırlanan raporların ışığı altında bir tasarının Maliye Ba
kanlığınca hazırlanması derpiş edilmiştir. 

Teşekküllerin, müesseselerin ve iştiraklerinin reorganizasyonunun 3 ncü bölümünde tahakkuk ede
bileceği bu tetkikler sonunda anlaşılmış bulunmakladır. Birinci bölüm teşekküllerin kuruluşları, büt
çelerinin ve yatırım programlarının hazırlanması ve tasdik edilmesi teşekküllerin, kendi fiyat politi
kalarını tesbit etmek üzere yetkili kılınmaları, Hükümet tarafından bunların fiyat politikalarına ya
pılacak müdahalelerden mütevellit zararların bütçeden karşılanması ve teşekküllerin ilgili bulundukla
rı Bakanlıklarla hukukî bağlantılarını tesbit edecek bir (organik) kanun hazırlanması hususudur. 
Birlikte sunulan tasan bu düşünce ile hazırlanmıştır. 

Hükümet gerekçesi tetkik edildiği zaman görüleceği gibi 154 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ge« 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 303) 



— 21 — 
feğince tasalının hazırlanmasından evvel yapılan çalışmalar sonunda; İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin kuruluş ve işleyişlerinde tesbit edilen noksanlıklar- şöylece özetlenebilmiştir. 

a) Kuruluşların belli bir esasa bağlanmamış olmasından doğan düzensizlik 
b) Teşekküllerin bağımsız olmamaları, 
e) İdare ve denetiminin iyi işlememesi, 
d) Koordinasyonsuzluk, 
e) Sermaye ve finansman yetersizliği, 
f) Muhasebe usullerinin yeknesak ve düzenli olmayışı. 
Tesbit edilen bu noksanlıkların a, b, c, ve d fıkralarında temas edilenleri, tetkik edilen tasarıda 

çarelere bağlanmak istenen noksanlıklardır, e bendinde temas edilen, sermaye ve finansman yeter
sizliği hususu, Yüksek Meclisin tetkikine sunulmakta olan Devlet Yatırım Bankası Kanunu ile esas
lara bağlanılmış; f bendindeki muhasebe usullerindeki yeknesaklığı ve düzeni temin etmek hu
susu ise reorganizasyon tasarısında sevk edilen bâzı hükümlere paralel olarak hazırlanacak mev
zuatla halledilmek üzere talik edilmiştir. 

Başlangıçta da arz ettiğimiz üzere, 3460 sayılı Kanunun teşekküllerin kuruluşunda, organizas
yon bakımından muayyen prensipler koymamış olması çok çeşitli idari ve hukukî bünyelere sahip 
teşekküller ortaya çıkmasına sebebolmııştur. Halen mevcut teşebbüsleri 4 grup halinde incelemek 
mümkündür : 

1. 3460 sayılı Kanuna tabi olan İktisadi Devlet Teşekkülleri (Sümerbank, Ziraat Bankası, Eti-
bank, Toprak Mahsulleri Ofisi, Zirai Donatım Kurumu, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, PTT, 
Devlet Demiryolları, Devlet Malzeme Ofisi, Türki/e Demir ve Çelik İşletmeleri, Türkiye Selüloz ve 
Kâğıt Fabrikaları İşletmesi ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu) 

11 Millî Korunma Kanununun verdiği yetkiye istinaden kurulanlar (Petrol Ofisi, Et ve Balık 
Kurumu) 

3. özel kanunla kurulup ekonomik faaliyette bulunanlar (Millî Piyango, İller Bankası ve 
Amortisman ve Kredi Sandığı) 

4. Ortaklıklar (Ortaklıklar iki bölümde toplanmış olup birinci bölümde özel kanunla veya özel 
kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulanlar «Emlâk Kredi Bankası, Halk Bankası, Deniz
cilik Bankası, Vakıflar Bankası, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklıkları ve Türkiye Havayolları 
ABGBİm Ortaklıkları». Ticaret Kanununa göre kurulanlar, «Bunlar Devlet sermayesinin iştirak et
tiği muhtelif ticari teşebbüsler olup sayıları 150 eivarmcladır.») 

Görülüyor ki, kuruluşların belli bir esasa bağlanmamış olmasından dolayı halen 36,8 milyarı 
bula» kaydî aktif değerlerinin temsilcisi teşekkül, müessese ve iştiraklerin arasında hukukî bir dü
zeni sağlamak mümkün olamamaktadır. Bu düzensizliğin seneler içinde yarattığı âtıl kapasitesinin, 
israf ve enflâsyonist eğilimleri zararlarını ayrıca izaha lüzum yoktur. • 

3469 sayılı Kanunla, teşekküllerin bağımsız olmaları hükmü sevk edildiği halde, teşekküller ara-. 
sırada organizasyon birliği bulunmadığı ve muhtelif kuruluş hallerinde değişik hükümler sevk 
edildiği ye siyasi kudreti elinde bulunduranlar, muhtelif maksatlarla teşekkül, müessese ve iştirak
lerine müdahale ettiği için yerli ve yabancı uzmanların da belirttiği gibi; bugünkü yaşıyan hü
kümle* ve tatbikatı ile teşekküllerin muhtar bir bünyeye sahibolduklarını söylemek maalesef müm
kün değildir. Sınai üretimimizin takriben yarısına yakın bir kısmını sağlıyan ve 290 bin kişinin ça
lıştığı yer oîan teşekküllerin bünyelerine yapılan bu müdahalelerin, ekonomimize verdiği zararları 
154 sayılı Kanunla konsolide edilen borçlarının 5,4 milyara ulaşmasında görmek mümkündür. Kay-
dî aktif değerleri 36,8 milyarı bulan teşekküllerin ödenmiş sermayelerinin sadece 6,5 milyar lira ol
ması ve bu sebepten malî bünyelerindeki işletme ve yatırım sermayesi noksanlıklarının çok zayıf 
bir likidite durumu tevlidetmeleri hususuda teşekküllerin bağımsız olmamalarından ve muhtelif siyasi 
ve mahallî arzuları tatmin kaygusu ile kurulmuş olmasından ileri gelmektedir. Böylece teşekküller, 
kendi faaliyet konulariyle bazan ilgili olan ve çok defa da hiçbir ilgisi bulunmıyan iştiraklere 
zorlanmışlar ve bazan da bu iştirakler diğer iştirakleri finanse etmek hususunda tazyike mâruz kal-

M. Meclisi ( S. Sayısı : 303 ) 



— 22 — 
mışlardır. Teşıekküllerarası çapraşık bir iştirakler ağının kurulması ve teşekküllerin bareme ve Sa
yıştay vizesine tâbi olmaması, idare ve denetimlerinin iyi işlememesine ve Devlet personel rejimi 
içinde çok farklı esasların kabulüne yol açmıştır. Çok değişik hukukî bünyelere sahibolan teşekkül, 
müessese ve iştiraklerin muhtar olmamaları ve değişik siyasi tesirlerle meydana getirilmiş olmaları
nın tabiî bir mahzuru da teşekkül bünyelerinde âtıl enerji olarak ifade edebileceğimiz çok sayıda 
personelin yer alması hususu olmuştur. Bir bakıma teşekküller, istihdam meselesinin halli kaygu-
sunda bulunan kişilerin, kaygularını izale edecekleri yerler haline gelmiş, personellerin çoğaltılma
sı ise rantabilitelerini azaltmış ve tahakkuk eden yüksek maliyetler teşekkül bünyelerine zararlar 
iras etmiştir. 

Teşekküllerle* denetenler ve icra uzvu arasında yanlış bağların kurulması ve teşekküllerin 
.bünyelerinde kurulan müesseselerle, teşekküller arasındaki hukukî rabıtaların, mesuliyetin ve ka
rar süratinin parçalanmasına yol açacak kadar karışık bulunması; 3460 sayılı Kanunun Hükümetçe 
hazırlanan gerekçesinde belirtilen maksatlarına ulaşmayı mümkün kılmaraııştır. 

Gerçek olan husus şudur ki, Türk Devleti on'heş senelik bir plânlı devre içinde karma ekoınıo-
mi kurallarına uygun olarak % 7 kalkınma hızına ulaşmayı amaç edinmiştir. İktisadi Devlet Te
şekkülleri plânılı ekonomi devresinde özel sefetlörün'yatırımlarma muvazi bir yatırım .gayreti içi
ne girecek ve plânın tedbirler bölümündeki hususlarıma riayet edilecektir. -Kabul edilen plâna gö
re iktisadi Devlet Teşekküllerinin işletme açığı vermemeleri ve gerekli yatırımları esas itibariy
le kendi fonlariyle (gerçekleştirmeleri, plânın ana ilkelerinden biridir. Bu bakımdan gelirlerini .ar
tırmak için her türlü çabayı göstermeleri gerekmektedir. Binaenaleyh İktisadi Devlet Teşekkül
leri ve iştiraklerinin reorganize edilmesi içim ,154 sayılı Kanunun 17 nei maddesi ile kendisine ve
rilen vazifeyi ifa ederken Hükümet, şu esaslara dikkat 'etmelidir. 

a) Fiyat politİkaismım uygulanmasına geçilmeli, teşekküller ürettikleri mal ve hizmet fiyat
larını kendileri tesfbit etmeli, temel inal ve hizmet fiyatlarına Hükümetçe müdahale olunduğu za
man teşekküllerin bu yüzden uğradıkları zararlar bütçeden karşılanmaılı. 

b) Fiyat tesbitinde kapasitenin tam kullanılması ve modern işletmecilik esasları göz önünde 
tutulmalı, 

©) Finansman programlarının, uygulanmasında teşekkül kaynaklarından yatırıma harcanacak 
kısımların (gerçekleşmesi temin edilmeli. 

d) Normalin üstünde mamul stokların doğmasına meydan verilmemeli ham madde yardımcı 
madde ve malzeme stoklarınım aşırı bir tarzda doğmasına mâni olunmalı âzami talsarrutf esasına 
göre hareket edilmeli, ~ 

e) \î§letmelerde kullanılmiyan eski malzeme ve hurdaların kullanılması veya satılması temin 
edilmeli, 

d|f. 
Tetkik edilen tasarının, yukardan beri arz «ittiğimiz esaslara uygunluğu komisyonumuzca ,tar-

tişılan temel hükümlerinden birisi de, üçüncü maddenin üçüncü fıkrası olmuştur. Tasarı (Kamu 
hizmeti niteliğini taşıyan alanlarda teşekkül kurulamaz) hükmünü sevk etmiş bulunmaktadır. Bu 
hükmün, (Daha ziyade kamu hizmeti niteliğini taşıyan alanlarda teşekkül kurulamıyaeağı) şek
linde anlaşılması lâzımgelir.. Bununla beraber kamu hizmeti deyiminin idare hukuku literatör ve 
tatbikatında değişik .anlamlara yol açtığı nazara alınarak ve modern devletim deruhte ettiği hiz
metlerin hududu her geçen gün değişik anlamlara tabi olduğu düşünülerek bu gerekçede âmme 
hizmeti - kamu hizmeti - niteliğinin mânâ ve hududunda bir anlayış beraberliğine varma lüzumu 
hissedilmiştir. 

Anayasamıza göre Devletin gayesi, ferdî hakları «sosyal adalet ,anlayışı ye şartları içinde ta
hakkuk ve temin ettirmektir. Bu .sebeple Türk 'Devleti (fertçi) olduğu (kadar, ımualsır medeniyetin 
yarattığı sayısız ihtiyaçları teonin 'edeMlmıek maksadı ile ısınıtflı olarak (t'öpluimeu) dür. (Böyieee 
İnakların /ayrılığı lesası yerime, halkların el birliği kaidesi' ilıtüfat ıgö rımüş ve ilkinjci maddede Türk 

• Cumhuriyetinin vasfı tâyin edilirken .«Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve (başlangıçta belir-
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tılen temel ilkelere -dayananı, millî demokratik, lâik ve sosyal bir 'hukuk Devletidir» denmek sure
tiyle Fransız ihtilâlinin ânume kudreti mefhumunun karşısına vaz'ettiği ferdiyetçillik ve ihtilâl (hak
kı müessesesi ,iie sosyal Devlet fikri birlikte yer almıştır: Sosyal Devlet fikrinin, realist ıhukuk 
anlayışı ile içtimai tesanüt fikrine ulaştığı da ifade edilebilir. Böylece (liberallerin, döktirincte 
yer alan (Devlet zaruret doteıyısiyle bir teşebbüse .girişirse şartılarının 'hususi teşeblbüse Ibenzer ol-
ıması Tuzumu) iltifat g'önmemıiştir. Yalnız 'hemen ilâve etmek lâzımdır iki Anayasamız, âmme 'kud
retini, teme*İ linsan haklarının, talhakkuku şart ve ısınırı lil'e kabul ektiği için, sosyal Devlet .anla
yışımı 'özel sektöre ait teşe'bbüs fikrinin -ret ve inkârı 'hüviyeti ile de vaz 'e tan emiştir. Hukuk lite
ratüründe geniş mânası ile kamu hizmeti: (Bir 'kamu idare veya müessesesi tarafından doğrudan 
'doğruya veya 'böyle bir idarenin nezaretti altında- kaimu ibtiyaçlıarı ve menfa aitlerini tatlmin ve te
min etmek .maksadiyle ıgirişilien teşebbüsler) olarak; dar ımânada ise (fkamu idare veya müessesele
rinin kamu hukukuna unaıhısus usuller dairesinde Ve bu ıhukuktan Tİoğan ,yeıtkilere dayanılarak 
gösterdiği faaliyetler ve yaptığı hizmetler) olarak tarif edilmektedir. 

Doktrinde ıgeniş tartışmalara yol aıçan bu anlayış farklarınıa. rağmen, kaimu hizmetini, Devle
tin var oluş sefbebi, yürütme kuvvetinin, insan ve toplumun mutluluğu için yapması gereken faa
liyet olarak ifadede b'Meşildiği açıkça görülmektedir. 

Yeni Anayasa nizamı içinde 'kamu 'hizım etinin anlayış sunin şjöyle oMmalrdır. 
Devlet, ekonomik, toplumıcu/ve kültürel" kalkınmayı demokratik yollıarl'a ıgerçelkleştirmıek, tbu 

ınaksatia (millî tasarrufu artıınmak, yıatırıımları toplum yararının gerektirdiği tercihlere tevcih et
im ek ve bu maksatla İkalikınma pGânil'arını yapmakla vazifeli bulunduğuma göre Devl'eltıin gayesi, 
Tünkleri insan olma kays'iyetine yaraşır bir Ih ay at seviyesinle ulaştırın alk, ıbu seviyeyi ımühafaza ve 
idame ettirmek olarak hülâsa edilebilir. Bu mânada kamu hizım eti deyimi, çok «geniş bir alanı 
çevreler. Deyimi dar mânada tesbit edersek (icranın Anayasanın emrettiği esasKar ve plân içinde 
ve ımaıîî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde gösterdiği faaliyet ve yaptığı (hizmetler) diye tarif 
etmemiz mümkündür. îcra, bu faaliyet ve hizmetlerinde plân esaslariyle sınırlıdır. Binaenaleyh 
bir hizmetin .mahiyetini tesbit için esas kriter : 

Plânın derpiş ettiği karma ekonomi sistemi içinde icranın, 
1. Tatminsiz bir kamu ihtiyacının mevcudiyetini, 
2. İhtiyacın cevapsız kalmasının kamu düzenini sarsacağını, 
3. Tatminsiz kamu ihtiyacının devamlılığını, 
Tesbit etmesi ve yasama organından bu hizmetin hususi bir kuruluşla ve İktisadi Devlet Te

şekküllerinin çerçeve kanunu olarak kabul buyurulacak (Temel kanun) hükümlerine uygun bir 
hukukî bünye içinde kurulması hakkında karar istemesi ve bu talebin kanunlaşmasına bağlıdır. 

Maddenin tatbikatında yürütme ve yasama organlarının müdalhaleci bir anlayıştan ziyade 
karma ekonomi kuralları anlayışı içinde hareket edeceğini beklemek lâzımgelir. 

Tasarının, tetkik ettiğimiz maddeleriyle, özlemi duyulan muhtar, düzenli, daıha fazla yatırını 
kaynağı yaratmak için kârlılık ve verimlilik esaslarına uygun hareket eden İktisadi Devlet Te
şekküllerinin kuruluş ve çalışmalarını temin etmek üzere hazırlandığında komisyonumuz ıberaner-
d ir. Tasarının, teşekküllerin, müesseselerinin ( ve iştiraklerinin yönetimleri ile ilgili hükümlerin
de bu sebeple dikkatle durulmuş; yönetimle ilgili kişilerin başka işlerle meşgul'olmamaları, öz
lük haklarının teminat altında bulunması ve özel sektörün imkânlarına, paralel olarak imkânlara 
sahip kılınması hükümlerinde bâzı değişiklikler yapılmış ve bu kişilerin ancak halen yürürlük
te bulunan 3460 sayılı Kanunun tatbik şeklini gösterir tüzüğün 9 ncu maddesinde yazılı işleri 
yapabilmelerine istisnai olarak cevaz verilmiş ve yönetim kurullarının, hatırlı kişilerin yer ala
cağı kuruluşlar olmasından ziyade, karar verme ve denetme gücünü şahsında toplıyabil en kişi-
leTden seçilmesinin, millî ekonomimize yararlı olabileceği, aksi halde bu 'kanunun tatbikatının 
d^hi beklenilen neticeyi vermesinin mümkün olmıyacağı fikrinde mutabakata varılmıştır. 

Tasarının maddelerinde komisyonumuzca yapılan değişikliklerin gerekçeleri ayrıca sunulmuş 
bulunmaktadır. Tasarı bu değişiklikleri ile birlikte yüksek tasviplerinize sunulur. 
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MADDELERİN GEREKÇESİ 

Başlık : Kanun iktisadi Devlet Teşekkülleri, müesseseleri ve iştiraklerini de kapsadığından 
başlığa buna uygun olarak «müesseseleri» -keli ııesi ilâve edilmiştir. 

Amaç Maddesi : Kanunun hazırlanmasına âmil olan düşünüşlerin, çerçeve Kanunu »olan bu ka
nunda ıaçıkça ifadesi uygun görüldüğü için bir amaç maddesi tasarıya eklenmiştr. 

Konu : Kanun başlığındaki .değişikliğe uygın olarak müesseseleri kelimesi ilâve edilmiş, 
ayrıca bu kanun İktisadi Devlet Teşekkülleri V3 müesseselerinin denetimini de getirdiği için, 
tasarıda olmıyan «denitimi» kelimesi ilâve edilmiş; iştiraklerin kurulmasının değil, yapılma
sının 'halıis konusu olması yönünden kelime değişikliği ile kuruluş yerine «yapılması» yazılmıştır. 

Madde 2. — Tasarıda kamu sektörüme dâhil k it ma bütçeli idarelerin iktisadi Devlet Teşekkül-
lerindeki hisseleri nazarı itibara almmıyarak bir boşluk yaratıldığından birinci fıkraya «kat-
ma bütçeli idarelere» ibaresi ilâve edilmiştir. 

Üçüncü fıkrada, başlıktaki değişikliğe uygun olarak «müessese» deyiminin tarifi ilâve edil
miştir. 

Madde 3. — Aynen, 
Madde 4. — Kanunla yapılmış Devlet iştiraklerinin devir ve tasfiyesinin yine kanunla yapı

labileceği 'prensibine uygun olarak üçüncü fıkra değiştirilmiş, ancak veraset ve sair yollarla 
meydana gelmiş Devlet iştiraklerinin teşekkül iştirakleri gibi Bakanlar Kurulu kararı ile de
vir ve tasfiye edilebileceği hükme bağlanmıştır. o 

Madde 5. — Birinci maddedeki değişikliğe uy,gun olarak «iştiraklerin kurulması» ibaresi yeri
ne .«İştiraklerin yapılması» ibaresi yazılmıştır. 

Ayrıca, iştiraki! ortaklıktaki özel sektöre ait hisselerin haklarının emniyete alınması maksa-
diyle, birinci cümle sonuna «Ancak diğer ıgerçek, tüzel kişilerin sermaye hisseleri füzerindeki 
hakları mahfuzdur.» cümlesi ilâve edilmiştir. 

ıSon cümlede dördüncü maddenin üçüncü fıkrasındaki değişikliğe uygun olarak «Kanun çı
karılması .gerekmiyen Devlet iştirakleri ile» cümlesi ilâve edilmiştir. 

Madde 6. — Maddeye vuzuh vermek maksadiyle «ortaklık statüsü şeklimde» yerine «eski sta
tüsü ile» yazılmıştır. 

Madde 7. — Teşekküllerin ıgenel müdür tarafından yalnız Yönetim Kurulu kararlarına gö
re değil, «Kanun, tüzük hükümlerine» göre de yönetileceğini belirtmek için tasarıya «kanun, 
tüzük hükümleri ve» ibaresi ilâve edilmiştir^ 

Yönetim Kurulu ve .genel .müdürün görev ve yetkilerinin yalnız tüzükle değil, kuruluş ka
nunlarında da belirtilmesi içabet'tiğinden tasarıya «Kuruluş kanunlarında ve» ibaresi eklenmiştir. 
• Madde 8. — Yönetim Kurulunun teşekkülünü gösteren bu madde tasarıdaki sistemin, komis

yon ekseriyetince beniımsenmemesi üzerine aşağıdaki esaslarla tedvin edilmiştir. 
a) Tasarının birinci fıkrasında Yönetim Kurulunun genel teşekkül tarzı belirtilirken, Ko

misyonumuz bu fıkrada Yönetim Kurulunun fonksiyonlarını belirtmeyi uygun görmüştür. 
b) Tasarının ikinci fıkrasında teşekkül bünyesinden Yönetim Kuruluna üç kişinin 'gire

ceği belirtilirken, Komisyon ekseriyetkıce iki kişinin teşekkül bünyesinden girmesi uygun gö
rülmüştür. 

c) İşçi üyenin teşekkül Yönetim Kurulunda yer alması, Komisyon ekseriyetince uygun 'gö
rülmemesi üzerine fıkra tasarıdan çıkarılmıştır. 

d) Tasarının 4 ncü fıkrasındaki, teşekkül dışından yönetim kuruluna girecek ilgili Bakanlığa 
ait üye sayısı birden ikiye çıkarılarak üçüncü fıkra olarak kabul edilmiş, böylece yönetim kuruh 
ekseriyeti teşekkül dışı üyelere verilmiştir. 

e) Tasarının beş ve yedinci fıkrasındaki yönetim kuruluna teşekkül dışından tâyin edilecek 
üyelerin nitelikleri, komisyonumuzca 4 ve 5 nci fıkrada swalannuş, ancak yönetim kuruluna dışar
dan tâyin edilecek üyelerin, 
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1. Memur ise esas görevleriyle ilişiklerinin kesileceği, 
2. Bir kimsenin birden fazla yönetim kurulunda görev alamıyacağı, 
3. Mesailerini devamlı olarak teşekküle hasredecekleri, 
4. Görevleri ile ilgisi kesilse dahi, hizmetlinin kendi emeklilik aidatını ödemesi suretiyle emek

lilik haltlarının devam edeceği belirtilmiştir. 
f) Maddenin 6 ncı fıkrasındaki özel sermayenin yönetim kurullarında temsil edebilmeleri için 

aranan sermaye hissesi nisbetini % 20 den % 15 e indirmek suretiyle özel sermayenin yönetim ku
rullarında temsil imkânı artırılmıştır. 

Madde 9. — Birinci, fıkrada «bağlı» kelimesi «ilgili» kelimesiyle değiştirilmiş; 
Ayrıca, «kanunlara ve Hükümet kararlarına» ibaresi «kanun ve tüzük hükümlerine» şeklinde de

ğiştirilmiştir. 
ikinci fıkrada ilgili Bakanlığa teftiş yetkisi yanında icabında tahkik yetkisi verilmesi uygun gö

rülmüş ve lüzumlu ilâve yapılmıştır. 
Madde 10. — Genel müdürün teşekkülü temsil yetkisini genel hükümlere göre devredebileceğim' 

göstermek için, gerekli ilâve ile madde yenidenyazılmıştır. 
(c) fıkrasında Memurin Kanununun 4 ncü maddesinin (D) bendine yapılan atıf lüzumsuz gö

rülmüş ve kaldırılmıştır. 
Madde 11. — Aynen. 
Madde 12. — Üçüncü fıkrasındaki yönetim komitesinde bulunacak işçi için müessesenin faaliyet 

sahasına göre yapılan tavsif yerine, geniş ölçüde «işçi sayısı» olması komisyonca uygun görülmüş, 
«zirai, sınai veya benzeri faaliyetlere dayandığı» ibaresi yerine «geniş ölçüde işçi çalıştıran ve» iba
resi konulmuştur. 

Madde 13. — (a) bendinin 1 aıci fıkrasındaki «paralel» kelimesi yerine «uygun» kellimesi, 
a 'bendinin 2 nei fıkrasında da «Yükselk Murakabe» yerime «Yüksek Demetleme»' yazılması 

uygun 'görülmüştür. 
•Madde 14. — Maddenin ikinci fıkrasındaki «hazırlanan projeler bir yıla aidolarak» .İbaresi 

«Ibir yıla aidolarak (hazırlanan projeler» şeklinde yazılmış, maddeye 'açıklık verilmiştir. 
Madde 15. — Aynen. 
•Madde 16. — Maddenin hamlığına «küçJük yatırımlar» yerine ı«küçük tamamlama yatırımiları»1 

yazılmıştır. Böylece başlık madde .metnine uydunılmuıştur. 
•Madde 17. — Madde ;başlığı, yanlış anlamaya yeır veruıimemesi için program ve bütçelerin gön

derileceği yerler ısayılmıyaraik «ilgili yerlere» şeklinde değiştirilmiştir. 
'Madde 1/8. — «'Bağlı» kelimesü yerine «ilgili» kelimesi konulmuş iki ve üçüncü 'fııkra yeniden 

yazılmıştır. 
'Madde 19. — Kurumlar Vergisi 'beyannamelerinin verilmesi için dört aylık ımüddet tanındığın

dan, ıbıirinci fıkrada ibiliânço 'Ve netice 'hesaplarımın düzenlenmesi için de aynı müddetin tanınması 
uygun görülmüştür. Ayrıca «'murakabe»1 yerine «demetleme» yazılmıştır. 

Üçüncü fıkrada «paralleil» yerine de «uylgun» kelimesi kullanılmıştır. 
Madde 20. — Kanun başlığına uygun olarak maddeye «müesseseler» (kelimesi ilâve edilmiş, 

«murakabe»' kelimesi «denetleme» kelimesi ile değiştirilmiş, maddeye açıklık vermek için madde
min yeniden yazılması uygun görülmüştür. 

Madde '21. — Birinci fıkrada «murakabe» yerine «denetleme» yaizıLmış'tır. 
Madde '2.2. — Birinci satırdaki .«hesaplarından» kelimesinden, sonra «maHiyetleri» kelıilmesinim de 

konulması, teşekküllerin m aidiyetlerimin saatli esaslara, bağlanması yönünden uygum görülmüştür. 
Madde 23. — Basiretin, 'gayretsiz mümkün .ola nıyacağı düşüncesiyle som fıkrada «'geıreıkem ba-

sJre'ti»1 yerime «(gereken gayret ve basireti» ya'zılnıası uygun görülmüştür. 
Madde 24. — (Maddemin ikinci fıkrasında. kullanıMm temel ımadde deyiminin, uygulanmada 

'ham madde veya işlenmemdş sıinai iptidai maddelerini de Ikapsıyaıbilleceği düşüncesiyle ;ve plânllı 
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devrede Hükümetin (fiyat kontrol sistemine get d rm-emeısinin esas kabul d'unduğu da navara aiima-
raık ('temel mal) deyimi (kullanılmış pve böylece Ih ii'küm etlerin , amca'k eikoııonıinin temel malları 
sayılalbilen az «ayıda mamul üzeriude fiyat tesbiti yetkisi kabul edıilmıilştir. Ayrıca tem'el mal • Fi
yatının,' (Bak and ar 'Kurulunca tesbit edilmesi sonucu hâsıl lolaıca'k zararın en geç ertesi yıl 'genel 
(bütçesine kona,cak ödenekle kapatıl nva'sı, teşekkül Herde finansman güçlükleri 'doğmaması ve 'hiiıkü-
metlerin Meclisçe (denetlen m esindelu Sürati sağlamak, yönünden uygun ıgörüllmüştür. 

4 neü fıkrada. «Hazinece» ılcelim-esi ikinci fıkra ile .ahengin «'ağlanması için («ikinci maddedeki 
esaslar dâhilinde /bütçeden» ibaresi ile d eğişti nll1 m iştir. Böylece Ihükümeıtlenin ınormal ahvalde te-
'şekkülHere mikla'haleleıi asgari hadde-indirilmek istenmiş, sou .dıınlc ile de veraleeck gürevtetiıı 
teşekkültorin çalışma alanları dışında olamıyacağı belirtilmiştir. 

uVTadde 25. — Aynen. 
IMadde '26. — 8 nci .maddedeki 'özel sermaye 'hissesine uygun <olaraık Devlet iştirak hissesi de 

% j'1'5 olarak değiştirilmiştir. 
'Madde 27. — Birinci fıkrada, sekizinci maddedeki özet .sermaye hissesine uygun 'olaraik % 20, 

% .'lö kılarak değiştirildi. 
4 nleü fıkrada, iştiraklerin bulunduğu ortaklıklara, ait 'bilanço ve netice .hesaplarının, Kurumlar 

Verig'isi Beyannamesinin verilmesi için tanınan müddete uygun olarak, dlştirakli (ortaUduk'ça dör
düncü ay .sonuna kadar ,teşeıkküÜe verilmesini temin içim (gerekli değişiklik yapıldı. « Dördü w ü 
ayın «onuna .kadar hazıırlanıp» ibaresi .e'kKendi. 

Madde 28. — Maddede yalnız .teşekkül ve müesseselerin mallan ve !her çeşit »mevcutları alley-
•hline işlemen suçların Devlet malı aleyhine işlenmiş suç'laır ıgibi muamele görmesi kabul iedilfmıilş, 
Devlet ve teşekkül iiştiralklerinin üzell hukuk (hükümlerine. tabi olması se'bebiyle /tasarıdan «ve Dev
let, teşekkülleri iştiraik'leıikıin» Ihar esli 'çıkarılmıştır. 

Maddedeki değişikliğe uygun lolaralk madde 'başlığında da «iştirakler»' çıkarılmış, yerine «ımi-
•eıaseseler'» deyimi yazılmıştı r. 

Madde 29. — Teşekkül <v!e müessesenin başına kaliteli 'genel müdür ve müdürler (bulabilmek 
'için taizmiinatın «T244 sayılı 'Kanıma tabi olmadan» verilmesi uygun görülmüş ve lıu ibare ek
lenmiştir. 

Madde 30. — Tasarıda,, her çeşit personele işçilerin dâlhiil olup olmadığı mefskut geçilmiş idi. 
Komisyon, işçilerin de her çeşit personele 'dâhil 'olduğunu /belirtmiştir. Bu durumda -geniş ölçü
de işçi ,çalıştıran t'eişekküllerle, 'bunlar dışında kabın teşekküller arasında bir ayırma yapabilmek 
için birincilere kârın '% '10 /iı, 'ikincillere: de ıkârın % 5 ini ıgeçmemek üzere ikramiye dağıtılması, 
ayrıca ıdağıti'inın yönle tim kurulu te'klifi, Bakanın ıonayı ile yapılması uylgun ıgörülerek madde met
ninde lüzumlu değişiklikler yapılmıştır. 

Maddeye ikinci fıkra olarak, mal ve hizmetlerinin fiyatları, Bakanlar Kurulunca tesbit edildi
ği için zararlı olan teşekküllerle, bizatihi zararlı çalışan teşekküller personeline, son hesap rapor
larında verimliliğin arttığı veya yeterli olduğunun tesbiti şartiyle, "Bakanlar Kurulu karariyle bir 
aylık ücret tutarına kadar ikramiye verilebileceğini gösteren bir fıkra eklenmiştir. 

Hükümet tasarısının ikinci fıkrası maddenin üçüncü fıkrası olarak değiştirilmiştir. 
Madde 31. —• Tasarıda, teşekküller ve müesseseler lehine tahsil edilen vekâlet ücretlerinin 

dağıtımı hakkında hüküm bulunmadığından, bu boşluğu doldurmak için Hükümetin de iştirakiyle 
31 nci madde tedvin edilmiştir. 

Madde 32. — Teşekküllerin yalnız kadroya dâhil idari ve teknik personelinin, başka hiçbir 
hizmet yapamıyacağmı belirtmek üzere «her çeşit idari ve teknik personeli» ibaresi yerine «kad
roya dâhil her çeşit idari ve teknik personel» ibaresi konulmuştur. Böylece mukaveleli ve geçici 
personel bu kaydın dışında tutulmuştur. 

Ayrıca 8 nci madde ile yönetim kurulu üyelerine de başka hizmet yasağı konulduğundan bi
rinci fıkranın son cümlesi çıkarılmıştır. 
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3 ncü fıkrada «yetkili mercilerce» deyimi yerine yetkili merci olan «Yönetim Kurulu ve Yöne
tim Komitesince» kelimeleri konulmuştur. 

4 ncü fıkrada Yönetim Kurulu ve Yönetim Komitesi üyelerinin de genel müdürler ve müesse
se müdürleri gibi, mesailerini teşekküle ve müesseseye hasretmeleri için, iştiraklerin idare mec
lislerinde vazife almaları önlenmiş, bunlar dışındaki her türlü memurların vazife almalarının aşa
ğıdaki şartlarla uygun olacağı düşünülmüştür. 

a) «İştirakin bulunduğu şehirde teşekkülün kifayetli memuru bulunmazsa bir başka yerdeki 
kifayetli personeli» ibaresi, 

. b) Son cümledeki «verilecek ücret miktarı yürürlükteki kanunlara göre Bakanlar Kurulu ta
rafından belli edilir.» yerine «İştirakçe verilecek ücret miktarı yürürlükteki hadleri aşıyorsa, faz
lası ana teşekküle irat kayıt edilir.» ibaresi konulmuştur. 

Madde 33. — Birinci fıkradaki «diğer memur ve müstahdemleri» deyimi yerine, mesuliyetin 
teşekkülde görevi bulunan herkese ait olduğunun iyice anlaşılması için. «her türlü idari ve teknik 
personeli» ibaresi yazılması uygun görülmüştür. 

Madde 34. — Madde başlığı istisnai hükümlerin hepsini bir araya getirmek için T. C. Merkez 
Bankası yerine «İstisnalar ve -saklı hükümler» olarak değiştirilmiş; maddeye yeni 2 - (a) fık-
rasiyle, tasarının 35 ııci maddesi ikinci fıkrasında yer almış olan yabancı sermayeden istifade 
ederek kurulmuş ortaklıklara ait istisna hükmü redaksiyona tabi tutularak, 

«Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan faydalanan gerçek ve tüzel kişilerle kurulan ortak
lıklara ait kanun ve ana sözleşmeler ile» fıkrası ilâve edilmiştir. 

(b) fıkrası ile Personel Kanunundan istifade eden ortaklıkların istisnası için, 
«Petrol Kanunundan faydalanan tüzel kişiliği haiz ortaklıklara ait kanun ve ana sözleşmeler ile 

bunların faaliyet sahaları içinde kuracakları veya iştirak edecekleri ortaklıklara ait kanun ve ana 
sözleşme hükümleri saklıdır.» fıkrası ilâve edilmiştir. 

Madde 35. — Aynen. 
Madde 36. —• Hükümet tasarısında yer almıyan ve yazılmadan geçilmesi halinde mükerrer ik

ramiye ödemeyi icabettirecek olan 3659 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi (c), (e) ve (g) bentleri
nin kaldırılması uygun görülmüş, buna ait «3659 sayılı Kanunun 4621 sayılı Kanunla değiştiri
len .13 ncü maddesinin (c), (e) ve (g) bentleri kaldırılmıştır.» ibaresi eklenmiştir. 

Geçici hükümler 
Geçici madde 1. — Aynen. 
Geçici madde 2. — 3460 ve 23 sayılı Kanuna tabi olup da, bu kanun şümulüne girmiyen kamu 

iktisadi teşebbüslerinin yönetimlerinin yeni kanunlarının çıkmasına kadarki hüküm boşluğunu dol
durmak için ikinci fıkra ilâve edilmiştir. 

Geçici madde 3. — Devir ve tasfiyeler için geçici devrede Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi 
ve bu sürede devir ve tasfiyesi bit m iyen veya başlanılnııyanlarm 5 ııci maddeye göre yapılacağı
nın belirtilmesi için madde sonuna ilâve yapılmıştır. 

Geçici madde 4. —• Bağlı yerine ilgili yazılmış ve redaksiyonu yapılmıştır. 
Geçici madde 5. — tktisadi Devlet Teşekkülleri Reorganizasyon Komisyonunun Maliye Bakan

lığına bağlı olacağını gösterir ilâve yapılmıştır. 
ilâve edilen fıkralarda : 
a), Komisyona Devlet Personel Dairesinin iştiraki bağlanmış, 
b) Komisyonun çalışma şeklinin tesbitine ait hükümler vaz'edilmiş, 
c) Komisyona iştirak edecek üyelerin özlük haklariyle ilgili hükümler ilâve edilmiştir. 
Geçici madde 6. — Yüksek Denetleme Kuruluna ait yeni kanun çıkıncaya kadar 3460 ve 23 

sayılı Kanunun Yüksek Murakabe ile ilgili hükümlerinin uygulanmaya devam edeceğini bildiren 
yeni madde ilâve edilmiştir. 
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Geçici madde 7. — Tasarının üçüncü maddesinin 1 ve 2 nci fıkralarında yeni esaslar kararlaş

tırıldığı 'halde, iktisadi Devlet Teşekküllerinin personel rejimi yeniden düzenleninceye kadar 
7244, 3659, 4621 sayılı kanunlann ikramiye, prim ve temettü ile ilgili hükümlerinin devamında 
zorunluluk görüldüğünden yeni geçici madde eklenmiştir. 

Madde 37. — Aynen. 
Madde 38. —• Aynen. 
öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Genel Kurula sunulur. 

Başkan 
Sivas 

M. Vural 

Balıkesir 
C. Kanpulat 

Gaziantep 
M. San 

istanbul 

'Sözcü Kâtip 
Burdur Aydın 

N. Yavuzkan N. Mü ren 

Bursa 
A. Türkel 

imzada bulunamadı 

Balıkesir 
Bâzı maddelerinde söz 

hakkım mahfuzdur 
A. Bölak 

Konya 
Söz hakkım mahfuz 8. Aytan 

S. Vardarh 
Siirt 

Ankara 
M. Mıhçıoğlu 

imzada bulunamadı 

im: 

11. özgen 

Çankırı 
B. İnceler 

içel 
C. Kılıç 

Konya 
t. Baran 

«'..»da bulunamadı 

Artvin 
Söz 'hakkını malhfuzdur. 
Bir kısım maddeler hak
kında muhalefet şerhim 

eklidir. 
8. 0. Avcı 

Çankırı 
Ş. Keskin 

imzada ıbulunıaımadı 

istanbul 
İV. öktem 

Muş 
8. Mutlu 
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İktisadi Devlet Teşekkülleri ile müesseseleri ve iştirakleri hakkında Kanun 

Muhalefet şerhi : 

Madde 21. — Bu maddenin son fıkrasına göre (Yüksek Denetleme Kurulu teşekküllerin bir 
yıla ait hesap ve muameleleri üzerindeki incele melerini en geç Eylül ayı sonuna kadar tamamlı-
yarak bunlar hakkında düzenlenen raporları Başbakanlığa verir.) hükmü konulmaktadır. 

Anayasanın 127 ııci maddesinin son fıkrasına göre ise : Kamu İktisadi Teşebbüslerinin T. B. 
Millet Meclisince denetlenmesi kanunla düzenlenir.) denilmektedir. 

1. Anayasaya göre Kamu İktisadi Teşebbüs'erinin denetlenmesinin T. B. Millet Meclisince 
yapıylması kabul edildiğine göre bu teşekkülleri denetliyecek vazifeli organın bu hususta ilgili 
raporların da Hükümete değil T. B. Millet Meclisine vermesi gerekir. 

2. Bir organ raporunun ancak bağlı bulun:luğu mercilere vermesi 'gerekir. Bu madde ile 
Yüksek Denetleme Kurulunun İktisadi Devlet Teşekkülleri hakkında düzenliyeeeği raporunu 
Başbakanlığa yani Hükümete vermekk Yüksek Denetleme Kurulunun Hükümete bağlanması 
gibi bir yola gidilmekte olduğu mânası çıkmaktadır ki bu hal Anayasanın 127 nci maddesine 
aykırı düşer . 

3. Yüksek Denetleme Kurulunun T. B. Millet Meclisine veya Hükümete bağlı olmasının fay
da ve mahzurları ve Anayasa hükmü muvacehesinde bu hükme muhalifim. 

4. Yüksek Denetleme Kurulunca düzenlenen raporun T. B. Millet Meclisine verilmesi ve T. 
B. Millet Meclisince bu rapordan bir suretinin Hükümete verilerek Hükümet görüşünün (alın
ması daha doğru ve uygun 'olur. 

Madde 24. — Bu maddenin son. fıkrasına aşağıdaki seibepl'erlie muihaılifim. 
1. İktisadi Devlet Teşekkülleri üzerinde Hükümet müdahalesine yol açar ve malî muhtari

yeti ihlâl eder. 
2. Kanunun tümüne ve ana ,gayesi o'lan iktisadi Devlet TeişekküllerinJin kârlı ve veriimili ol

ması prensibine aykırı 'düşer. 

Madde '31. — Teşekküllerin yönetim kurulu üyelerinin başka .bir işte meşgul olmamasına ve 
IhAzımet kalbul edememesine .muhalifim. 

Çünkü : 1. Yönetim kurulu üyeleri ına'hdut zamanlarda 'işleri ottan kişiler olduğu için iboş 
vakitlerini d'eğverlendirdb ilmelidir. 

2. Başka sahalarda çalışan ve hizımıet veren yönetim kurulu üyelerinin birçok iktisadi ve 
ticari meseleleri yafamdan 'talkibedelbillmek imkânlarını elde etmek suretiyle teşekküle dalha faydalı 
olurlar. , ' 

3. Yönetim kurulu üyeleri kadrolu l>ir memur hale getirildikçe ve hele îbaışkaı sahalarda çalış
ması menedildiği müddetçe bu ücretler karşılığında kifayetli (bir elhil 'eleman yerine iş bulmaya 
muhtaç kişilerle yönetim kurulları doldurulmuş olacaktır. 

Artvin Milletvekili 
O. S. Avcı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri 
hakkında kanun tasarısı 

BÖLÜM: I 

Genel hükümler 

Konu 

MADDE 1. — iktisadi Devlet Teşekkülleri
nin ve iştiraklerinin kuruluş ve yönetimi bu 
kanuna göre düzenlenir ve yürütülür., 

Tarifler 

MADDE^ 2. — iktisadi Devlet Teşekkülleri 
sermayelerinin yarısından fazlası Devlete, ikti
sadi Devlet Teşekküllerine veya Devlete ve 
iktisadi Devlet Teşekküllerine aidolup, iktisadi 
alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek 
üzere kurulan ve kuruluş kanunlarında bu ka
nuna tabi olacağı belirtilen teşekküllerdir. 

Devlet ve teşekkül iştirakleri, Devlet ve ik
tisadi Devlet Teşekküllerinin sermayelerinin 
yarısından azma sahip bulundukları, özel hukuk 
hükümlerine göre kurulan ortaklıklardaki ka
mu hisseleridir. 

Bu kanunda geçen «teşekkül» deyimi ikti
sadi Devlet Teşekküllerini, «iştirak» deyimi 
Devlet ve iktisadi Devlet Teşekkülü iştirakle
rini, «bakanlık» deyimi teşekküllerin kanuna 
göre ilgili bulundukları bakanlıkları, «tüzük» 
deyimi bu kanunun uygulanmasını gösteren tü
züğü ifade eder. 

GEÇİCİ KAKMA KOMİSYONUN 
DEĞÎŞTİRİŞt 

İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve 
iştirakler hakkında kanun tasarısı 

BÖLÜM : I 

Genel bükümler 

Amaç ve konu 

MADDE 1. — 
A) Amaç : 
Bu kanunun amacı : Ikaisadi Devlet Teşek

külü müesseseleri ve iştiraklerinin ulusal eko
nomimize faydalı olabilmeleri için muhtar bir 
tarzda, karma ekonominin kurallarına ve eko
nomik gereklere uygun olarak yönetilmelerini, 
kârlılık ve verimlilik anlayışı içinde çalış
mak suretiyle daha fazla yatırım kaynağı ya
ratmalarını ve bu amaca ulaşmak için denetlen
melerini sağlamaktır. 

B) Konu : 
iktisadi Devlet Teşekkülleriyle müessesele

rinin kuruluş, yönetim ve denetimi ve işti
raklerin yapılması ve yönetimi bu kanuna göre 
düzenlenir ve yürütülür. 

Tarifler 

MADDE 2. — iktisadi Devlet Teşekülleri 
sermayelerinin yarısından fazlası ayrı ayrı 
veya birlikte, Devlete, katma bütçeli idarelere, 
iktisadi Devlet Teşekküllerine aidolup, ikti
sadi alanda ticari esaslara göre faaliyet gös
termek üzere kurulan veya kuruluş kanunla
rınca bu kanuna tabi olacağı belirtilen teşek
küllerdir. 

Devlet ve teşekkül iştirakleri, Devlet ve ik
tisadi Devlet Teşekküllerinin sermayelerinin ya
rısından azına sahip bulundukları, özel hukuk 
hükümlerine göre kurulan ortaklıklardaki kamu 
hisseleridir. 

Bu kanunda geçen «Teşekkül» deyimi ikti
sadi Devlet Teşekküllerini, «iştirak» deyimi 
Devlet ve iktisadi Devlet Teşekkülü iştirak
lerini, «Müessese» deyimi sermayesinin tama
mı Devlete aidolan teşekkülere bağlı ve tüzel 
kişiliğe haiz işletme ve işletmeler grupunu, 
«Bakanlık» deyimi teşekküllerinin kanuna göre 
ilgili bulundukları bakanlıkları, «Tüzük» deyi-
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Teşekküllerin kuruluşu 

MADDE 3. — Teşekküller tüzel kişiliğe sa
hip ve faaliyetlerinde muhtardırlar. 

Teşekküller özel kanunlarla kurulurlar ve 
kanunların saklı tuttukları hususlar dışında 
özel hukuk hükümlerine tabidirler. Sorumlu-

«lukları sermayeleri ile sınırlıdır. 
Kamu hizmeti niteliğini taşıyan alanlarda 

teşekkül kurulamaz. 
Teşekküllerin ilgili oldukları Bakanlıklar 

kanunla belli edilir. 

İştirakler 

MADDE 4. — Devlet iştirakleri kanunla, 
teşekkül iştirakleri Bakanlar Kurulu kararı ile 
olur. 

Teşekküller, kuruluş kanunlarında belli edi
len maksat ve gayeleriyle ilgili olmıyan ortak
lıklara katılamazlar. 

Devlet ve teşekkül iştiraklerinin devir veya 
tasfiyesi Bakanlar Kurulu kararı ile yapılır. 

MADDE 5. — Devlet iştiraklerinin mülki-
ve intifaı Hazineye, teşekkül iştiraklerinin mül
kiyet ve intifaı teşekküle aittir. Devlet Yatırım 
Bankası iştiraklerin kurulması, devir veya tas
fiyesi hususunda Bakanlar Kuruluna teklif ve
ya tavsiyeler yapmakla görevlidir. Bakanlar 
Kurulunca Devlet Yatırım Bankasına belirli 
Devlet veya teşekkül iştiraklerinin devir ve tas
fiyesi için yetki verilebilir. 

MADDE 6. — Devlet veya teşekküllerin iş
tirak ettiği ortaklıklardaki kamu hissesinin 
% 60 nin üstüne çıkması halinde şirket, bu du
rumun hâsıl olduğu takvim yılını takibeden üç 
yıl için ortaklık statüsü şeklinde yönetilebilir. 
Kamu hissesi bu müddetin sonunda % 50 nin 

M. Meclisi 
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mi, bu kanunun uygulanmasını gösteren tüzüğü 
ifade eder. 

Teşekküllerin kuruluşu : 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

İştirakler 

MADDE 4. — Devlet iştirakleri kanunla, te
şekkül iştirakleri Bakanlar Kurulu kararı ile 
olur. 

Teşekküller, kuruluş kanunlarında belli edi
len maksat ve gayeleriyle ilgili olmıyan ortak
lıklara katılamazlar. 

Kanunla yapılmış Devlet iştiraklerinin de
vir veya tasfiyesi kanunla, veraset ve sair yol
larla meydana gelmiş Devlet iştirakleriyle te
şekkül iştiraklerinin devir veya tasfiyesi Bakan
lar Kurulu karariyle yapılır. 

MADDE 5. — Detvlet iştiraklerinin mülki
yet ve intifaı Hazineye, teşekkül iştiraklerinin 
mülkiyet ve intifaı teşekküle aittir. Ancak, di
ğer gerçek ve tüzel kişilerin sermaye hisseleri 
üzerindeki hakları mahfuzdur. Devlet Yatırım 
Bankası iştiraklerin yapılması, devir veya tasfi
yesi hususunda Bakanlar Kuruluna teklif veya 
tavsiyeler yapmakla görevlidir. Bakanlar Ku
rulunca Devlet Yatırım Bankasına kanun çıka
rılması gerekmiyen Devlet iştirakleriyle teşek
kül iştiraklerinin devir ve tasfiyesi için yetki 
verilebilir. 

MADDE 6. — Devlet veya teşekküllerin iş
tirak ettiği ortaklıklardaki kamu hissesinin 
% 50 nin üstüne çıkıması halinde şirket, bu du
rumun hâsıl olduğu takvim yılını takibeden üç 
yıl için eski statü ile yönetilebilir. Kamu his-

, sesi bu müddetin sonunda % 50 nin altına düş-
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altına düşmediği takdirde ortaklık İktisadi 
Devlet Teşekkülü haline getirilir. 

BÖLÜM : II 

Teşekkül ve müesseseler 

A) Teşekküller 

Yönetim konusunda yetkili organlar 

MADDE 7. — Teşekküller yönetim kurulla
rının kararları dâhilinde genel müdür tarafın
dan yönetilir. 

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

Yönetim kurulu 
MADDE 8. — Yönetim kurulu teşekküllerin 

karar organı olup teşekkülün en yüksek seviye
de idare ve karar yetki ve sorumluluğunu taşı
yan elemanlarından teşekkül eder. 

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

KuruLuş maksat ve gayesine göre başlıca 
faaliyeti zirai, sınai veya benzeri işletmelere 
dayandığı Bakanlar Kurulunca belli edilen te
şekküllerin yönetim kurullarında bir işçi üye bu
lunur. îşçi üyenin seçim şekli tüzükte belirtilir. 

Yönetim kurullarına, ilgili Bakanlığın inhası 
ile Bakanlar Kurulunca tâyin edilecek bir üye ve 
Maliye Bakanlığının inhası ile Bakanlar Kuru
lunca tâyin olunacak bir üye katılır. 

İlgili Bakanlık ve Maliye Bakanlığının in
hası üzerine tâyin olunan Yönetim Kurulu üye
lerinin meslekî yüksek tahsil görmüş ve görev
lerini başarı ile yürütmek için gerekli meslekî, 
hukuki, malî, iktisadi ve teknik bilgiyi haiz ye 
tecrübe sahibi olmaları şarttır. 

Teşekküllerde, özel sermaye hissesi % 20 yi 
aştığı takdirde, bu hisseyi temsil etmek üzere 
yönetim kurulunda bir temsilci bulundurulabi
lir. 

Teşekkül bünyesi dışında yönetim kuruluna 
katılan üyeler 3 sene için tâyin olunur veya se-
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mediği takdirde ortaklık İktisadi Devlet Teşek
külü haline getirilir. 

BÖLÜM : II. 

Teşekkül ve müesseseler 

A) Teşekküller 

Yönetim konusunda yetkili organlar 

MADDE 7. — Teşekküller kanım, tiiaük hü-
klimleri ve yönetim kurullarının kararları dâhi
linde Genel Müdür tarafından yönetilir. 

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

Yönetim Kurulu 

MADDE 8. — Yönetim Kurulu teşekküllerin 
] karar organı olup teşekkülün en yüksek seviye

de yönetme ve karar alma yetki ve sorumlulu
ğunu taşır. 

Teşekkül bünyesinden Yönetim Kuruluna 
katılacak görevliler hor teşekkülün k u n t a ka-

j nununda gösterilir ve sayıları Genel Müdür dâ
hil ikiden fazla olamaz. 

Yönetim kurullarına, ilgili bakanlığın inha
sı ile Bakanlar Kurulunca tâyin edilecek iki üye 

I ve Maliye Bakanlığının inhası ile Bakanlar Ku
rulunca tâyin olunacak bir üye katılır. 

j Yönetim kurullarına Bakanlar Kurulunca 
tâyin olunacakların Genel Müdür ve Genel Mü
dür yardımcılarında aranan niteliklerde olmala
rı şarttır. 

Üyeler 3 yıl için tâyin olunurlar. Yeniden 
tâyinleri caizdir; tayinlerindeki usul içinde bu 

| süre dolmadan da değiştirilebilirler. 
Bu üyeler bakanlıklar teşkilâtından ve 

dışardan seçilebilirler. Genel, katma ve özel 
bütçeli idarelerin ve kamu iktisadi teşebbüsleri
nin barem içi ve barem dışı kadrolarından yö
netim kuruluna getirilenlerin görevleriyle ilgi
leri kesiftir. Hizmet süreleri terfilerine sayılır. 
Hizmetli tarafından ödenmesi gerekli aidatın 
tamamını ödemeleri kaydiyle emeklilik hakları 

I devam eder: Bir kimse birden fada teşekkül 
| veya diğer kamu iktisadi teşebbüsünün yöne-
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çilirler. Bu sürenin sonunda tekrar tâyin olun
maları veya seçilmeleri caizdir. 

Rakip müesseselerde menfaat bağları bulu
nanlar yönetim kurulu üyesi olamazlar. 

ilgili Bakanlıklar 

MADDE 9. — Teşekküllerin bağlı oldukla
rı bakanlıkların bunların yönetimindeki görev
leri, teşekkül çalışmalarının kanunlara ve Hü
kümet kararlanna uygun olarak yürütülmesini 
gözetmektedir. 

Bu maksatla ilgili bakanlıklar, gerekli haller
de teşekküllerin hesaplarını ve işlemlerini teftişe 
tabi tutmaya ve bunlar nezdinde iktisadi ve ma
lî durum tesbitleri yaptırmaya yetkilidirler. 

Genel müdürler ve yardımcıları 
MADDE 10. — Teşekküllerin genel müdür

leri ve sayısı özel kanunlarla belli edilen genel 
müdür yardımcıları ilgili bakanın inhası üze
rine Bakanlar Kurulunca tâyin olunurlar. Bun
lar tayinlerindeki usule göre değiştirilebilirler. 

Genel müdür idare ve kaza mercilerinde ve 
üçüncü şahıslara karşı teşekkülü temsil eder ve 
yönetim kurulunun başkanlığını yapar. 

Genel müdür ve genel müdür yardımcısı ola
bilmek için : 

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

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

c) Memurin Kanununun 4 ncü maddesinin 
B, O, D, H, V fıkralarındaki niteliklere sahip bu

lunmak gereklidir. 

Geçici Karma Ko. 

tim kurulunda üye olarak çalışamaz. Yönetim 
kurulu üyeleri mesailerini devamlı olarak te
şekküle hasrederler. Başka hiçbir işle meşgul 
olamazlar. 

özel sermaye, teşekküllerdeki hissesi % 15 i 
aştığı takdirde yönetim kurulunda bir temsilci 
bulundurabilir. 

Rakip müesseselerde menfaat bağları bulu
nanlar yönetim kurulu üyesi olamazlar. 

İlgili bakanlıklar 

MADDE 9. — Teşekküllerin ilgili oldukları 
bakanlıkların bunların yönetimindeki görevleri, 
teşekkül çalışmalarının kanun ve tüzük hüküm
lerine uygun olarak yürütülmesini gözetmek
tir. 

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

Genel müdürler ve yardımcıları 

MADDE 10. — Teşekküllerin genel müdür
leri ve sayısı özel kanunlarla belli edilen Ge
nel Müdür yardımcıları ilgili Bakanın inhası 
üzerine Bakanlar Kurulunca tâyin olunurlar. 
Bunlar tayinlerindeki usule göre değiştirilebi
lirler. 

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

Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı 
olabilmek için: 

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

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

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

Müesseselerin kuruluşu, 

MADDE 11. — Sermayesinin tamamı Devle
te ait teşekküller işletmelerini kendilerine bağ
lı, tüzel kişiliği haiz müesseseler olarak teşkilât
landırmaya mecburdurlar. Ancak Bakanlar Ku
rulu gerekli hallerde bir işletmeyi bu mecburi
yetten istisna edebilir. 

Müesseseler, faaliyet konuları, mahiyetleri 
ve kuruluş yerleri itibariyle müstakil olarak ida
re edilmesi faydalı bulunan bir veya daha fazla 
işletmeyi ihtiva ederler. 

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

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

duğu, 
c) 
d) 
e) 

Çalışma konuları, 
Nominal ve ödenmiş sermayeleri tutarı, 
Ödenmiş sermayenin ne kadarının aynî 

olduğu belirtilir. 
Bu kararların ticaret sicilinde kayıt ve ilâ

nı ile tüzel kişilik doğar. 
Müesseselerin statüleri aynı usule göre de

ğiştirilebilir. Ancak, sermaye azaltılması husu
sundaki kararlar ticaret sicilinde kayıt ve ilân
dan bir sene sonra uygulanır. 

Müesseselerin borçları için ancak bunların 
acze düşmeleri halinde ve yalnız ödenmemiş 
sermayeleri kadar teşekküller aleyhine takibat 
yapılabilir. Teşekküllerin müesseselere kefil ol
maları gibi bir akitle bağlanmalarından doğan 
borçlar genel hükümlere tabidir. 

Müesseseler, Hükümetin teklifi ve Büyük 
Millet Meclisinin kararı ile limited veya anonim 
şirket haline getirilebilir veya bu şekildeki şir
ketlere devredilebilir. 

işletmelerin müessese haline getirilmesine 
ait muameleler bütün vergi, resim ve harçlardan 
muaftır. 

Müesseselerin yönetimi 

MADDE 12. — Müesseseler, teşekkül yöne
tim kurulunca tâyin edilecek bir müdür ve yö
netim komitesi tarafından idare edilir. 

Geçici Karma Ko. 

P>) Müesseseler 

^Müesseselerin kurulusu 

MADDE 11. — Tasarının 
aynen kabul edilmiştir. 

11 nci maddesi 

Müesseselerin yönetimi 

MADDE 12. — Müesseseler, teşekkül yöne
tim kurulunca tâyin edilecek bir müdür ve yö
netim komitesi tarafından idare edilir. 
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Müdür, yönetim komitesinin başkam olup 
müesseseyi temsil eder. 

Yönetim komitesi müessesenin en yüksek se
viyedeki idarecileri arasından seçilen üç görev
li ile kuruluş maksat ve gayesine göre zirai, 
smai veya benzeri faaliyetlere dayandığı Ba
kanlar Kurulunca belli edilen müesseselerde bir 
işçi üyeden kurulur, tşçi üyenin seçim şekli tü
zükte belirtilir. 

Yönetim komitesi kararlan, karar gününü 
kovalıyan günden itibaren 10 gün içinde teşek
küle gönderilir. 

(!) Programlar, bütçeler - hesaplar 

Kısa ve uzun vadeli programlar 

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

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

İşletme bütçeleri her hesap dönemi için yıl
lık programdaki hedefler esas aljnarak hazır
lanır. Gerekli hallerde ilgili Bakanlık daha 
uzun devreler için işletme bütçesi hazırlanma
sını istiyebilir. 

b) Teşekküllerin yıllık yatırım ve finans
man programlan bu husustaki Bakanlar Ku
rulu kararının Bakanlıklarca kendilerine teb
liği ile kesinleşir. Devlet Yatınm Bankası Ka
nunundaki hükümler mahfuzdur. 

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

Yaünm, projeleriniîi hasırlanması ve incelenmesi 

MADDE 14. — Teşekküller kalkınma plâ
nına göre kendileri tarafından yapılması gere
ken yatırımlara ait malî ekonomik ve teknik 
etüdleri zamanında yaparak projelerini hazır
lamakla mükelleftirler. 

Geçici Karma Ko. 

Müdür yönetim komitesinin başkanı olup 
müesseseyi temsil eder. 

Yönetim komitesi müessesenin en yüksek 
seviyedeki idarecileri arasından seçilen üç görev
li ile kuruluş maksat ve gayesine göre geniş öl
çüde işçi çalıştıran ve Bakanlar Kurulunca bel
li edilen müesseselerde bir işçi üyeden kurulur. 
İşçi üyenin seçim şekli tüzükte belirtilir. 

Yönetim komitesi kararlan, karar gününü 
kovalıyan günden itibaren 10 gün içinde teşek
küle gönderilir. 

O) Programlar, bütçeler - hesaplar 

Kısa ve uzun vadeli programlar 

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

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

İşletme bütçeleri her hesap dönemi için yıl
lık programdaki hedefler esas alınarak hazır
lanır. Gerekli hallerde ilgili bakanlık daha uzun 
devreler için işletme bütçesi hazırlanmasını is
tiyebilir. 

b) Teşekküllerin yıllık yatırım ve finans
man programlan bu husustaki Bakanlar Kurulu 
karannın bakanlıklarca kendilerine tebliği ile 
kesinleşir. Devlet Yatınm Bankası Kanununda
ki hükümler mahfuzdur. 

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

Yatırım projelerinin hazırlanması ve incelenmesi 

MADDE 14. — Teşekküller kalkınma plânı
na göre kendileri tarafından yapılması gereken 
yatırımlara ait malî, ekonomik ve teknik etüt
leri zamanında yaparak projelerini hazırlamak
la mükelleftirler, 
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Hazırlanan projeler bir yıla aidolarak bir 
önceki yılın Eylül ayı sonuna kadar ilgili Ba
kanlıklara gönderilir. Bakanlıklar, kendilerine 
gelen projeler üzerinde gerekli incelemeleri yap
tıktan sonra bunları yıllık yatırım ve finans
man programına dâhil edilmek üzere aynı yılın 
Ekim ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına in
tikal ettirirler. 

Yıllık yatırım ve finansman programları 

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

Uzun vadeli yatırım ve finansman program
ları ilgili Bakanlığın incelemesinden geçtikten 
sonra Maliye Bakanlığına ve Devlet Plânlama 
Teşkilâtına gönderilir ve incelemelerde nazara 
alınır. 

Yıllık yatırım ve finansman programı üze
rinde zaruri görülecek değişiklikler de progra
mın hazırlanmasındaki usullere göre incelenir 
ve karara bağlanır. 

Küçük yatırımlar ve idame ve yenilemeler 

MADDE 16. —- Teşekküllerin öz kaynakla
rından finanse edilmek kaydiyle proje maliyeti 
beş milyon lirayı aşmıyan ve yapılmamaları ha
linde teşekküllerin verimli olarak çalışmalarını 
aksatacak mahiyette olan tamamlama yatırım
ları yönetim kurulunun teklifi, ilgili bakanlı
ğın uygun görmesi ile, yapılmamaları halinde 
teşekküllerin verimli olarak çalışmalarını aksa
tacak mahiyetteki idame ve yenileme yatırımla
rı ise yönetim kurullarının kararı ile yapılır. 

Program ve bütçelerin Yüksek Murakabe Kuru
luna gönderilmesi 

MADDE 17. — Kesinleşen genel yatırım ve 
finansman programlarının birer örneği Başba-

Geçici Karma Ko. 

Bir yıla aidolarak hazırlanan projeler bir 
önceki yılm Eylül ayı sonuna kadar ilgili ba
kanlıklara gönderilir. Bakanlıklar, kendilerine 
gelen projeler üzerinde gerekli incelemeleri yap
tıktan sonra bunları yıllık yatırım ve finansman 
programına dâhil edilmek üzere aynı yılın Ekim 
ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına intikal 
ettirirler. 

Yıllık yatırım ve finansman programlan 

MADDE 15. — Tasarının 15 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Küçük tamamlama yatırımları ve idame ve 
yenilemeler 

MADDE 16. — Teşekküllerin öz kaynakla
rından finanse edilmek kaydiyle proje maliyeti 
5 milyon lirayı aşmıyan ve yapılmamaları halin
de teşekküllerin verimli olarak çalışmalarını 
aksatacak mahiyette olan tamamlama yatırım
ları yönetim kurulunun teklifi, ilgili bakanlı
ğın uygun görmesiyle yapılmaları halinde te
şekküllerin verimli olarak çalışmalarını aksa
tacak mahiyetteki idame ve yenileme yatırım
ları ise yönetim kurullarının kararı ile yapılır. 

Program ve bütçelerin ilgili yerlere gönderilmesi 

MADDE 17. — Kesinleşen genel yatırım ve 
finansman programlarının birer örneği Başba-
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kanlıkça Devlet Plânlama Teşkilâtına ve Yük
sek Murakabe Kuruluna, işletme bütçeleri ise 
teşekküllerce ilgili bakanlığa ve Yüksek Mura
kabe Kuruluna gönderilir. 

işletme Koordinasyonu 

MADDE 18. — Teşekküllere bağlı müessese
lerin ve teşekküllerin birbirleriyle ilgili faali
yetlerine ahenkli çalışmaları esastır. 

Bir tşeekkülüıi müesseseleri arasındaki çalış
ma koordinasyonu teşekkülce, bir bakanlığa 
bağlı teşekküller arasındaki koordinasyon ilgili 
bakan tarafından sağlanır. 

Ayrı bakanlıklara bağlı teşekküller arasın
da koordinasyonu sağlamak üzere Başbakan 
yardımcılarından birinin Başkanlığında Maliye 
Bakanı ve ilgili bakanlar ve ilgili teşekkül ge
nel müdürlerinin iştirakiyle toplantılar tertiple
nir. Bu toplantılar gerekli hallerde ilgililer ve 
her halde altı ayda bir bütün teşekküllerin iş
tirakiyle yapılır. Bu toplantılarla ilgili sekre-
terya işleri Sanayi Bakanlığınca yürütülür. 

Bilançolar ve netice hesapları ve faaliyet 
raporları 

MADDE 19. — Bilançolar ve netice hesap
ları ilgili bakanlık tarafından Maliye ve Ticaret 
bakanlıklariyle Yüksek Murakabe Kurulunun 
mütalâaları alınmak suretiyle hazırlanan tip ör
neklere uygun olarak ait oldukları yılı kovalı-
yan üçüncü ayın sonuna kadar hazırlanır ve 
Yüksek Murakabe Kuruluna gönderilir. 

Teşekkül ve müesseselerce, konuların gerek
tirdiği her türlü ihtiyat, karşılık ve provizyon
ların ayrılması mecburidir. İhtiyat, provizyon 
ve karşılıkların nisbetlerinin ve hesap usulleri
nin özel kanunlarında belli edilmemesi halinde 
genel hükümler uygulanır. 

Faaliyet raporları yönetim kurulunca yıllık 
ve uzun vadeli çalışma programlarına paralel 
olarak düzenlenir. Bu raporlarda dönem çalış
ma sonuçları, program ve bütçelerle bunlann 
mukayesesi, bütçe ve programlarda bulunduğu 
halde gerçekleştirilemiyen işler gerekçeleriyle 
gösterilir ve bunlara ait malî analizler yapılır. 

M. Meclisi 
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kanlıkça Devlet Plânlama Teşkilâtına ve Yük
sek Denetleme Kuruluna, işletme bütçeleri ise 
teşekküllerce ilgili Bakanlığa ve Yüksek Denet
leme Kuruluna gönderilir. 

işletme koordinasyonu 

MADDE 18. — Teşekküllere bağlı müesse
selerin ve teşekküllerin birbirleriyle ilgili faali
yetlerinde ahenkli çalışmaları esastır. 

Bir teşekkülün müesseseler arasındaki çalış
ma koordinasyonu teşekkülce, bir bakanlıkla il
gili teşekküller arasındaki koordinasyon ilgili 
Bakan tarafından sağlanır. 

Ayrı bakanlıklarla ilgili teşekküller arasın
da koordinasyonu sağlamak üzere Başbakan 
Yardımcılarından birinin başkanlığında, Maliye 
Bakanı ve ilgili bakanlar ve ilgili teşekkül ge
nel müdürlerinin iştirakiyle toplantılar tertip
lenir. Bu toplantılar gerekli hallerde ilgililer 
ve her halde altı ayda bir bütün teşekküllerin 
iştirakiyle yapılır. Bu toplantılarla ilgili üekre-
terya işleri Sanayi Bakanlığınca yürütülür. 

Bilançolar ve netice hesapları ve faaliyet raporları 

MADDE 19. — Bilançolar ve netice hesapla
rı ilgili Bakanlık tarafından Maliye ve Ticaret 
Bakanlıkları ile Yüksek Denetleme Kurulunun 
mütalâaları alınmak suretiyle hazırlanan tip ör
neklere uygun olarak aidoldukları yılı kovalı-
yan dördüncü ayın sonuna kadar hesaplanır ve 
Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. 

Teşekkül ve müesseselerce, konuların gerek
tirdiği her türlü ihtiyat, karşılık ve previzyon-
ların ayrılması mecburidir. İhtiyat îve previz-
yon ve karşılıkların nisbetlerinin ve hesap usul
lerinin özel (kanunlarında belli edilmemesi ha
linde genel hükümler uygulanır. 

Faaliyet raporları yönetim kurulunca yıllık 
ve uzun vadeli çalışma programlarına uygun 
olarak düzenlenir. Bu ıraporlarda, dönem ça
lışma sonuçlan, program ve bütçelerle bunlann 
mukayesesi, bütçe ve programlarda bulunduğu 
halde gerçekleştirilemiyen işler gerekçeleriyle 
gösterilir ve bunlara ait malî analizler yapılır. 
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D) Murakabe 

Murakabe. 

MADDE 20. — Teşekküller özel kanunun
da gösterilen esaslar dâhilinde Yüksek Muraka
be Kurulunun malî, idari ve teknik murakabe
sine tabidirler. 

Murakabe sonuçlarının Yasama Organına 
sunulması 

MADDE 21. — Yüksek Murakabe Kurulu, 
teşekküllerin bir yılla ait hesap ve muameleleri 
üzerindeki incelemelerini en geç ertesi yılın Ey
lül ayı sonuna kadar tamamlıyarak bunlar hak
kında düzenlenen raporları Başbakanlığa ve
rir. 

Bahis konusu raporlar ve bunlarda ilgili di
ğer bilgiler Başbakanlık tarafından en geç ay
nı yılın Ekim ayı sonuna kadar Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur. 

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

Muhasebe sistemleri 

MADDE 22. — Teşekküllerin ve bunlara 
bağlı müesseselerin hesapları gerçek malî duru
mu ve işletme faaliyeti sonuçlarını açık olarak 
gösterecek ve sağlam idare kararları için gerek
li bilgileri muntazam aralıklarla verecek şekil
de tutulur. 

Teşekküllerin hesap dönemi takvim yılıdır. 

Faaliyet sınırı ve gaye 

MADDE 23. — Teşekküller kuruluş gayele
ri dışında faaliyette bulunamazlar. 

İşletme ve idarede prensip kârlılık ve verim
liliktir. Her teşekkül kendisine verilen sermaye
yi ve sağlanan diğer kaynakları bu esasa göre 
kullanmaya ve değerlendirmeye mecburdur. 

Teşekküllerin her türlü personeli bu prensi
be uygun olarak gereken basireti göstermekten 
sorumludurlar. 

36 — 
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D) Denet I erme 

Denetleme 
MADDE 20. — .Teşekküller ve müesseseler 

Yüksek Denetleme Kurulunun özel Kanununda 
gösterilen esaslar dâhilinde, 'bu kurulun, malî, 
idari ve teknik denetimine (tabidir. 

Denetleme sonuçlarının Yasama. Orgamna 
sunulma s) 

MADDE |21. —̂ Yüksek Denetleme Kurulu, 
teşekküllerinin bir yıla ait hesap ve imuamelele-
ri üzerindeki incelemelerini en geç ertesi Jyılm 
Eylül ayı sonuna kadar tamamlıyarak bunlar 
hakkında düzenlenen iraporları Başbakanlığa 
verir. 

Bahis Ikonusu raporlar ve bunlarla ilgili di
ğer jbilgiler Başbakanlık tarafından en geç ay
nı yılın Ekim ayı sonuna kadar Türkiye Büyük 
Millet Meclisine isunulur. 

1̂]) Mulhasielbe sâsteınıilıeıri, faaliyet .sınırı, fijyaf 
ve tarifeler, Personel 

Muhasebe sistemi eri 

MADDE 122. — Teşekküllerin ve bunlara 
bağlı müesseselerin hesapları, maliyetleri, ger
çek malî durumu ve işletme faaliyeti sonuçla
rını açık olarak gösterecek ve sağlam idare ka
rarları için gerekli bilgileri muntazam aralık
larla verecek şekilde tutulur. 

Teşekküllerin (hesap dönemi takvim yılıdır. 

Faaliyet sınırı ve gaye 

MADDE 23. — Teşekküller kuruluş gaye
leri dışında jfaaliyette bulunamazlar. 

İşletme ve idarede [prensip kârlılık ve verim
liliktir. Her teşekkül (kendisine verilen serma
yeyi ve sağlanan (diğer kaynaklan bu esasa gö
re kullanmaya ve değerlendirmeye mecburdur. 

Teşekküllerin her türlü /personeli bu prensi
be uygun olarak gereken ıgayret ve basireti gös
termekten sorumludurlar. 
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Fiyat ve tarifeler 

MADDE 24. — Teşekküller mal ve hizmet 
fiyatlarını tesbitte serbesttirler. 

Bakanlar Kurulu temel madde ve hizmetlere 
ait fiyatları tesbit edebilir. Tesbit olunan fiyat
lar maliyetin altında bulunduğu takdirde zarar 
genel bütçeye konacak ödenekle kapatılır. 

Zararın miktarı ilgili Bakanlık ve Maliye Ba
kanlığınca müştereken tesbit olunur. 

Teşekküllere Hükümet karariyle verilecek 
görevlerden doğacak zararlar Hazinece karşıla
nır. 

Tâyin ve işe alma 

MADDE 25. — Teşekküllerin personeli yöne
tim kurulları tarafından tâyin edilir. Yönetim 
kurullarının bu yetkilerini alt kademelere kıs
men vermeleri caizdir. 

Yönetim kurulu üyesi olan teşekkül persone
linin tâyini ilgili Bakanın inhası ile Bakanlar 
Kurulunca yapılır. 

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

BÖLÜM : III 

fştivakler 

De\tiet iştiraklerinin yönetimi 

MADDE 26. — Devlet hissesinin % 20 den 
fazla olduğu ortaklıkların yönetim kurulların
da Maliye Bakanlığını temsilen en az bir üye bu
lunur. 

Maliye Bakanlığı Türk Ticaret Kanunu ge
reğince ortakların haiz oldukları bilcümle hak
lara sahiptir; bunlar temsilcinin varlığı ileri sü
rülerek kayıtlanamaz. 

Maliye Bakanlığı temsilcileri, bulundukları 
ortaklıkların faaliyetleri ve malî durumları hak-
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Fiyat ve tarifeler 

MADDE 24. —Teşekküller mal İve hizmet 
fiyatlarını tesbitte serbesttirler. 

Bu mal ve hizmetlerden temel imal ve hizmet 
mahiyetinde olanların fiyatları Bakanlar Kuru
lunca itesbit edilebilir. Tesbit olunan fiyatlar 
maliyetin altında bulunduğu Itakdirde zarar, en 
geç aidolduğu yılı kovalayan yılın genel büt
çesine konulacak ödenekle kapatılır. 

Zararın miktarı ilgili Bakanlık ve Maliye 
Bakanlığınca müştereken tesbit olunur. 

Teşekküllere Hükümet kararı ile verilecek 
görevlerden (doğacak zararlar 2 nci maddedeki 
esaslar dâhilinde bütçeden karşılanır. Bu gö
revler teşekküllerin çalışma alanları dışında 
olamaz. 

Tâyin ve işe alma 

MADDE 25. — Tasarının 25 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - III 

-îşitiraMer 

Devlet iştiraklerinin yönetimi 

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

Maliye Bakanlığı Türk Ticaret Kanunu ge
reğince ortakların haiz oldukları bilcümle hak
lara sahiptir; bunlar temsilcinin varlığı ileri sü
rülerek kayıtlanamaz. 

Maliye Bakanlığı temsilcileri, (bulundukları 
ortaklıkların faaliyetleri ve malî durumları 
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kında, belirtilecek esaslara göre, Maliye Bakan
lığına ve Devlet Yatırım Bankasına bilgi ver
mekle mükelleftirler. 

Maliye Bakanlığı temsilcileri bu bakanlık 
veya ilgili bakanlık mensupları arasından veya 
hariçten tâyin edilirler. 

Devletin iştiraki bulunan ortaklıkların en 
son yıla ait bilanço ve netice hesapları cetvelle
ri, genel bütçe gerekçesine eklenerek Büyük 
Millet Meclisine sunulur. 

Teşekkül iştiraklerinin yönelimi 

MADDE 27. — Teşekkül hissesinin % 20 
den fazla olduğu ortaklıkların yönetim kurul
larında en az bir teşekkül temsilcisi bulunur. 

Teşekkül, Türk Ticaret Kanunu gereğince 
ortakların haiz oldukları bilcümle haklara sa
hiptir, bunlar temsilcinin varlığı ileri sürülerek 
kayıtlanamaz. 

Teşekkül temsilcileri, bulundukları ortaklı
ğın faaliyetleri ve malî durumları hakkında, be
lirtilecek esaslara göre, Devlet Yatırım Banka
sına ve teşekküle bilgi vermekle mükelleftir
ler. 

Her teşekküle ait iştiraklerin bulunduğu or
taklıkların bilanço ve netice hesapları cetvelleri, 
teşekküllerin yıllık bilanço ve netice hesapları 
cetvellerine bağlanır. 

BÖLÜM : IV. 

(Jeşitli hükümler 

Teşekkül ve iştiraklerin mallarının -ceza. yönün
den Devlet malı sayılmalar! 

MADDE 28. — Teşekküllerin ve müessese
lerin ve Devlet ve teşekkül iştiraklerinin malları 
ve her çeşit mevcutları aleyhine işlenen suçlar 
Devlet malı aleyhinde işlenmiş sayılır ve bun
lar için Türk Ceza Kanununun bu fiillere mü-
rettep cezaları uygulanır. 

denet Müdür ve müessese müdürleri?}e tazminat 

MADDE 29. — Teşekkül genel müdürleri ile 
müessese müdürlerine ücretlerine ilâve olarak 
ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu 
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hakkında, belirtilecek esaslara göre, Maliye 
Bakanlığına Ye Devlet Yatırım Bankasına bilgi 
vermekle mükelleftirler. 

Maliye Bakanlığı temsilcileri bu Bakanlık 
veya ilgili Bakanlık mensupları arasından veya 
hariçten tâyin edilirler. 

Devletin iştiraki bulunan ortaklıkların en 
son yıla ait bilanço ve netice hesapları (cetvel
leri, genel bütçe gerekçesine eklenerek Büyük 
Millet Meclisine sunulur. 

Teşekkül iştiraklerinin yönelim i 

MADDE 27. — Teşekkül hissesinin % 15 
den ,'fazla olduğu ortaklıkların yönetim kurul
larında en az bir teşekkül temsilcisi bulunur. 

Teşekkül, T. Ticaret Kanunu gereğince or
takların haiz oldukları bilcümle haklara sa
hiptir, bunlar temsilcinin varlığı ileri sürüle
rek kayıtlanamaz. 

Teşekkül temsilcileri, bulundukları ortaklı
ğın faaliyetleri ve malî durumları hakkında, 
belirtilecek esaslara göre, Devlet Yatırım Ban
kasına ve teşekküle bilgi vermekle mükeleftir-
ler. 

Her teşekküle ait iştiraklerin bulunduğu or
taklıkların bilanço ve netice hesaplan cetvelleri 
dördüncü ayın sonuna kadar hazırlanıp teşek
küllerin yıllık bilanço ve netice hesapları cet
vellerine bağlanır. 

BÖLÜM : IV 

Çeşitli hükümler 

Teşekkül ve müessese mallarının ceza yönünden 
Devlet malı sayılmaları 

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

Genel müdür ve müessese müdürlerine tazminat 

MADDE 29. — Teşekkül genel müdürleri 
ile müessese müdürlerine ücretlerine ilâve 
olarak 7244 sayılı Kanuna tabi olmaksızın il. 
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karariyle tesbit edilecek miktarda aylık tazmi
nat verilebilir. 

ikramiyeler 

MADDE 30. —- Teşekküllerin yönetim kuru
lu başkan ve üyeleri dâhil olmak üzere her çe
şit personeline kârın % 5 ini geçmemek ve bir 
aylık ücret tutarını aşmamak üzere ikramiye 
verilebilir. 

Görevlerinde olağanüstü gayret göstermek 
suretiyle kârlılık ve verimliliği artıranlara veya 
işletme faaliyetlerine yararlı buluş getirenlere 
yönetim kurulunun teklifi ve ilgili bakanlığın 
onayı ile üç aylık ücret tutarına kadar ikrami
ye verilebilir. Bu haddin üstünde mükâfata lâ
yık görülenler Bakanlar Kurulu kararı ile altı 
aylık ücret tutarını aşmamak üzere ikramiye ve 
Bakanlar Kurulunca takdirname ile taltif olu
nabilirler. 

Geçici Karma Ko. 

gili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu ka
rarı ile tesbit edilecek miktarda aylık taz
minat verilebilir. 

İkramiyeler 

MADDE 30. — Teşekküllerin yönetim ku
rulu başkan ve üyeleri dâhil olmak üzere her 
çeşit personeline (işçiler dâhil), geniş ölçüde 
işçi çalıştıran teşekküllerden Bakanlar Kurulun
ca belli edilenlerde kârın % 10 unu, bunlar dı
şında kalanlarda kârın %5 ini geçmemek ve 
bir aylık ücret [tutarını aşmamak üzere yö
netim kurulunun teklifi ve ilgili Bakanın onayı 
ile, ikramiye verilebilir. 

Fiyatları, Bakanlar Kurulunca belli edilen 
mal ve hizmetlerin istihsal veya satışı ile işti
gal eden teşekküllerle, bizatihi faaliyetleri za
rarlı bulunan teşekküllerin personeline Yük
sek Denetleme Kurulunun teşekkülün sonucu 
alınmış en son hesap dönemine ait raporunda 
çalışmalarda verimliliğin arttığının veya yeterli 
bulunduğunun tesbitt edilmesi şartiyle, bir aylık 
ücret tutarını aşmamak üzere Bakanlar Ku
rulunca belli edilecek miktarda ikramiye ve
rilebilir. 

Görevlerinde olağanüstü gayret göstermek 
suretiyle kârlılık ve verimliliği artıranlara ve
ya işletme faaliyetlerine yararlı buluş ge
tirenlere yönetim kurulunun teklifi ve ilgili 
Bakanlığın onayı ile üç aylık ücret tutarına 
kadar ikramiye verilebilir. Bu haddin üstün
de mükâfata lâyık görülenler Bakanlar Kurulu 
karariyle altı aylık ücret tutarını aşmamak 
üzere ikramiye ve Bakanlar Kurulunca tak
dirname ile taltif olunabilirler. 

Vekâlet ücretlerinin dağıtımı 

MADDE 31. — Bu kanun hükümlerine tâbi 
teşekkül ve müesseselerin hukuk işleri müdür
lüğünde ve hukuk müşavirliklerinde çalışan 
müdür, müdür yardımcısı, hukuk müşaviri ve 
yardımcıları ile müşavir avukat, raportör avu
katlara ve dâva ve takip işlerinde çalışan üc
retli personele; mahkeme ve icralarca teşekkül 
veya müessese aleyhine hükmolunup borçlusun
dan teşekkül veya müessese tarafından tahsil 
olunan vekâlet ücretlerinden teşekkül veya mü-
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Başka is ve hizmet yasağı 

MADDE 31. — Teşekküllerin yönetim ku
rulu başkan ve üyeleri ile her çeşit idari ve 
teknik personeli başka hiçbir işle meşgul ola
mazlar, ücretsiz de olsa sürekli veya geçici hiç
bir hizmet kabul edemezler. Yönetim kuralla
rındaki bakanlık, Hazine ve işçi temsilcileri bu 
kayda tabi değildir. 

Yönetim kurulları başkan ve üyeleri yukar-
daki yasaklardan başka çalıştıkları teşekkülle
rin faaliyet konusuna giren mal ve hizmetlerin 
istihsal ve ticareti işlerini şahısları adına veya 
ortak olarak yapamazlar. 

Üniversite ve yüksek okullarda {profesör
lük ve öğretmenlik, orta dereceli okullarda ve 
bu okullara bağlı birlik ve kurumlar tarafın
dan (açılacak kurslarda öğretmenlik, esas gö
revlerine halel gelmemesi ve (yetkili mercilerce 
uygun (görülmesi şartlariyle, bu maddede ya
zılı yasak (hükmünden müstesnadır. 

Bu kanuna tabi teşekküllerle bunlara bağlı 
müesseselerin genel müdür jyardımcılariyle yö
netim kurulu ve yönetim komitesi üyeleri (ge
nel müdürler ve müessese müdürleri hariç) ve 
her türlü memurları, yönetim kurullarının fmu-
vafakati ile, bu teşekküllerin iştiraklerinden 
yalnız birinin yönetim kurulunda, murakıplığın
da veya tasfiye memurluğunda bulunabilirler. 
Bunlara bu görevleri için verilecek ücret mik
tarı, yürürlükteki kanunlara uygun olarak |Ba-
kanlar Kurulu tarafından belli edilir. 

Bu jmadde hükümlerine 'aykırı hareket eden
lerin işlerine son verilir ve aykırı hareketin de
vam süresince /teşekkülce ödenen Iher türlü öz
lük hakları iki kat olarak geri alınır. 

Sırları muhafaza mecburiyeti ve memurların 
. suçlan 

MADDE 32. — Teşekküllerle müesseselerin 
paralarına ve para hükmündeki evrak ve senet
lerine ve (diğer mallarına karşı ve bilanço, tu
tanak, rapor ve benzeri her türlü belge ve def-
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esseseye kalan kısmı, 1389 sayılı Kanun hüküm
leri uyarınca ve 7244 sayılı Kanunda tâyin edi
len hadler dâhilinde tevzi ve tediye olunur. 

HasLıı, is re hizmet yasayı 

MADDE 32. — Teşekküllerin yönetim ku
rulu başkan ve üyeleriyle kadroya dâhil her 
çeşit idari ve teknik personeli başka hiçbir işle 
meşgul olamazlar, ücretsiz de olsa sürekli veya 
geçici hiçbir hizmet kabul edemezler. 

Yönetim kurulları başkan ve üyeleri yukar-
daki yasaklardan başka çalıştıkları teşekkülle
rin faaliyet konusuna giren mal ve hizmetlerin 
istihsal ve ticareti işlerini şahısları adına veya 
ortak olarak yapamazlar. 

Üniversite ve yüksek okullarda profesörlük 
ve öğretmenlik, orta dereceli okullarda ve bu 
okullara bağlı birlik ve kurumlar tarafından 
açılacak kurslarda öğretmenlik, esas görevleri
ne halel gelmemesi ve yönetim kurulu ve yöne
tim komitesince uygun görülmesi şartlariyle, bu 
maddede yazılı yasak hükmünden müstesnadır. 

Bu kanuna tâbi teşekküllerle bunlara bağlı 
müesseselerin, yönetim kurulu ve yönetim ko
mitesi üyeleri, genel müdürler ve müessese mü
dürleri dışında kalan her türlü memurları işti
rakin bulunduğu şehirde teşekkülün kifayetli 
memuru bulunmazsa bir başka yerdeki kifayetli 
personeli yönetim kurullarının muvafakatiyle, 
bu teşekküllerin iştiraklerinden yalnız birinin 
idare meclisinde, murakıplığında veya tasfiye 
memurluğunda bulunabilirler. Bunlara bu gö
revleri için iştirakçe verilecek ücret miktarı, 
yürürlükteki kanunların tâyin ettiği haddi aşı
yorsa fazlası ana teşekküle irat kaydedilir. 

Bu madde hükümlerine aykırı hareket eden
lerin işlerine son verilir ve aykırı hareketin de
vam süresince teşekkülce ödenen her türlü öz
lük haklan iki kat olarak geri alınır, 

Sırları muhafaza mecburiye/i ve memurların 
suçları 

MADDE 33. — Teşekküllerle müesseselerin 
paralarına ve para hükmünndeki evrak ve se
netlerine ve diğer mallarına karşı ve bilanço, 
tutanak, rapor ve benzeri her türlü belge ve 
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terleri [üzerinde suç işliyen yönetim kurulu ve
ya yönetim [komitesi başkan ve üyeleriyle ge
nel miidür ve yardımcıları ve diğer ımemur ve 
müstahdemler bu suçları için |Devlet memurları 
ihaklkında uygulanan cezayı görürler. 

Bunlar görevlerini (yaptıkları sırada öğren
dikleri ısırlardan, açıklanmasında zarar bulu
nanları jmakbul bir sebebe (dayanmaksızın açık
larlarsa bir aydan bir yıla |kadar hapis ve bin 
liradan beş bin liraya 'kadar ağır para cezasiyle 
cezalandırılırlar. Haklarında Ikanun hükmüne 
tabi teşekkül ve müesseselerde ve Devlet hiz
metlerinde çalışmaktan mahrumiyet cezası da 
verilir. 

T. C. Merkez Bankası 

MADDE 33. — Türkiye 'Cumhuriyet Mer
kez Bankası bu kanun Ihükümlerine (tabi değil
dir. 

Tüzük 
MADDE 34 . — Bu kanunun uygulanmasını 

düzenlemek üzere, yürürlüğe girişinden itibaren 
altı ay içinde Maliye Bakanlığınca ilgili Bakan
lıklar Ve Yüksek Murakabe Kurulunun müta
lâası alınarak bir tüzük hazırlanır ve yürürlüğe 
konulur. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 35. — 3460 ısayılı Kanun ile ek ve 
değişiklikleri ve teşekküllerin özel kanunların
daki bu kanuna aykırı bütün hükümler kaldı
rılmıştır. 

Tabancı sermayeyi teşvik ve Petrol Kanu
nundan faydalanan gerçek ve tüzel kişilerle 
kurulan ortaklıklara ait kanun ve [sözleşmelerin 
hükümleri saklıdır. 
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defterleri üzerinde suç işliyen yönetim kurulu 
veya yönetim komitesi başkan ve üyeleriyle, 
genel müdür ve yardımcıları ve her türlü idari 
ve teknik personeli bu suçları için Devlet me
murları hakkında uygulanan cezayı görürler. 

Bunlar görevlerini yaptıkları sırada öğren
dikleri sırlardan açıklanmasında zarar bulu
nanları mâkul bir sebebe dayanmaksızın açık
larlarsa bir aydan bir yıla kadar hapis ve bin 
liradan beşbin liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılırlar. Haklarında kanun hükmüne 
tabi teşekkül ve müesseselerde ve Devlet hiz
metlerinde çalışmaktan mahrumiyet cezası da 
verilir. 

İstisnalar ve saklı hükümler 

MADDE 34. — 1. Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankası bu kanun hükümlerine tabi de
ğildir. 

2. a) Yabancı sermayeyi teşvik Kanunun
dan faydalanan gerçek ve tüzel kişilerle kuru
lan ortaklıklara ait kanun ve ana sözleşmeler 
ile, 

b) Petrol Kanunundan faydalanan tüzel 
kişiliği haiz ortaklıklara ait kanun ve ana söz
leşmeleriyle bunların faaliyet sahaları içinde 
kurulacakları veya iştirak edecekleri ortaklık
lara ait kanun ve ana sözleşmeler hükümleri 
saklıdır. 

MADDE 35. — Tasarının 34 ncü maddesi 
35 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 36. — 3460 sayılı Kanunla ek ve 
değişikliklerin ve teşekküllerin özel kanunların
daki bu kanuna aykırı bütün hükümleri 3659 
sayılı Kanunun 4621 sayılı Kanunla değiştirilen 
13 ncü maddesinin 0, E ve G bentleri kaldırıl
mıştır. 
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BÖLÜM : V 

Geçici Ihükülmlier 

Yeniden değerlendirme 

GEÇİCİ MADDE 1. — İktisadi Devlet Te
şekküllerinin bütün aktif ve {pasifleri geçici 5 
nci madde gereğince 'kurulan komisyon tarafın
dan belli edilecek (esaslara göre yeniden değer
lendirilir. 

İntikal döneminde yönetim 

GEÇİCİ MADDE %. — Teşekküllerin kuru
luş kanunlarında bu kanuna göre gerekli de
ğişiklik yapılıncaya kadar, yönetim (organının 
teşkili 23 sayılı Kanuna tabidir. 

'Teşekkül, iştiraklerinin tasfiyesi 

GEÇİCÎ MADDE 3. — Teşekkül iştiraklerin
den, teşekküllerin faaliyet konuları dışında 
olanların tasfiyesi bu Ikanunun neşrinden iti
baren üç yıl içinde (bitirilir. 

Teşekküllerin özel kanunları 
GEÇÎCÎ MADDE 4. — Bu kanun şümulüne 

giren teşekküllerin bağlı oldukları Bakanlıklar 
kanunen kendilerine bağlı teşekküllerin kuru
luş kanunlarını en geç bu kanunun yürürlüğe 
girişinden litibaren altı ay üçinfde geçici 5 nci 
maddeye ıgöre (kurulan komisyonun da mütalâa
sını [alarak hazırlar ve Hükümete tevdi ederler. 

Geçici Kanma Ko. 

BÖLÜM : V 

Geçici hükümler 

Yeniden değerlendirme 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Geçiş döneminde yönetim 

GEÇİCİ MADDE 2. — Teşekküllerin kuru
luş kanunlarında bu kanuna göre gerekli deği
şiklik yapılıncaya kadar, yönetim organının 
teşkili 23 sayılı Kanuna tabidir. 

3460 ve 23 sayılı kanunlara tabi olup da 
bu kanunun şümulüne girmiyen kamu iktisadi 
teşebbüsleri ve kurumlar kuruluş ve işleyişle
rini düzenliyecek kanunların yürürlüğe girme
sine kadar 23 sayılı Kanuna göre kurulan organ
lar tarafından yönetilirler. Çalışmaları hakkın
da özel kanunlarında hüküm bulunmıyan husus
larda bu kanunun ilgili hükümleri uygulanır. 

Devlet ve teşekkül iştir alilerinin tasfiyesi 

GEÇİCİ MADDE 3. — Teşekkül iştiraklerin
den teşekküllerin faaliyet konulan dışında olan-
(ların tasfiyesi bu kanunun neşrinden itibaren 
3 yıl içinde bitirilir. Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte mevcut Devlet iştiraklerinden 
3 yıl içinde devir ve tasfiyesine Bakanlar Kuru
lunca lüzum görülenler için Bakanlar Kuruluna 
devir ve tasfiyesi yetkisi verilmiştir. Bunlardan 
bu süre içinde devir ve tasfiye işlemine başla
nılmamış olanların devir ve tasfiyeleri bu kanu
nun 5 nci maddesi hükmüne tabidir. 

Tevekküllerin özel kanunları 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanun şümulüne 
giren teşekküllerin ilgili oldukları bakanlıklar 
kanunen kendileriyle ilgili teşekküllerin kuru
luş kanunlarını en geç bu kanunun yürürlüğe 
girişinden itibaren 6 ay içinde geçici 5 nci 
maddeye göre kurulan komisyonun da mütalâ
asını alarak hazırlar ve Hükümete tevdi eder
ler. 
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Kamu İktisadi Teşebbüsleri Reorganizasyon 
Komitesi 

GEÇÎOÎ MADDE 5. t— Bu kanun hükümle
rine intibakı Isağlamak için aşağıdaki «görevleri 
ifa etmek üzere «İktisadi (Devlet Teşekkülleri 
Reorganizasyon Komitesi» kurulur. 

a) Teşekküllerin kuruluş kanunlarını bu 
kanuna intibak ettirmek için yapılacak çalışma
ları koordone etmek, 

b) Mevcut teşekkülleri ayrı ayrı inceliye-
rek bunlara verilmesi gereken hukukî bünye 
hakkında teklifte bulunmak, 

c) Teşekküllerin faaliyet sahalarını tesbit, 
mevcut müessese ve işletmelerin diğer teşekkül
lere devri veya bir teşekkülde toplanması husu
sunu incelemek ve bu konularda teklifte bulun
mak, 

d) Teşekküllerin malî bünyelerini incele
mek ve bu konuda alınması gereken tedbirleri 
tesbit etmek, 

e) Devlet ve teşekkül iştiraklerini incele
mek, bunların tasfiyesi veya devri hususunda 
teklifte bulunmak, 

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

g) Muhasebe usullerinin ıslahı ve yekne
saklaştırılması için esaslar tesbit etmek, 

h) Teşekküllerin bünyesinde yapılması ge
rekli teknik ve idari ıslahata ait incelemeler 
yaptırmak ve bu inceleme sonuçlarını toplıya-
rak alınması gereken tedbirler hakkında tavsi
yelerde bulunmak, 

i) Bu hususlarla ilgili olmak üzere lüzum 
görülecek diğer işleri yapmak. 

Komisyon Maliye, Sanayi ve Ticaret Ba
kanlıkları ile Devlet -Plânlama Teşkilâtını ve 
Yüksek Murakabe Kurulunu temsil eden beş 
üyeden kurulur. Teşekküllere ait hususlarda 
ilgili Bakanlık temsilcisi komisyona katılır. 

Komisyon geçici olup kuruluşundan itibaren 
en fazla 3 yıl içinde çalışmalarını bitirerek da
ğılır. 

43 — 
Geçici Karma Ko. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Reorganizasyon 
Komisyonu 

GEÇÎCI MADDE 5. — Bu kanun hükümle
rine intibakı sağlamak için aşağıdaki görevleri 
ifa etmek üzere Maliye Bakanlığına bağlı olarak 
«İktisadi Devlet Teşekkülleri Reorganizasyon 
Komisyonu» kurulur. 

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

b) Mevcut teşekkülleri ayrı ayrı inceliyerek 
bunlara verilmesi gereken hukuki bünye hak
kında teklifte bullunmak, 

c) Teşekküllerin faaliyet sahalarını tesbit, 
mevcut müessese ve işletmelerin diğer teşekkül
lere devri veya bir teşekkülde toplanması hu
susunu incelemek ve bu konularda teklifte bu
lunmak, 

d) Teşekküllerin malî bünyelerini incele
mek ve bu konuda alınması gereken tedbirleri 
tesbit etmek, 

e) Devlet teşekkül ve iştiraklerini incele
mek, bunların tasfiyesi veya devri hususunda 
teklifte bulunmak, 

f) Teşekküllerin aktif ve pasif kıymetleri
nin yeniden değerlendirilmesine ait esasları tes
bit etmek, 

g) Muhasebe usullerinin ıslahı ve yekne
saklaştırılması için esaslar tesbit etmek, 

h) Teşekküllerin bünyesinde yapılması ge
rekli teknik ve idari ıslahata ait incelemeleri 
yaptırmak ve bu inceleme sonuçlarını toplıya-
rak ele alınması gereken tedbirler hakkında 
tavsiyelerde bulunmak, 

i) Bu hususlarla ilgili olmak üzere lüzum 
görülecek diğer işleri yapmak, 

Komisyon Maliye, Sanayi ve Ticaret bakan-
lıklariyle Devlet Plânlama Teşkilâtını ve Yük
sek Murakabe Kurulunu ve Devlet Personel Da
iresini temsil eden 6 üyeden kurulur. Teşekkül
lere ait hususlarda ilgili Bakanlık temsilcisi ko
misyona üye olarak katılır. Komisyona Maliye 
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Geçici Karma Ko. 

Komisyon iktisadi Devlet Teşekkülleri hak
kında her türlü incelemeyi yapabileceği gibi 
bu teşekküllerin memur ve müstahdemlerini, 
özlük hakları teşekküllerince karşılanmak üze
re geçici olarak çalıştırabilir veya dışardan mü
tehassıs veya yardımcı personel kullanabilir. 

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

Komisyon üyelerine, uzmanlara ve diğer per
sonele verilecek ücret ve diğer özlük haklar 
Bakanlar Kurulunca tâyin olunur. 

Yürürlük hükmü 
MADDE 36. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

Bakanlığı temsilcisi Başkanlık eder. Bu komis
yonda dairelerini temsil eden memurların dai
releri ile bağı devam eder. Özlük hakları daire
lerince ödenir. 

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

Komisyon, İktisadi Devlet Teşekkülleri hak
kında her türlü incelemeyi yapabileceği gibi bu 
teşekküllerin memur ve müstahdemlerini, öz
lük hakları teşekküllerince karşılanmak üzere 
geçici olarak çalıştırabilir, veya dışardan mü
tehassıs veya yardımcı personel kullanabilir. 

Komisyonun giderleri 154 sayılı Kanuna gö
re Maliye Bakanlığı bütçesine konulan ödenek
ten karşılanır. 

Komisyon üyelerine, uzmanlara ve diğer per
sonele verilecek ücret ve diğer özlük haklar 
Bakanlar Kurulunca tâyin olunur. Bu ödeme
ler 7244 sayılı Kanuna tabi değildir. Komisyo
nun çalışma şekli Maliye Bakanlığınca bir yö
netmelikle belli edilir. Komisyonca hazırlana
cak rapor, teklif ve tavsiyeler Maliye Bakanlı
ğına verilir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin denetlenmesi ile ilgili Yüksek De
netleme Kurulu hakkındaki Kanun yürürlüğe 
girinceye kadar 3460 ve 23 sayılı kanunların 
Yüksek Murakabe Heyeti ile ilgili hükümleri 
uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 7. — iktisadi Devlet Te
şekküllerine ait personel rejimi yeniden düzen
leninceye kadar, bu kanunun 30 ncu maddesi
nin birinci ve ikinci fıkralarına göre verilecek 
ikramiye yerine, 7244 sayılı Kanunun esasları 
dâhilinde 3659 sayılı Kanunun 4621 sayılı Ka
nunla değiştirilmiş bulunan 13 ncü maddesinin 
(C), (E) ve (G) fıkralarında verilmesi hükme 
bağlanmış bulunan ikramiye, prim ve temettü 
verilir. 

Yürürlük hükmü 

' MADDE 37. — Tasarının 36 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Yürütme hükmü 

MADDE 37. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

1.11.1962 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

ff. Dinçer 
Devlet Baltanı 
A. Ş. Ağanoğlu 
Devlet Bakanı 

N. ökten 
Millî Savunma Bakanı 

/. Sfancar 
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkin 
Millî Eğitim Bakanı 

Ş. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 

M. Ete 
GKim. ve Tekel Bakanı 

O. öztrak 
Ulaştırma Bakanı 

R. öçten 
Sanayi Bakanı Ba 

F. Çelikbaş 
İmar ve iskân Bakanı 

F. K. Gökay 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

İçişleri Bakam 
H. O. Bekata 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Bayındırlık Bakanı 
t. Seçkin 

Sa ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Taran Bakanı 
M. İzmen 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Ya. ve Turizm Bakanı 
C. T. Karasapan 

Geçici Karma Ko. 

MADDE 38. — Tasarının 37 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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«startı: S M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 280 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair C. 
Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 

(M. Meclisi 1/468; C. Senatosu 1/245) 
(Kot : O. Senatosu S. Sayısı : 159) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 21 . 6 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2304 -1/245 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 12 . 6 . 1963 gün ve 1/468 sayılı yazınıza karşılıktır : 
1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının, 

Karma Bütçe Komisyonunun değiştirişine bağlı metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
20 . 6 . 1963 tarihli 78 nci Birleşiminde aynen kabul edilerek dosya ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla 
Suad Hayri Ürgüplü 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not 

• • 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No: 1/245 
Karar No: 251 

Açık oy neticesi : *' 
Kabul : 96 
Ret : 1 
Çekinser : —T-

24 . 6 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 20.6.1963 tarihli 78 nci Birleşiminde aynen kabul edi
len «1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı> ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Hatay Milletvekili 

Sekip înal 



Donana : 1 
Toplantı : 2 M Î L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 7 9 21 ö k 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Geçici 84 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ile 
Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi 2 / 2 4 3 ; C. Senatosu 2 /49) 
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 136) 

C. Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2024-2/49 

İÜ . 6 . 1963 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 5.4.1963 gün ve 2167-9851 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 84 ncü madesinin değiştirilmesine ve 

bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisi Genel Kurulunca ka
bul edilen metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11.6.1963 tarihli 73 ncü Birleşiminde ay
nen kabul edilerek dosya ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Suad Hayrı Ürgüplü Y. 
Uıımlhuriyeit Senatosu Balkanı 

t. H. Tigrel 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Esas No : 2/243 
Karar No : 110 

28 . 6 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cuırrihuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11.6.1963 tarihli 73 ncü Birleşiminde kabul edilen 
«Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçidi 84 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 
bıı kanuna geçici bir madde eklenmesine dair»1 kanun teklifi 'Komisyonumuzda ilgili Hükümet tem
silcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Kanun teklifi Cumhuriyet Senatosunda müzakere edilirken 5434 sayılı Kanuna eklenecek olan 
geçici maddenin numarası (111) olarak tesbit edilmiştir. 

Mezkûr kanuna eklenecek geçici maddelerin numaralanması icaJbettiğinden Cumhuriyet Senato
sunca yapılan bu ilâve Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 
#. İnal 
Artvin 

S. 0. Avcı 
Kırşehir 

A. Bilgin 
Sürt 

Ay Ya§a 

Başkan V. 
Balıkesir 

F. tslimyeli 
Aydın 

L Sezgin 
Konya 

/. Baran 
Sinop 

M. Alicanoğlv 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 
Gümüşane 
S. Savacı 

Konya 
R. özal 
Sivas 

M. Vural 

Kâtip 
Yozgat 
V. Uyar 

İzmir 
N. Mirkelâmoğlu 

Sakarya 
N. Boyar 
Trabzon 
A. Şener 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

YÜZONtBÎRİNÖÎ İBÎRIiEŞÎM 

9 . 7 . 1963 Salı 

Saat : 14,00 

I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKÎNCÎ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL | 

GÖBİÜŞME • 

1. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraklık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın bedeli
nin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

2. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nım, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/519) I 

3. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 

4. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına başlanıp son
radan durdurulan soğuk hava deposunun ikma
linden vazgeçildiğinin doğru, olup olmadığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/525) 

5. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne kadar il
çe olmaması sebebine dair, İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/551) 

6. — İstanbul Milletvekili Vahyi Özarar'ın, 
istanbul'un Sağmalcılar köyü ile Göktepe na
hiyesinin su ihtiyacının halli için ne düşünüldü
ğüne ve bu yerlere birer sağlık merkezi açılma- | 

I sına lüzum görülüp görülmediğine dair İmar ve 
İskân Bakanından sözlü sorusu (6/582) 

7. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya ilinin imar plânında, son üç yıl içinde, 
kaç defa tadilât yapıldığına dair İmar ve İskan 
Bakanından sözlü sorusu (6/583) 

8. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
I Gazipaşa ovasmdaki akarsuların ıslahı ile ova

nın sulanması konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/584) 

9. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Serik ilçesi içme suyunun ihtiyaca cevap ver
mediği konusunda bir talep yapılıp yapılmadı
ğına ve elektrik üretiminin ihtiyaca yeter olup 
olmadığına dair, İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/585) 

10. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Oilesiz'in, ormanların korunması ve orman böl-

j gesinde yaşıyan vatandaşların geçimlerinin te-
I mini için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 

Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/588) 

11. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Gümüşhacıköy ve Göynücek ceza evlerinin ıs
lahı veya yeniden inşası hakkında ne düşünül
düğüne dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/589) 

12. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'm, Batı - Trakya'da, halen faaliyette kaç 
Türk ilkokulu, ortaokulu ve lisesi bulunduğu
na ve bu okulların öğretim ve öğretmen durum
larına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/591) 

13. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin evvelce ilçesi olan ve 
sonradan köy haline getirilen Abana'nın, yeni
den ilçe haline getirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair, İçişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/593) 



14. — Kastamonu Milletvekili - Ali özdik 
menli'nin, Kastamonu ilinin sahil ilçelerinde 
fındık yetiştirilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair, Ticaret ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu. (6/594) 

15. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
OENTO Andlaşmasına dâhil memleketleri kal
kındırmak maksadiyle inşa edilecek Karaşi -
Tahran - Ankara arasındaki 600 hatlık radyo
link şebekesinin Güney bölgesinden geçirilme
mesi sebebine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/595) 

16. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, 
Orman İdaresinin, bilhassa Güney bölgesinde, 
vatandaşların tapulu arazilerine ağaç dikip mü
dahale etmesinin doğru olup olmadığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/596) 

17. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Karayolları tarafından istimlâk edi
len ve bedeli ödenen Giresun'un Piraziz PTT 
binasının yeniden yapılmaması sebebine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/593) 

18. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin '-
in, Abana'nın yeniden ilçe ^aline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/599) 

19. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
mn Dinamit ve trol ile balık avlamanın önlen
mesi hususunda no düşünüldüğüne dair Tarım 
ve Tioaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/601) 

20. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
Dış memleketlerde tahsilde bulunan öğrencile
re ödenen döviz miktarının neye göre tesbit 
olunduğuna dair Maliye ve Millî Eğitim Bakan
larından sözlü sorusu (6/603) 

21. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, gecekondu yapan vatandaşlara beledi
yelerce verilen para cezaları hakkında ne dü
şünüldüğüne dair İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/605) 

22. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, şehirlerdeki sokak ile köy isimlerinin 
hangi sebeple değiştirildiğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/606) 

23. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, tren ücretlerinde yapılan indirimlerin 

2 — 
I öğretmen ve öğrencilere neden tatbik edilme

diğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/607) 

24. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Devlet Su İşleri tarafından çiftçilerden 
alınan su ücretlerinin geçici veya devamlı ola
rak alınmaması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/608) 

25. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, ithal edilen traktör, motor ve aletleri
nin çiftçilere ucuz satılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/609) 

26. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından it
hal ve monte edilen traktörlerin çiftçilere geç 
verilmesi sebebine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/610) 

27. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Elmalı - Fethiye yolunun geçide açılması ve El
malı Karagöl'ünün kurutulması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/611) 

28. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Devlet Hastanesinin, son beş yıl için
de, kaç defa teftiş edildiğine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/613) 

29. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As
kerî Tıp Akademisi binasının durumuna dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/614) 

30. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, İpsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi 
Baş'm emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/615) 

31. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer 
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/616) 

32. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Erzurum İmam - Hatip Okulunda vukubulan 
boykot olayının, basında belirtilen tarzda çere-
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yan edip etmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/617) 

33. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'm, 
Kıbrıs'ta Anayasanın Makarios Hükümeti tara
fından ihlâl edilmesi konusunda ne düşünüldü
ğüne dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/618) 

34. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Almus ilçesine bağlı baraj gölü içerisinde 
kalan bir kısım arazînin istimlâk bedellerinin 
ne zaman verileceğine dair, Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/619) 

35. — İstanbul Milletvekili Saadet Evren'in 
Koalisyon Hükümetinin, işe başladığı tarihten 
bu yana, Kıbrıs Anayasasının ve Andlaşmala-
rın tam olarak uygulanmasını sağlamak bakı
mından tatbik ettiği tedbirlere dair, Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/620) 

33. — Çankırı Milletvekili Rahmi Inceler'in, 
köy kalkınması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/621) 

37. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm 
olup olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak 
düşen uçak olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/622) 

38. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, il 
ve ilçelerde ziraat odalarının kurulmaması sebe
bine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/623) 

39. — Siirt Milletvekili Süreyya Önerin, 
Kurtalan, Beşiri, Batman ve Sinan mmtakala-
rmda ekilen tohumluk buğdayların ıslahı husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Tarım ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/624) 

40. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
memleketimizde istihsal edilen palamut miktarı
na ve bunun nerede istihlâk edildiğine dair Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/625) 

41. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Edirne İlinde kurutulan arazi miktarı
na ve bu arazilerin ne suretle dağıtılacağına 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/626) 

42. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
in, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 1963 

ve 1964 ve 1965 yıllarında tanm ve sanayi alan
larında ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta
rım ve Sanayi Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/627) 

43. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, memleketimizde, son beş yıl içinde, ne kadar 
difteri ve boğmaca vakası olduğuna ve bu has
talıklardan kaç çocuk öldüğüne dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/628) 

44. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, yurdumuzda, son on yıl içinde ne kadar tifo 
ve paratifo vakası olduğuna ve bu hastalıklar 
sebebiyle kaç ölüm tesbit edildiğine dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/629) 

45. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğ-
lu'nun, 1962 yılı fındık mahsulü için tesbit edi
len ihraç fiyatının hangi esaslara istinadettiği-
ne ve bu fiyattan aşağı satış teklifi olup olma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/630) 

46. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nın, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgele
rinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair Tanm 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu. (6/681) 

47. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
halk tarafından sabun yerine kullanılmakta 
bulunan deterjanların insan cildine ve hazım 
cihazına zararlı olduğunun doğru olup olma
dığına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/632) 

48. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Hirfanlı Barajı gölünün etrafında bulunan ara
zinin sulanması ve bu araziden bol miktarda 
mahsul sağlanması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Tarım ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/633) 

49. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Keskin - Kırıkkale ile Keskin - İğdebeli arasın
daki şose yolların ne zaman asfaltlanacağına da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/634) 

50. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, pancar fiyatlarının artırılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/635) 

51. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, hububatın bugünkü satış fiyatiyle ilerde 



tesbit olunacak satış fiyatı arasında bir fark 
olup olmıyacağma dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/636) 

52. — Eskişehir Milletvekili Oelâlettin Uzer'-
in, tarımsal plânlamaya yarar bir harita veya 
raporun bulunup bulunmadığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/637) 

53. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile Kırşehir'e ne gibi 
büyük bir yatırım yapılacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/638) 

54. — Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, 
Muğla iline, 1963 yılında, turizm bakımından 
ne yapıldığına ve yapılması düşünülen işlere 
dair Basın - Yayın ve Turizm Bakanından söz
lü sorusu (6/639) 

55. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, Görele Kaymakamı Babür Ünsal'ın 
Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/640) 

56. — İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'-
m, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne ve bu 
ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/641) 

57. —- Giresun Milletvekili ibrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, kaç ilçede tekel memurluğu ol
madığına dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu. (6/642) 

58. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem Kı
lıçoğlu'nun, halen kaç ilçede askerlik şubesi 
olmadığına dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/643) 

59. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, ilçelerdeki fındık tarım satış 
kooperatifleri seçimlerinden kaçının iptal edil
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(6/644) 

60. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
mavi küf hastalığının başlamasından itibaren 
tütün ekicilerine ne yardımda bulunulduğuna 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/645) 

61. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Tarım Bakanlığı Teşkilâtına mensup 
bulunan, Giresun merkezi ilçelerinde görevli 
kaç memurun yerinin değiştirildiğine dair Ta
nın Bakanından sözlü sorusu. (6/646) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — Idarei Umumiyei Vilâyat Kanununda 

değişiklikler yapılmasına dair kanun tasarısı 
ve O. Senatosu içel Üyesi Oavit Tevfik Okyayuz 
ve 6 arkadaşının, Idarei Umumiyei Vilâyat Ka
nununa bâzı maddeler eklenmesine, bu kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı 
maddeleriyle bâzı kanunların kaldırılmasına 
dair kanun teklifi ve içişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/399, 2/340) (S. Sayısı : 
285) [Dağıtma tarihi : 27 . 6 .1983] 

IV 
A - HAKLARINDA IVEDlLÎK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 
1/468; C. Senatosu 1/245) (S. Sayısı: 280) 
[Dağıtma tarihi: 26.6.1963] 

2. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 
Şen'in, bâzı müessese, teşekkül ve işletmele
rin kullandıkları, «Devlet» kelimeli isimlerin 
kaldırılması hakkında kanun teklifi ve içişleri 
ve Anayasa komisyonları raporları (2/489) (S. 
Sayısı : 279) [Dağıtma tarihi : 27. 6 .1963] 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklik hakkında Millet Meclisi Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/345; C. Senatosu 
1/215) (S. Sayısı : 124 ve 290) [Dağıtma tarihi: 
1 . 7 . 1963] 

4. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü mad
desine bir ek fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (2/495) (S. Sa
yısı : 291) [Dağıtma tarihi: 1 . 7 . 1963] 

5. — Tohumlukların tescil, kontrol ve serti-
fikasyonu hakkında kanun tasansı ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler hak-



kında 0. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/247; C. Sena
tosu 1/211) (S. Sayısı : 119 a ek) [Dağıtma ta
rihi : 2 . 7 .1963] 

6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Unaldı'nın, 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 84 
ncü maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ile Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2/243, C. Senatosu 2/49) (S. Sayısı : 79 a ek) 
[Dağıtma tarihi : 3 . 7 .1963] 

7. — îzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 
13 arkadaşının, Anayasa nizamını millî güvenlik 
ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkında 5.3.1962 
tarih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılması'hakkında kanun teklifi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporları (2/289) (S. Sayı
sı : 302) [Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1963] 

8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
İsrail Devleti Hükümeti arasındaki 18 Mart 
1960 tarihli Ticaret Andlaşmasma Ek Protokol 
ile eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/460) (S. Sayısı : 307) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

9. — «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma İstik
razı» ndan doğan İngiliz alacakları artıkları
nın tesviyesi için Hükümetimizle Birleşik Kı-
rallık Hükümeti arasında yapılan Andlaşmaya 
ait teati edilen 27 Aralık 1962 tarihli mektup
ların onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/455) (S. Sayısı : 309) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

10. —• «Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya 
Halk Cumhuriyeti arasındaki 5 Nisan 1954 ta
rihli Ticaret Andlaşmasma Ek Protokol» ile 
eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu tezkeresi (1/447) (S. Sayısı : 310) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

11. — «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hü
kümeti arasında münakit 31 Aralık 1959 tarihli 
Ticaret Anlaşmasına Ek Protokol» ile eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasansı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi 
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(1/445) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
6 . 7 .1963] 

12. — «Türkiye ile Polonya arasında 18 
Temmuz 1948 de akdolunan Ticaret ve Tediye 
Andlaşmasma Ek Protokol» ile eklerinin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasansı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi 
(1/444) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma tarihi : 
6.7.1963] 

13. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovak
ya Cumhuriyeti arasındaki 9 Temmuz 1949 ta
rihli Ticaret Andlaşmasma ek Protokol» ile ek
lerinin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tes
keresi (1/442) (S. Sayısı : 314) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

14. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgar Halk 
Cumhuriyeti arasındaki 23 Şubat 1955 tarihli 
Ticaret ve Ödeme Andlaşmasma ek Protokol» 
ile eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/441) (S. Sayısı : 315) [Dağıtma 
tarihi : 6.7.1963] 

15. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında teati 
olunan 8 Nisan 1961 tarihli mektupların tatbi
katı ile ilgili olarak iki Hükümet arasında im
zalanan zabıtnamenin ve teati olunan ek mek
tupların onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/422) S. Sayısı : 316) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 . 1963] 

16. — Hükümetimiz ile^Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetinin resmî bir kurulu olan 
Export - İmport Bank of Washington arasında 
imzalanan istikraz andlaşmasmm onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/373) (S. Sa
yısı : 317) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 .1963] 

17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasın
daki 12 . 5 . 1949 tarihli Ticaret ve Tediye 
Andlaşmasma ek protokole ilişik olarak 11.9 . 
1962 tarihinde teati olunan «Şanj Garantisi mek
tupları» nın onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasansı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/363) (S. Sayısı : 318) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 
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18. — Türkiye Cumlhuriyeti Hükümeti ile 

Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imza edilen «Türkiye ile Polonya arasındaki 18 
Temmuz 1948 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaş
malarına ek protokol» ile ilişiklerinin onaylan
masının uygun bulunması hakkında kanun ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/186) 
(S. Sayısı : 819) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti arasında im
za edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Endonezya 
Cumhuriyeti arasında Ticaret Anlaşması» ile ek
lerinin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tez
keresi (1/190) (S. Sayısı : 320) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

20. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
akdolıman 29 Temmuz 1961 tarihli zirai madde
ler andlaşması ve ekleriyle bu andlaşmada ya
pılan 6 Eylül 1961, 8 Aralık 1961, 3 Ocak 1962, 
14 Mart 1962 ve 21 Haziran 1962 tarihli deği
şikliklerin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Anayasa Komisyonu mü
talâa raporu ile Ticaret Komisyonu raporu 
(1/281) (S. Sayısı : 322) [Dağıtma tarihi : 
6.7.1963] 

21. — Milletlerarası Kalkınma idaresi ile Hü
kümetimiz arasında imzalanan İkraz Andlaşma-
smın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezke
resi (1/384) (S. Sayısı : 323). [Dağıtma 
tarihi : 6.7.1963] 

22. — Milletlerarası Kalkınma Birliğinden 
temin olunan kalkınma kredisi andlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi 
(1/383) (S. Sayısı : 324) [Dağıtma tarihi : 
6.7.1963] 

23. —• Hükümetimizle Milletlerarası Kalkın
ma İdaresi arasında imzalanan İkraz Andlaşma
sının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi 
(1/381) (S. Sayısı : 325) [Dağıtma tarihi : 
6.7.1963] 

24. — Milletlerarası Telekominikasyon An
laşmasına ekli (1958 Cenevre revizyonu) tel
graf ve telefon tüzüklerinin onaylanmasının uy-

— gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışiş

leri Komisyonu tezkeresi (1/362) (S. Sayısı : 
326) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

25. — 25 Kasım 1958 tarihlî Türkiye - İngil
tere, 27 Kasım 1958 tarihli Türkiye - Federal 
Almanya, 28 Kasım 1958 tarihli Türkiye - Fran
sa ve Türkiye - Belçika, 29 Kasım 1958 tarihli 
Türkiye - Holânda ve Türkiye - İtalya, 17 Aralık 
1958 tarihli Türkiye - İsveç ve Türkiye - Dani
marka, 18 Aralık 1958 tarihli Türkiye - Porte
kiz, 19 Aralık 1958 tarihli Türkiye - Norveç, 
22 Aralık 1953 tarihli Türkiye - İsviçre ve 29 
Ocak 1959 tarihli Türkiye - Avusturya kredi 
andlaşmalannın onaylanmasının uygun bulun
ması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu tezkeresi (1/124) (S. Sayısı : 327) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 .1963] 

26. — Amerika Birleşik Devletlerinin bir te
şekkülü olan Export - İmport Bank ile Hükü
metimiz ve Orman Genel Müdürlüğü arasında 
akdedilen 4 milyon dolarlık istikraz andlaşma
sının tadiline dair andlaşmanm onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/249) (S. Sa
yısı : 328) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

X 27. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri (1/182) (S. Sayısı : 339) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

V 
tKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — İmar Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair tasan ve îmar ve îskân, 
tçişleri ve Adalet komisyonları raporlan 
(1/205) (S. Sayısı : 65) [Birinci görüşme tarihi: 
27 . 6 .1963] 

X 2. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrası
nın 3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı : 109) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 .1963] 
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X 3. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben- , 

zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl
masına dair ek Sözleşmenin onaylanmasının uy- | 
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve iç-
işleri ve Dışişleri komisyonları raporlan (1/350) 
(S. Sayısı : 110) [Birinci görüşme tarihi : 
27 .6 .1963] 

4. — Ünye'nin Hamdiye mahallasi, hane 95, 
cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hasbioğlu, Fatma Şeker'den doğma 24 Teşrini 
sani 1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğen-
oğlu'nun, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/510) (S. Sayısı : 117) [Birinci görüşme I 
tarihi: 27 . 6 . 1963] ^ I 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 noü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapo- j 
ru (2/385) (S. Sayısı : 130) [Birinci görüşme 
tarihi : 27. 6 .1963] 

6. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun | 
115 saylı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci | 
maddelerinin tadiline dair kanun tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Üniver- | 
siteler Kanununun Anayasaya aykırı hükümle- | 
rinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/257, 2/444) (S. ı 
Sayısı : 134) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

7. — Nallıhan ilçesinin Beydili nahiyesinin-
Çive köyü hane 5, cilt 3 ve sayfa 100 sayısında 
nüfusa kayıtlı Mehmet ve Emine oğlu 29 Teş
rinievvel 1339 doğumlu Durmuş Çetinkaya'nın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/414) (S. Sayısı : 138) [Birinci görüşme ta
rihi : 27 . 6 .1963] 

8. — tzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, ; 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 494 : 499 ncu maddelerinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/75) (S. Sayısı : 146) 
[Birinci görüşme tarihi : 27. 6 .1963] 

9. — Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyü, hane 
398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa kayıtlı, 
Gebze 15. Mot. Top. Tb. da er Ahmedoğlu Emi
ne'den doğma 1.1.1932 doğumlu İzzet Sivaslı 
ile Taşköprü ilçesinin Karapürçek köyü, ha
ne 2, cilt 19, sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı 
birlikte er Hüseyinoğlu Zeliha'dan doğma 12 

Nisan 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/545) (S. Sa
yısı : 148) [Birinci görüşme tarihi: 27. 6.1963] 

X 10. — Türkiye ile İran arasında akdedilen 
Kültür Andlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasansı ve Dışişleri 
ve Millî Eğitim komisyonlan raporları (1/228) 
(S. Sayısı : 163) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 .1963] 

X 11. — Televizyon filimleri vasıtasiyle prog
ramların mübadelesine dair Avrupa Andlaşma
sının onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasansı ve Dışişleri ve Millî Eği
tim komisyonları raporları (1/319) (S. Sayısı : 
164) [Birinci görüşme tarihi : 27.6.1963] 

X12. — Türkiye ile Afganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasansı ve 
Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonlan rapor
ları (1/236) (S. Sayısı : 165) [Birinci görüşme 
tarihi : 27. 6.1963] 

13. — İçel Milletvekili Yahya Dermancı ve 
Mazhar Arıkan'm, İstiklâl Savaşma iştirak eden 
M. Hilmioğlu M. Rifat Özaydın'a vatani .hizmet 
tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi, 
Maliye ve Plân komisyonları raporlan (2/281) 
(S. Sayısı : 202) [Birinci görüşme tarihi : 
27.6.1963] 

14. — Sivas Kongresince seçilen Temsil He
yeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Birinci Döneminde bulunan üyelere vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun tasansı, Maliye ve Plân komisyonlan ra
porları (1/352) (S. Sayısı : 205) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6.1963] 

15. — Köy enstitüleri ve ilk öğretmen okul-
larınm birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 5 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sansı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlan ra
porlan. (1/239) (S. Sayısı : 217) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6.1963] 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 
Avrupa Fonundan temin olunan kredinin Dev
let borcu olarak Hazine hesaplanna intikali ve 
Türk Lirası karşılıklarının kullanılma şekli 
hakkında kanun tasansı ve Dışişleri, Maliye 
ve Plân komisyonlan raporları. (1/248) (S. Sa
yısı: 218) [Birinci görüşme tarihi: 27 . 6 .1963] 



nu raporu (1/393) (S. Sayısı : 241) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6.1963] 

24. — Havza ilçesinin, Çakırallan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu Mevlûde'den doğma, 1 . 1 . 1939 
doğumlu Bayram Kalpaklı'nm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/560) (S. Sayı
sı : 242) [Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

25. — Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü hane 32, 
cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı Ah-
metoğlu Hatice'den doğma 10 . 1 . 1933 Ala
şehir doğumlu Süleyman Bozkurt'un ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/569) 
(S. Sayısı : 243) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

26. — Ankara Kızılcahamam, ilçesinin Pa
zar nahiyesi Ağacaviran köyü hane 19, cilt 
3 ve sayfa 31 de nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu 
Fatma'dan doğma 3 . 4 . 1962 ve tashihan 
9 . 8 . 1938 doğumlu Ali Osman özden'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/581) (S. Sayısı : 244) [Birinci görüşme 
tarihi : 27 . 6 .1963] 

27. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıtlı Osmanoğlu, Na
zif e'den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan'-
ın Ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/582) (S. Sayısı : 245) [Birinci görüş
me tarihi : 27 . 6 .1963] 
B - BİBÎNCÎ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

ÎŞLER 

X 17. — Milletlerarası Adaflet Divanı Sta
tüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan ve hukuki uyuşmazlıkların çö
zülmesi hususunda Divanın yargı hakkını ön
ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katıl
mamız hakkındaki 5047 sayılı'Kanunun yeniden 
uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/293) (S. 
Sayısı: 226) [Birinci görüşme, tarihi: 27.6.1963] 

X 18. — Evlilik dışı çocukların tanınmala
rını kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki [sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, içişleri ve Adalet komisyonları ra
porları (1/233) (S. Sayısı : 227) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

19. — Hınıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt 
köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107 de (kayıtlı Be-
kiroğlu Belkısa'dan doğma 1939 doğumlu Be-
dih Kılıç'm ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/205) (S. Sayısı : 233) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

20. — Karamürsel ilçesinin Mahmudiye kö
yü hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında nüfusa 
kayıtlı Receboğlu, Hanife'den doğma 18 Mart 
1341 doğumlu Hasan Şeker'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/542) (S. Sa
yısı : 234) [Birinci görüşme tarihi: 27 . 6 . 1963] 

21. — Fethiye ilçesi Girdev köyü nüfusunun 
hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 sayısında kayıtlı 
Naimoğlu Döndü'den doğma Mart 1933 doğum
lu Süleyman Ağırbaş'm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı : 235) 
[Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

X 22. — «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma istik
razı» ndan doğan İngiliz alacakları bakiyesinin 
tesviyesi için Birleşik Kırallıkla Türkiye arasın
da mektup teatisi suretiyle yapılan 23 Haziran 
1962 tarihli Andlaşmanın onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 237) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 .1963] 

X 23. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşeb
büslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hak
kındaki Kanunun 6 ncı maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Plân Komisyo-

X I . — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanım tasarısı 
VQ Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/225) (S. Sayısı : 120) [Dağıt
ma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

2. _ Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporları 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963] 



3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanım teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963] 

4. — Karasuları kanunu tasarısı ve Dışişle
ri, Millî Savunma ve İçişleri komisyonları ra
porları (1/206 S. Sayısı : 156) [Dağıtma ta
rihi : 26.4.1963] 

X 5. — Kan gruplarının tâyinine yarıyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/349) (S. Sayısı : 161) [Dağıtma ta
rihi : 9 . 5 . 1963] 

X 6. — özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik 
kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşmaya 
dair Avrupa Andlaşmasmın onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/351) (S. Sayısı : 162) TDa-
ğıtma tarihi : 9 . 5 .1963] 

X 7. — 1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Savunma, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları. (1/214) (S. Sayısı : 216) 
[Dağıtma tarihi : 30.5 .1963] 

8. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları. (1/263) 
(S. Sayısı : 219) [Dağıtma tarihi: 30.5.1963] 

X 9. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporlan. 
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30 . 5.1963] 

10. — Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkındaki Kanunun 8 nci madde
sinin sonuna bir fıkra eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Baymdırhk ve Plân komisyonları 
raporları (1/341) (S. Sayısı: 238) [Dağıtma ta
rihi : 8.6.1963] 

11. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bayındırlık ve Plân komisyonları raporları 

(1/342) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma tarihi : 
8.6.1963] 

12. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Hân komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı-: 
240) [Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1983] 

13. — İstanbul Milletvekili Cihad Baban ve 
5 arkadaşının, Birinci Dünya ve İstiklâl Sa
vaşlarına iştirak eden Feracullahoğlu Ahmet 
Fahri özçelik'e vatani hizmet tertibinden ma
aş tahsisine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/285) (S. Sayısı : 
248) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1963] 

14. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 
ve 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı : 252) [Dağıtma tari
hi : 12 . 6 . 1963] 

15. — Karacabey İlçesi Sarıbey İslâm köyü 
hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı 
Ahmetoğlu, Sabriye'den doğma 19.10.1931 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye-
nisarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevketoğlu Nazmi
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güney'in 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/568) (S. Sayısı : 253) [Dağıtma tarihi : 
12 . 6 . 1963] 

16. — Gümüşane Milletvekili Nureddin öz-
demir ve 10 arkadaşının, 4273 sayılı Subaylar 
heyetine mahsus terfi Kanununun 5611, 6557 
ve 7417 sayılı kanunlarla muaddel 10 ncu mad
desine bir fıkra ve bu kanuna bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları (2/115) 
(S. Sayısı : 254) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 .1963] 

X 17. — Başbakanlık Basımevi döner ser
maye işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/316) (S. Sayısı : 255) [Dağıtma tarihi : 
13.6.1963] 

X 18. — Millî Eğitim Bakanlığına Ankara'
da yaptırılacak merkez binası için gelecek yıl
lara geçici taahhütlere girişilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim, Bayındırlık ve 
Plân komisyonları raporları (1/412) (S. Sayı
sı : 257) [Dağıtma tarihi : 13 . 6.1963] 
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19. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli 

ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tun
celi Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıya-
settin Karaca ve îzmir Milletvekili Mustafa 
Uyar'ın, Tescil edilmiyen birleşmeler ile bun
lardan doğan çocuklann cezasız tescili hakkın
da kanun teklifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân 
komisyonları raporları (2/219, 2/237, 2/238, 
ŞS/263) (S. Sayısı: 259) [Dağıtma tarihi: 15. 
6.1963] 

20. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
oğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/593) (S. Sayısı : 263) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 6 .1963] 

21. — ilköğretim ve Eğitim Kanununun 56 
nci maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
Çaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/456) 
(S. Sayısı: 264) rDağıtma tarihi : 18 . 6 . 1963] 

22. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Içişileri Komisyonu raporu. (1/458) 
(Ş. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1963] 

X 23. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen bir kısım Hazine alacaklarının si
linmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân Komis
yonu raporu (1/433) (S. Sayısı : 266) [Dağıt
ma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

24. — Türk vatandaşlığı kanunu tasarısı ile 
Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'm, 1312 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa ek kanun 
teklifi ve Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, Vatandaşlık Kanununun 10 ncu madde
sine iki fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Türk Va
tandaşlığı Kanununun 10 ncu maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (1/202, 2/18, 2/264, 2/389) (S. 
Sayısı : 267) [Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

25. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birli
ği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

26. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sayılı 
Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hüküm

ler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin son fıkrasının kaldırılması hakkın
da kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım komis
yonları raporları (1/435) (S. Sayısı : 269) [Da
ğıtma tarihi : 20 . 6 .1963] 

27. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sı ve Millî Savunma ve Plân komisyonları ra
porları (1/311) (S. Sayısı : 273) [Dağıtma tari
hi : 25 . 6 . 1963] 

28. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu 
(1/467) (S. Sayısı 278) [Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 
1963] 

29. — Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsa
ları kanunu tasarısı ve Maliye ve Ticaret ko
misyonları raporları (1/320) (S. Sayısı: 271) 
[Dağıtma tarihi: 26.6.1963] 

30. — Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik öğretim Müsteşarlığı Meslekî ve Tek
nik öğretim Yüksek Danışma Kurulu kanunu 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (1/262) (S. Sayısı: 274) [Dağıtma 
tarihi: 26.6.1963] 

31. — Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve 
yargılama usulleri hakkındaki Kanuna ilişik 
(1) sayılı cetvele bir kadro eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet ve Plân komisyonla
rı raporları (1/446) (S. Sayısı: 275) [Dağıtma 
tarihi: 26.6.1963] 

32. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonu raporu (2/497) (S. Sayısı: 276) [Da
ğıtma tarihi: 26.6.1963} 

33. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Bayındırlık Bakanlığı kıs
mına bâzı kadrolar eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/430) (S. Sayısı: 277) [Dağıtma 
tarihi: 26.6.1963] 

34. — Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazifeleri
ne dair kanuna bir madde eklenmesi hakkında 
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İcanun tasarısı ve Ticareıt Komisyonu raporu 
(1/371) (S. Sayısı : 281) [Dağıtma tarihi : 
%1 . 6 . 1963] 

X 35. — Harçlar kanunu tasarısı ile Balıke
sir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve iki arka
daşının, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci 
maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir 
fıkra eklenmesine dair ve Artvin Milletvekili 
Saffet Eminağaoğlu'nun , 5887 sayılı Harçlar 
Kanununun 1 nci maddesini değiştiren 6765 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifleri ve Geçici Komisyon raporu (1/395, 
2/305, 2/321) (S. Sayısı : 282) [Dağıtma tari
hi : 29 . 6 .1963] 

36. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 1111 
sayılı Askerlik Kanununun 2850, 3920, 4092, 
5010, 6867 ve 303 sayılı kanunlarla değişik 35 
nci maddesine bir (g) fıkrası eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Aydın Milletvekilli Hilmi Ay-

-dınçer'in, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 
nci maddesinin sonuna bir bent ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Mil
lî Savunma Komisyonu raporu (2/484, 2/472) 
(S. Sayısı : 287) [Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1963] 

X 37. — Damga vergisi kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayısı: 288) 
{Dağıtma tarihi : 29 . i .1963] 

38. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vas-
fi Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Sa
yıştay'a baş vurulacağına dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Maliye komisyonları raporları (2/33) 
<S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1963] 

39. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili îlhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. O. Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (B) fık
rasının kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ma
liye ye Plân komisyonları raporları (1/268, 
2/10) (S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1963] 

40. — Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında 
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/402) (S. Sayı
sı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1963] 

41. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : 
296) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963] 

X 42. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tari
hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde 
kültür mallarının korunmasına dair sözleşme» 
ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, pro
tokol ye kararlara katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Millî Savunma ve Millî Eğitim komisyonları ra
porları (1/306) (S. Sayısı : 289) [Dağıtma ta
rihi : 3 . 7 . 1963] 

X 43. — Muvazenei Umumiyeye dâhil bâzı 
dairelerin yapı işleri için gelecek yıllara geçi
ci yüklenmelere girişilmesi hakkındaki kanu
nun 1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine da
ir kanun rtasarısı ve Tarım, Bayındırlık, Ma
liye, ve Plân komisyonları raporları (1/376) 
(g. Sayısı : 297) [Dağıtma tarihi: 3 . 7 . 1963] 

X 44. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/370) (S. Sayısı : 298) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 7 . 1963] 

X 45. — İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iş
tirakleri hakkında kanun tasarısı ve C. Se
natosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı ve Diyar
bakır Milletvekili Alp Doğan Şen'in 3460 sayı
lı Kanunun bâzı maddilerinin değiştirilmesine 
dair ve 23 sayılı Kanunun kaldırılması hakkın
da kanun teklifleri ve Geçici Komisyon rapo
ru (1/317, 2/198, 2/183) (S. Sayısı : 303) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

X 46. — Devlet Yatırım Bankası hakkında 
kanun (tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/308) (S. Sayısı : 304) [Dağıtma tarihi : 
4 . 7 - 1963] 

47. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem özcan'ın, Ka
çakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sayılı 
Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve içiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/295, 
2/169) (S. Sayısı : 23 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 7 . 1963] 
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48. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, ı 

Hâkimler Kanununun Anayasaya aykın hü-
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddelerinin de- j 
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko- I 
misyonu raporu (2/439) (S. Sayısı : 299) [Da- j 
ğıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] j 

49. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu- ! 
oğlu'nun 4 . 4 , 1929 tarih ve 1412 sayılı Ceza | 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 4 . 6 . 1936 I 
tarih ve 3006 sayılı Kanunla değişen 305 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek- | 
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/416) (S. 
Sayısı : 301) [Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

50/— Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcuoğ-
lu'nun, 18 . 6 .1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk | 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 21.12 .1949 
tarih ve 5464 sayılı Kanunla değişen 8 ve 427 
nci maddeleriyle 438 nci maddesinin ilk fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/417) (S. Sayısı : 
300) [Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1963] | 

•••>-— ı a > 9 

X 51. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) 
(S. Sayısı : 305) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

52. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa 2 geçi
ci madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
C. Senatosu Üyesi Sami Küçük ve 16 arkadaşı
nın, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 5 nci mad-
sine 5 geçici madde eklenmesine dair ve C. Se
natosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve Kırk
lareli Üyesi Ahmet Naci Ari'nin, 1111 sayılı As
kerlik Kanununa ek kanun teklifi ile Aydın Mil
letvekili M. Şükrü Koç ve İstanbul Milletvekili 
Suphi Baykam'ın, 1076 sayılı Yedek subay ve 
yödek askerî memurlar Kanununun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici 
maddeler ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna bir ek 
madde ve iki geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifleri ve Geçici Komisyion raporu 
(1/478, 2/240,- 2/294, 2/320) (S. Sayısı : 340) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

(Yüzonbirinci Birleşim) 



Dönem : 1 t% âf\ 
^•iantı:2 MİLLET M*€*L 144 S. *«?ı*ı vAl) 
1111 sayılı Askerlik Kanununa 2 geçici madde eklenmesine dair tfa-
nun tasarısı ve C. Senatosu Üyesi Sami Küçük ve 16arkada^mm, 1111 

ne dair ve C/^rftoWTuTttc^ 
Üyesi Ahmet Naci Ari'nin, İ l 11 sayılı Askerlik Kanununa ek «kanun 
teklifi ile Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve İstanbul Milletvekili 
Suphi Baykam'ın, 1076 sayılı Yedek subay ve yedek askerî memur
lar Kanununun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine ye bu kanuna 
geçici maddekr ilâvesine ^dair 97 »ayılı 4^attuna-bir ek öıadde ve ik i 
geçici madde eklenmesi Itftkktnda kanun teklifleri ve Geçici Komisyon 

raporu (1/478, 2/240, 2/294, 2 /320) 

1111 sayılı Askerlik Kanununa 2 geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı ((1/478) 

T. C. 
başbakanlık 18 . 6 . 1963 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 1997/3085 
MÎLLET MEÖLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 15 . 6 .1963 tarihinde kararlaştırılan «1111 sayılı Askerlik Kanununa geçici 2 madde eklen
mesine dair kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
îsmet înönü 
Bâgbâkan 

^Aasayasa, -halkın öğrenim ve eğitimini «ağlamayı Devletin -başta gelen görevlerindenl&ymış 
%ul»jn8fi«kt&dır. -Bu husus, imkân olan «en kısa %amanda vatandaşları çağdaş uysgariık s&viye-
»ine o*ka*m«ıkla mümkün olur. 

Bunu gağlamaik üzere 4htîy*ea eê vlıp verecek «ayıda -öğretmen ikayriağı meydana getirilmesi 
için -97 *ayıh ̂ K«nun«n geşiei 2 ^ıci maddiyle ye^ek subay adayı öğretmenlik müessesesi M a s 

-edilmiş, (bu sayede yurtta birook iîfeelteul ve amıf mçıhnası -nfümkün olmuştur. A»eak bu fcaynsğı 
yalnız 4960 ve daha önefcki yıKa^da lise ve »raa dili okul %ıe»unîarı te5fkü*^mekte1oldüğö,H<iftn4ter 
çene bu kaynak biraz daha azalmaktadır ve birkaç sene sonra kaynakta iaydalamlaastfk yedek -mı-
=feay adayı öğretmen kalmamış olacaktır. -Bunun ftetitfesi olarak açılmıg Wrçctk^feıl ve -«öhıflar 
48apanaoak v̂e mütaa/kıp ısd»©le*de açılması plân-lanmı^ -ilkok-dllarda'a^Utmıyaöak&r. 

•İMi^aoa &evap vereföek;#ay*da *öğı»etmen bulö»mftdığiHfâan-ha;îen ilkokul çağında 2,5 milyotıa 
^^hkın^eooöğumuz öğrenimden 4Mafc¥i&a kalmaktadır. ©iğer Cafcaftan 17 milyon vatandaşımız <Ma-
ma - yazma dahi bilmemektedir. 
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Az gelişmiş bir memleket olmaktan kurtuluşun yolu çocuklarımızı ve vatandaşla'i-muzı kültür 

nuruna kavuşturmaktadır. IBu da ancak öğretimeıı ihtiyacının karşılanmasiyle mümkün olacak
tır. 

Her sene ilk öğretmen okullarından 5 bin öğrenci mezun olmaktadır. Muvazzaflık hizmeti iki 
sene olduğundan ve her sene yeni bir doğum Silah altına alındığına ıgiöre devamlı olarak 10 (bin 
öğretmenin silâh altında bulunması gerekir. Bu kadar 'büyük sayıda öğretmenin silâh altında tu
tulması ilk öğretim dâvasının tahakkukunu foüyük ölçüde geciktirmiş olacaktır, 

Bu ihtiyacı karşılamak maksadı ile ıgeçici bir devre için ilişik kanun tasarısı hazırlanmış hulun-
maktadır. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sami Küçük ve 16 arkadaşının, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 5 
nci maddesine 5 geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 

ve Anayasa Komisyonunun mütalâası (2/240) 
' • ' V " ; - ' ; . ' 4 . 5 . 1962 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1111 sayılı Askerlik Kanununa beş geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi eklidir. Gereği
nin yapılmasını arz ederim. 

Udini Küçük Suphi Gürşoytrak Mehmet özyünes Sezai O'Kan 

Kadri Kaplan Muzaffer Yurdakul er Ahmet; Yıldız Sıtkı Ulay 

Ekrem Acuncr Fikret Kuytak M. Şükran Özkaya Refet Aksoyoğhı. 

Suphi Karaman Kâmil Karavelioglu Mucip Ataklı Selâhattin özgür 

Vehbi Er sil 

1.111 SAYİLİ ASKERLİK KANUNUNUN 5 NCİ MADDESİNE GEÇİCİ MADDELER 
EKLENMESİNE DAİR KANUN GEREKÇESİ 

Milletçe çağdaş uygarlık seviyesine; çıkmak ve hürriyetlerimizin teminatı olan demokrasiyi kur
mak, yerleştirmek ve geliştirmek için tarih boyunca yaptığımız mücadelelerin ve edindiğimiz tecrü
belerin ışığında hazırlanmış bulunan ve halkoyu ile kabul edilen Cumhuriyetimizin yeni Anayasası, 
«Halkın öğrenim ve eğitim ihtiyaçlarını sağlama» işini Devletin başta gelen ödevlerinden saymış
tır. (Madde : 50) 

Böyle bir devlet anlayışına göre hazırlanmış bulunan ve kadın, erkek bütün vatandaşların, 
millî gayelere uygun olarak, bedenî, zihnî ve ahlâki gelişmelerini ve yetişmelerini hedef tutan 222 
sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 3 ncii maddesiyle bu konudaki gayelerin gerçekleşmesinde 
en önemli faktör olan öğretmen kadrosunun en geç 10 yıl içinde yetiştirilmesi için gerekli plânları 
hazırlaması ve uygulaması bakımından Millî Eğitim Bakanlığı yükümlü kılınmıştır, Böyle bir kad
ro sağlamak için bir yandan normal yollarla öğretmen yetiştirirken, diğer yandan da çok kritik 
durumda bulunan ilkokul öğretmeni ihtiyacının geleneksel ol miyarı ivedi tedbirlerle karşılanması 
kaçınılmaz bir zarurettir. 

Çağdaş uygarlık seviyesine erişme ve demokrasimizi pekiştirmemiz hususunda karşımızda en bü
yük engel cehalet bulunduğuna ve bu engelin aşılın asında da en önemli kuvvetin de idealist ve bil
gili bir öğretmen kadrosu olduğuna göre, bu noktadan hareket eden ihtilâl idaresi 97 sayılı Kanun
la bu probleme en pratik yardımcı hal çaresini bulmuştur. Millî Savunmanın esasen kadro fazlası 

M. Meclisi (S . Sayısı : 340) 
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bulunan lise ve muadili okullardan mezun olan gençlerin askerlik mükellefiyetlerini ilkokul öğret
meni olarak yapmalarını mümkün kılan bu kanun, yüzyıllardır bilgi ışığına hasret çeken en ücra 
yurt köşelerine ümit götürmüştür. Bu kanunla meslekleri ilkokul öğretmenliği olanlar hariç, 11 000 
kadar lise ve muadili okullardan mezun genç bütün yurtta bu kadar sayıda okul ve sınıf açılmasını 
ve okul çağındaki yüzbinlerce çocuğun sokaktan kurtularak bilginin ışığına ve şefkatin kucağına 
kavuşmasını mümkün kılmıştır. Ancak, 97 sayılı Kanun Yedek subay öğretmen olma hakkını sade
ce 15 Ekim 1960 tarihinden önce mezun olanlara ve o da bir defaya mahsus olmak üzere verdiğine 
göre, bu kanun gereğince askere alınıp da ilkokul öğretmeni olarak vazife gören - meslekleri öğret
menlik olanlar hariç - en az 11 000 gencin yeri 1962 yılında boşalacak ve Ekim 1962 tarihinde açıla
cak ders döneminde birçok okul ve dersaneler kapanacaktır. 

97 sayılı Kanunla sağlanan «Yedek subay öğretmen» denemesi gerek yetkililerin verdikleri bil
gilere gerek incelemelere dayanarak değerlendirildiği takdirde şu sonuçları verdiği görülür : 

1. Yedek subay öğretmen denemesinden, öğretimde % 99 basan sağlanmıştır. 
2. Bu denemeyle köy ve köylü realitesi, köy hizmetlerinin psikolojik ve sosyal yönden taşı

dığı güçlükler, daha doğrusu köyün katı gerçekleri, bu gerçeklere u&ak kalmış bir aydın kütle 
tarafından ilk, elden yaşammış, öğrenilmiş ve dite getirtmiştir. Böylece idealist iaıyidm için 
memleketin bütün problemlerinin temelinde yatan ana problemin çözümünde kendine düşen rolü 
oynaması imkânı belirmiştir. 

3. Bu deneme, yalnız yurt içinde gözle görülür elle tutulur bir etki yapmakla kalmamış aynı 
zamanda dünya çapında da afkisleri olmuştur. 

Durum böyle olduğuna göre 97 sayılı Kanunun çok kritik olan ilkokul öğretmeni ihtiyacı
nı .karşılamak bakımından sağladığı imlkânlairdan bir anda vazgeçmek, eğitim seferberliği ve 
plânlamasında telâfisi' çok güç boşluklaır yaratacaktır. Problemin me derece kritik olduğunu il
gililerden alınan şu istatistik! bilgiler daha açık bir şekilde ifade edecektir. Halen olkul çağında 
olup da okulsuz veya okul dışında bulunıaaı çocuk sayısı, 1961 bilgilerine göre, 1 500 000 kadar
dır. Yeni ilkokul öğretmeni ihtiyacı da 30 000 kadardur. On yıl içinde bu ihtiyaç 92 000 e vara
caktır. Bugünkü tempo ile on yılda ancak 40 000 öğretmen yetiştirmek mümkün olabilecektir. 
Bunlarla ihtiyacın ancak % 42 si karşılanabilecektir. Bu rakamlar da gösteriyor ki problemin 
ciddiyet ve vehameti kairşısm'da, normal bir plânlamamın! yanı sıra ivedi ve pratik tedbirler «al
mak şarttır, 97 siayılı Kanun böyle biır tedbir getirmıiş bulunmaktadır. Mevcut şartlar altında 
ve yukardaki değerlendirmenin ışığımda şimdi Önemli olan husus, bu kanunla sağlanan imkânları, 
normal plânlamaya paralel olarak, geçici bir süre devam ettirmektir. İlişik kanun teklifi' bu de
vamlılığı 1962 - 1972 arasındaki on yıllık bir süre için sağhyacaktıır. 

Yalnız şu hususu da belirtmek lâzımdır ki, bu kamun teklifi bir yandan öğretmen probleminin 
geçici olarak çözümüne yardım eden biır tedbir getirirken öte yandan da uzun vadeli olarak, asıl, 
elektronik ve atomik silâh ve vasıtalarla değişen harb sanatının ve milli! savunmanın gerektirdi
ği kalifiye insan gücü ihtiyacını karşılamayı hedef tutmuştur. Bu gerçek ihtiyaç tamamen takdir 
edilmelide beraber, ordunun! halen kalifiye insan gücü bakımından karşı karşıya bulunduğu prob
lem .memleket çapımda 'asgari bir temel olarak kabul edilen ilköğretim dâvasının bir türlü çözü
me bağlamamamaısından doğmaktadır. Bu sebepten ordu içinde temel eğitim tmerkezleri geliştiril
miş ve harb sanatının öğrenilmesine ayrılacak çok kıymetli bir süre okuma - yaz/ma eğitimine 
ayrılmak zorunda kalınmıştır, ilk öğretim probleminin bir an önce kesin bir çözüme bağlanması or
duda uzun vadeli olarak, temel eğitim, okuma - yazma, külfetinden kurtulacağı göz önünde tutula
cak olursa, ilişik kanun teklifi sadece Millî Eğitim Bakanlığı hizmetlerinin kolaylaştırılması için 
değil, aslında Millî Savunmanın da en hayati dâvası olan kalifiye insan gücünün yetiştirilmesine 
matuf bir kanun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

özet olarak, kalifiye insan gücü problemi memleketin bütün iş, meslek ve çalışma sektörlerinde 
karşılaştığımız en hayati ve en ciddî bir problemdir. Bu problemin çözümü en azından ilköğretim 
dâvasının çözümüne bağlıdır. Bu da ancak, en önemli faktör olan öğretmen dâvasının çözümü ile 
mümkündür. İlişikteki kanun teklifi bu dâvaya ancak yardımcı olarak müessir olacaktır. 
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Maddelerin kısa gerekçelerini de izah edelim : 
Geçici birinci madde : 
1. öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere lise ve eşicli okulları bitirerek, temel askerlik eğitimi

ni mütaakıp, arta kalan askerlik hizmetlerini, Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak ta-
mamlıyacaklardır. 

2. öğretmen olarak istihdam edilecek bu personelin, hem temel askerlik eğitimini görmesi ve 
hem de kendisinin iki ders yılı öğretmen olarak vazife görebilmesi için, kanuna iki ders dönemi 
süresi deyimi eklenmiş ve bunun neticesi de bunların Millî Savunma Bakanlığınca, yalnız ilkbahar
da celb edilecekleri, okullar açılıncaya kadar geçecek ilkbahar ve yaz süresince askerlik eğitimini 
ve bu arada öğretmenlik oryantasyon kurslarını görecekleri ifade edilmiştir. 

3. Millî Eğitim Bakanlığınca 222 ve bunu tadil eden sayılı kanunlarla, bir plân dâhi
linde her yıl mezun olacak öğretmen miktarı artırılacağından, bu kaynaktan Millî Eğitim Bakan
lığına öğretmen olarak alınacak personel miktarı tedricen azalacaktır. 

4. Millî Eğitim Bakanlığına devredilecek öğretmen miktarı Millî Savunma Bakanlığı ile yapıla
cak anlaşmalara dayanacağından Millî Savunma Bakanlığı, bilhassa kendisi için lüzumlu sanat ens
titüsü mezunu gibi teknik personeli bünyesinde muafaza etmek istiyeoeği ve bu suretle ordunun harb 
gücünü azaltmamış ve her gelecek sene daha fazla sayıda okur - yazar almak suretiyle de, artırmış 
olacağı tabiîdir. 

Geçici ikinci madde : 
1. öğretmenlik hizmetine nakil tamamen arzuya tabi olup arzu etmiyenler askerlik mükellefiyet

lerini orduda tamamlıyacaklardır. 
2. Bütün vatandaşların yurt savunmasına katılacakları aşikâr olduğuna göre Millî Eğitim em

rine verileceklerin de bir sefer halinde kendilerine verilecek silâhları kullanabilmeleri için bir temel 
askerlik eğitimi görmeleri tabiîdir. 

Ayrıca öğretmenlik bir sanat olduğuna göre mesleki öğretmen olmıyanlarm bir oryantasyon kursu
na tabi olmalarının zarureti aşikârdır. 

3. öğretmen olabilmek için temel askerlik eği iminden ve öğretmenlik oryantasyon kursunda 
başarının şart olduğu aşikâr! ir. 

4. Millî Eğitim Bakanlığına nakledilecek öğretmenlerin sayıları her yıl azalacağından, öğretme 
vasfı daha iyi olanların, tercihan öğretmenlerin, eçilcbilmesi için bu maddeye «Seçilir» kelimesi 
eklenmiştir. i 

5. İki ders yılında iyi bir öğretmen oldukları denetleme raporları ile tevsik edilen ve meslekte 
kalmayı arzu edenlerin öğretmen olarak, başka bir muameleye lüzum kalmadan, kalmaları bu 
fıkra ile sağlanmak istenmiştir. 

Geçici üçüncü madde : 
1. Askerlik yapmakta olan bütün personelin yiyecek, giyecek ve ikametleri devletçe sağlandı

ğından, Millî Eğitim Bakanlığına devredilecek bu öğretmenlerin bu hizmetleri süresince, Millî Sa
vunmadan herhangi maddi bir yardım göremiyeccM erinden, kendilerine maaş verilecektir. Aylıklar 
da öğretmenliğe ancak fiilen başladıkları tarihten itibaren verileceği, ordu er eğitim merkezlerinde 
askerlik hizmetlerini yaparken, meslekleri öğretmen olsa dahi, kendilerine er istihkakı dışında 
herhangi bir ödeme yapılmıyacağı tabiîdir. 

Geçici dördüncü madde : 
Öğretmenlik vazifesinin, askerlik hizmetinin devamı olduğu nazarı itibara alınırsa, bunların izin

sizlik ve firar suçlarının Askerî Ceza Kanununa göre cezalandırılması tabiîdir. 
Geçici beşinci madde : 
öğretmen olacaklar temel askerlik eğitimini müteakip millî eğitim hizmetlerine gireceklerinden ay

lıklarını bu bakanlık bütçesinden almaları kadar tabiî, bir husus olamıyacaktır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 340) 
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C. S. TABİÎ ÜYESİ SAMÎ KÜÇÜK VE 16 ARKADAŞININ TEKLİFÎ 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 5 nci maddesine, beş geçici madde eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 5 nci maddosine aşağıdaki beş goçici madde 
eklenmiştir : 

GEÇÎCÎ MADDE 1. —1072 yılma kadar HM ve eşidi okulları başarı ile bitirerek soıl askerlik 
yoklamasını mütaakıp asker edibcekler, temci aılrerlik eğitiminden sonra, iki ders yılı dö
nemi süresince bilfiil öğretmenlikte kullanılmak üzsre Millî Savunma ve Millî Eğitim Bakan
lıkları arasında, sayılan hsr yıl tedricen azaltılmak suretiyîej yapılacak anlaşmaya göre Millî 
Eğitim Bakanlığı emrine verilirler. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilecek istekliler, öğretmenlik hizmetin
den önce, ordu er eğitim merkezlerinde temel askerlik eğitimine ve bu eğitim sırasında, mes
leki öğretmen olmıyanlar, öğretmenliğe hazırlık eğitimine tabi tutulurlar. Gerek temel asker
lik ve gerek öğretmenliğe hazırlık eğitiminde başarı gösterenler ile asıl meslekleri öğretmen 
olup da öğretmenliğe engel hali olmıyanlardan, aıkerlik eğitiminde başarı gösterenler arasında, 
öğretmen olarak Millî Eğitim Bakanlığı emrin? verilecekler seçilir. 

Bu öğretmenler, askerlik mükellefiyeti süresince, Millî Eğitim Bakanlığının göstereceği yer
de öğretmenlik yapmaya mecburdurlar. 

îki ders yılı dönemlik öğretmenliklerini başarı ile tamamliyânlardan istekliler Millî Eğitim 
Bakanlığınca asıl öğretmenliğe tâyin edilirler. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Millî Eğitim Bakanlığı e ıırine öğretmen- olarak verileceklerden, asker
lik hizmetine gelmeden önce Millî Eğitim Bakanlığı hizmetinde öğretmen olarak çalışmış 
olanlar, öğretmenlikteki müktesep maaşlarını, öğretmen olmıyanlar ile isifa suretiyle ayrılmış 
olanlar on üçüncü derece maaşı, öğretmenliğe bilfiil başladıkları tarihten itibaren alırlar. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Öğretmenlikte geçen süro askerlik hizmetinden sayılır. Bunlar öğretmen 
olarak Millî Eğitim Bakanlığı emrinde çalışırkeı firar ve izin tecavüzü suçlarından dolayı As
kerî Ceza Kanunu hükümlerine tabidirler. 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Bu kanunun 1, 2 ve 3 noü geçici maddelerinin gerektirdiği masraf Millî 
Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Anayasa Komisyonu raporu 

13 . 10 . 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Kfomisyonumuiz, 11 Ekim 10162 ıgürikü Birleşiminde Cumihuriyet Senatosu 'Tabiî üyeleri Sami 
Küçük, Kaıdri Kaplan, Ekrem Acuner, Suplhi Karaman, Suplhi Oürsoytrak, Muzaffer Yurdakulçr, 
Fikret Kuytaık, Kâmil Ka.raıvelioğlıı, Mettımet özgıüneş, Ahmet Yıldız, Şükran özlkaya, Mucip Atak. 
lı, Sezai O'Kan, Sıtkı Ulay, Refet A'ksoyoğlu, Salâhaıttin özıgür ve Velfrbi Ersü'riüıı «'1111 sayılı 
Askerlik Kanununun '5 n;ei maddesine heş geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi» mi ince
lemiş ve aşağıdaiki 'hususları 'kararMıştırınııştır: 

Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 
Esas No. : 2/240 
Karar No. : 46 
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i . Anayasanın 12 nci maddesi, vatandaşlar arasında, kanun önünde, dil, ırk, cinsiyet, siyasi 

düşünce, felsefi inanç, din ve ımezlhep Ibakumlarından eşitsizlik yapılmamasını emretnıekteddr. Bu 
ımadde, vatandaşlar arasında, ikanuıı önünde, objektif ve ıgenel statüler tesbit edilmesi kaydiyle, 
birebirinden farklı durumların olamıyacağı ımânasma gelmemektedir. Toplum ve Devlet hayatının tür
lü zaruretleri 'bakımından, Ibuı gibi farklılıklar, o!bje)ktif ve gendi statüler teslbit eden 'kanunlarla 
daima yapılabilir. Nitekim, İhalen askerlik hizmeti baikımıddan da, 'bu ıgibi farklılıklar uygulan-
ımaktadır. [Bu farklılıklar, Anayasanın 112 nci maddesinin fl nci fıkrasında zikredilen sebeplerle ya
pılmadığı ve objektif ve 'genel kanuni statülerden doğduğu müddetçe Anayasaya aykırı sayılamaz. 
OBu itibarla, söz konusu kanun teklifini, tou lbakı,mdan Anayasaya aylkırı saymak imkânsızdır. 

Bundan Ibaşka, söz konusu kanun teklifi ile, kanunla teslbit edilen objektif ve ıgenel bir statü 
yaratıldığımdan, Anayasanın 1'2 nci maddesinin '2 nci fıkrası 'anlamında oir kişiye, aileye, züm
reye veya sınıfa hir imtiyaz tanınmış olması da balhis mevzuu değildir. Kanun teklifinde bu 'ba
kımdan da Anayasaya aykırılık yoktur. 

2. Anayasanın 60 nci maddesi, -«yurt savunmasına katılma hak ve ödevi» ile «askerlik yü
kümü» nü birbirinden ayırmıştır. Gerçekten, bugünkü devirde askerlik yükümünü yerine getirme1, 
bir vatandaş için yurdun topyekıın savunmasına katılma ödevini yerine getirmenin sadece belli yol
larından bir tanesidir. Devletin topyekıın savunma gücünün muhafazası ve artırılması bakımından, 
gerektiği takdirde, yukarda 1 nci maddede izah edildiği şekilde, askerlik yükümü bakımından belli 
farklılıkları derpiş etmek, Anayasaya aykırı sayılama/. 

Kaldı ki, söz konusu olan kanun teklifinde, öğretmen olarak kullanılacak olan kimselerin, asker
lik hizmetinden ve eğitiminden tam olarak muaf tutulması gibi bir husus da öngörülmekte değil
dir. Bu kanun teklifinde, sadece belli bir statüye giren kimselerin, kamu hizmetinde geçirecekleri 
belli bir sürenin askerlik hizmetinden sayılması öngörülmektedir ki, bu, özellikle, yurdun topye
kıın savunma kudretini ve özellikle, Silâhlı Kuvvetlerimizin genel eğitim seviyesini yükseltecek olan 
ilköğretim seferberliğinin savunma konusundaki müspet tesirleri bakımından da. Anayasanın 60 nci 
maddesine aykırı sayılamaz. 

;i Bundan başka, bu kanun teklifi, Anayasanın 50 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan 
ilköğretimin bütün vatandaşlar için mecburi olması ilkesiyle ayni maddenin 1. nci fıkrasında yer alan 
bu konuyu Devletin başlıca ödevlerinden sayan temel ilkeye de tamamiyle uygun düşmektedir. Ger
çekten, bu kanun teklifi, gerek Devletin bu Ödevini yerine getirmesini, gerek ilköğretim mecburiyc-
tine tabi vatandaşların bu mecburiyete fiiliyatta da uyabil mel eri imkânını sağlamak amaciyle veril
miştir. 

4. Nihayet, kanun teklifinin, öğretmenlik hizmetine ayrılmayı isteğe tabi tutması üzerinde du
rulması gereken bir noktadır. Bu vesileyle, Anayasanın 42 nci maddesinin son fıkrasının, «mem
leket ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda vatandaşlık ödevi niteliğini alan beden ve fikir çalışma
ları, demokratik esaslara uygun olarak kanunla düzenlenir» demiş olmasına ve bu ilkeye dayanıla
rak, böyle bir kanun teklifinde hattâ istek esasının bile yer almıyabileceğine dikkati çekmek 1 Azimdir. 

5. Neticede, komisyonumuz, söz konusu kamın teklifini Anayasaya/iıygun görmüştür. 
6. Havalesi gereğince Millî Savunma Komisyonuna havale edilmek üzere sunulur. 

Anayasa Komisyonu 
Başkanı Sözcü Kâtip 
Ankara istanbul Maraş Adana 

B. Apaydın G. Kırca K. Bağctoğlu A, Bozdoğanoğlu 

Amasya Ercincan İçel Kars 
N. Şener H. Atabeyli B. Bozdoğan . K. Güven 

Konya, Mardin Sivas 
F. özfahih M. A. Artkan Q. Sarısözen 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 340) 
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MiUet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 
Esas No. : 2/240,2/294 

Karar No. : 20 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

10 . 4 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Cumlhuriyeit Senatosu Üyesi Sami Küçük ve 16 arkadaşının, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 
5 nci (maddesine 5 ıgıeçici ımadde eklenmesine dair kanun teklifi ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Me-hımiet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet Naci Ari'nin, 1111 sayılı Askerlik Kanununa 
ek kanun teklifi 'birleştirilerek ve Cumlhuriyet Senatosu Üyesi Sami Küçük ve 16 arkadaşının, 
11 J l sayılı Askerlik Kanununun 5 nci tmaddesine 5 geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi 
esas alınmak suretiyle, il'gili Millî Savunma ve Millî Eğitim [Bakanları ile Devlet Plânlama Teşki
lâtı temsilcilerinin de iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü. 

Millî eğitim dâvası bakımından kanun tekliflerinin elhemmiyeıti komisyonumuzca takdir edil
mekle b'eraher, ımemlöketimizin savunması bakımından da modern harb silâhlarının kullanılma
sında tahsilli elemanlara mutlak ihtiyaç 'bulunduğu hususu ön görülereık mezkûr kanun teklifle
rinin reddine ve 'havalesi ıgereğkıöe Millî Eğitim Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Başkan 
Erzurum 

§. Konuray 

Aydın 
H. Aydvnçer 

îzmir 
M. A. Ayta§ 

Kastamonu 
/. Ş. Dura 

Başkan V. 
Kars 

S. ÖUem 

tçel 
M. A. Arslan 

îzmir 
§: Ahkam, 

Kastamonu 
/. H. Yilkmlıoğhı 

A. 

Sözcü 
Niğde 

A. Eren 

İçel 
Y. Dermancı 

tmzada bulunamadı. 

izmir 
K. Özek 

Kocaeli 
H. Ktsayol 

Samsun 
F. Alışan 

Amasya 
t. Sarıgöz 

İmzada bulunamadı 

istanbul 
M. R. Bertan 

Kars 
B. Vural 

Muş 
S. öztürk 

G. Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet Naci Ari'nin 1111 sa
yılı Askerlik Kanununa ek kanun teklifi (2/294) 

C. Senatosu Başkanlığına 

1111 sayılı Askerlik Kanununa bir madde eklenmesinle dair katnun teklifimiz eklidir. 
Gereğine müsaadelerinizi1 saygılarımızla arz ederiz. 

Mehmet Ali Demir Ahmet Naci Arı 
Tunceli Senatörü Kırklareli Senatörü 

M. Meclisi ı S. Sayısı : 340) 
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OBBEKÇE" 

222 sayılı Kanunun 15 nei maddesine göre 1972 sonesine 'kadar yıiırduaıuzda, öğretımjgjpyş, k<öyv 
bıradolm\yacağı derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

Milî Eğitim Bakanlığı ile bu hususta yapılan temasta 1962 - 1963 ders yılı için .16 335. öğret
mene ihtiyacolduğu iancak bu ihtiyacın 5 000 i yeni mezunlarla 2 500 ü de yedek subay öğret
menlik yapmış lise ve muadili okul mezı^aırînda$ meslekte kalmak istiyenlerle karşılanacağı 
daha 8 835 öğretmene ihtiyaç bulunduğu anlaşılmıştır. 

Yalnız okullarımızın öğretmen ihtiyacı elde mevcut öğretmenlerle karşılanamazken halk eği
timi, çocuk kütüpaneleri, tamamlayıcı sınıf ve kurslar ihtiyacı da nazarı itia'bra alınırsa ihtiya
cın daha çok »olduğu hemen anlaşılmaktadır. 97" sayılı Kanunla öğretmen okulu mezunlarının da 
er olarak askere alınması ile her sene yüzlerce okullarımızın öğretmensiz kalacağı da bir hâki-
katttir. 

Buitibarlıa : öğretmen seferberliği yapabilmek ve öğretmenliği cazip hale getirmek için 222' 
sayılı Kanunun 15 nei maddesi hükümleri gereğince ilkokul öğretmeni 'olma- hakkı kazanmış olan
lardan er olarak askere aJlmanlıarm Millî Eğitim seferberliğinde öğretmen olarak kullanılması 
Millî Eğitim- seferberliğimitamamlamak bakımından ihmal edilmiyecek bir gerçektir. 

Tasarının bu yönden millet ve-memleketimizin hayrına olduğuna inanır yüksek takdirlerinize 
arz-ederiz. 

C. SENATÖRTUNCELİ ÜYESİ MEHMST ALİ DEMİR' İLE KIRKLARELİ ÜYESİ AKMET 
NACİ ARİ'NİN TEKLİFİ 

1111 sayılı Askerlik Kanununa ek kan^ı tasarısı 

MADDE-1. — 232 sayılı Kanunun 15-nei maddesi hükümleri gereğince ilkokul,öğretmeni ol
ma hakkını kazanmış olanlardan er olarak askere almanlar, Millî Eğitim Seferberliğinde öğret
men olarak kullanılmak üzere, Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilirler. 

Bunların askerlik hizmetleri askerlik şubelerinden sevk edildikleri tarihten itibaren başlamış 
sayılır. Bu gibiler iki senelik askerlik mükellefiyetleri zarfında Millî Eğitim Bakanlığınca göste
rilecek yerlerde öğretmenlik yapmaya mecburdurlar. 

Bunlardan* askere alındıkları tarihte Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında öğreten planlar, fii
len öğretmenlik yaptıkları müddetçe - müktesep maaşlarını; diğerleri ise, fiilen öğretmenliğe başla
dıkları tarihten itibaren baremin 13 ncü derece maaşını alırar ve maaşlı er olarak öğretmenlikte 
geçen müddetleri terfilerinde sayılır. 

Bunlar yaz aylarında, askerî eğitime tabi tutulurlar, bu eğitimin başlama ve' bitme tarihleri 
Millî Savunma ve Millî Eğitim Bakanlıklarınca müştereken tesbit olunur. 

Askerî eğitimleri sırasında öğretmenlik maaşları verilir, iaşe, ibate ve giyimleri ile eğitim ma- , 
hallerine geliş ve gidişleri Millî Savunma Bakanlığınca yedek subaylar gibi sağlanır. 

öğretmen olmak, üzerem M$î -Eğitim-J&k&n&ğ* emıs^ v e » l e ^ £ î a a k ^ 
rinden itibaren iki senelik askerlik- mükellfiösr&tlflri esnagmda firar ve izin tecavüzü bakımından 
Askerî Ceza Kanununa, diğer hususlarda^ğl»*si£»lerrhakksödaki hükümlere tabi olurlar. Ancak, 
öğretmenlik hizmetlerini lâyıkı veçhile yapmadıkları usulü dairesinde tesbit edilenlerle, öğretmen 
olmak istiyenler ve meslekten ihracına, kamr^ verilenlere, geriikalaHr mükellefiyetlerini tamamla
mak üzere Millî Savunma. Bakanlığı emrine iade.-.olunurlar ;̂: 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yüriirlüğe^girerv. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi (S. Sayım:, 340) 
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Aydın Milletvekili Mustafâ Şükrü Koç. ile istanbul Milletvekili Suphi Baykam'in, 1076 sayılı 
Yedeksubay ve yedek askerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine ve bu. ka
nuna geçici maıddeler ilâvesine dâir 97 sayılı .Kanuna bir ek madde ve iki geçici madde eklenmesi 

hakkındar kanun teklifi (2/320) 
14.. 9 . 1962 

Millet Meclisi Başkanlığına, 
1076. sayılı Yedek subay ve yedek askesrî memurlar Kanunumun 3 ncü • maddesinin değiştirilme

sine ve bu kanuna geçici maddeler; ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna; bâanmaddeler eklenmesine .dair 
kanun teklifimiz, gerekçesiyle ıbir'likte sunulmuştur; 

iGereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Aydın Milletvekili îsitanbtö-Milletvekili 
31.. Ş. Koç S. Bakkam•* 

1076 sayılı Kanunu tadil eden 97 sayılı Kanunun bâzı maddelerini, değiştiren kanun teklifi 

GEREKÇE 

27 Mayıs 1960: Devriminden sonra çıkarılan ve 1076'sayılı Kanunun bâzı maddelerini değişti
ren 97 sayılı Kanunla 15 Ekim 1960' tarihinden önce lise ve dengi okulları bitiren gençlerimizin 
yedek subay -öğretmeny bu tarihten sonrakilerin de er olarak kara ordusunda askerlik yapmaları esar 
sı kabul edilmiştik 

Bu hükümlere, dayanılarak 1961- 1962 öğretim yılında 21 000" kadar yedek subay adayı, öğren
men olarak*- ilköğretim alanında çalıştırılmıştır. Bunlardan takriben 10 000 kadarı ilkokul öğret
meni olarak yetiştirilmiş öğretmen okulları mezunu, diğerleri de lise, sanat enstitüsü, imam - ha
tip okulu v. s. meslek okullarını bitirmiş gençlerdir. 

97 sayılı Kânunu çıkarmak ve yukarda bahis konusu edilen tatbikatı sağlamakla, Türkiye'de. 
ilerici ve-medeniyetçi her hareketin başlatıcısı olan Türk Silâhlı Kuvvetleri, memleketimizin ilköğre
tim dâvasına büyük çapta'yardım-etmiştir. . " . • 

Yedek subay öğretmen projesi ile okul ve öğretmenden mahrum 500 000 Türk çocuğu, Anayasa
mızı» teminatı altında bulunduğfc'halde, bir türlü sağlattamryan-ilköğretim hakkına, kavuşturulmuş 
ve-\immilikten"kurtarılmıştır. Aneftk,' yedek5,subay öğretmenliğin-2 yıllık" tatbikattan sonra, yürür
lükten tkaldırılmasiyle' 11 000 sınıl öğretmensiz kalmış^bür(mmakt«dırr"196İ's ve 1962" yıllarında öğ
retmen okullarını bitiren ilkokul öğretmenleri 97 sayılı Kanuna göre, er olarak silâh altma alınmak
tadır, Hattâj bunlar»* 1 000 ;denj'fariasr>« Nisana 1962 de celbediltfcek Silâhk Kuvvetler** okuma ̂  yaz
mâ  okîil).annda:-;çalic8torılmak; üzere e|itime4ato^ııtoıİJtMştnt,.< 

Haleaı»2*5 milyon- ç0eu^jmıır.iöğ]fetm:e^si^k*en»'mah*«nB'Oİı^*^ için ilköğretimden' geçme hakfeon 
kullanamamaktadır Diğer- ?tara:£8ann 17 müyon> vatandaşHamr okuma ayazma- dahi*biİmemektedir. 

Az geligaıiş. -.birıraeıafeket olmaktan, kurtsluşmi; yolU'olarak>^kafetdtetti#feffî»" pü6h s kalkttımanm^ 
temelinin - eğitim olduğuna'inantjrorHz^ İktisadi' ve sosjifti hahiar've vazifeler ancak; eğitimle ̂ gerçek
leştirilecektir. Eğitim:,-hakta îhem t Anayasamıada, hem*de însaa** Htfckia¥r' Beyannamesinde tanınan 
temel haklardan^ -olduğu- halde^ 40 «yıldır bu ^konuda keskı^sonuçkr^ alınamamıştır-.* Zaman zaman • 
ilköğretimin okul veya-r öğretmem* meselelerini halletmek için -çeşrfclî  kamaıters çıkarthmştır. Ancak, 
şu da bir,?ger§ektk' ki, bugüne Türk çocuklarının % 40'i*okuldan^ mahrum*kalmaya devam etmek
tedir. . 

97 sayılı Kanun, Lise ve dengi okul mezunlarının er olarak askerlik yapacakları hükmünü ko
yarken, modern ve teknik silâhların kullanılış ve tesirliği bakımından belli bir "kültür seviyesinde 
personel ihtiyacının karşılanmasını esas almıştır. Bu çok isabetli bir hüküm olmakla beraber, mem-
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leketimizin topyckûn savunması ve kalkınmasında, esasen mahdudolan vasıflı insan gücünün titizlik 
ve isabetle istihdamı gerektiği zarureti ile birlikte mütalâa edilmek lâzımdır. 11 yıllık bir öğrenim 
gördükten ve özellikle insan eğitimi için hazırlanan bir meslekin mensuplarını, millî eğitim alanın
dan alıp, hiçbir eğitimden geçmemiş mükellef vatandaşlarla, aynı statüye tabi 1 utularak istih
dam etmenin insan gücü ve ihtisasının israfı şeklinde tecelli edebileceğine inanıyoruz. 

Silâhlı Kuvvetlerdeki okuma - yazma birliklerinde kullanılan er öğretmenlere, 2 aylık acemi 
eğitiminden sonra 10 - 15 er verilmekte ve bunlara okuma - yazma öğretmeleri emredilmektedir. 
Kendileri de er statüsünde bulundukları cihetle, ve çok kere bir onbaşıya da çavuşun, nezare
tinde yaptırılan bir öğretimin zaman ve enerji sarfı bakımından rantabl olmıyacağma emin ol
mak gerekir. Köy okulunda kalsaydı bu öğretmen en az 70 - 80 çocuğu eğitime kavuşturur ve 
ümmiliği kökünden kazıma savaşında daha mi'r.'ssir sonuç alabilirdi. 

11 yıllık öğrenimden sonra er olarak askere gittiği için arkada bıraktığı eş ve çocuklarının 
hayatları da tehlikeli bir kadere terk edilmiş olan öğretmenlerin, durumu memuriyet kıdem ve 
terfii erinde emsalleri olan bayan öğretmenlerden farklar arz edecektir. Bu yıl er olarak celbe-
clilen öğretmenlerin pek çoğu, haberleri v.j hazırlıkları olmadan vatani vazifeye alındıkları için 
çocuklarını ve eşlerini bulundukları köylerin muhtar veya komşularının merhametine emanet et
mek zorunda kalmışlardır. Bu çocuklar ve anneleri açlıkla sefaletle başbaşa bırakılmışlardır. 

Sonuç olarak demek istiyoruz ki : 
İlkokul öğretmenlerinin er olarak askere şevkleri üç noktadan mahzurlar ortaya çıkarmıştır : 
1. Öğretmen ihtiyacı büyük çapta arttığı halde, okullar öğretmensiz bırakılmıştır, .'i 000 ilk

okul öğretmenin askere gidişi en az 1 500 köy okulunun kapatılması, ya da ehliyetsiz kimselerin 
eline terk edilmesi gibi millî kalkınmamızı teh liteden bir durum yaratmıştır. 

2. Er olarak askere giden öğretmenlerin maaşları kesilmekte ve memuriyetle ilişikler: kesil
diği için askerlik mükellefiyeti altında bulunmıyan ve fakat aynı vasıf ve hukuka sahip bulu
nan bayan öğretmenlerle terfi ve kıdem farkları husule gelmektedir. 

Böylece erkek öğretmenler sırf vatani görevlerinden dolayı iki yıllarım kaybetmek gibi ce
zaya uğratılmış olmaktadır. Esasen silâh altında bulundukları zaman kendilerine maaş öden
mediği için bakmaya mecbur oldukları <'iile ve çocukları perişanlığa düşmektedir. 

'.). Belli bir tahsil kademesine gelmiş kimseler olarak ilkokul öğretmenlerinin farklı bir statü 
içinde vatani vazifelerini yapmaları zaruretini kabul etmek gerekir. Hiç öğrenim görmemiş bir 
mükellefle 11 yıllık eğitimden geçmiş vatandaşların vasıfları ve güçlerinin istihdam kabiliyetleri 
farkları arz edeceği aşikârdır. 

Bu üç önemli noktayı göz önünde tutarak, bir taraftan ilköğretim seferberliğini yürütecek eh
liyetle yetiştirilen öğretmenlerin eğitim hizmetlerinde istihdamını mümkün kılmak, diğer taraf
tan, vatani ödevde bütün yurttaşlar arasında mükellefiyet" eşitliğini zedelememek ilkelerini uy
gulamak gerekmektedir. 

Böyle bir sonuca varabilmek için, askerlik mükellefiyetine dâhil ilkokul öğretmenlerinin as
kerlik durumlarını yeniden tanzim eden bu teklif hazırlanmıştır. Teklif kanunlaştığı takdirde 
ilköğretmen okulu mezunları, köy okullarının açık bulundukları devrede askerlik hizmetlerini 
Millî Eğitim Bakanlığı emrinde ve bulundukları asli görevlerinde geçireceklerdir. Okulların 
tatile gireceği Nisan sonunda Eylül sonuna kadar geçen 5 aylık sürede bu öğretmenler M. Savun
ma Bakanlığı emrine girerek tertibeuildikleri birliklerde askerlik görevlerini yapacaklardır. 

Yaz aylarında Silâhlı Kuvvetler okuma - yazına okulları öğretim yaptıkları cihetle, Öğret
menler bu okullarda istihdam edilerek, öğretim faaliyetlerine iştirak ettirilmiş olacaklardır 

Bu suretle hem Millî Eğitim, hem de Millî Savunma Bakanlıkları ilkokul öğretmenlerinden 
öğretmen olarak faydalanmış bulunacak, hem de öğretmenliğe intisabeden gençlerimizin memuri
yet kayıpları ve ailelerinin Kefaletleri önlenmiş olacaktır. 
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AYDIN MİLLETVEKİLİ M. $. KOC VE İSTANBUL MİLLETVEKİLİ S. BAYRAM'İN TEK-

LİFİ 

1076 saydı Yedek subay ve Yedek askerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna geçici maddeler ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna bir ek madde ve iki geçici madde eklen

mesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 1076 sayılı Yedek subay ve Yedek askerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesi
nin değiştirilmesine ve bu -kanuna geçici maddeler ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna aşağıdaki mad
de eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — îlköğretmen Okulu mezunu- olup Millî Eğitim Bakanlığı emrinde çalışan İlk
okul öğretmenleri iki yıllık askerlik hizmetlerini 14 ayını bu Bakanlık emrinde öğretmen olarak 
geçirirler. Bu sürenin tanzimi Millî Savunma ve Millî Eğitim Bakanlıklarınca yapılır. 

MADDE 2. — 1076 sayılı Yedek subay ve Yedek askerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 
maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Her iki Bakanlık emrinde geçen hizmetler süresince öğretmenlerin 
memuriyetle ilişikleri kesilmez- Maaş,ve özlük haklarını kendi statüleri içinde almaya devam 
ederler. . % 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millî Savunma Bakanlığı emrinde, tertip edildikleri birliklerde er ola
rak geçecek hizmet süresince eğitim, disiplin, iaşe ve diğer hususlarda İ l l i sayılı Askerlik Kanunu 
hükümleri uygulanır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Geçici Komisyon raporu 
Millet Meclisi ' 

Geçici Komisyon 6.7 .1963 
Esas No. 1/478, 2/240, 294 

2/320 
Karar No. 

Yüksek Başkanlığa 
Başkanlığınız tarafından koınisyonunıuza havale edilen, 1111 sayılı Askerlik Kanununa iki 

geçici ımadde efelenmesine dair kanun tasarısı, Cumhuriyet Senatosu üyesi (Sami Küçük ve 16 
arkadaşının, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 5 nci maddesine beş geçici madde eklenmesine 
dair kanuıTi. teklifi, Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi ^Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi 
Ahmet Naci Ari'nin, 1111 sayılı Askerlik Kanununa ek kanımı .teklifi, Aydın Milletvekili Şükrü 
Koç ile İstanbul Milletvekili Suphi Baylkam'rn, 1070 sayılı Yedcksu'bay ve yedek askerî 'memur
lar Kanununun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâvesine dair 
97 sayılı Kanuna bir ek madde ve iki geçici madde eklenmesi hakkında kanun teklifi komis
yonumuzun 5.7.1963 tarihinde Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Bu tasarı ve tekliflerin gerekçe ve metinlerinin hemen hemen aynı mahiyette .oldukları gö
rüldüğünden birleştirilerek görüşül'mesime ve daha farklı-noktaladı ihtiva etmesi sebebiyle Hü
kümet tasarısının, görüşmeye esas alınmasına karar verildi. 
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— ıa — 
Maddelerin uzunluğu" ve çeşitli konulan ihtiva ettiği dikkate: alınarak* görüşmelerin fıkra 

fıkra yapılarak görüşülmesine ve matlabın bütün* 'maddelerin müzakeresinden sonra ele alınıması-
na> karar verildi. 

Tasarıda. muhtelif fıkralar^,gveçen. «temel ve ihtısas^egitimi» deyimlerinm askerî teknik ifa
deye uyması yönünden bu deyimin başöî&^er:^ kelimesinin konmasını istiyen takrir oylanarak 
kabul edildi. Kanun tasarısı metni bu esasa göre düzenlendi. 

Geçici 1 nci maddenin biritrrei ve'ikinci fifcraîar başka'biı* değişikliğe*; uğramadan1 ytikafdaki 
ilâve ile kabul edildi. 

Geçici 1 nci maddenin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde «öğretmen olarak çalışturılaeak-
ları» sözünü bu öğretmenlerin nerelerde çalıştırılacaklarını belirtmek suretiyle açıklık vermeli 
faydalı görülmüş bu münasebetle' yapılan" teklif ''Kabul edilerek flkmnin'ikinci cümlesi .aşağıdaki 
şekilde düzeltilmesi kararlaştırılmıştır. 

«Gerek ıköy ilkokullarında ve gerekse*" Silâhlı Kuvvetler okuma"- yazma'"okTtI'armd!a" öğretmen 
olarak .çalıştırılacakları 20 ay içinde ise,- nıeanuriyetleri ile ilişikleri ihya edilecek maaş-ve öz
lük Jıaklarını kendi statüleri içinde MMî Eğitim Bakanlığı;'bütçesinden admaya devam ederler; 

Aynı fıkranın «Millî Eğitim Bakanlığı emrinde bulundukları sürece resmî elbise giyemezler ve 
iaşe edilemezler.» şeklindeki son cümlesi Silâhlı Kuvvetler okuma - yazma okullarında öğretmen
lik yapacak olan öğretmenleri kapsamaz -görüMüğunden'dafta'' şümullü bir ifadeJ ile"tânzimi tek
lif edilmiş ve verilen takrir kabul ediîerek"cümleraşıa'ğifdâ'M! şekMe değiştirilmiştir1: 

«Millî Eğitim Bakanlığından maaşlarını almaya devam ettikleri sürece resmî elbise giyemez-' 
ler ve ilaşe-edilemezler.» 

Tasarının-geçici 1 nci maddesMır dördüncü fıkraeı, buîitö§retmeöle-^m8^^ik''SÜîliesin<îe ilk
okullarda öğretmenlik yapmaya mecbur oldukları derpiş edilmektedir. llkokulk*Hl> köy vey*a şe
hir ilkokulu olup olmadığı tasrih edilmemiştir. Bu geniş ifadenin tatbikatta yanlışlıklara sebebi
yet vereceği ve aynı zamanda üçüncü fıkranın son cümlesinde temas- edildiği şekilde bu öğret
menlerin yalnız köy ilkokullarında değil, SLŞHM iz amanda» -Silâh'h Kuvvetler- okuma - yazma okul
larında da öğretmenlik yapmaya mecbur oldukları gÖzönünde bulundurularak verilen takrir ka
bul edilmiştir. Fıkra tamamen kaldırılmış ve yerine takrir muhteviyatı konmuştur. Böylece dör
düncü fıkra aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir. 

«Bu öğretmenler askerlik süresince Millt Eğitim Bakanlığınca gösterilen köy ilkokullarında 
veya Millî Savunma Bakanlığınca göster*!©»? Silâhlı Kuvvetler okuma - yazma okullarında öğret
menlik yapmaya mecburdurlar.» 

Geçici 1 nci maddenin beşinci fıkrasında «... öğretmenlik hizmetlerini îâyıkuv-e^hü'e^ yapma
dıkları usulü dairesinde anlaşılanlar geri kalan (hizmetlerini tamamlamaki*nzeper kıtalarına ;sevk 
edilir ve maaşları kesilir...» cümlesinde, öğretmenlik hizmetini lâyıkıveçhile yapımam&îarı derece
siyle mütenasip cezaların, hizmetinde bulundukları Bakanlıkça verilebileceği, er olarak tekrar 
kıtalara sevk cezasının ise ancak öğretm^BÖkfeta'lişiiklöBİniSt' kesilmesi halinde mümkün görüle
ceği için bu yolda verilmiş 'olan takrir kabul edilmiş ve fıkra aşağıdaki şekilde tanzim edil
miştir. 

«öğretmenlik yapmak istiyenler ile öğretmenlik hizmetleri sırasında usullerine göre öğretmenlik" 
mesleki ile işikleri kesilenler^ - geri kalan• hizsr.elerini-er olarak- tamamlamak üzere kıtalarına 

sevk edilirler. Bunların maaşları kesilir.!» 
Geçici 1 nci maddenin altıncı fıkrası, Millî Eğitim Bakankğı emrine-verilen öğretmenler dışın

da, Silâhlı Kuvvetler okuma, yazma okullarında çalışacaklarını ifade etmemektedir. Bu fıkranın 
yukarıdaki fıkralara "paralel olarak düzenlenmesi - gerekmektedir. Ayrıca bu fıkra-firar ve izin teca
vüzü bakımından Askerî Geza Kanununa- tabi tutmakta olduğu »öğretmeler* askerî makamların kont
rol ve murakabesine de tevdi etmektedir. Bilhassa bu sonuncu halin, tatbikatta-pek çok anlaşmazlık
lara meydan vereceği, öğretmenin niteliğine ve görevine bir ağırlık teşkil edeceği mülâhazasjyle ve 
askerî muhakeme usulü kanunlarına tabi olmak kaydiyle verilen •' takrir kaBul edilerek fıkra aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. jH ' • 
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«Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilenlerle Silâhlı Kuvvetler okuma, yazma okullarında vazife 

gören öğretmenler firar ve izin tecavüzü bakımından askerî ceza ve askerî muhakeme usulü kanun
ları hükümlerine tabi olmağa devam ederler.» 

Geçici 1 nci maddede Silâhlı Kuvvetler okuma, yazma okullarında hizmet gören, sivil kıyafetli, 
Millî Eğitim .Bakanlığından aylık almakta olan "iakat er statüsünde görülen öğretmenlerin, ordu 
mensupla riyle münasebetlerini ve ordu bünyesin 1 eki haldarının nasıl tanzim edileceğine dair bir 
sarahat mevcudolmadığmdan, bu. maddeye bir fıkra ilâvesine lüzum görülmüştür. Bu eksikliği gi
dermek üzere verilen takrir kabul edilmiş ve bu husus 7 nci fıkra olarak tasarıya ithal edilmiş
tir, 

Yedinci fıkra : 
«Silâhlı Kuvvetler okuma, yazma okullarında vazife gören öğretmenler hakkında Türk Silâhlı 

Kuvvetleri İç Hizmet Kanunundaki silâhlı kuvve 1 erde çalışan sivil personele ait hükümler uygula
nır.» 

Geçici 'Madde 2. — 
Tasarının geçici ikinci maddesi görüşmeler sonunda aynen kabul edilmiştir. 
Geçici Madde 3. — 
Bu tasarı ve tekliflerin istihdaf ettiği öğretmenlerden halen Silâhlı Kuvvetler okuma yazma okul

larında er olarak öğretmenlik yapanlar da vardır. Bu teklifler ve tasarı kanunlaşıp yürürlüğe girince 
bu öğretmenlerin durumlarının ne olacağı meçhul bırakılmıştır. Bu boşluğu doldurmak aynı zaman
da ikinci madde hükümlerine, göre öğretmenlerin memuriyetten sayılan bu hizmetlerinin memuri
yet kıdemlerine alman süre içinde Emekli Sandığı ile münasebetlerinin de nasıl düzenleneceği belir
tilmemiştir. Bu hususlar kanunda . belirtilmediği takdirde tatbikatta birçok güçlüklerle karşılaşaca
ğı aşikâr göründüğünden geçici bir üçüncü maddenin tanzimine lüzum görülmüş ve verilen takrir 
üzerinde yapılan görüşmelerden sonra kabul edilen geçici üçüncü-madde tasarıya eklenmiştir. 

Geçici madde 3. — 
Bu kanun yürürlüğe girmezden-önce silâhlı kuvvetler okuma - yazma okullarında er olarak öğ

retmenlik yapanlara geçici 2 nci madde hükmüne göre memuriyetten sayılan hizmetleri için her 
hangi bir ödeme-yapılmaz. Ancak-bunlar, memuriyet kıdemlerine tanınan süreleri için T. C.'Emek-
li Sandığına borçlanabilirler. 

Bu eklenen geçici üçüncü -maddeye atfen tasarının başlığı da aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«1111 sayılı Askerlik "Kanunıma 3 geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı» 
Tasarının ikinci ve üçüncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü 
Ordu Tunceli Aydın Denizli 

F. Giiley F. Ülkü M. Ş. Koç R. Şenel 

İstanbul 
M. B. Bertan 
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1111 saydı Askerlik Kanununa 2 geçici madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1111 sayılı Askerlik Kanunu
na aşağıdaki iki geçici madde eklenmiştir : 

«GEÇÎCt MADDE 1. — Bu kanunun yayımı 
tarihinden itibaren 1975 yılının sonuna kadar, 
son yoklamalarda askerliklerine karar verilen
lerden ilk öğretmen okulu mezunu olup Millî 
Eğitim Bakanlığı kadrolarında ilkokul öğretme
ni olarak çalışanlar 4 ay süreli temel ve ihtisas 
eğitimini mütaakıp öğretmen olarak Millî Eği
tim Bakanlığı emrine verilirler. 

Ancak, bunlardan lüzumu kadarı temel ve 
ihtisas eğitimini mütaakıp Silâhlı Kuvvetler 
okuma-yazma okullarında Öğretmenlik yap
mak üzere görevlendirilir. 

Bunların, askerlik şubelerinden şevkleri ta
rihinde başlıyan 4 ay süreli temel ve ihtisas eği
timi süresi içinde memuriyetleri ile ilişikleri 
kesilir. Öğretmen olarak çalıştırılacakları 20 ay 
içinde ise, memuriyetleri ile ilişikleri ihya edi
lerek maaş ve özlük haklarını kendi statüleri 
içinde Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden al
maya devam ederler. Millî Eğitim Bakanlığı 
emrinde bulundukları sürece resmî elbise giye
mezler ve iaşe edilmezler. 

Bu öğretmenler askerlik hizmetleri süresin
ce Millî Eğitim Bakanlığınca gösterilen ilkokul
larda öğretmenlik yapmaya mecburdurlar. 

öğretmenlik yapmak istemiyenler ile öğret
menlik hizmetlerini lâyıkı veçhile yapamadık
ları usulü dairesinde anlaşılanlar geri kalan 
hizmetlerini tamamlamak üzere kıtalara sevk 
edilir ve maaşları kesilir. 

Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilen öğret
menler askerlik süresince firar ve izin tecavüzü 
bakımından Askerî Ceza Kanununa tabi olduk
ları gibi askerî makamlar tarafından kontrol ve 
murakabeye tabi tutulabilirler.» 

14 
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1111 saydı Askerlik Kanununa S geçici madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — llllsayılı Askerlik Kanununa 
aşağıdaki üç geçici madde eklenmiştir. 

GEÇtCl MADDE 1. — Bu kanunun yayımı 
tarihinden itibaren 1975 yılının sonuna kadar, 
son yoklamalarda askerliklerine karar verilen
lerden ilköğretmen okulu mezunu olup Millî 
Eğitim Bakanlığı kadrolarında ilkokul öğret
meni olarak çalışanlar 4 ay süreli er temel ve 
ihtisas eğitimini mütaakip öğretmen olarak 
Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilirler. 

Ancak bunlardan lüzumu kadarı er temel 
ve ihtisas eğitimini mütaakıp Silâhlı Kuvvetler 
okuma - yazma okullannda öğretmenlik yapmak 
üzere görevlendirilir. 

Bunlardan, askerlik şubelerinden şevkleri ta
rihinde başlıyan 4 ay süreli temel ve ihtisas 
eğitimi süresi içinde memuriyetleri ile ilişikleri 
kesilir. Gerek köy ilkokullarında ve gerekse 
Silâhlı Kuvvetler okuma - yazma okullannda öğ
retmen olarak çalıştınlacakları 20 ay içinde ise, 
memuriyetleriyle ilişikleri ihya edilerek maaş 
ve özlük haklannı kendi statüleri içinde Millî 
Eğitim Bakanlığı bütçesinden almağa devam 
ederler. Millî Eğitim Bakanlığından maaşlannı 
almağa devam ettikleri sürece resmi elbise giye
mezler ve iaşe edilemezler. 

Bu öğretmenler askerlik hizmetleri süresince 
Millî Eğitim Bakanlığınca gösterilen köy ilk
okullarında veya Millî Savunma Bakanlığınca 
gösterilen Silâhlı Kuvvetler okuma - yazma okul
larında öğretmenlik yapmaya mecburdurlar. 

Öğretmenlik yapmak istemiyenlerle, öğret
men, hizmetleri sırasında usulüne göre öğret
menlik mesleki ile ilişikleri kesilenler, geri ka
lan hizmetlerini er olarak tamamlamak üzere, 
kıtalara sevkedilirler. Bunlann maaşları kesilir. 

Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilenlerle 
Silâhlı Kuvvetler okuma - yazma okullannda 
vazife gören öğretmenler firar ve izin tecavü
zü bakımından Askerî Ceza ve Askerî Muhake
me Usulü kanunlarının hükümlerine tâbi olma
ya devam ederler. 

Silâhlı Kuvvetler okuma - yazma okullannda 
vazife gören öğretmenler hakkında Türk Silâh
lı Kuvvetleri tchizmet Kanunundaki Silâhlı 
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«GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte Silâhlı Kuvvetlerde bulu
nan ve askere şevklerinden önce Millî Eğitim 
Bakanlığı kadrolarında Öğretmen olarak görev 
almış bulunan ilk öğretmen okulu mezunları 
geçici 1 nci maddedeki esaslara tabi olarak 
Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilirler. Bu 
gibilere bu kanunun yayımını takibeden ay ba
şından itibaren müktesep maaş derecelerine gö
re maaşları verilir. Bunlann askerlik şubelerin
den şevklerinden itibaren geçen hizmetleri (4 
ay süreli er temel ve ihtisas eğitimi hariç) me
muriyette geçmiş sayılır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

15 . 0 . 1963 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 
V. Pirinççioğlu 
Devlet Bakanı 

N. ökten 
Millî Savunma Bakanı 

1. Sancar 
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkin 
Millî Eğitim Bakanı 

1. öktem 
Ticaret Bakanı 

M. Ete 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

E. Alicun 
Devlet Bakam ve 

Başbakan Yardımcısı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
R. Aybar 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

içişleri Bakanı 
/ / . O. Bekata 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Bayındırlık Bakanı 
/ . Seçkin 

Sa.'ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Geçici Ko. 

Kuvvetlerde çalışan sivil personele ait hüküm
ler uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının geçici 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanun yürürlüğe 
girmezden önce Silâhlı Kuvvetler okuma - yaz
ma okullarında er olarak öğretmenlik yapanla
ra, geçici ikinci madde hükmüne göre,- memuri
yetlerinden sayılan hizmetleri herhangi bir 
ödeme yapılmaz. Ancak bunlar memuriyet kı
demlerine tanınan süreleri için T. O. Emekli 
Sandığına borçlanabilirler. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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.Güm. ve Tekel-Bakanı 
0. öztrak 

anlaştırma .Bakanı 
1. Ş. Dura 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

iTarım -Bakanı 
M. İzmen 

Çalışma Bakanı "V. 
T. c&eyziağlu 

Ba. - Ya. ve Tur. Bakanı 
İV. Ardıçoğlu 

îmar ve iskân Bakanı V. 
R. Aybar 

• * * * » 
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