
D Ö N E M : 1 C Î L T : 19 TOPLANTI '2 

MİLLET'MECLİSİ 
T U T A N A K D E R Ç İ S İ 

l l ' « • » • X 

Yüz onaltıncı Birleşim 

16 7 . 1963 Sah 

Içindekiltr 

582:583. 
583 

583 

Sayfa 
1. —• Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen Kâğıtlar. 
3. — Yoklama 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları. 
1. — 5590 sayılı Kanunun 30 ncu mad

desinin (b) 'bendinin 2 numaralı fıkrasın
daki hüiküm ile 75 nci maddesine 6233 sa
yılı Kanunla eklenen hükmün iptaline dair 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi 
(3/661) 583:584 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitimi 
kalkındırma kanunu teklifi ile Nevşehir 
Milletvekili Ali Baran Numanoğlu ve 169 
arkadaşının, Millî Eğitim Vergisi kanunu 
teklifinin havale edilmiş olduğu Millî 
Eğitim, Gümrük ve Tekel, Ticaret, İçişleri, 
Ulaştırana, Sanayi, Basın-Yayın ve Tu
rizm, Maliye ve Plân komisyonlarımdan 
seçilecek 2 şer üyeden müteşekkil geçici 

Sayfa 
'bir taaisyonda %ör&ffâmmM dair Millî 
Eğitim Komisyonu Bet kanlığı tezkeresi. 
(2/218, 2/246, 3/662) 584:586 

5. — Görüşülen işler 586 
1. ^_ Devlet meotarları aylaklarının 

tevhit ve teadülüne dair «lan 365.6 sayılı 
Kanuna (bağlı (1) sayjJi cetvelin Ticaret 
Balkanlımı kısmına bâzı kadroların efelen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Tkaret 
ve Plân k-omisyoaları raporları (1/485) 
(S. Sayjfii : 352) 586:587 

2. — İktisadi Devlet Tevekkülleri ve 
iştirakleri hakkında kanun tasarısı ve O. 
Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı ve 
Diyarbakır Miletvekili Alp Doğan Şendin, 
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) (S. Sayısı : 303) 5S7:631 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sendikalar Ikanunu tasarısı ile, 
Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt kamı-

nu tasarısının Cumhuriyet Senatosunca değiş
tirilen ve Millet Meclisince benimısenmiyen 
maddeleri, Karma Komisyon raporunda tesbit 
edildiği şekilde oylanarak kabul olundu ve ta
sarılar 'kanunlaştı. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu ida
re Âmirlerinin 1963 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l/) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun teklifine dair 
Karma Bütçe Komisyonu raporunun reddedil
diği hakkındaki Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru okundu rapor kabul olundu. 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Ku
rumu kurulması hakkında kanun tasarısı ile, 

Gümüşane Milletvekili Nureddin özdemir 

ve 10 .arkadaşının, 4273 sayılı Subaylar Heye
tine mahsus terfi Kanununun 5611, 6557 ve 
7417 sayılı kanunlarla muaddel 10 ncu maddesi
ne bir fıkra ve 'bu kanuna bir geçici madde ek
lenmesine dair kanun teklifinin, öncelikle gö
rüşülmesi kabul olundu. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri 
hakkındaki kanun tasarısının maddeleri üzerin
de !bir süre görüşüldü. 

16 . 7 . 1963 Salı günü saat 14 de toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Mekki Keskin 

Kâtip 
Ağrı 

Rıza Polat 

Kâtip 
Balıkesir 

Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

SORULAR 

Sözlü soru 
L — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 

İstanbul - Ağrı hava seferlerinin işletmeye açıl-

tmaması sebebine dair sözlü soru önergesi, Ulaş
tırma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/659) 

2. - GELEN KA6ITLER 

Tasanlar 
1. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel

lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı. (1/509) (Kanma Bütçe Komisyonuna) 

2. •— Ticarette teğşişin men'i ve ihracatın mu
rakabesi ve korunması hakkındaki Kanunun 6 
ncı maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı (1/510) (Adalet, Sanayi ve Plân komisyon
larına) 

3. — İstanbul ili, Eyüp ilçesine bağlı -Gökte-
pe bucağında Gaziosmanpaşa adiyle bir ilçe ku
rulması hakkında kanun tasarısı. (1/511) (içiş
leri ve Plân komisyonlarınla) 

Teklifler 
4. — Çanakkale Milletvekili Şefik inan ve 

Çorum Milletvekili Hilmi incesulu'nun, memur 
ve' hizmetlilerden yıllık mal ve gelir beyanna
mesi alınması hakkında kanun teklifi. (2/560) 
(Adalet ve içişleri komisyonlarına) 

5. —..Çanakkale Milletvekili Şefik inan ve 
Çorum Milletvekili Hilmi incesulu'nun, 7129 sa

yılı Bankalar Kanununa ek kanun teklifi. 
(2/561) (Adalet ve Ticaret komisyonlarına) 

Tezkere 
6. — Vezirköprü ilçesinin Darıabaş köyü ha

ne 21, cilt 23 ve sayfa 64 numarasında nüfusa 
kayıtlı Alioğlu, Patıma'dan doğma 3 . 4 . 1932 
doğumlu Mehmet Kül (Gül) ün ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/660) (Adalet Komisyonuna) 

Raporlar 
7. — istanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 

70 arlkadaşmınj 7244 sayılı Kanunun 5 nci mad
desinin tadili hakkında kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 2/51; C. Senatosu 2/52) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 231 e 3 ncü ek) 

8. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Ay
dın Milletvekili lOrhan Apaydın, Sivas Milletve
kili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Milletvekili 
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M. Meclisi B : 116 
Sadık Perinçek'in, Türkiye «Büyük Millet Mec
lisi Bütçe Karma Komisyonunun seçilmesi ve ça
lışma usullerinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/2ı69) (Gün
deme) (S. Sayısı : 233e İnci .ek) 

9. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı ve 
Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'in, 5 . 1 . 
1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek madde ek
lenmesine ve bu kanunun M neü maddesinin ta
diline dair kanun teklifi ile Eskişehir Milletve
kili Şevket Asbuzoğlu, Konya Milletvekili Fa-
kih Özfalkih ve -Edirne Milletvekili İlhami Er-
teım'in, 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı Maluliyet, 
İhtiyarlık ve ölüm Kanununa ek ve geçici mad
deler eklenmesine dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (1/462, 2/368, 2/413, 2/506) 
Gündeme) (S. Sayısı : 338) 

10. — Aydın (milletvekili İsmet Sezgin ve 33 
arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 ne'i rnad-

16.7.1063. 0 : 1 
desinin (e) bendinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon .raporu (2/522) (Gün
deme) (S. Sayısı : 353) 

11. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
ve (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Karma Bütçe 
Komisyonu Başkanlıkları tezkeresi (M. Meclisi 
1/497, C. Senatosu 1/270) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 354) 

Cumhuriyet Senatosundan gelen işler 
12. — İdarei Umumiye! Vilâyat Kanununda 

değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı 
nın Millet Meclisince kabul olunan ımetni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
( M. Meclisi 1/399, 2/340; C. Senatosu 1/267) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 285, C. Senatosu S. Sa
yısı : 195) (M. Meclisi Adalet Komisyonuna') 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KATİPLER — Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir), Rıza Polat (Ağrl) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
açıyorum. 

Ekseriyetimiz var, Oturumu 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — 5590 sayılı Kanunun 30 ncu maddesinin 
(b) bendinin 2 numara fıkrasındaki hüküm ile 
75 rici maddesine 6233 sayüı Kanunla • eklenen 
hükmün iptaline dair Anayasa Mahkemesi Baş
kanlığı, tezkeresi (3/661) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Adalet Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Grupu adına; Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ti : 

caret Odaları», «Ticaret Borsaları», ve «Tica
ret ve Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», «Sa
nayi Odaları» ve «Ticaret Borsaları» birliği 
hakkındaki 5590 sayılı Kanunun 30/2 ve 75 nci 
maddelerinin Anayasaya aykırı olduğundan ba
hisle açılan dâva üzerine, konu incelenmiş ve 
adı geçen Kanunun 30 ncu maddesinin (b) ben
dinin 2 numaralı fıkrasında ver alan ve Ekonu-
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M. Meclisi B : 116 16 . 7 .1963 O : 1 
mi r« ficare* Bakjtniıtma fesih yetfcisi veren 
«Oda Meclisleri Eleonomi ve Ticaret Bakanlı
ğınca feshedilir.» şeklindeki hükmün, Anaya
saya aykırı olması sebebiyle iptaline ve işbu 
iptal hükmünün karar tarihinden bağlıyarak 
6. ay sonra yürürlüğe girmesine ve aynı Kanu
nun 75 nci maddesine 6233 sayılı Kanunla ek
lenen ve yönetim kurullarının Ekonomi ve Tica
ret Bakfliüı&neâ işte» el çektirilmesini ilişkin 
hükmün, Anayasaya aykırı bulunmasından do
layı iptaline mahkememizce 12 . 7 . 1963 günün
de karar verilmiştir. 

Bügtteri de* olunur. 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 
Sünuhi Arsan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitimi JÇalkındır-
ma kanunu teklifi ile Nevşehir Milletvekili Ali 
Baran Numanoğlu ve 169 arkadaşının, MİM 
Eğitim Vergisi kanıinu teklifinin havale edil
miş olduğu Millî Eğitim, Gümrük ve Tekel, 
Ticaret, İçişleri, Ulaştırma, Sasmyi, B&sm -
Yayın ve Turizm, Maliye ve Plân komisyonla
rından seçilecek 2 şer üyeden müteşekkil Geçici 
bir komisyonda görüşülmesine dair Millî Eğitim 
Komisyonu Başkanlığı tezkeresi. (2/218, 2/246, 
3/662) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Komisyonu Baş
kanlığı tezkeresini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuzda bulunan Nevşehir Millet
vekili Ali Baran Numanoğlu ile 169 arkadaşının 
ve C. Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali De
mir ile 40 arkadaşının Mfîîî Eğitim Vergisi ka
nsın tefeîifteri, M$8 Eğitim, Gümrük ve Te
ke}, Ticaret, Ulaçtırraa, Sanayi, Basan - Ya
yın ve TifcrMm, föfieri, Maliye ve Plân olmak 
Üawe 10 kemâsyetıa kaısaUe ezilmiş bulunduğun
dan, bu Icomisy-oiöjUndaa secjüe«ek 2 ger üye
den aıü*^©kSil bir <2efioi KtraıİBy©». fcarulısası 
v»e kftiusM t@k§ifkHni«ı b& G-eşki ,K©ıdteycmda 
müzakere» komî yoBBUBrrıiizca kasrarlaştınlmış-
tır. 

Komisyon adına arz ve teklif ederim. 
Millî Eğitim 

Komisyonu Başkanı 
Niğde 

Mehmet Altmsoy 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı Ferid Me
len, buyurun. 

MALÎYE BAKANI FEKİD MELEN — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; ar
kadaşlarımızın teklifi çok hususi bir konuya ta
allûk etmektedir. Teklif kabul edildiği takdir
de, bizim görüşümüze göre, vergi «istemini alt 
üst edecek mahiyettedir. Hattâ bugüne kadar 
çıkartmak istediğimiz vergi reformunu da bir 
kalemde bertaraf etmektedir. Bu seteefoie, bu
nun Geçici Komisyondan geçmesi yerine, ihti
sas komisyonlarında daha esaslı şekilde tetkik 
edilmesi lüzumuna inanıyoruz. Hürnı«tlerİBi!l<e. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Altınsoy. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; Millî Eğitim Komis
yonu, yapılan teklifin lehinde ve aleyhinde bir 
karar vermiş değildir. Teklifi, ne kabul ve ne de 
reddetmiştir. Sadece on aded komisyonda ayrı 
ayrı konuşulmasında meselenin uzayacağını, 
kimisinde red, kimisinde kabul edileceğini dü
şünerek, on komisyonun, âzasından müteşekkil 
bir Geçici Komisyonda meselenin tezekkür edil
mesini nazarı itibara almıştır. 

Muhterem Maliye Vekili arkadaşımızın söy
lediği mesele mevzuu^ahsolursa, b« îrasuslar 
geçici komisyonda da mevzuubahsolur ve mü
zakere edilir. O takdirde, teklifleri) kabul edilir
se, reddedilir. 

Komisyonumuzun kararı; red veya kabul ma
hiyetinde değildir. Sadece meseleyi tezekkür et
mek üzere bir ihtisas komisyonunun kurulmasın
dan ibarettir. 

Hürmetlerimle.. 

BAŞKAN — Sayın Ali Baran Numanoğlu. 
ALÎ BARAN NUMANOĞLU (Nevşehir) — 

Çok muhterem arkadaşlarım; Mîllî Eğitimimizin 
f temelini teşkil edecek olan ve bir reform olarak 
kabul edilmesi icabeden Millî Eğitim Vergisi 
Kanunu teklifimiz 239 milletvekili ve senatör 
arkadaşlarımız tarafından imza edilerek, bir, se
ne 2 ay önce komisyona tevdi edilmişti.. 

534 
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Vergi reiorm kantmlaroıın kabulünde, bizim 

istediğiniz, bâzı tekel maddelerinden ve vergi
den istediğimiz birkaç kuruşluk meblâğlar, 
doğruda» doğruya Maliye Vekâletince hazırla
nan V#rgî Reform kanunları ile kabul edilmiş 
»olması sebebiyle, Millî Eğitim Komisyonunda 
btsasm teaekküra bir hayli zaman alacaktır. Bu 
bakmadan Sayın Komisyon Başkanı Mehmet Al-
tmsoy Beyefendinin ifade l^yurdukları gibi, on 
komisyondan geçecek olan bu kanunun kabulü 
veya reddi mevzuubahsoîaMîmesi için geçici 
bir komisyona havalesinin uygun olacağı düşün
cesi de Yüksek Heyetinize sunulmuş oldu. İs
tirhamımız şu olacaktır: Türk Maarifi ancak 
bu kanunla kenefi' şahsiyetini bulabilecektir: Ge
tirilen teklif, vergi kanunu olmakla beraber, 
prensip kanunudur da... Yani, burada koyduğu 
prensip» vaz'edilen hüküm şu olmuş oluyor: Bi- "• 
zim teklifimiz; eğitim üyesi, fakülte seviyesinde 
öğretmen yetiştirilmesi ve buna dair müessesele
rim; kurulması ve dolayısiyle öğretmenlerin yaz 
t*6üİ5rinâe dörder aylık kurslardan geçirilmek 
Süratiyle fakülte seviyesin* çıkarılması ve bölge 
okulken ihdas, edilmek suretiyle.. 

BAŞKAN — Esasa giriyorsunuz, 
ALÎ BARAN NUMANOĞLU (Devamla) — 

Bölge okulları ihdas edilmek suretiyle ilk tahsili 
sekiz yıla çıkarmaya matuftur. Bunun için de 
tahsisat istemektedir. Bu bakımdan, hepinizden 
istirhamım şudur ki, bu kanunun Geçici Komis
yona havalesini kabul buyurmanızı arz ve istir
ham edeceğim. 

Hürmetlerimle. 

16 . 7 .1963 0 : 1 
yabilmek için de, usul olarak, bu işm Hükümet 
kademesinde müzakere etülmefcinde ve ayaı za-
loanda grupların da kendi bünyelerini moaele-
yi gündeme alıp gjfrügmesi&de bü^âk fayda v*r-
dır. Zira memlekete bir vergi tahmili gibi ağır 
bir mevzuu istihdaf atabektedir. Bir vergi tah
mili keyfiyeti, var ama, Maarif hizsftftifteya4> 
nm yapmak arz«siyte, memleketi» en muhta-
cokbığu konuya parmak basmak için ele alıanaaş 
olması bakımından da çüpheıie muhteremdir. Bu 
bakımdan, meseleyi şahsan, hem gnapUiîd*, kem 
de Hükümet kademesinde enine, boyuna müza
kere etmeye lâyık bir husus bulurum. Fakat, 
zaman kazandırmak yönünden ve aynı zamanda 
her grupun, her keraıiayon üyetâıin bir arada bu 
mesele üzeride mütalâasını temin etmek içte de 
Karma Komisyona havale edikneaâ^e iltilat bu
yurmama! riea ederfm. S&ygtiaTMttla, 

BAŞKAN — Komisyon adma buyurun Sayın 
Uyar. (Gürültüler) 

ı ' ' • • 

BÜTÇE KOMİSYONU' ADIMA VELÎ UYAB 
(Yozgat) — Çok muhterem arkadaşlarım, Sa
yın Maliye Bakanı düşüncelerini ifade buyur
dular. Komisyon bu mevzuun çok esaslı etüde 
ihtiyacı olduğunu beyan ettiği halde, bunu on 
ay bekletmişler; şimdi, bir karar veriyorlar. Ge
çici Komisyonr kurulsun.. Geçici komisyonlardan 
geçen tasarılar, affmızı dilerisiy kasan tek
niği feafeı»?ffl€feftîi ve esaslı inçeleaaaesi yönün
den gereken faydayı sa&fcyaımıyar. Bu bakım
dan, mevzu madem ki, Hükümette ve gruplar
da incelenecek ve Heyeti Umumiyeye tam, mü
tekâmil bir halde gelecek-, o halde, normal 
komisyonlardan geçsin, esaslı olarak ince
lensin. Bu, çok mühim ve esaslı bir mevzuu
dur. Hem Millî Eğitim sistemimiz bakımın
dan, hem plân çerçevesi bakımından ve hem 
de vergi yönünden estosiı bir mevzu olduğu
na göre, alelaeele geçici "bir komisyondan ge« 
çiajsirip bamya- gatirmiyeJim. Lütfen, takfii-
m reddediimesifti rica ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — MîHî Kğ^im Komteyona ra
porunu oylarınıza sunuyorum : Yani teklifi»/ ge
çici bir komisyona havale edilmesi hususunu oy
lamaya sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... 30 oya karşı büyük bir çogttölukla önerge 
reddedilmiştir. ^ 

îki önerge vardır, okutuyorum : 

BAŞKAN — Komisyon. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONU ADINA FET-

Hî ÜLKÜ (Tunceli) — Muhterem arkadaşlar, 
Sayıa Ali Baran Nomano^hı'nun tekliflerinin, 
Mr kalma komisyonda görüşülmesi hususu, işe 
sürat ka^aadırma bakımından önemlidir. Komis-
yoaa&cuz da bilhassa bu i^in süratle halledilme
sini tetoaa.es bu kararı vermiş bulunmaktadır. 
7 - & k«Kisj»ona ayrı, ayrjı gidip de bir mesele
nin müzakere edilmesi, kjabul veya reddedilse 
de, hayû zaman kaybettirecektir. Halbuki her 
komisyonun gündeminde İpek çok konu vardır. 
Bunlara sıra kazandırnıslt için sayın arkadaşı-
rmnn teklifine iltifat buyıırulmaaını istirham 
ederim, Yalrua. Saym Maliye Bakanımızın mev-
atasbafesettiği konuyu katiî bir neticeye bağk-
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Millet Meclisi 'Başkanlığına 

Gündemde, öncelikle görüşülmesi karar 
altına alınmış bulunan kanun tasarılarının 
Millet Meclisinin yaz tatilinden önce görüşü-
1 e bilemesinin sağlanması için, 

17 Temmuz 1963 Çarşamba güllünden baş
lamak üzere; 

Sabah saat 10 dan 12 ye ve öğleden sonra 
eskisi gibi 14 ten 19 a 'kadar günde ikişer otu
rum yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

•Saygılarımızla. 

Adana 
Mehmet Geçioğlu 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

Yüksek Başkanlığa 
Meclisimiz gündemindeki maddelerin so

nuçlandırılması ve özellikle mahallî seçimlere 
ait İkamın tasarıları ile diğere* ivediliği olan 
teklif ,ve tasarıların kanun [aşabilmesi için 16 
Temmuz 1963 Salı gününden itibaren saat 
14.00 te başlıyan birleşimlerin 21.00 den sonra 
da devam estirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Y. T. P. Grup 
Başkanvekili 

Tokat 
H. Ali Dizraan 

M. P. Grup 
Başaknvekili 

Çankırı 
Kâzım Arar 

O. H. P. Grup 
Başkanvekili 

Konya 
Rüştü öazl 

C. K. M. P. Grup 
Başkanvekili 

Kastamonu 
İsmail Hakkı Yılanlı oğlu 

:. BAŞKAN- —••• Muhterem, arkadaşlar, iki 
önerge var; birisi, saat onda başlamak sure
tiyle günde iki oturum yapılması hakkında-

16.7.1963 0 : 1 
dır. Diğeri de, saat 21 den sonra tekrar ikinci 
bir oturumu devam ettirmek suretiyle gün
demdeki işlerin bir an evvel bit irilmesin e dair
dir. Saat 21 den sonra çalışılması teklifi da
lın, aykırı olduğu için evvelâ onu okutup 
oyunuza sunacağım. 

(Konya Milletvekili Kü^tü Öazl, Tokat Mil
letvekili H. Ali Dizman ve İki arkadaşının 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Mendim saat 14 ten 19 a ka
dar olan oturumların saat 21,00 den sonra da 
devamına dair olan önergeyi oyunuza sunıuyo-
nı'm. Kabul edenler... Kabul et miy enler... 24 «e 
karşı büyük (yoğunlukla önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Tekirdağ «Milletvekili Turhan Kut ve Ada

na Milletvekili Mehmet Geçioğilu'nun önengesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Saat 10,00 dan 12,00 ye ve sa
at 14,00 ten 19,00 a kadar çalışılması teklifini 
havi olan önergeyi oyunuza sıunyorum. Kaibul 
edeni er... Kabul etmiyenler... Efendim, arkadaş
ların ayağa kalkmaları zarureti hâsıl oldu. Muh
terem arkadaşlar, çok özür dileriz, 70 e karşı 
70 qy tesbit edilmiştir. (GürüHtüler) iBu sebep
ten telkrarlıyacağız. Lütfen sıratlardan çıkmayı-
nız, saymakta güçlük çekiyoruz. (Gürültüler) 

ıSaat 10,00 dan 12,00 ye ve saat 14,00 ten 
19,00' a kadar çalışılmaisını teklif eden önerge
yi 'oyumuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyoaıler... 75 e karşı 77 oyla kabul ediflme-
miştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

7. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ 
h (1) • sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmına 
bâzı kadroların eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Ticaret ve Plân komisyonları raporları 
(1/4851 ($• #«0M* • 352) (1) 

BAŞKAN. — Bir önerge var, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Devlet memurları aylıklarının' tevhit ve te-

(1) 352 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

! adülüne dair oı]an 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
I sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmına bâzı 
I kadroların eklenmesi hakkındalki kanun tasarı-

•sinin ehemmiyetine ıbiriaen bir an evvel kanun
laşması için öncelik ve ivedilikle ve diğerlerin
den önce görüşülmesini arz ve riea ederim. 

Ticaret Bakanı 
Ahmet Oğuz 

Başkanlığa 
Devlet memurin aylİklarının tevhit ve tea

dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kuşanma bâzı 
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kadrolarını eklenmesi hakkımdaki kanun tasarı-
sınıın ehemmiyetine binaen bir an evvel kanun
laşması içjin öncelik ve ivedilikle ve diğerlerinr 
den önce görüşülmesini arz ve rica ederim. 

Ticaret Komisyonu Başkanı 
İzmir 

Arif Ertunga 

BAŞKAN — Efendim, gerek Bakan, gerek
se .Komisyonun teklifinde adı geçen tasarının 
öncelikle' görüşülmesi -istenmektedir, öncelikle 
görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul .adülımiştir. 

Diğer 'öncelik kararı alınan 'teklif ve tasarı
lardan 'evvel görüşülmesi teklif edilmektedir. 
(Kabul edenler/.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen arkadaşımız var 
mı? Buyurun Sayın Ertunga. Bütçe ve Plân Ko
misyonu lütfen yerine. 

TİCARET KOMİSYONU BAŞKANI ARİF 
ERTUNGA (İzmir) — Sayın (Başkan, sayın 
milletvekilleri; huzurunuza getirilmiş olan ka
nun tasarısı bir maddelik gayet kısa bir tasarı
dır. Bu tasarı, bilhassa son zamanlarda geliş
mekte olan ticaretimizin dış bölümlerinde olan 
durumumuzu takviye edecek bir taşandır. Te
mas ettiğimiz birçok memleketlerde, ticari mü
nasebetlerimiz, olan birçok memleketlerde tica
ret temsilciliMerdmiz gayet azdır. Harbden ev
velki kadrolar devam etmektedir. Halbuki, harb
den bu yana memleketimizin dış ticareti gayet 
geniş bîr .şekilde ilerlemektedir. Bu itibarla, 
huzurunuza gelmiş bulunan bu (kanun tasarısı, 
çok az miktarda kadroların kabulünü istemek
tedir. Biz de Ticaret Komisyonu alarak tasarı
nın kabulünü bilhassa rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında baş
ka söz istiyen? Yok. Maddelere geçilmesini toy
larınıza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyen-
'ler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle .görüşülmesi İstenmektedir. İvedi
likle * görüşülmesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... (Kabul edilmiştir. 

Devlet (memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmına bazı 

kadroların eklenmesi hakkında Kanun 

ıMADDE 1.••— 30.6.1939 tarihli ve 3656 sa
yılı Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te-
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adülüne dair olan Kanuna bağlı (1). sayılı cet
velin Ticaret Bakanlığı kısmına ilişik cetvelde 
yazılı kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

{MADDE 3. — Bu kanunun .hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. . 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü hakkında, lehte, alehte ko
nuşmak isteyen var mı? Yok.. Tümünü oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Tasarının tümü Meclisimizce kabul edilmiştir. 

2. — İktisadi Devlet Teşekkülleri . ve iş
tirakleri hakkında kanun tasarısı v& C. Se
natosu Adana Üyesi Mehmet tS naldı ve Di
yarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen'in 3460 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine dair ve 23 sayılı Kanunun kaldırılması 
hakkında kanun teklifleri ve Geçici Komisyon 
raporu (î/317, 2/198, 2/183) (S. Sayısı i 303) 
(1) 

BAŞKAN — Tasarının görşühnesine devam 
ediyoruz. 14 ncü maddede kalmıştık. 

Yajtırım projelerinin hazırlanması ve 
incelenmesi 

MADDE 14. — Teşekküller kalkınma plâ
nına göre kendileri tarafından yapılması ge
reken yatırımlara ait malî, ekonomik ve tek
nik etütleri zamanında yaparak projelerini ha
zırlamakla mükelleftirler. 

Bir yıla 'aidolarak hazırlanan projeler bir 
Önceki yılın Eylül ayı sonuna kadar ilgili 
bakanlıklara gönderilir. Bakanlıklar, kendile
rine gelen projeler üzerinde gerekli inceleme
leri yaptıktan sonra bunları, yıllık yatırım 
ve finansman programına dâhil edilmek üzere 

(1) 303 £. Sayılı basmayanı 9 . 7 . 1963 
tarihli 111 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 
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aynı yılın Ekim ayı »onuna kadar Maliye Ba« 
kanliğma intikal ettirirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı? Yök. Değiştirge! Önergesi var, okutıt-
yöftrm. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye k&tihyör 
au? 

Güçlöî KOMISYON SÖZCÜSÜ N A M 
YAVÜZKAN (Burdur) — Katılmıyoiruz efen
dim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyeîıler:.. Ka
bul edilmiştir. Efendim, komisyon filhal iş
tirak ediyor imi 

GEÇÎCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADİH 
YAVÜZKAN (Burdur) — Evet, filkal - katili-
yoruz. 

BŞKAN — Kabul buyurduğunuz önerge
deki değişiklikle maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etaıiyenler... Kabul edil
miştir. • .. . . j , j 
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Yıllık yatırım ve finansman programı Üze

rinde zaruri görülecek değişiklikler de progra
mın hazırlanmasındaki usullere göre inottatir* 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Buyurun Erdemir. 

M. P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDE
MİR (Kırşehir) — Muhterem arkadaşlar, . 15 
nci madde, teşekküllerin yıllık yatırım ve fi
nansman programlarının münhasıran Maliye 
Bakanlığı tarafından hazırlanacağı nükmünü 
ihtiva etmektedir. Madde 15 şöyle demektedir. 

«Teşekküllere ait yıllık genel yatırım ve 
finansman programı, Maliye Bakanlığı tara
fından, Devlet Plânlama Teşkilâtının da mü
talâası alınmak suretiyle hazırlanır.» 

Muhterem arkadaşlarım, dün de bir mik
tar temas ettiğimiz üzere, 13 ncü maddenin 
1 nci fıkrasının 2 nci bendine, Devlet Plânla
ma Teşkilâtının vazife ve salâhiyetlerine mü
dahale mahiyetinde bir hüküm olması hasabiy-
le itiraz etmiştik. Sayın Maliye Bakanı buraya 
çıktılar; bu mânaya gelmediğini, benim düşün
düğümü izah edemediğimi izah etmeye çalış
tılar. Halbuki, dün 13 ncü maddede kabul edil
miş olan hüküm, 15 nci maddede vaz'edilen 
hükme bir basamak olmak üzere konulmuş
tu. 15 nci maddede de Maliye Bakanlığının 
maksadı, gayesi sarahaten açıklanmış bulun
maktadır. Halbuki dün de temas ettiğimiz gibi 
91 sayılı Kanun, Devlet Plânlama Teşkilâtına 
salâhiyet tanımıştır. Devlet Plânlama Teşki
lâtının bu salâhiyetini Maliye Bakanlığı bu 
kanunla 91 sayılı Kanunu değiştirireesine al
makta ve sadece onun mütalâasına dayanıl
mak onun mütalâası alınmak hükmünü vazet
mektedir. 

Bakınız Devlet Plânlama Teşkilâtına ait 
Kanunun 15 nci maddesi ne demektedir: 

«Madde 15. — Yıllık programların hazır
lanması ve .kabulü: 

, Yıllık programlar plânlama merkez teşki
lâtınca hazırlanarak Yüksek Plânlama Kuru
luna sevk edilir. • Bu kurul programları inceli-
yerek bir raporla( Bakanlar Kuruluna sunar» 
Bakanlar Kurulunda kabul edilen yıllık prog
ramlar kesinleşmiş olur. 

Maliye Bakanlığı aynı mahiyette olan bir 
hükmü buraya sevk etmiş bulunuyor. Bura
da da «Tevekküllere ait ysllık tgenel yatırım ve 

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 finans
man programı Bakanlar Kurulunca en geç 
aidolduğu yıldan önce gelen yılın Kasım ayı 
sonuna kadar incelenerek karara bağlanır. 

TJzun vadeli yatırım ve finansman prog
ramları ilgili Bakanlığın incelemesinden geç
tikten sonra Maliye Bakanhğma ve Devlet 
Fîâıılama TefkilâtMa gönderilir ve inceleme
lerde nazara alfmr. 

Millet Meclisi [Başkanlığına 
303 sayılı kanun taaarunıun 14 ueü .madde

sinin birinci pragrafmın sonunda bulunan : 
(Mükelleftirler) kelimesinin, Anayasa diline 
uygunluğunun »ağlanması için (yükümlüdür
ler) şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiıa. 

Saygılarımla. 
Tekirdağ 

Turhan Kut 
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finansman proıgraımı» deniyor. Bİr far*k vardır, 
'buraca «fİBansmanı» kelimesi . ilâve edilmiştir. 
«Yatırım ve finansanam» şeklinde oradaki hii-
küım bin miktar tadil edilmiştir. Halbuki, muh-
terem arkadaşlarım, «yatırım programı* de
diktim sonra, 'bunun idinde dünanKaan da tar
da*, proje» de vardır. Teknik ve malî, her tür
lü düşünce mevcut bulunmaktadır. Bir pro
gramın, finarnsmaaıdain, eksik 'bir tfinaaıısman 
düşüncesinden doğması "mümkün değildir. 
Program dendiği zaıman, bütün meseleleriyle, 
yapıllacak işin 'her türlü malî, idari, teknik hu-
suslan: düşüünlmüş ve plânda derpiş edilmiş^ 
tir, mânasına gelir. Bu itibarla, Maliye Ba-
IkâıMJlığı, Badece burada bir finansman 'kelime
si ilâve etmelk suretiyle, sanki Devlet Plİnla-
ma Teşkilâtına verilen vaıztfeden farklı ve baş
ka 'bir m<ânad?a vazife verittmiış gibi, 'bu ka--
nunia 'bin hüküm sev<k etmiş. Amaı, gerçek ta
raf! olarak bu 15 inci madldei doğrudan doğru
ya Deıvİelt Plânlama Teşkilâtının vazife ve! sa
lâhiyetlerine müdahaile edebilecek ibir hüküm 
takmaktadır. 

Dünkü takrirlerimiz nazarı itibara lalınma-
mıştır. Bu kanunun müzakeresinin başından 
itîbaren haklı endişelerimizi ileri sürmemiizde-
ki tek jgaye, memleketin selâmeti ve iktisadi 
meselelerinin süratle halledilmesidir. Memleke
timizin iktisadi meselelerinin iyi niyettle halle-
diflmesi bakımından ileri sürdüğümüz samimî 
düşüncelerimizin karşısında değişiklik önerge
lerimizin kahul ediLmemesi . muvacehesinde, bu 
15 nci madde için ayrıca değişiklik önergesi 
takdim eıtmiyeceğim. 'Ancak, zabıtlara geçme
si b&kımmda sıöyl-ayorum ki, vbu kaaron çık
tığı dakikadan itibaren Devlet Pîânflaraa Teş
kilâtı ile Maliye Bakanılrğı arasında bir itiş
me mevzuu hâsıl olacaktrı. Bir kere, dünkü 
13 ncü maddenin; 2 mt'ı fıkrasında yatırım ve 
finansman protgraımlarmun ine ışekilde hazırla-
naca^r hususuna ait hüküm vaz'ediılirketı, aât-
kalı Bakanlıkların, teşekküllerin bağlı bulun
dukları ilgili Bakanlıiklarm fikirle rimin; de 
soruima»! cali'bi dikkatitir. Burada, ^yıllık ge
ri fil yatırım ve finansman programı, Maliye 
Bakanlığı taralfmdan, Devlet Plânlanma Teşki
lâtının (da mütalâası alınmak suretiyle hajzır-
lamr.» denmek suretiyle, yine teşe'klküller, mad
denin başi'nda bir tarafa itilmiş 'bulunmiekta-
dır. Ondam sonra gelen hükümler esasen neti-
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c»ye müessir mahiyetlte hükümler değildir. Bu 
bakımdan, bu 15 nci madde reddedildiği tak
dirde, Devlet Plânlama Teşkilâtiyle Maliye 
Bakanlığının istikbalde müealdeleskıe mâni 
olmuş olursunuz. Eğer, Maliye Bakanlığüna bir 
yetki tanınmak, ve muhakkak bu işlerin Mûr 
liye Bakanlığı tarafından tedviri isteniyorsıa, 
o takdirde, Devlet Plânlama Teşkilâtı Kanu
nunu tadil edelim ve anlardan bu vazifeyi 
alalım, daha iyi olur. 

Muhterem arkadaşlarım, her halde bütçeler 
hazırlanırken 'bütçenin plâna intibak ettirilme
si meselesinde, Maliye ıBakanlığınMi Devlet 
Plânlama Teşkilâtı ile anlaşamaması neticesin
de, Maliye Bakanlığı böyle süratle 19-64 büt-
<qemm dilediği gibi hazırllamaJk ve bunun plâna 
uygunluğunu kendi mantığına göre izah ede-
Ibilmek için, önceden İktisadi Devlet Teşek
küllerine ait kanun tasarısında fou hükmü sevk 
etmek suretiyle nevi şahsına münhasır, bir 
kurnazlık taslamaktadır ki, bu da hiç kimse»* 
nin, alâkalıların dikkatinden kaçmamaktadır. 
©iz, sadece vatansever bir düşünce ile isti/kibale 
muzaf endişelerimizi ifade etmiş bulunuyoruz. 
Söa hakkımız 'baki kalmak üzere, şimdillik mâ
ruzâtımız bu kadardır. Saygılarımla. 

BAHTİYAR VURAL (Kars) — Biz vatanı 
sevmiyor müyüz? 

BAŞKAN —• Sayın Maliye Balkanı, buyurun, 
MALİYE BAKANI FERİD MELEN — Muh

teşem. arkadaşıma izin verirse, bir tarizde bulu
nayım» Bilgisiz olmaktansa kurnaz olmak biraz 
daha iyidir, 

Dünkü, konuşmamda da arz ettim. Plânın-
vazifesi başkadır. Plânı icra edenlerin vazifesi 
başkadır. Arkadaşımızın işaret ettiği 91 sayılı 
Kanuna göre, Plânlama Dairesinin vazifesi : 

1. 5 Yıllık Plânı hazırlamak. 
2. Yıllık programları hazırlamak. 
Gerek Beş Yıllık Plân, gerekse yıllık prog

ram, umumi hükümleri ihtiva eder. Ondan son
ra, Devlet daireleri, iktisadî kamu müesseseleri, 
belediyeler, özel idareler ve buna benzer teşek
küller ve hatta hususî teşebbüsler icraatlarında, 
faaliyetlerinde bu plânı göz önünde bulundurur
lar. Yoksa, plânlama bu teşekküllerin karar 
mercileri yerine kaim olarak, bunların yıllık 
programlarını yapmaz. Eğer, bu vazife, Dev
let -Bütçesini yapmak vazifesi Meclisten çıkar, 
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Plânlamaya ait olursa, yani plânlamaya bırakır
sak, bakınız ne olur? Belediyelerin yıllık prog
ramlarını plânlamanın tasdik etmesi lâzımdır. 
Hususi idarelerin yıllık programlarım plânla
mamı! tasdik etmesi lâzım, İktisadi Devlet Te
şebbüslerinin yıllık programlarını da plânlama
nın yapması lâzım. Bu, ayrı bir plân. Arkada
şıma hemen haber vereyim, böyle plânlar da 
mevcuttur. Demirperde arkası plânları böyledir. 
Onlarda, bütün teşekküllerin, Meclislerin, husu
si idarelerin, bclediyelerin hepsinin yerine plân
lama daireleri kaim olur ve bunu onlar tasdik et
tirirler ve onlar murakabe ederler. 

Zannediyorumki, Millet Partisi adına konu
şan arkadaşımız, böyle bir plânlama istememek
tedir, amma, ne yazık ki,' ifadelerinden * böyle 
bir plânlamayı istediğini de anlamış bulunuyo
ruz. Bunun zapta geçmesinde, efkârı umumiye-
ce büyük fayda vadır. Millet Partisinin nasıl bir 
plân istediği de bu şekilde meydana çıkmış olu
yor. 

Mdhterem. arkadaşlar, bundan evvelki mad
dede -geçti. Arkadaşımız «alâkalı bakanlıktan 
geçmedi», diyor. 'Bundan evvel'k! ımadde, ta
mamen ona aittir. Arkadaşımız 'tekrar dikkat
le tetkik ederse, şıö'yle olduğunu görür. Yıllık: 
programları müesseseler 'hazırlar, kurumlar !ha-
zırlaır alâkalı 'bakanlığa su nar. Alâkalı bakan -
lık tetkik eder »ve omdan sonra Maliye Vekâleti
ne verir. Maliye Vekâletinde ston şeklini alma
sının sebebi, 'her programın bir rfinansmana ilı-
tiyacı 'göstermesinden doğmaktadır. IBu plânı 
yapmak kâfi değil, onun 'karşılığını bulmaik lâ
zımdır. Nitekim, (bütçe de 'öyledir. (Bakanlık
lar, kendi masralf ıtekliflerinfrı hepsini Maliye 
Bakanlığına verirler. Maliye Bakanlığı, gelire 
göre tertipler, son ş'eklini verir ve (Ba'kan'lar 
Kuruluna sunar. Tıpkı 'bütçe gibi, İktisadi 
Devlet ^Teşekkülleri programında da aıynı me
tot, aynı usûl alınmıştır. Mantı'kî olduğu ve 
işin icabı bunu gerektirdiği için, /onlar da prog
ramlarını evvelâ kendi bakanlıklarına gönde
rirler, onun siizlgecinderı 'geçtikten sonra Ma
liye Bakanlığına ıgelir, Maliye Bakanlığı fi
nansman ihtiyaçla/Tiyle karşılaştırarak buna 
son şeklini verir ve Bakanlar Kuruluna 'gönde
rir. Bütün 'bunları yaparken tasarı, Plânlama
nın da mütalâasını almayı, şaırt koşmaktadır. 
Bu ısuretle de plân ile programlar arasında bir 
muvasalat temini imkân dâlh'iline 'girmiş »olur, 
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Bu (kadar açı'k hükümler karşısında, sayın 

arkadaşımız demirperde arkası plânlan ıgibi, 
bir plânı (tatbik 'etmemizi istemesini ^hakikaten 
'hayretle 'ka.rşıhyforum. Hürmetlerimle. 

BAŞKA (N— ISayın Erdemir. 
M. P. GRUPİU ADINA MEMDİUH ERDE- . 

MİR (Kırşehir) — Pek muhterem arkadaşlar, 
(burada millî iradenin reyine mazhar olmadan, 
İsmet Paşa'nm 'Hükümetinlde vazife almak ıgi-
'b'i 'bir durumda (bulunan ''(Orta sıralardan (gü
rültüler) ISayın Maliye (Baltanı bu memleket-
t e... .Dinleyiniz dinleyiniz. 

BAŞKAN — Bir dalkika (Sayın Erdemir, 'bir 
dakika Sayın Erdemir, sesinizi kestim. Rica 
ed'erim arkadaşlar »durun da konuşab'm. Erde
mir (Bey, dinlediniz lütfen. (Ortadan ıgürültü-
ler) (Beyefendi, ISayın Erdemir, dinleyiniz, 'ko
nuşacağım var. Ondan sonra yine 'konuşursu
nuz. Rica ederim Beyefendi, istirham, ©derini. 
Biliyorsunuz iki, ISayın (Erdemir, Anayasada 
(ıgurültüler) arkadaşlar 'ben mi konuşacağım, 
siz mi sıralardan konuşacaksınız ? JS'ize de, Er
demir Beye de iîçtüzüğü tatbik 'edeceğim. Sa
yın Erdemir, yeni Anayasamızda bakanlıkların 
dışardan »olması da mümkün. (Siz-, millî iradeye 
mazhar loİmadan balkan olmuş ıgibi, »sözlerinizle 
Maliye ©akanımızı ta'hkir'etmiş .'oldunuz; bunu 
tavzib ediniz. 

M. P.ORüPfU ADINA MMDİÜH ERDE
MİR (Devamla) — Bize 'burada, «'bilgisiz ,ot 
maktansa kurnaz olmak lâzımıdır», şeMinde ftıi-
tabetmiştif. Ben,'demek istedim ki, Vanlılar 
sağ duyu sahibidir, bilgisizliğini de, kurnazlı
ğının derecesini de ölçmüşler, mağlûp »etmişler
dir. Kendisi »gidip oraya anlatsın demek iste
dim. (Ortadan gürültüler) Anladınız mı, 
şimdi? 

.BALKAN — 'Devam ediniz. 
RÜŞTÜ Ö'ZAL (Konya) — Nasıl devam eder, 

efendim? 

BAŞKAN — Efendim, tavzih etti, yani 
Van'dan kazanmadığını slöyl'eidi. (Biz de zaten 
başka türlü bir şey sftyliyeceğini tahmin et
mezdik:. 

M. P. MECLİS GRUPU ADINA MEMDUH 
ERDEMİR (Devamla) — Benim söz söylemek 
hakkım sizin inhisarınızda değildir. Burada dile
diğimi slöylerim, (dilediğimi konuşurum'. 
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M. P. ORÜPİU ADINA MEMDUH ERDE-

MİR (Devamla) —'Oörüşümü izah edeceğim. 
Her'kes sabırla. di'n'lesin, yerinde talhakkürn zih
niyetini hortlatmasın. (Gülüşmeler) 

BALKAN — Arkadaşlar, şuralardan altak 
yapmazsanız, konuşmalarımızı sükûnetle de
vam ettiririz. Siz de söz alın, size de söz ve
reyim konulsun, Rüştü Bey. 

RÜŞJTÜ ÖZAL (Konya) — Grupumuzu bu 
şekilde tahkir etmeye devam eder, 'Başkanlık 
da 'bir muamele yapmazsa, e'lbette'ki hâsıl ola
cak: vaziyet 'buldur', Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın özal, biz tarafsız olarak 
her iki tarafın 'konuşmasını da ölçer, 'biçer mü
dahale yapmak mı lâzım, tecziye yapmak mı 
lâzım, 'biliriz. Nitekim, 'Maliye Bakanının, ar
kadaşımız ve ıgrupu hakkındaki konuşmalarını 
müsamaha ile dinledik, Ihie/hir şey söylememiş
tik. Blttahi, arkadaşımız da ona biraz sertçe 
celvap verecek. Eğer, her ftıususta hiz c'eza tat
bik edersek, hiç'bir kimse cezasız 'kalmaz. (Or
tadan gürültüler) Söz almadan konuşamazsı
nız. 

Devam edin Erldemir Bey. 

M. Meclisi B : 116 
BA'ŞlKAN — Sayın Vural oturunuz. 
MÖ0M1DUH ERDEMÎR (Devamla) — Bura

da yerinizde oturup kuzu »gibi dinlemek de si
zin vazıifenizdir. -(Ortadan «'biz Ihayvan deği
liz» sesleri) Size ne olduğunuzu 'ben anlatmı
yorum. Millet söylüyor sizin ne olduğunuzu; 
gidiniz, halkın arasına -giriniz (O. H. P. sırala
rından «.hakarete 'hakkın yok, maksadını izah 
et» sesleri) 

BAŞKAN -— Sayın Erdemir, dikkat ediniz, 
sizi tecziye edeceğim. Beyefendi oturun da 
ben. bir muhata-bolayım. Rica ederim, sizinle 
mi konuşacağım, 'bununla anı? Müsaade buyu
rur musunuz, konuşayım? Beyeefndi oturur 
musunuz? Oturun rica ederim. Bana Tn rakın, 
ben ıbir (konuşayım. 

!Sayın Erdemir, sizin konuşmalarınız Baka
nı ye bir partiyi itham eder şeklindedir. Bir 
milletvekili kürsüden konuşurken bu hususla
rı dikkatle nazara, alması 'lâzım. Şu beyanınızı 
tekrar -tavzih ediniz, 'bakan ve parti' hakkın
daki beyanınızı. Yoksa, hakkınızda îetüzüğü' 
tatbik edeceğim. (Ortadan gürültüler) 

Rüştü Bey, çok rica ederim, 'Sizden bekle
mem böyle anüdafhal el eri. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Başkanlık Diva
ninin Iher 'halükârda taralfsız olması lâzım/gel
mektedir. 

BAŞKA N— Tarafsız tabiî. 
iMBMDÜH ERIDEMİÎR (Devamla) — Biz 

sizleri salbırla 'dinledik. 'Maliye Vekilimiz ''vaızi-
f e ve salâhiyetleri dışında 'birtakım şeyler söy
ledi, 'bizleri demirperde 'gerisi 'bir plânı /getir
mekle İtham etti. Neden ikaz etmediniz? Bu 
memlekette, Türk efkârı umumiyesi (inimde, 
özel teşebbüsü destekliyen her türlü sosyalist 
om'ejlere karşı olan- 'bir partinin temsilcisi ola
rak bulunuyorsunuz. Her yerde, gerek plân ko
nuşmasında, gerek büt/çe müzakere] erinde fi
kirlerimizi açıkça söylediğimiz zaman Maliye 
Bakanı cevap veremediği halde... 

BAŞKAN — iSiz ona cevap veriniz. 
MıBMDUH ERDEMİR ((Devamla) — Bizi 

böylesine itlham eden bir 'balkanı susturmııyor-
sunuz da, ceva.p hakkını kullanan ibir milletve
killini neden susturuyorsunuz? 

BAŞKAN —- Sizin görüşünüzü izah ediyor, 
siz de <xna cevap verin. 

M. P. GRUPU ADINA MEMDUH URDE-
MÎR (Dovamla) — Biz yerimizden sizleri sabırla 
dinledik. Sayın Maliye Bakanının vazife ve 
salâhiyetinin dışında, söylediği birtakım söz
lere karşı sesimizi çıkarmadık. Sizler de lütfen 
dinleyiniz, vereceğiniz hükmü vicdanlarınızda 
veriniz, kanaatleriniz ne ise onu çıkıp burada 
ifade ediniz. Değilse, şu yahut ta bu şahsın kar
şılıklı atışmaları, ne sizin grupunuzla alâkalı, 
ne sununla, ne bununla alâkalı. Ben, burada ye
rinden tahammül etmeyip kalkıp, sataşmak iste
yen arkadaşlara söz söylemek istedim. Aslında 
diğer arkadaşlara. (Ortadan «kime söylüyor
sun!» sesleri) size ve sizin gibi düşünenlere. 

BAŞKAN — Sayın Vural, müzakerelerin sey
rine mâni oluyorsunuz. Bahtiyar Vural Bey. 

BAHTİYAR VURAL (Kars) — Sözünü bil
miyor. • -

MEMDUH ERİ)EMİR (Devamla) —Bahti
yar Vural, çıkar da tarif ederseniz öğreniriz, 
sizden.. Burada ne olduğunuzu vaktiyle bir ar
kadaş da öğretmişti. (Ortadan gürültüler) 

RÜŞTÜ ÖZAE (Konya) — Sözünü kessey-
diniz, böyle olmazdı. 
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BAŞKAN — Rüştü Bey, görüyorsunuz nasıl I 

keseyim? Sizinkini de kesmek lâaım geleeek, I 
o zaman. Evet, buyurun Saym Erdemir. 1 

MEMDUH ERDEMlR (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, biz plânın tenkidi sırasında, I 
beş yıllık plânın tenkidi sırasında fikirlerimizi 
açıkça söyledik. Millet Partisi olarak, tama- I 
miyle anonim, sermayeye dayanan bir özel te- I 
ışebbiis anlayışı içerisinde' hazırlanması zarure- I 
tine işaret ettik. Biz, plânın bu noktadan ha- I 
zırlanmaması neticesinde, dış yardımların geç I 
ıgeleceğhıden, özel sermayenin iş sahasından çe- I 
kileceğinden, korkacağından duyduğumuz en- I 

• dişeleri açıkça ifade ettik. Huzurunuzda bunlar I 
tekrar tekrar beyan edilmişkeu, Sayın Maliye Ba
kanının bu düşüncede olan bir partiyi, kalkıp I 
«demir perde 'gerisindeki bir düşünce ile bağdaş- I 
tınmak istemesi, her halde bizim, bu kanun mü
nasebetiyle ortaya sürdüğümüz, onların gizli 
maksadının açıkça meydana konulmasından 
dolayı bir endişeden doğmaktadır. Biz burada 
dedik, ki, Maliye Bakanlığı tarafından hazırla- I 
nan bu kanun tasarısı üzerinde diğer hiçbir I 
Bakanlığın temsilcisinin fikirleri alınmamıştır. J 
Kendileri diyecekler ki, Bakanlar Kurulu bunu 
kabul etmiştir. Kabul, ama, iktisadi Devlet Te
şekküllerine ait müesseselerin Mçbirisinin mü- I 

talâası dikkate alınmadan, 154 sayılı Kanunun I 
17 nci maddesi gereğince hazırlanması iktiza 
eden rapor ve o raporda belirtilen İktisadi Dev
let Tevekküllerine ait tenkidler nazarı itibara 
alınmadan, münhasıran Maliye Bakanlığı tara
fından hazırlanan bu tasarının tam olmadığını 
ifade etmek istiyoruz. Birkaç birleşim önce, de
miştik ki, emellerini, fikirlerini doktrin saha
sında yaptıkları mücadelelerle Türk efkârı 
umumiyeısine kabul ettireımiyen'ler, Maliye Ba
kanlığındaki zaaflara hulul ekmedin! bilmişler, 
bu yolda Devlete fiilen el koymaıya çalışıyor
lar. Bunu açmadık Sayın Bakan, Devlete el 
koymaya çalışmak, bu memlekette sizin dediği
niz demir perde gerisi düşünceleri getirmeye ça
lışmaktır. Başka bir mânası yoktur. Bunu açık
layım da biliniz. Biz buna -işaret etmişken, si
zin bu noktadaki düşüncelerinize karşı olduğu
muzu belirtmişken, bizi, kendi kanaatlerinize 
göre itham etmeye kalkmanız, her halde Par
lâmento tarihinde ender rastlanacak gülünç ' 
hâdiselerden birisidir, arkadaşım. (Ortadan gü- j 
rültüler) Müsaade buyurun. Türk Milleti buıra- ' 
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da yapılan münakaşaları gayet iyi değerlendir
me 'sağduyusuna sahiptir. Kimin bilgili olduğu, 
kimin kurnaz olduğu hususunda da bir hükme 
sahiptir. Böyle kuru lâflarla buraya tecsil ede
lim, Meclis zabıtlarına geçisin, Türk Milleti de 
bilsin diyorsanız, hiçbir lâfınıza inanmamış 
olan Tünk Milleti, bu lafınızla da sizi mahkûm 
edecektir. (Ortadan gürültüler) Evet arkadaş
lar, dürüst politika geç muvaffak olur. Karan
lıkta kalan bir memlekette, her türlü imkânla
rını bir fesat dairesi halinde genişletmek isti-
yenlerin bulunduğu bir memlekette, dürüst po
litika geç muvaffak olur. Ama, muvaffak oldu
ğu zaman da hiç kimse yıkamaz, bunu biliniz. 
Memleket, dürüst politikanın muvaffak olması 
halinde kurtulacak, aksi halde, sizin bir taraf
tan samimî gözüküp, öbür taraftan başka tür
lü hareketieraiz, her halde, sükûdedeeek. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir lütfen sadede. 
Maddeye ıgelelim. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Sayın 
Reis, karışmasınlar lâfımıza lâf atmasınlar, tah
rik etmesinler, cevap vermiyelim. 

BAŞKAN — Siz de arkadaşlar lütfen lâf 
atmayın. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Bir ko
ro halindesiniz, bir fikir yok, bir düşünce yok, 
ne olduğu meçhul bir koro. Esasen bu koronun 
sesi yavaş yavaş kısılıyor. Türk Milletinin ba
sireti, Türk Milletinin aklıselimi, sağ duyusu 
bu koroyu kendi içerisinde mahkûm edecek
tir; bugünler yakındır, biliniz. (Ortadan gürül
tüler) 

BAŞKAN — Maddeye girelim Memduh Bey. 
Arkadaşlar sükûnetle takip buyurunuz, hatibin 
sözünü kesmeyiniz. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — «İma
nın padişah, ben de onun veziriyim», dijye Türk 
Milleti önünde mücadele yapmak, fikirleri an
latmak kolay yol değildir. Ama, paşa koltuğun
da saltanat sürmek kolaydır. (Ortadan şiddetli 
gürültüler) 

BAŞKAN — Memduh Bey, maddenin üze
rinde konuşmıyacaksanız, lütfen... 

MEMDUH ERDEMÎR (Devamla) — Evet 
maddeye geçiyorum, Sayın Başkan. Lâf söylü
yorlar ben de cevap veriyorum. Şimdi, madde-

% ye geçiyorum. Maddeyle alâkalı konuşmasalar-
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di bunları sıöylenıiyeeektik. Şunu biliniz ki, bir 
söıyliyene hm cevap vereceğiz, mukabele ede
ceğiz. (Ortadan, gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen dinliydim efendim. 
MEMDUH ERDEMÎR (Devamla) — Muh

terem arkadaşlar, biz demiştik ki, bu kanun 
İktisadi Devlet Teşekküllerini kârlılık esasına 
göre çalışmaktan alıkoyacak ve Devletin müda
halesini tesis edecek bir kanundur. Gerek Ada
let Partisi Sözcüsü ve gerekse bizim tarafımız
dan maddeler münakaşa edilirken, açıkça muh
telif maddelerindeki bu hükümler ifade olun
muş ve hepinizin ıttılaına arz edilmişti. Hâl böy
le iken, Sayın Bakan, bu teşekküllerini tama
men özel hukuk hükümlerine göre müstakil, 
muhtar birer müessese olarak çalışmasını, hiç
bir münakaşaya ve hiçbir endişeye yer vermi-
yecek şekilde, hazırlaması m/ümkün iken, bu
nun tamamiyle aksine, ilgili bakanlıkların ve 
'Maliye Bakanlığının müdahalesi, sonradan ne 
şekilde çıkacağını bilmediğimiz Devlet Yatırım 
Bankasının müdahalesi, maalesef bu müessese
yi bir teşekkül olmaktan çıkartacak, ticari bir 
müessese olmaktan çıkartacak, özel hukuk hü
kümlerine göre serbest hareket etmek imkânı
na sahip bir müessese olmaktan çıkartacak ve 
Devletin emrinde, istediği fikri empoze edecek, 
istediğini yaptıracak, istediğini yaptırmıyacak 
bir müessese haline getirecektir, demiş idik. 
Bu fikirleri söyliyenler rai, demirperde gerisin
deki düşüncelerden madut bir fikri ortaya ge
tirmiş oluyor? Yoksa, bu fikri söyliyenler, öy
lesine bir düşünceyi bir emeli gerçekleştirmek 
istiyenlere karşı olduğunu mu ifade etmek isti
yor? Elbette ki, Sayın Bakan, «Bilmemektense, 
bilgisiz olmaktansa kurnaz olmak daha evlâ
dır.» diyordu ama kurnazlığı da her halde 
önemli bir kurnazlık olmasa gerek ki, hem bil
gisizlik, hem kurnaz olmıyan insan mevkiine 
farkına varmadan kendisi düşmüş bulunmakta
dır. Bugün gidiniz, iktisadi Devlet Teşekkülle
rini dolaşınız, hepsi endişe içerisindedir. Benim 
yakın temasım vardır, muhtelif müesseselerle 
konuşmaktayız. Yüksek Murakabe Heyeti en
dişe içerisindedir. Yularca emeğini bu memle
kete sarf etmiş olan değerli mütehassıs eleman
lar, fikirleri alınmadan gelişi güzel kanun çı
karılmasından dolayı üzüntü içerisindeler. Bir 
kısmı, göreceksiniz, bu kanunların tathik mev
kiine girmesinden sonra vazifelerini de terk 
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edecekler ve böylesine bir kanunun getirdiği 
hükümler dairesinde çalışmak istemiyecekler-
dir. Bunları hız gelişi güzel söylemiyoruz, te
maslarımız neticesinde bize ilham olan fikirler 
dolayısiyle ifade etmeye çalışıyoruz, Gidiniz, 
dolaşanız, siz de aynı neticelere varacaksınız. 
Değilse, Maliye Bakanlığının gözlüğü ile bak
tığınız müddetçe, elbette ki, bu madde içerisin-
deıki hükümleri göreceksiniz, onun dışındaki 
'mütalâaları nazarı itibara almıyaeaksımz. Biraz 
evvel ifade ettiğim gibi, bu kürsüden bizi it
ham etmek istiyenlere karşı, fiske atana Erci-
yes Dağı ile mukabele edeceğiz, bir söyli'yene 
bin cevap vereceğiz. Herkes, ona göre ayağını 
denk alsın, ona göre konuşsun. Bir partiyi kal
kıp, hem de açıkça karşısında olduğunu ifade 
ettiği, bir demir perde gerisindeki düşünceler
le bağdaştırmaya çalışanlar, kendi maksatları
nı gizleyip, kendi düşüncelerini o partinin sır
tına yüklemek istiyenlerdir. Bunu böylece bil
sinler, arkadaşlarım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın Coşkun Kırca. 
. C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, bu kanun 
hakkındaki görüşmelerin başından beri, hakika
ten iktidar ve muhalefet partileri olarak, teknik 
bir konunun önüne, değişik görüşlerle de olsa 
objektif bir şekilde eğilmek gayreti içinde bu
lunuyoruz. Her nedense Millet Partisi Grupu 
adına konuşan Memduh Erdemir arkadaşımız, 
bu kanunun müzakeresi başladığından beri Par
lâmento âdabı bakımından yakışıksız sayılması 
gereken birtakım, SÜTÇÜ lisan, sözler sarf etmek 
suretiyle, bugün Yüksek Meclisin tahammülünü 
taşırmaya nihayet muvaffak olmuşlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ kendisinin 
inerken sarf ettiği bir söz, doğrudan doğruya 
grupumuza ve Partimize bir tecavüz teşkil eder. 
Kendisi bizim, açıkça ima ediyor, demirperde 
fikirlerini gerçekleştirmek yolunda bir parti ol
duğumuzu iddia ediyor. Kendisine nasibolma-
sım temenni ederim ki, öyle bir genel başkanla
rı olmalıydı M, bu memlekette ikinci Cihan Har
binin sonunda Boğazlar ve üç vilâyet istendiği. 
zaman, tek başına Türle Milletinin başında Rus
ya'nın karşısında durmuş olsun. Bunu temenni 
ederim kendilerine evvelemirde, tarihî ha
kikatleri bilmeyip, tarihsel kişilerin karşı
sına sadece boy ve fiziki ölçü ile çık-
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inak ancak kendilerinin harcıdır. Demir
perde fikirlerini bize imale ederek bizi 
damgalamak istiyenlere, her halükârda demir
perdenin tecavüzlerine hür dünya içerisinde ilk 
defa karşı durmuş olan iktidarın, başında İs
met Paşası olarak, Cumhuriyet Halk Partisi ik
tidarı olduğunu - bilmiyorlarsa - hatırlatırım. 
(Ortadan, alkışlar.) 

Şimdi, ikincisi muhterem arkadaşlarım, yine 
Memduh Erdcmir arkadaşımız Maliye Bakanlığı 
teşkilâtını ağır bir itham altında tutmuştur. Bu 
itham, hepimizi ilgilendirir. Hakikaten, büyük 
bir Devlet teşkilâtı içkide, kendi ifadesiyle, 
«emellerini ve fikirlerini Türk efkârı umıımiye-

_ sine kabul etti remi yenler Maliye Bakanlığına 
hulul etmek suretiyle bunu yapmak istiyorlar
sa» kendisine namuslu bir insan olarak düşen 
vazife, bunların kim olduğunu bu kürsüden 
açıklamak ve gidip derhal savcılıklara ihbar et
mektir. Varsa, eğer, bunun üzerinde en aşağı 
kendisi kadar Cumhuriyet Halk Partisi t rupu
nun da ve Hükümetin de hassas olacağı şüphe
sizdir. Ama yoksa, kendisi alelade bir müfteri 
durumunda kalacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, işte aslında mevzu
ları karanlıkta bırakarak, memleket içine fesat 
sokmak bundan başka, bir şey değildir. Kimdir 
bunlar, kimdir koskoca bir Devlet teşkilâtı içe
risine gelip demirperde fikirlerini gerçekleştir
mek istiyeuler <? Menıduîı Erdemir Beyefendi, bu
nu açıkça burada söylemek mecburiyetindedir. 

Muhterem, arkadaşlar, kendisi, öyle anlaşılı
yor ki, Maliye Bakanlığı teşkilâtının pek sem
pati ile görmemektedir. Bir milletvekili olarak, 
Devletin şu veya bu dairesinin teşkilâtı üzerin
de daha. fazla sempati veya daha fazla antipati 
beslenemiyeeeği kanaatindeyim. Huzurunuza ge
tirilen kanun tasarısının sadece Maliye Bakanlı-

. ğı tarafından hazırlandığını söylüyor. Bu kanun 
tasarısının muhtelif maddelerinin zaman, zaman 
Sayın Maliye Bakanı, zaman, zaman Sayın Sa
nayi Bakanı, zaman zaman Sayın Çalışma Baka
nı tarafından müdafaa edilmiş obuası vakıası 
dahi kendisinin bu müşahedesinin ne kadar te
melsiz olduğunu ispat etmeye yeter. Bizim bil
diğimiz, kanun tasarıları Bakanlar Kurulunda 
yapılır ve Bakanlar Kurulunun bütün üyeleri 
tarafından imzalanmadıkça, kanun tasarılarını 
Meclis komisyonları görüşemez. Bu kanun ta
sarısı da Bakanlar Kurulunda hazırlanmıştır, 
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münhasıran Maliye Bakanlığının hazırlamadığı 
açıktır; sadece müdafaa eden Bakanların şah
siyetleri bunu ispat etmeye yeter. Bu gibi, lau
bali sözlerle, Meclisin yapmakta olduğu, muha
lefetiyle iktidarı ile yapmakta olduğu bir tek
nik müzakereyi iğlâk etmeye kimsenin hakkı 
olmasa gerektir. 

Muhterem arkadaşlarım, kendisinin muhtelif 
kamu devai'ri ile temas halinde olduğu da söz-
rinde anlaşılıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüce Meclisten çı
kan bir kanunu beğenmiyen Devlet memuru 
varsa Cumhuriyet Halk Partisi olarak kendile
rine, hangi makamda bulunursa bulunsun, gü-
legüle deriz. Ama, Meclisin çıkardığı kanun
ları tatbik etmekten kaçınan memurları himaye 
etmek, burada ikide bir millî irade edebiyatı ya
panlar için her halde pek övünülecek bir husus 
olmasa, gerektir, arkadaşlarım. (Ortadan, alkış
lar.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANİ FERÎD MELEN — bayın 

arkadaşlarım, münakaşa hakikaten arzu etmedi
ğim bir istikamete yöneldi. Bundan dolayı özür 
dilerim. 

Muhterem arkadaşlar, sayın arkadaşımızın 
burada mevzu hakkında söylediklerine cevap arz 
ettim. Yeni bir şey ilâve etmeye lüzum görmü
yoruz, Sadece bir iki nokta hakkında tekrar gö
rüşlerimi tavzih etmek ihtiyacını duydum. Arka
daşımız, beni kurnazlıkla itham etti. «Bilgisiz ol
maktansa kurnaz olmak daha iyidir,» dedim. Bu
rada kendisinin üzerine alacağı bir şey yok. Bu
nu daha çok kendim için söylemiştim. Ama, bir 
hisse almışsa buna bir şey diyemiyeceğim. 

Muhterem arkadaşımız, kendi grupla tını it
ham ettiğimi ileri sürdü, asla. Arkadaşımız, Mil
let Partisi adına konuştuğu ve Millet Partisi söz
cüsü olarak ifade ettiği için, buraya gelip tasvib-
ettiği fikirler, Millet Partisinin fikirleri olarak 
zapta geçecektir. Bundan dolayı, elbette, partisi 
kendisi hakkında düşünecek. 

Muhterem arkadaşlar şunu belirtmeye çalış
tım. 

Plân iki türlüdür. Birisi, demokratik plân
lama ki, bizim kabul ettiğimiz, Fransa'da ve İn
giltere'de olduğu gibidir. Demokratik plânlama 
emretmez tavsiye eder. 

— 594 — 
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ikincisi, demirperde arkasında tatbik edilen, 

şekildir. Herşeyi plânlar, emperatiftir, emreder, * 
buna da tam plânlama derler, Herkes, başta 
Devlet daireleri olmak üzere, teşekküller hattâ 
varsa hususi teşebbüsler itaat etmeye, riayet et
meye mecburdur. Tam plânlama yapan memle
ketlerde bütün işler plân dairesinden geçer. 
Meclisler tâlidir,, ehemmiyetsizdir. Tasdik etseler 
de, etmeseler de plânlama dairesinin dediği ulur. 
Arkadaşlarımız öyle fikirleri ileri sürdüler ki, 
daha çok bu nevi tam plânı istediği intibaını ben
de uyandırdı. Bundan dolayı, bunu belirtmek 
ve kendi grupunun da dikkatine arz etmek iste
dim. Zannediyorum, Millet Partisi Grapıuta bir 
nevi de hizmet ettim. Bu vesile ile fikirlerini bir 
daha burada tekrar etmek ister. Ben de biliyorum 
ki, hususi teşebbüs taraflarıdır ve hattâ libera
lizme güder. Modası geçtiği halde liberalizmi mü
dafaa eder. Bu sebeple, kendilerine bir fırsat ver
mek istedim. 

Son noktaya gelince : Buna daha e'vvel bir 
başka arkadaş da temas etti. Ben burada millet
vekili değilim, arkadaşlar'. Bir Bakanım. Anaya
sa, arkadaşımı buraya nasıl getirmişse, beni de 
ayni Anayasa bu Bakanlığa getirmiştir. Hür
metlerimle. (Ortadan, alkışlar) 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Sayın Başkan bir sualim var, Sayın Bakana. 

BAŞKAN — Buyurun. Komisyon adma mı? 
Şahsınız adına mı?. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Şahsım adına. 

Maliye Bakanlığının teşkilâtı içinde «kendi 
doktriner emellerini dışarıdan teinin edemediği 

için yerleşen» ve böylece bu kanun tasarısında, 
hem Hükümeti, hem de Komisyonumuzu iğfal 
etmek suretiyle onbeşinci maddeye kadar Yüce 
Meclisi iğfal eden kişiler bulunduğunu, Sayın 
Bakan bir ihbar olarak telâkki ediyor mu, etmi
yor mu?. 

MALİYE BAKANI FERlD MELEN —Bu ve
sile ile şunu arz edeyim. Bu kanun nasıl hazır
lanmıştır? Evvelâ, bu kanun, Millî Birlik1 K a l i 
tesi tarafından kabul'edilen 154 sayılı Kanunla 
büyük bir komisyona vazife olarak verilmiştir. 
Bu komisyonun başkanı olan zat halen Millet 
Partisi üyesidir; Eski Ticaret Bakanıdır. Bu 
Komisyon, yerli ve yabancı 60 - 70 mütehassıs-

16.7.1963 0 : 1 
tan kurulmuş bir Komisyondur. Bu Komisyon 
raporunu vermiş. Arkasından bu Komisyonun 
raporu Müsteşarlar Komitesi tarafından tetkik 
edilmiş ve bu esaslar muvacehesinde bir tasarı, 
1 ııci Koalisyon zamanında hazırlanmıştır. O ta
rihte 1 nci Koalisyonda Bakanlıklararası İkti
sadi Kurulda yani, 8 bakandan mürekkep bir 
Komisyonda tetkik edilmiştir. Bu Komisyon, 
bâzı noktalar hakkında yeni direktifler vermiş, 
İm direktiflere göre tasarı son şeklini almış ve 
Hükümetimiz de sadece ufak bir rötuş görerek 
gelmiştir. Bu sebeple, tasarının hazırlanması şe
refi de doğrudan doğruya bize ait değil, birçok 
insanların emeği ile meydana gelen bir tasarıdır. 
Maliye Bakanlığında tasarının hazırlanmasında 
nihayet işçilik, amelelik yapmış şerefli arkadaş
lar Vardır. Bunların pek çoğu Mecliste Komis
yon huzuruna gelen arkadaşlardır. Hepsini bu 
nevi ithamlardan tenzih ederim, arkadaşlarım. 
Maliye Bakanlığında bu türlü fikir taşıyan tek 
insan yoktur. Eğer, bilen varsa burada ortaya 
koysun. El betteki kanuni vazifemizi yapmasını 
biliriz. (Orta sıralardan alkışlar) 

BAŞKAN — Grup adına Sayın Erdemir: 
M.P. GRUPU ADINA MEMDOH ERDE-

MİR (Kırşehir) — Muhterem arkadaşlarım, 
ben C.H.?', Grupunu hedef tutmak suretiyle 
her hangi bir ithamda bulunmayı, sözlerimin 
•başında asla aklımdan geçiraıemiştim. Ancak, 
Sayın Maliye Bakarımın Partimizi ve Grupumu-
zu itham eder mahiyetteki sözleri üzerine, ken
dilerine cevap arz etmeye .başladığım anda sa
bırsızlığı değil Yüce Medisinizce, bütün dünya
ca malûm O.H. Partililer birden bire koroya 
haşladılar ve münakaşa cılktı. Aslın/ta sizleri mu
hatap almak istemedim. Zaten, sizi ne Türk 
milleti muhatap alıyor, ne de biz muhatap alı
yoruz. 

Şunu da belirteyim ki, biraz evvel bir arka
daşım, bu grupta kaç kişi var dedi? Mühim olan 
adet değil, inanıştır, fikirdir. Bir tarihte Sayın 
Bölükbaşı, 1*950 de Hükümet programını- teriki-
dederken, acınız Meclis zabıtlarını okuyunuz; 
«Menderes, hu Mecliste sayı hesabı ile iktidara 
gelmek mesele değil, nüfus memurundan müs
teşarına kadar Cumhuriyet. Halk Partisinin ta
hakküm zihniyetine alışmış bir devlet memuru 
kadrosunu düzeltemediğiniz anda, iktidarı kay
bedersiniz» demiştir. 10 sene sonra bu hakikat 
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meydana çıkmıştır. Bu itibarla, mühim olan fi
kirdir. Sayın Bölükbaşı'nın demokrasi mücade
lesine başlamış olduğu anıdan itibaren, söylemiş 
olduğu bütün sözler bugün meydana çıkmış ve 
gerçekleşmiş ve fakat, Cumhuriyet Halk Parti
sinin zaman zaman dönen fikirleri bu memle
keti maalesef felâketli yollara sevketmiştir ar-
kadaşlarıım. (Orta sıralardan gürültüler). Nê  
dir Coşkun Kırca'nın dediği? Bölükbaşı 50 ya
şında, ismet Paşa 80 yaşında ise bu Allahın 
takdiri. O da mı 30 sene geriye gitseydi? Bö
lükbaşı'nın talebelik çağında olan meselelerden 
dolayı, İsmet Paşa'nın şahsına »getirdiği fevka
lâde tarihî şan ve şereften dolayı Bölükbaşı mah
kûm mu edilecektir? Bu nasıl zihniyet? Sonra. 
kalkıyor, bir Devlet memuru Yüce Meclisin çı
kardığı kanunu beğenmiyorsa güle güle» diyor. 
Mecbur mu, Devlet memuru veya bir vatandaş 
çıkarılan kanunları (beğenmeye? Anayasa ile hak
ları teminat altına alınmış vatandaşlar, çıkarı
lan kanunları beğenmeye mecbur mu? Bu nasıl 
demokratik anlayış? Bu kanunları beğenmeme
sinden dolayı, Anayasaya aykırı bulunmasından 
dolayı, yüce Anayasa bir mahkeme ihdas etmiş. 
Mahkeme bile sizin kanunlarınızı beğenmiyor, 
Anayasaya uygun değildir diyor. O reddedebi
lirken, bir vatandaşın, memur da olsa, bu kanu
nu beğenmemesi suç mu? Nitekim, (kanunlar çı
karken bir kısmımız beyaz veriyoruz bir kısmı
mız müstenkif kalıyoruz, bir kısmımız kırmızı 
oy veriyoruz. O zaman birbirimizi itham mı.edi
yoruz. Biz, bu kanun daha esaslı olarak ele alın
masını istedik. Sonra bu kanunlar Anayasa de
ğildir. Bugün, Anayasa bile değiştirilebilmekte
dir. Demek istiyorum ki, bu kanun, yarın ikti
darlar tarafından kendi gayesine göre değişti
rilmesin, değiştirilecek hali ile getirilmesin. 
Onun İçin siyasi çevrelerin görüşleri alınsın ve 
ittifak edilen noktalarda müşterek bir metin ha
zırlansın, demiştik. Biz, bu kanunu bugün böyle 
yaparsak, yarın, Mecliste hâkimiyet tesis eden 
bir başka grup, kendi arzusuna uygun olarak 
çıkarmak ister. O zaman, memleket meseleleri ne 
olur? Biz böyle bir endişe ile huzurunuza çık
tık ve düşüncelerimizi serd ettik. Esasen siaâer, 
maalesef kendinizden başkasını, C.H. Partililer 
gücenmesin, asla beğenmezsiniz. (Ortadan gü
rültüler.) 
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I BAŞKAN — Parti hesaplarını, bırakalım. 

Maddeye geçelim, efendim. 
M. P. GBUPU ADINA MEMDÜH ERDS-

MÎR (Devamla) — "Vaz geçtim. Sonra fcrarada 
IM'baU sözler sarf etmişim. Ne demişim? (Gürül
tüler). Müsaade buyurun. Yüksek Meelisöm ta
hammülünü taşırdığımdan bahsettiler. Yüksek 
Meelisin tahammülü, yalnız C. H. Partisinin ta
hammülü müdür! C. H. Partisinin tahammülü 
ise, mesele yok. Yüce Meclisin tahammülü, eğer 
diğer parti gruplarının da tahammülü ise hiç 
birinden itiraz vâki olmamıştır. Onlar adına 
Üumhtıriyet Halk Partisi kendini yetkili mi sa-

I yiyor? (Orta sıralardan ^gürültüler). Muhterem 
arkadaşlarım, liberalizmin modası geçmişmiş. 
Liberalizmin modası geçmiş olabilir, kendileri
ne göre, Biz modası geçmemiş bir liberalizmin, 
hâlâ modası mevcut olan bir liberalizmin tem
silcileri olarak burada bulunuyoruz. Şurasını 

I unutmamak lâzımdıır ki, doktrinlerin gayesi 
memleketlerini, vatandaşlarını refah içinde ya
şatmak, milletini en süratli şekilde ileriye gö
türmektir. Bu gayeyi tahakkuk ettiren, liberal 
memleketlerdir, muhafazakâr memleketler.olmuş
tur. Hiçbir sosyalist memleket, liberal memleket 
seviyesine ulaşamamıştır. Bu da zamanımızda 
malûm bulunmamaktadır. {Soldan aHaştar.) 

Bizim liberal olmamızı beğenmemek suretiyle 
ızımnen sosyalist demek istiyorlarsa bilsinler ki, 
sosyalist memleketler milletlerini refaha kavuş-

I turamamışlardır. 
Bugün hükümet olarak yardım talebettîkleri 

konsorsiyum memleketlerinin Avrupa memleket
lerinin liberal olarak bu seviyeye çıktıkları ma
lûmdur. 

NEOÎP MÎRKELÂMOĞLU (İzmir) — Ke
malizm vardır. 

BAŞKAN— Mirkelâmoğlu, kalkar konuşıır-
I sunuz, oturduğunuz yerden olur mu? 

M. P. CrRTJPU ADINA MEMDUH ERDE-
I MtR (Devamla) — Dedik ya, arkadaşlar, Allah, 

sabrı başkalarına ve sabırsızlığı da münhasıran 
C.H.P. ne vermiştir. 

BAŞKAN — Memduh Bey cevap vermeyi-
I niz efendim, devam, ediniz. 

MEMDUH ERDEMÎR (Devamla) — Sayın 
I Başkan, nasıl söylenmez, nasıl cevap verilmez; 
I müdahale ediliyor? 
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Evet arkadaşlarım, Sayın Bakan sözlerinin 

yanlış anlaşıldığından bahsetmiş, tavzih etmiş
tir. • 

Buna diyeceğim yok. Sayın Bakan tavzih 
•ettikten sonra mesele yok. Bizi, ne grupumuzu, 
ne partimizi, itham etmiyor. Bunu buradan ifa
de etmiştir. Başlangıçtaki sözlerini fevrî söy
lediğini beyan etmiştir. Buna ilâve edecek so
suz yok arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarım, • Sayın Bakanın 
Anayasa hükmü ile buraya , getirildiğini elbet
te biliyorum. Ama, ben kendilerine Anayasa 
hükmüne dayanarak gelmediniz demedim, böy
le bir şey söylemedim. Beni sadece bilgiçlik, 
'kurnazlık mevzuuna temas ederek seçim mın-
takasmda, oradaki halkın bunu ne derece tak
dir etmiş olduğunu ifade etmek istedim. 

Şimdilik mâruzâtım bu kadardır, arkadaşla
rım. 

BAŞKAN — Grup adına Sayın Kırca. 
C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 

(istanbul) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Memduh Erdemir ve mensup olduğu partinin 
lideri Sayın Bölükbaşı, siyasi hayatlarının ba
şından beri daima aynı fikirleri takibettikle-
rini ileri sürerler. Sayın Bölükbaşı için konuş-
mıyacağım; ama, Sayın Memduh Erdemir her
halde, hafızası biraz zayıf ki, yine bir noktayı 
unuttu. Elimde muhterem arkadaşlarım Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 1954 de basılmış muh
tırasının içinde yer alan Cumhuriyetçi Millet 
Partisi programı var. O zaman Sayın Bölük
başı bu muhterem partinin Başkanı idi. Ve 
her halde, her zaman ileri sürdüğü gibi, o za
man müdafaa ettiği fikirler, bugün müdafaa 
ettiği fikirlerdir. Şimdi Memduh Erdemir'e 
kendi partisinin fikirlerine ve kendi liderine 
sadıik kalabilmesini temin için şu programdan 
bir tek noktayı okuyacağım. 

Madde 6. — (D) bendi: «Başvekil hariç, di
ğer vekiller parlâmento dışından alınabilir.» 

Muhterem arkadaşlarım, bir parti, «başve
kil hariç diğer vekillerin parlâmento dışından 
alınabileceğini» kabul edince, bu kürsüden ge
lip Başbakanın Anayasa gereğince seçtiği ve 
Cumhurbaşkanın Anayasa gereğince tâyin et
tiği bir bakana, muayyen bir devrede bir seçi
mi kaybetti diye tariz vermek küçüklüğünün 
içerisine düşmez. Bu samimiyetsizliğin ta ken-
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dişidir. En aşağısından, siyasi hayatta affedil
memesi gereken bir unutkanlığın tâ kendisi
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, öteden beri mua
rızlarımızı Cumhuriyet Halk Partisine, kendi
leri ciddî fikir sahibi olmadıkları için olacak, 
müdafaa etmediği fikirleri atfetmeyi, siyasi 
mücadelenin bir- vasıtası sayarlar. «Liberal 
liberalist» diye, özür dilerim, bir terim de bil
miyorum, ilk defa duydum kendisi, liberal bir 
ekonominin müdafiî olduğunu söylüyorlar. Li
beral bir ekonomiye dâhil olunca, ancak, kal
kınmada muvaffakiyet elde edilebileceğini nöy-
lüyorlar. Yine diyorlar ki, «bizim yardım ta
lep ettiğimiz Konsorsiyum Devletleri de libe
ral ekonomi ile idare edilen memleketlerdir.» 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ bir müşa-
hade yapalım; hakikaten böyle midir, değil mi
dir? (Soldan ne alâkası var, sesleri) Muhterem 
İhsan Tombuş1, biraz evvel burada mevzuumu-
zun ziyadesiyle dışında Memduh Erdemir Bey 
konuşurken, her halde bize tecavüz ettiği için 
müsamaha ile dinliyordunuz. Lütfen aynı mü-
samayı bendenize de gösteriniz. (Soldan gü
rültüler.) 

Muhterem arkadaşlarımı burada, bir par
ti sosyalist fikir taşımakla itham edilmiştir. 
(Gürültüler.) 

BAŞKAN — Dinliyelim arkadaşlar. 
C. H.V P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 

(Devamla) — Bu partinin hükmî şahsiyeti adı
na buna cevap vermek mecburiyetindeyiz. 

Bizim bilebildiğimiz kadar, Türkiye Cum
huriyeti Anayasası içerisinde, demokrasiye 
bağlı olmak şartiyle sosyalist olmak da yasak 
değildir. Komünist olmak yasaktır. Ama, Cum
huriyet Halk Partisi sosyalist de değildir. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına bu ka
nun hakkındaki görüşlerimizi arz ederken, 
Cumhuriyet Halk Partisinin devletçiliğinin sos
yalizm demek olmadığını açıkça izah ettim. 

(C. H. P. ve A. P. Sıraları arasından karşı
lıklı münakaşalar ve gürültüler.) 

BAŞKAN —Ziya Bey, bir dakika oturunuz 
arkadaşlar. Ziya Hanhan Bey; bir dakika otu
run arkadaşlar. Kadri Bey oturunuz yerleri
nize; Bahtiyar Bey size ihtar vermek mecbu
riyetinde kalırım. (Gürültüler.^ 
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COŞKUN KIRCA (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım... (Oürültüler.) 
BAŞKAN — Bir dakika Coşkun Bey, Ziya 

Hanhan Bey, siz oturduğunuz yerden sıçrayıp 
kavgaya sebebiyet vermek suretiyle Meclisin 
•ahengini bozacaksınız. Hareketiniz tekerrür 
ettiği takdirde, ihtar cezası vereceğim. Bilme
dim veya gafil idim demeyiniz. Devam buyu
run efendim. Dinliyelim. 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(Devamla).— Demokratik olsun, totoliter ol
sun, bizim bildiğimiz kadar, sosyalizmin da
dandığı bir takım doğmalar mevcuttur. Bu 
doğmaların başında, burjuvazi ile prolettarya 
arkasındaki sınıf mücadelesinin kaçınılmaz 
olduğu, doğması gelir. Arkasından, bu müca
deleyi hiçbir tedbirin önliyemiyeceği doğma
dı gelir. Şunu bütün bir Türkiye'nin ve evve
lâ Memduh Erdemir Beyin iyice öğrenmesi
ni teminen,, açıkça haykırıyorum ki, bir kere 
Cumhuriyet Halk Partisi sınıf mücadelesine 
ve sınıf mücadelesinin önlenemiyeceği fikrine 
inanmamaktadır. (Ortadan bravo sesleri) yine 
sosyalist ve kapitalist rejim içerisinde, büyük 
kütlelerin daimî bir fikirleşmeye mahkûm ol
duğu iddiasındadır. Yine, Memduh Erdemir 
Bey öğrensin ki, Cumhuriyet Halk Partisi, 
sosyalist olmıyan bir nizam içerisinde büyük 
kütlelerin behemahal fakirleşmeye mahkûm 
olacağı gibi, müşahadelerin ve ilmin reddetti
ği bir doğmanın da peşinde değildir. Yine Mem
duh Erdemir Bey şunu öğrensin ki, Cumhuri
yet Halk Partisi, bu memlekette bir âmme sek
törünün bulunması zarureti .karşısında, asla ve 
asla istihsalde sermaye ve emeğin beraberce 
çalışması neticesinde meydana gelen bir pülü-
galünün münhasıran müteşebbis ve sermaye
darın inhisarı altında bulunduğu gibi, bugün 
ilmin ve vakıaların reddettiği bir doğmaya da 
asla inanmamaktadır. Ama, yine Cumhuriyet 
Halk Partisi çok iyi bilmektedir ki, Adam Smit'-
in dahi müdafaa etmediği fikirleri, hâlâ bir 
buçuk asır sonra bu kürsüye getirerek bu mem
lekette kalkınma yapılacağını iddia edenler, 
eğer bir gün iktidara gelirlerse, bu memleket
te smıf mücadelesinin de, komünizmin de to
humlarını, kendi körlükleri sayesinde atacak
lardır. (oürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi ' bitirir
ken yine bilgileri arasında bir müşahede ha-
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tasını tashih etmek isterim. Konsorsiyumda, 
bugün karma ekonomi mefhumunu, tıpkı fiili
yatta bizler gibi düşünen Fransa ve italya gibi 
âmme sektörü çok' geniş yer tutan memleket
ler vardır. Bugün ne Fransa sosyalisttir, ne 
İtalya sosyalisttir, ingiltere'de yıllarca sosya
list bir hükümet iktidarda kalmış, demokrasiye 
bağlı bir sosyalist hükümet, bizim, aynı doğma
lara inanmadığı muz bir sosyalist hükümet ikti
darda kalmış; fakat, demokrasiye inanmış ol
duğu içindir ki, bugün içerisinde konsorsiyu
mun da neşvünema bulduğu bir Avrupa İkti
sadi İş. birliği teşkilâtım kuranlar arasında, 
NATO'yıı kuranlar arasında o sosyalist hükü
metin temsilcileri ele yer almıştır. Bugün, hâlâ 
konsorsiyumun birer mümtaz üyesi olan İsveç. 
ve Norveç de demokratik sosyalist hükümetler 
mevcuttur. Liberal hükümetler de mevcuttur. 
Batı - Almanya gibi. Ama, hiç birisindeki libe
ralizm anlayışı bugün Memduh Erdemir Be
yin ve partisinin bu kürsüden dile getirmek is
tediği liberalizm anlayışına tetabuk etmemek
tedir. 

Muhterem arkadaşlarım, her şeyden evvel 
Konsorsiyumdan bahsederken, Türkiye'nin şu-
ıadan buradan ancak kendi doğmalarına ittu-
ba ettiği takdirde yardım artabileceğimi iddia 
ederken, o Konsorsiyumu teşkil «den devlet
lerin iktidarlarının bünyedeki nedir, onu bil
meleri iktiza ıcder. Evvel emirde, şunu 'belirt
mek isterim ki, istedikleri kadar bu edebiyatı 
yapsınlar, jıstedikleri kadar burada reorgani-
zasyon kanununun çıkmasını d<a geciktirsinler; 
hattâ muvalffalk olsunlar. Şunu iyi bilsinler ki, 
Türkiye'de kalkınmaya, ilmî veriler dolayısiyde 
plânlı !bir sekilide • bağlı kalan ve demokratik 
rejimi yaşataııya muktedir olan, bir iktidar 
ve ParTâmento 'bulundukça, o yardımlar, ken
di arzularına rağmen, ıbu memlekete demokra
tik sosyalist olan isveç ten de, Norveç'ten de, 
karma1 ekonomiye inanan İngiltere'den, Fran
sa'dan, italya'dan da ve .nihayet Neolüberal 
Batı - Almanya'dan da fevç fevç akacaktır, 
efendim. (Ortadan alkışlar) 

BAŞKAN — Usul hakkında, Sayın Turgut. 
MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 

Muhterem arkadaşlar, iki noktadan Başkanlık 
Dîvanının tutumunu tenkid etmek için huzu
runuza çıkmış bulunuyorum. 
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Birinci nokta; münakaşalarda «samimiyet

siz, fikirsiz, 'kurnaz, 'bilgisiz, cahil, körlük» 
gibi kelimeler mütaaddit defalar geçtiği halde, 
Başkanlık Divanı (buna en ufak 'bir şekilde mü
dahalede bulunmamıştır. Bu kürsünün nezahe-
tine hepimiz, başita da Başkanlık Divanı ol-
mak üzere, riayet etmek ve bu gibi konuşma
ları ihtar edip kesmek mecburiyetinjdeyiz; bu 
bir. 

İkincisi; muhterem arkadaşlarımı, iki gruıp 
arasında bir münakaşa çılkmıştır. Adalet Par
tisi Grupu -ve milletvekilleri', bu münakaşada 
şu veya bu tarafa, en ufak bir şekilde dokun-
mamışlardır. Durum böyle olduğu halde, İz
mir Milletvekili arkadaşımızın orta sıralarda 
otururken, grapumuzun ön sıralarına kadar 
kavigâj Ötmek için ıgelıp grupumuza tecavüz 
ettiğinin zabıtlara ıgeçmesi ye bir zihniyetin 
umumi efkâr tarafından foilinımesi bakımından 
üfade lediyor ve ayrıca Başkanlığın 'da buna hiç
bir şekilde müdahale etmemesinin yine zabıt
lara ıgeçirilmesinin temini ile. (Başkanlığa ihtar 
ediyoruz, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, dinleyin, karşılıklı 
konuşmalardan hiçbir netice .«çıkmaz. Sayın 
Turgut arkadaşımız, konuşan arkadaşlarının 
beyanlarında hakaret edioi kötü sözlerin söy
lenmemesini ifade ettiler ve söylendiği tak
dirde [Başkanlığın müdahale etmesini istediler. 

Başkanlık, zaman zaman bunu yaptı ama 
arkadaşları freni iyemiyor. B'en de tavsıiye ede
rim^ birbirinizi incitecek ağır ısöızler konuşma
yın. 

Sayın Tutfgut, O. H. P. Grupundan bir ar
kadaşın kendi sıralarına kadar »geldiği halde 
'buna Başkanın müdahale etmediğini1 söyledi
ler. 

Dikkat buyurmamış olacaMar, kendilerini 
üsrarîa oturmaya davet ettim. Hattâ, tekerrür 
ederse,. hakkında ihtar cezası vereceğimd de 
söyledim. 

Şimdi, devam ediyoruz, efendim. 
. Yeterlik önergesi vardır, okutuyorum : 

ORHAN APAYDIN (Aydın) — Usul hak
kında söz istiyorum. Maddeyi henüz reye ko
yamazsınız, madde üzerimdeki müzakereler bit
medi. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Yeterlik 
aleyhinde söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Bir defa yeterlik önerigeBİııi 

okutalım. 

Yüksek Başkanlığa 
Liberalizm ve sosyalizm münakaşası tavaz

zuh etmiış'tir. Gündeme ,g-eçilmesina »teklif ede
rim. 

Muğla 
Hilmi Bay dur 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde 
'Sayın Kırca buyurun. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Şu müzake
reler 'sırasında, hakikaten ıgerek kenidi 'grupum 
tarafından, ıgerek başka »gruplar tarafından, 
heyecana kapılarak tasvibi mümkün oılmıyan 
hareketler olmuştur. Ancak, Muhterem Başkan
lığın, ıgrupuimdan gelen bazı hareketlerin, her 
hangi bir suretlle muayyen- bir 'zihniyetin tem
silciliği yapıldığı için değil, fakalt, sadece bir 
'taraftan gelen küfürlerin yarattığı tahrik ne-
ticesinide olduğunu da bilmeliydi ve elbette ki 
maksadımız liberalizm, sosyalizm münakaşası 
değildir. Burada 15 nci madde müzakere edil
mektedir. 15 nci madde de kâfi derecede mü
zakere edilmemiştir. Üzerinde söylenecek pek 
çok teknik hususHa* vardır) Kifayetin reddini 
taleibediyorum, efendim. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesinin 
aleyhinde bir arkadaşımız "konuştu. Sayın Kır
ca, Başkanlığın tutumuna temas ettiler. 

Başkan, zaten iki tarafın sözlerini nazarı 
itibara alıyor, kimin cezalandırılacağı veya ce-
zalanıdırılmıyacağı hususunda biz yapacağımızı 
biliyoruz. 

Yeterlik 'önergesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... 50 ye karşı 64 
oyla yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

Şimdi maddeyi oylarınıza sunacağım. 
ORHAN APAYDIN (Aydın) — Yeterlik 

önerigesi madde hakkında değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşuyoruz 
arkadaşlar.-Müsaade ederseniz bir dakika iza
hat vereyim; (Konuşmalar madde üzerinde cere
yan etmektedir. Madde üzerinde cereyan eder
ken, arkadaşlarımız uzattılar, işi, doktrin işine 
•girdiler. Liberalizm, sosyalizm diye partiler 
birbirlerimi itham ettiler. Ama, bu meyanda ge
rek Bakan, gerek (Komisyon, ve 'gerekse arka
daşlarımız madde üzerimde fikirlerini söyledi-
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ler. Yeterlik önergesi .madde üzerindedir. Ben 
de yeterlik önergesini okuttum, kabul buyur
dunuz. Binaenaleyh; maddeyi oya sunuyorum. 
(«Böyle şey olmaz* sesleri) 

(Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Küçük»tamıamlama yatırımları ve idame 
ve yenilemeler 

MADDE 16. -^ Teşekküllerin öz kaynakla-
•rından finanse edilmek kaydiyle proje maliyeti 
5 milyon lirayı aşmıyan ve yapıknamaları ha
linde teşekküller'in verimdi olarak çalışmalarını 
aksataca/k mahiyette olan 'tamamlama yatırım
ları yönetim 'kurulunun teklifi, ilgili »bakanlığın 
uygun görmesiyle; yapılmaları halinde teşek
küllerin verimli olarak çalışmalarını aksatacak 
mahiyetteki idame ve. yenileme yatırımları ise 
yönetim kurullarının kararı ile yapılır. 

BAŞKAN — (Madde hakkında söz istiyen?' 
Sayın Bilgin, buyurun. 

AHMET BtDGfÜN (Kırişehir) — Muhterem 
arkadaşlar, ben bu madde hakkında değdi, usul 
lıakkırida bir söz rica etmiştim. Sayın Başkan 
•bana madde hakkında 'söz vermiış bulunuyorlar. 

Müsaade buyururlarsa usul hakfkında 'konu
şacağımı. 

[BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET BÎLOÎN (Devamla) — Onbeşinci 

maddenin müzakeresi esnasında, burada rgnupu 
adına konuşan Sayın Coşkum Kırc'a arkadaşı
mızın bahsettiği ibir konuya temas etmek için 
söz .istemiştim, (tfakât, kifayet geldi. Bu kifayeti 
müzakere takriri madde hakkında olmadığı hal
de, .'Sayın Başkan bunu oylamış bulundu. Benim 
arz etmek istediğim nokta şudur. 

Muhterem ankadaşlar, ibir defa Sayın Coş
kun Kırca arkadaşımız, grupu adına kionuşur-
ken, Türkiye'de bir «nutf 'mücadelesinden bah
setti. Kanaatim «odur ki, Türkiye'de Avrupai 
mânada ne !bir sınıf vardır, me de bir smıif (mü
cadelesi olmak ihtimâli vardır. 

BAŞKAN — Usul hakkında konuşacaktınız? 
AHMET BİLGİN (Devamla) — fkinci İbir 

nokta; üç vilâyetimizi istiyen Rusların: karşısı
na, tek^biaşma ne Halk,Partisi çıkabilir, ne de 
yalnız başına Bayın ismet İnönü durabilir. Şu
nu arz edeyim iki Köyle bir saldırı karşısına an
cak ve ancak aziz Türk Milleti çıkabilir. 
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Bunu belirtmek için söz almış 

rum, hürmetlerimle. 
bulunuyo-

BAŞKAN — Sayın Bilgin larkadaşimizln 
usul hakkındaki sözlerini dinledik. Şimdi, mad
de 'hakkında söz İstiyen var mı ? Yok. 

Bir önerge var okutuyorum. 

Başkanlığa 
16 ncı maddede 7 nc'i satırındaki «yapılma

ları» kelimesi «yapılım'amaları» olacaktır. Bu 
şekilde düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
(Burdur 

""•'" Nadir Yavuzkan 

BAŞKAN — Baskı hatasıdır. Düzeltiyoruz, 
bu şekliyle maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka* 
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ptıogarm ve bütçelerin ilgili yerlere 
gönderilmesi 

MADDE 17. — Kesinleşen genel yatının ve 
•finansman programlarının birer ömeğİ Başba
kanlıkça Devlet Plânlama Teşkilâtına ve Yük
sek Denetleme Kuruluna, işletme bütçeleri ise 
teşekkülleree ilgili Bakanlığa ve Yüksek Denet
leme Kuruluna gönderilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen, 
yok; oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İşletme koordinasyonu 
MADDE 18. — Teşekküllere bağlı müesse

selerin ve teşekküllerin birhirleriıyle ilgili faa
liyetlerinde ahenkli çalışmaları esastır. 

Bir teşekkülün müesseseler arasındaki çalış
ma koordinasyonu teşekkülce, bir hakanlıkla 
ilgili teşekküller arasındaki koordinasyon ilgili 
Bakan tarafından sağlanır. 

Ayrı bakaıılMarla ilgili teşekküller arasın
da koordinasyonu sağlamak üzere Başbakan 
YardiımcTİarından birinin 'başkanlığında, Mali
ye Bakanı ve ilgili bakanlar ve ilgili teşekkül 
genel müdürlerinin iştirakiyle toplantılar ter
tiplenir. Bu toplantılar gerekli hallerde ilgililer 
ve her halde altı ayda ibir bütün teşekküllerin 
iştirakiyle yapılır. Bu toplantılarla ilgili sek-
reterya işleri Sanayi Bakanlığınca yürütülür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Apaydın. 
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ORHAN APAYDİN (Aydın) — Muhterem I 

arkadaşlar, 18 nci maddenin 3 ncü fıkrasında 
bir Koordinasyon Heyetinin teşkili derpiş edil
mekte ve bunun sekreterlik işleri de iSanayi Ba
kanlığına verilmekltedir. 

(Bu Koordinasyon Heyetinin, şüphesiz bir 
iheye't 'olarak toplanması, -muayyen (meseleleri 
müzakere etmesi ve Mzı kararlara da varması 

1 zaruri olacaktır. (Bu kararlar, icrası lâzımgelen, 
ittıbaı lâzımgelen 'kararlar mahiyetinde imi, 
yoksa tavsiye 'mahiyetinde mi olacaktır? 

(Bu hususun Komisyon iSözcüsü tarafından 
tavzihini rica ederim 

(BAŞKAN — Madde hakkında başka söz iss-
tiyen var mı? Ydk. 

Buyurun Komisyon. 
GEÇÎCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADİR 

YAVUZKAN (Burdur) — Muhterem arkadaş
larım, bu komisyonun faaliyeti tavsiye mahiye
tinde olacaktır. Bu husus böylece komisyonda 
müzakere edilmiştir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen, yok. Komisyonun bir teklifi vardır, oku
tuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
18 nci madde, fıkra 2 de baskı hatası olarak 

«müesseseleri» yerine «müesseseler» yazılmıştır. 
«müesseseleri» şeklinde tashihini arz ederim. I 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Burdur I 

Nadir Yavuzkan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur, «müesse
selerim şejkîinde düzeltilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Bilançolar ve netice hesapları ve faaliyet 
v . raporları I 

MADDE 19. — Bilançolar ve netice hesapla- I 
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 t ^ ü ihtiyat,, karşılık ve previzyon-
lafm ayrılması mecburidir. İhtiyat ve previz- | 
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yon ve karşılıkların mabetlerinin ve hesap usul
lerinin özel kanunlarında belli edilmemesi' ha
linde genel hükümler uygulanır. 

Faaliyet raporları yönetim kusulunca yıllık 
ve uzun vadeli çalışma programlarına uygun 
olarak düzenlenir. Bu raporlarda, dönem ça
lışma sonuçlaları, program ve bütçelerle bunla
rın mukayesesi, bütçe ve programlarda bulundu
ğu halde gerçekleştirilemiyen işler gerekçeleriy
le gösterilir ve bunlara ait malî analizler ya
pılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında, buyurun Şe
fik İnan. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Muhterem, arr 
kadaşlarım, bu maddenin 1 nci fıkrasında bilân- F 
ço ve netice hesapları için bu kanunun kapsa-,r 
mına giren müesseselere, İktisadi1 Devlet TeşeJkr ,.-., 
küllerine 4 ay müddet verilmektedir. Halbuki, 
Ticaret Kanununa göre, bütün şirketlere bilân- :, 
ço müddeti olarak 3 ay tanınmıştır. Yani, umu- ,-
mi hükümlerimizde 3 ay müddet verilmektedir, ,..., 
Bu Hükümet teklifinde de 3 aydır. Komisyon 
bunu 4 aya çıkarmış. Yani burada özel serma
ye ile kurulmuş teşebbüsler umumi hükümlere 
göre 3 ay içinde bilanço yapacaklar, fakat, kar 
mu teşekkülleri dört ayda yapacaklar gibi.tyv , t 
durum hâsıl olmaktadır. Bendenizce böyle bir ,,.. 
tefrike lüzum yoktur. Umumi hükümler çerçe
vesinde bunun üç ay içinde olması lâzımdır, Hü
kümet tasarısında olduğu gibi... 

Eğer, dört ay olması için başkaca bir sebep 
yoksa bu müddeti üç ay olarak kabul edelim, 
özel ve kamu teşebbüslerinin tabi olduğu gibi» . 
»olsun. Şayet, hususi bir sebep varsa, o zaman 
diyeceğim yok. Komisyondan rica ediyorum, 
bu hususta izahat versinler. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADİR 

YAVUZKAN (Burdur) — Muhterem arkadaş
lar; komisyon müzakereleri esnasında, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin bilanço ve hesaplarını 
hazırlaması için üç ayın kâfi olamıyacağı müta
lâa edilmiş ve ancak bu geniş hesapların dört ay 
içinde biteceği hesaplanmış ve bu şekilde tasvi-
bedilmiştir. Arz ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Tatmin oldunuz mu, Sayın 
İnan? 

ŞEFİK ^NAN (Çanakkale) — Olmadım. 
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BAŞKAN — O halde buyurunuz. 
ŞEFlK İNAN (Çanakkale) — Muhterem ar

kadaşlar, verilen izahata göre, üç ay kâfi değil
dir, diyorlar.1 

Hiçbir teşekkül yoktur ki1, hesaplarını mun
tazam, günü. gününe işlesin de nihayet üç ay 
içinde bir bilanço çıkaramamış olsun... Bendeniz-
ce, bu sebeple dört aya çıkarıldığına göre, bilâ
kis üç ay yapmalıyız ki, doğru dürüst, günü gü
nüne hesabını, kitabını tutsun ve bilsin. Bu, 
onları disiplin altına almanın bir vasıtasıdır. 
Ben yeti'ştiremem derse, yetiştirirsin efendim, 
hesaplarını günü gününe yaparsan yetiştirirsin, 
nasıl diğerleri yetiştiriyorsa, senin de bunu üç 
ay içinde yetiştirmen mümkündür, denir. Ba
na dört ay lâzım derse, herkes kendisine lâzım 
olan müddeti isterse, bi'z bu işin içinden çıka
mayız. Eğer, muntazam bir muhasebe kurmuşsa 
tıkır tıkır, günü gününe işler. Bugünün işini 
yarına bırakmadan yaparsa, işi mükemmelen ye
tişir. 3 ay fazladır, bile. Komisyondan rica 
ediyorum, takdim edeceğim önergeme iltifat 
buyursunlar. 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurun, Sa
yın Ahmet Aydın Bolak. 

GEÇlCÎ KOMİSYON ADINA AHMET AY
DIN BOLAK (Balıkesir) — Sayın Hocamın, ma
ruzatımı dinledikten sonra takrir vermekten sar
fınazar edeceğini umarım. 

Sayın Nadir Yavuzkan'm beyanlarına ilâve
ten arz edeyim, iştiraklerinin bilançoları için' 
bundan sonra bir hüküm daha var: Bu, özel sek
töre verilen munzam mehil, muvazeneti temin 
için konulmuştur. 

ŞEFlK İNAN (Çanakkale) — Şimdi tatmin 
oldum, önerge vermiyorum., 

BAŞKAN — Komisyonun bir düzeltmesini 
okutacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının ondokuzunue maddesinin birinci 

fıkrasının 6 nci satırındaki «hesaplanır» kelime-
• sinin «hazırlanır» 2 nci fıkrasının 3 licü satırın
daki «previzyon» kelimelerinin «provizyon» ola
rak değiştirilmesini arz ederim. 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunarım. 
Madde hakkında başka söz isteyen var mı? 

Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Et-
miyenler... Madde bu tashihli şekliyle kabul edil
miştir. 

D) Denetleme 
Denetleme 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen ? 
Buyurun Sayın Giritlioğlu. 

FAHİR GÎElTLÎOĞLU (Edirne) — Pek 
muhterem arkadaşlarım; yüksek müsamahanıza 
sığınarak, bu konuda biraz tafsilâta girmek isti
yorum. 

Kanaatımca, 20 nci madde büyük bir nok
sanlıkla karşımıza gelmiş bulunmaktadır. Nok
sanlığı tebarüz ettirmeden evvel, müsaadenizi 
istirham ederek, 35 nci maddenin hükmüne dik
kâtinizi çekmek isterim: 35 nci madde, mutlak 
mânada 3460 sayılı Kanun ve eklerinin kaldırıl
dığı hükmünü taşımaktadır. 3460 sayılı Kanun 
ve ekleri ki, en mühim ek, ihtilâl devresi zama
nında çıkarılan 23 sayılı Kanundur. Gerek 3460 
sayılı Kanun, gerek 23 sayılı Kanun kaldırıldı
ğına göre, Yüksek Murakabe Kurulunun duru
munu ancak yeni bir hükümle tesbit etmek za
ruretinde kalacağız. 

Yüksek Mukaraibe Kurulunun ' vazifesi ve 
teşekkülü ile ilgili hükümler, kaldırılmalsı iste
nen 2'3 sayılı Kanunun 10 ucu maddesinde var
dır. 'Bir ide ayrıca 3460 sayılı Kanunun 7, 18, 9, 
10, 11 *ve 12 nc'i maddelerinde vardır. Gerek 
3460 sayılı Kanun ve 'gerekse* 'onun eki duru
munda olan 23 sayılı Kanun kaldırıldığına gö
re, Yüksek Muraka'be Kurulu acaba Ihanlgi mev
zuata istinaden vazife ıgörecektir? Bunun ceva
bını, elimizdeki tasarının denetleme Iba'hsi ola
rak teşkil edilen 20 ve '21 nci maddelerde bu
labiliriz. 21 nci maddenin henüz Sırası gelme
di, 23 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin keli
me ve 'kelime aynını teşkil eder ve Yüksek Mu
raka'be 'Kurulunun, İktisadi Devlet Teşekkülle-
ıri üzerinde yapacağı tet'kikatı 'bıir rapora 'bağ
layıp, yasama organına tevdi edeceğini âmir 
bulunmaktadır. 

, Edki, 10 ncu madde bundan ibarettir. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Burdur 

Nadir Yavuzkan 
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Yüksek Murakabe Kurulunun ıgerek teşe'k-

(kül 'tarzı, gerekse Yüksefc Mura'kalbe Kurulu
nun kadrosu, adedi, maaşı,. yetkisi, hulâsa ak
lımıza Yüksek Murakabe Kurulu için ne 'gelir
se, hepsinin 20 nci madde içinde (bulunması 
icabeder. • 

'Şimdi, 20 nei maddeyi beralbeıree okuyalım: 
«(Teşekküller ve müesseseler Yüksek Itenet-< 

leme Kurulunun özel Kanununda gösterilen 
esaslar dâhilinde, bu kuru'lun malî, idari Ye 
teiknik denetimine taibidir.»' 

Mu'hterem arkadaşlar, '20 nci madde tedvin 
edilirken, 'şekil 'bakımından da 'tasarlıdaki ted
vin tardından 'tamamiyle ayrılmıştır. Tasarı 
«Teşekküller, özel kanununda ıgöteterilen esaslar; 
dâhilinde Yüksek Murakabe Kuralunun kontro
lüne tabidir.» diye bir hükmü ta§ır. Yani, ta
sarca 'teşekkül'lerin özel kanunundan bahsedi
lir. Halbuki, klomisyionun 20 nci maddesinde 
Yüksek Muraka'be Kurulunun 'özeli kanunun
dan bahsediliyor, İfade bakımından, özel ka
nun terimi bakımından, aJtuf yönünden esaslı 
fark ^vardır. Tasarıdaki atıf, teşekküllerin özel 
kanunu mânasına gelmektedir. Komisyonunki 
«özel kanun» tâbiri ise, Yüksek Murakabe Ku
rulunun özel kanunu mânasına gelmektedir. 
Nitekim, tasarının gerekçesinde «özel kanun» 
terimi, 'teşekkülleri özel kanunu anlamına alın
mıştır. Halbuki, 'ko'mîsyonun (gerekçesinde ise, 
«meseleyi vuzuha kavuşturunaik lamaciyle mad
de değiştirilmişltir.» denmek suretiyle, «özel ka
nun» tabiri, «Yüksek Murakabe Kurulunun özel 
kanunu» şeklinde alınmıştır, kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, özel kanunla Yüksek 
Murakabe Kurulu kurulmadı. Buradaki adı ile 
Yüksek Denetleme Kurulu, 3460 sayılı Kanunla 
kurulmuş bulunmaktadır. 

Filhakika, 3460 sayılı Kanunun 7 nci mad
desi, Kurulun Başbakanlığa bağlı olduğunu 
âmirdir. 

8 nei maddesi: Kurulun üyelerinin aded ve 
aylıklarından bahseder. 

9 ncu madde: Kurul üyelerinin tâyin usulün
den bahseder. 

10 ncu madde: Kurulun vazifelerinden bah
seder. 

11 nci madde: Kurulun ne şekilde vazife gö
receğinden bahseder. 

. 12 nei madde: Muayyen işler bakımından 
Kurulun bir tüzüğe tabi olacağından ve ken-
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dişinden her bakanlığın mütalâa alacağından 
bahseder. Bu böyle olmakla beraber, elimizdeM 
tasarıda Yüksek Denetleme Kurulundan bahse
den sadece 20 nci madde vardır. Yüksek Denet
leme Kurulunun murakabe edeceğinden bahs
eder. Yüksek Denetleme Kurulu nedir? Kaç ki
şidir? Ne suretle tâyin edilir. Bu hükümler ta
sarıda kaldırılmış bulunmaktadır. 3460 sayılı 
Kanunun Yüksek Denetleme Kuruluna taallûk 
eden 7 - 12 neti maddelerinin mahfuz kalacağına 
inanacak olursak ki, 35 nci madde bu sarahatta 
değildir, 'O takdirde, fuzuli konuşmuş oluyo
rum. Eğer 3460 sayılı Kanunu topyekûn kal
dırmışsa 35 nci madde metnide böyledir. Ko
misyon bu takdirde itirazımı nazarı itibara al
sın, gerek 20 nei ve gerekse 21 nci maddeyi, ye
niden tedvin edilmek üzere ve Yüksek Denetle
me Kurulunun, vazife ve yetkilerini gösteren hü
kümleri de ilâve etmek suretiyle yeniden ha
zırlasınlar. Ya bu konuyu lütfedip burada açıkla
sın veya komisyon, 20 ve 21 nci maddelerin komis
yona iadesıine dair önergemi lütfen kabul edip 
Yüksek Denetleme Kurulunun yetkilerinin ne ol
duğu, ne suretle teşekkül edeceğine dair sarih 
hükümleri Meclisimize getirsinler 

Mâruzâtım bundan ibarettir Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Savacı. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Denetlenecek ünitelerin, ticari, ekonomik olma
ları sebebiyle, hususi bir denetlemeye tabi ola
caklarından şüphe etmiyoruz. Ancak, bu ,noktai 
nazarla kurulmuş olan komisyonların ve müte
hassıs heyetlerin raporlarının aksini tasarıda gö
rememekteyiz. Bundan evvel tatbik edilmiş olan 
Yüksek Murakabe Heyeti, jnütehassıs raporla
rına göre, muvaffak olamamış bir murakabe ve 
denetleme yoludur. Bu hususun terk edilmesi 
tavsiye edilmektedir. Halbuki, bu 'raporların 
hilâfına olarak, komisyon tasarısı yine Yüksek 
Murakabe Heyetini ipka etmekte ve bunun, eski 
tarz murakabesinin devamını ön görmektedir. 

Şimdi, senelerden beri tatbik edilen bu ve
rimsiz murakabenin neden peşinin bırakılmadı
ğını bendeniz anlıyamıyorum. Şimdi, huzuru
nuzda verilen rapordan bir kısmım aynen oku
yayım. 

«Yeni bir malî mura'kalbe ve revizyon organı
nın tesisini teklif ediyoruz. Bu hale göre, şim
diki mahiyetiyle Yüksek Murakabe Heyeti kal-

V 
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dırılacak ve personelinden malî murakabe reviz
yonunda tecrübe kazanmış ve bu fonksiyon için 
lüzumlu olanlar bu yeni organa naklolunacaklar-
dır. Bu organın başında, bir Kamu İktisadi Te
şebbüsleri malî murakıbının bulunmasını tavsi
ye ediyoruz. Bu kimse, teşriî organ tarafından 
tâyin olunacak ve yalnız ona karşı sorumlu ola
caktır.» 

Şimdi uzun tetkiklerin, uzun incelemelerin 
neticesi böyle bir tavsiyeye uyulmamasının sebe
bini bendeniz anlamamaktayım. 

Sonra, murakabe, doğrudan doğruya bu mu
rakabe uvzu yasama organına bağlanmaktadır. 
Halbuki, tasarının bunu fcra organına bağlama
sı ile diğer bağlantı arasında bir fark meydana 
gelmektedir. Bu teklife neden iltifat edilmediği
nin komisyonca 'açıklanmasını' istirham ederim. 

BAŞKAN — C. Ö. Partisi Meclis Grupu 
adına Sayın Kırca. 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(İstanbul) — Muhterem 'arkadaşlarım, yalnız 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin değil; çok geniş 
anlamı ile Kamu İktisadi Teşekküllerinin mura
kabesinin büyük ehemmiyet arz ettiği şüphe
sizdir. 

Anayasamızın 127 nci maddesinin son fıkrası 
«Kamu İktisadi Teşebbüsleri Türkiye Büyük 
Millet Meclisince deentlenir» der. Kamu İktisa
di Teşebbüsleri terimi; ile, bu kanunda yer alan 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ta'biri birbiri ile 
karşılaştırıldığı ve halen görüşülmekte olan ka
nunun muhtevası içersine giren İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin hangileri olduğu tetkik edildiği 
zaman görülüyor ki, Türkiye'de, halen ya ser
mayesi 'kamu tüzel kişilerine aidolması itibariyle 
Kamu İktisadi Teşeb<büsji olmak vasfını taşıyan 
veya sermayesi kamu tüzel kişilerine aidolmasa 
dahi, bâzı galip vasfı ile birtakım kamu hizmetle
rini, kamu yetkilerini kullanmak suretiyle yapma
ya kanunen tavzif edilmiş birtakım teşekküller de 
vardır. 1 nci kategoriye dâhil olarak Türkiye 
Petrolleri Anonim Şirketini gösterebiliriz. 

Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi şu kanun 
anlamında,. bir İktisadi Devlet Teşekkülü olma
yacaktır. 

İkinci ka'teigoriye yani sermayesi kamu tü
zel 'kişilerine aidıolmannakla (beraber, kanunen 
bâzı kamu hizmetlerini, bâzı kamu yetkilerini 
görmekle tavzif edilmiş teşekküller için misal 
olarak da meselâ İşçi Sigortaları Kurumunu zik

retmek mümkündür. Bunların her ikisi de, tıp
kı kanunun muhtevasına giren İktisadi Devlet 
Teşekkülleri gibi Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
mefhumu içine girdiğinde şüphe yoktur. 

Sözlerimi özetlemek icabederse; Kamu İkti
sadi Teşebbüsü geniş İktisadi Devlet Teşekkül
leri mefhumu ise daha dar bir mefhumdur. Her 
İktisadi Devlet Teşekkülü bir Kamu İktisadi Te
şebbüsüdür; fakat, her Kamu'İktisadi Teşebbüsü 
behamehal İktisadi Devlet Teşekkülü olmıyabi-
lir. Gerek 3460 sayılı Kanun, gerekse bu kanun, 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin değil, fakat İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin ve bunlara bağlı 
müesseselerin denetimini Yüksek Murakabe He
yetinin yapacağını kabul etmiştir. Bu kanun da 
bu esası değiştirmemektedir. 

Binaenaleyh, sadece bu duruma bakıldığı 
zaman dahi biraz sonra arz edeceğim gibi, Ana
yasanın 127 nci maddesinin birinci ve sonuncu 
fıkralarını birbiriyle karşılaştırırsak, bizi aynı 
yola getirmektedir. Yüksek Murakabe Heyetinin 
denetimi başka, teşriî organın denetimi başka
dır;. O kadar başkadır ki, Yüksek Murakabe He
yeti münhasıran İktisadi Devlet Teşekküllerini 
denetliyeceği halde Anayasa açıkça, emretmek
tedir ki, Parlâmento Kamu İktisadi Teşebbüsle
rini yani İktisadi Devlet Teşekküllerini VP İk
tisadi Devlet Teşekkülü vasfını haiz olmıyan, bi
raz evvel misallerini verdiğim diğer iki kato-
goriye giren Kamu İktisadi Teşebbüslerini de 
denetliyecektir. Bu hususta verilmiş olan bir Usul 
kanunu teklifine mütaallik görülen Geçici Ko
misyon raporu, aşağı - yukarı 4 - 5 gündür mil
letvekillerine dağıtılmış bulunmaktadır. Anaya
samızın 127 nci maddesi dikkatle okunduğu ve 
birinci fıkra ile karşılaştırıldığı zaman, Genel ve 
katma bütçeli idarelerin malî denetimi ile, Kamu 
İktisadi Teşekkülleri denetimi arasında Anaya
sanın bariz bir tefrik yaptığı meydana çıkar. 
Genel ve Katma Bütçeli dairelerin malî deneti
minde Sayıştay görevlidir. Anayasanın 127 nci 
maddesinin son fıkrası gereğince, Sayıştay bu 
görevini Türkiye Büyük Millet Meclisi namına 
yerine getirecektir. Yani, Anayasamızın bu hük
müyle bir fiksiyon yaratmakta ve Sayıştay ta
rafından alman kararların Türkiye Büyük Mil
let Meclisi namına alınmış olacağı faraziyesini 
vazetmektedir. Nasıl ki, mahkeme kararlan da, 
bir hukuki postulat icabı, Türk Milleti adına alın
mış addedilebilir. Binaenaleyh, Sayıştayın aldığı 
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kararlar da Türkiye Büyük Millet Meclisi adına 
alınmış kararlar olduğundan, artık Sayıştayın 
kararlarını Türkiye Büyük Millet Meclisinin da
hi değiştirmesi Anayasanın bu hükmü karşısında 
mümkün değildir. Eski Anayasada bu husus 
tavzih edilmemişti. Sayıştayın gerek teşriî or
gandan, gerek icra organından, istiklâli bu hü
kümde mündemiç bulunmaktadır. 

Kamu iktisadi Teşebbüslerinin denetlenme
sine gelince : Bu hususta böyle bir tasrih yok
tur. Kamu iktisadi Teşebbüslerinin, mevcut 
Anayasa hükmü gereğince, doğrudan doğruya 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından denet
lenmesi iktiza eder. Bu husus, o kadar öyledir 
ki, Temsilciler Meclisi zabıtlarına dikkatlice 
bakıldığı zaman görülecektir ki, Temsilciler Mec
lisi Ajıayasa Komisyonu tarafından bu husus 
ele alınmamış, Suphi Batur arkadaşımızın bir 
takriri ile Temsilciler Meclisine getirilmiş. Bu 
takrirde Kamu iktisadi Teşebbüslerinin Türki
ye Büyük Millet Meclisi adına denetlenmesi» 
ibaresi mevcudolduğu içindir ki, nazarı dikka
te alındığı halde Komisyon buna filhal iştirak 
etmemiş ye takriri geri alarak yeniden revize 
edip getirdiği vakit, «adına» ibaresini çıkar
mak suretiyle bu hükmü kanunlaştırmıştır. Yâ -
ni, Genel ve Katma Bütçeli Dairelerin denetimi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına bir başka 
kurulca yani Sayıştayca yapılacağı halde, Kamu 
iktisadi Teşebbüslerinin denetimiyle Türkiye 
Büyük Millet Meclisini doğrudan doğruya biz
zat görevlendirmiş bulunmaktadır. 

Şimdi arkadaşlarım, bunun sebepleri şunlar
dır. Sayıştayın denetimi, nevama otomatik bir 
denetimdir. Bütçe tertipleri bölüm ve maddeler 
halinde bellidir. Hangi masrafın, hangi bölüm ve 
maddenin içine girip girmediğini tetkik etmek 
nihayet tetabuku incelemekten ibaret bir çalış
mayı gerektirir. Sayıştayın vize muameleleri gi
bi, muhasebe muameleleri de işte bu sebepten 
dolayı otomatik olarak, şu veya bu şekilde ayrı
ca direktif .almaya lüzum göstermeksizin cereyan 
eder. Buna mukabil, Kamu iktisadi Teşebbüsle
rinin denetlenmesi tamamiyle değişik bir mahi
yet taşır. Kamu iktisadi Teşebbüsleri, bliânço, 
kâr ve zarar hesabı esasına göre çalışmalarını 
tanzim edecek olan.teşekküller olduğu için, bun
ların denetimi birtakım tertiplerin içine muay
yen tasarrufların girip girmediğini tâyin etmek 
suretiyle, yapılamaz. Verimlilik ve kârlılık esas-
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lan bu denetimin belli başlı gayelerinden birini 
teşkil edecektir. Ne zaman verimlilik vardır, ne 
zaman kârlılık vardır? Bu, aslında, Kamu ikti
sadi Teşebbüslerine yüksek siyasi organ tarafın
dan, yani seçilmiş parlâmentonun güvenine da
yanan Bakanlar Kurulu tarafından verilen te
mel direktifler dairesinde taayyün edecektir. 

Muayyen bir siyaset güdülürken, bilfarz şa
yet Bakanlar Kurulu bir Kamu iktisadi Teşebbü
sünün, iktisadi veya sosyal sebepler dolayısiyle 
tamamiyle ticari kârlılık esasından çalışmasını 
uygun görmemiş ve Kamu İktisadi Teşebbüsü-
sünün muayyen bir hizmet politikasını takibe 
veyahut sırf ticari esaslara göre düşünüldüğü 
takdirde, yersiz telâkki edilebilecek bâzı yatı
rımları, ezcümle meselâ özel teşekkülün ve hat
tâ kamu teşekkülünün kolay kolay gitmek iste-
miyeceği en ücra köşelerde iktisadi hayatı canr 

landırmak için bâzı yatırımlar yapmasını emret
miş, bu yolda direktifler vermiş ise, bu direktif
lerin tatbikatı bakımından verimlilik ve kârlı
lık mefhumları sırf ticarî anlamda düşünüldü
ğü zaman, birbirinden farklı mahiyet arz eder. 
Böyle olunca; verimlilik ve kârlılık murakabesi, 
aslında icra organında alınacak birtakım ve
riler, bir takım mütalâaların direktif ve tali
matların mevcudiyetini gerektirir. Bu direktif 
ve talimat, umumi bir siyaset icapları içinde ve 
plân gereklerine uygun olarak Kamu iktisadi 
Teşebbüslerine verilmeden Yüksek Murakabe 
Heyetine verilmeden, verimlilik ve kârlılığın 
murakabesini bu anlam ve hattâ bu kanun dai
resinde yapmak mümkün olamaz. 

Şayet, bir kurul diyelim ki, Yüksek Muraka
be Heyeti, kendi başına kârlılık ve verimliliğin 
dayandığı temel siyasi tercihleri tâyin yoluna 
gidecek olursa; o zaman, icra organı içerisinde 
bu Anayasanın asla tecviz etmediği ve kurucu 
meclisin vaktiyle, ona bir çalışma dokümanı ola
rak sunulmuş olan istanbul tasarısını reddet
mekte bellibaşlı gerekçesini teşkil etmiş olan 
«icranın tâbiri tecezzi olmayacağı» prensibi ih
lâl edilmiş olur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Yüksek Mu
rakabe Heyetinin bağlantısı meselesini, işte bu 
mülâhazalarla ele almak mecburiyeti vardır. 
Eğer, Yüksek Murakabe Heyeti verimlilik ve 
kârlılık murakabesi jraparken, icra organının 
plân ve kanunlar dairesinde, vereceği temel di-
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rektifler dairesinde hareket etmeye mecbur ise,' 
Anayasanmı 5, 6, 7 nci maddelerinde yer alan 
fonksiyonlar, kuvvetler ayrılığı prensibi icabı 
buna imkân yoktur. Eğer, Yüksek Murakabe 
Heyeti Meclise tabi bir teşekkül ise, icra orga
nından hiç bir şekilde, muta tarzında dahi olsa 
emir ve direktif alamaz. îşte, Sayıştaym Türki
ye Büyük Millet Meclisi adına hareket etme
sine rağmen, onu Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne bağlı telakki etmenin doğurduğu hukuki ne
ticede sırf nazari değildir ve pratik neticesini 
burada bulur. Çünkü, Sayıştay Türkiye Bü
yük Millet Meclisine tâbi olduğu içindir ki, 
icra organından hiç. bir surette emir ve talimat 
alamaz ve çalışmasının mahiyeti icabı faaliyet
lerini icra organından hiç bir direktif ve tali
mat almaksızın yürütebilir ve yürütmektedir. 

Bugün parentez içinde arz edeyim ki, Sayış
tay Kanununda mevcut olan ve Sayıştaym bâ
zı kararlarını, Bakanlar Kurulunun iptal etme 
yetkisini ve bilâhara bu iptal kararlarım Türki
ye Büyük Millet Meclisine sunma yetkisini ta
şıyan hükümler bir yandan artık parlâmentomu
zun çift Meclis usulünü kabul etmesi bakımın
dan, diğer yandanda Anayasamızın «adına» iba
resini Sayıştay için açıkça kullanmış olması bakı
mından, burada değiştirilmesi lâzımgelen Ana
yasaya aykırı hükümlerdir. 

Yüksek Murakabe Heyetine gelince: Yük
sek Murakabe Heyeti 23 sayılı Kanunla Teşriî 
Organa bağlanmıştır. Yüksek Murakabe He
yetinin Teşriî Organa bağlanmış bulunma
sı, hattâ sırf nazari olarak kuvvetler birliği na
zariyesini kabul etmiş bulunan eski Anayasa
mız gereğince dahi, kabili tecviz edilmemesi lâ
zımgelen bir tasa.rruftur. Çünkü, eski Anaya
samız gerçi kuvvetler birliğini Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde mündemiç telâkki ediyordu 
ama icra fonksiyonunun bilmeeburiye bir 
Bakanlar Kurulu eliyle yürütüleceğini de âmir 
bulunuyor. 

Şimdi, Yüksek Murakabe Heyeti, şayet ve
rimlilik ve kârlılık murakabesini yaparken, ic
radan birtakım mütalâaları almak mecburiye
tinde ise, o zaman bu organı Türkiye Büyük 
Millet Meclisine bağlamamıza Anayasa gereğin
ce imkân yoktur, imkân olmadığı içindir ki, 
nitekim Anayasanın 5-6 ve 7 ncli maddeleri ge
reğince 127 nci maddesinin üçüncü fıkrası'fark-
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h bir şekilde tedvin edilmiş ve Kamu iktisadi 
Teşebbüslerinin denetimi, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin -iki Meclisiyle- bizzat kendisine bir 
vazife olarak yüklenmiştir. 

(Sabahattin Savacı arkadaşımızın bahsettiği 
rapor, daha yeni Anayasamız tedvin edilmeden 
ve Anayasamıza hâkim olan teorik' prensiplere 
pek de vakıf olmayan, bir • mütehassıs tarafından 
hazırlanmıştır. Amerika'da, isveç'te ve ingilte
re'de kontrol sistemi yürütülür ki, bu sistem, 
Parlamentoya bağlı muayyen bir kimsenin Par
lâmento tarafından seçilmesini ve bir muharebe 
ve hattâ kârlılık ve verimlilik kontrolü yapma
sını sağlıyabilir. Bizim Anayasamız böyle bir 
prensibe dayanmamaktadır. 

Şimdi, böyle olunca, şu fikir aklımıza geli
yor: Yüksek Murakabe Heyeti, icra organına 

/.bağlı olduğu takdirde acaba denetimini gereken 
bitaraf, objektiflik ve teminat içinde yapabilir 
mi, yapamaz mı? Hiç şüphe yok ki, Yüksek Mu
rakabe Heyetinin vazifesini tam bir objektiflik, 
bitaraflık ve teminat içinde, her türlü siyasi ba
kımdan azade olarak yapması birinci gayemiz ol
malıdır, Ancak, bunu temin edecek olan hüküm, 
Yüksek Murakabe Heyetinin teşriî organa bağlı 
olması değildir. Eğer, Yüksele Murakabe Heyeti 
üyeleri Meclisler tarafından seçilecekse veyahut 
İmşkahlık divanları tarafından tâyin edilecekse, 
ınihayet bunlar da siyasi organlar olduğu için 
ve üstelik, bu gibi bir çalışmanın teknik icap
larına uygun vasıflar kimlerde mevcuttur prob
lemini böylesine geniş heyetler içinde halletme
ye imkân olmadığı için, bu yerinde bir usul ol-
mıyacaktır. Siyasi baskılardan istiklâli, Yüksek 
Murakabe Heyetinin teşriî organa bağlanması 
suretiyle halledilemez arkadaşlar. Nasıl halledi
lir? Yüksek Murakabe Heyetinin siyasi baskı
dan azade olması, 'genel idare içerisinde yer al
ması ve nasıl üniversitelerde genel idare içinde 
yer almakla beraber muhtar bir statüye sahip 
kılmmışlarsa, aynı şekilde Yüksek Murakabe 
Heyeti başkan ve üyelerinin 'tâyinlerinde, na
killerinde terfi ve terfihlerinde kendilerine ne
vama gerekli muhtariyeti sağlıyacak birtakım 
teminat hükümlerinin kanunlaşmasiyle olur. 

iBu yapıldığı zaman, görülecektir ki, Yük
sek Murakabe Heyetinin Başbakanlığa bağlan
ması bir Anayasa zaruretini yerine getirmekten 
ibarettir. Bu suretle, Başbakanlık, işte ben, ba
kanlar kurulu olarak, iktisadi Devlet Teşekkül-
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leri için şu siyaseti tercih nettim, şu direktifi 
verdim. Binaenaleyh, verimlilik ve kârlılık mu
rakabesini de bu ölçü içerisinde yapacaksın di
ye, Yüksek Murakabe Heyetine bir temel direk
tif vermiş olur. Aksini kabul etmek, Yüksek 
Murakabe Heyetini bakanlar kurulunun yerine 
ikame etmek değilse, bile, ona rakip bir 'kuvvet 
haline getirir. Bunu da tecviz etmeye imkân 
yoktur. Yüksek Murakabe Heyeti» bu temel di
rektifi aldıktan sonradır ki', murakabesini ya
parken, tâyinleri ve azillerinde, terfi ve terfih
lerinde siyasi bakımlardan azade olacak temi
nata kavuşturulmalıdır. Bu, tamamiyle ayrı bir 
meseledir. Bu hususta esasen müttefik olmıya-
cak hiç kimse yoktur, zannediyorum, 

Şimdi, hal böyle iken, bu hususları arz edi
şimin sebebi, Sabahattin Savacı arkadaşımızın 
ileri sürdüğü mütalâalardır. Ancak, yine şunu 
da belirtmek mecburiyetindeyim. Bu Kanun, bu 
meseleyi hal için her hangi bir hüküm sevket-
mekte değildir. Bu Kanunda, Yüksek Muraka
be Heyetinin hangi mercie bağlanacağı husu
sunda her hangi bir hüküm yoktur. 
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heyeti meveut olmıyan Kamiı İktisadi Teşebbüs
lerinin ki, bu. kanunda derpiş edilen İktisadi 
Devlet Teşekkülleri de bu meyandadır, bilanço
larını kâr ve zarar hesaplarını, bizzat Millet 
Meclisinin ibra etmesini derpiş etmektedir. Şim
di, görülüyor ki her iki hususu birbirine karış-
tırmaımak iktiza eder. Evvelemirde, Yüksek Mu
rakabe Heyeti Başbakanlığa bağlı olsun diyen
ler, Yüksek Murakabe Heyetinin gereken muh
tariyete sahibolmasm dememektedirler. Sadece, 
birtakım Anayasa zaruretiyle hareket etmekte
dirler. Yüksek Murakabe Heyeti Başbakanlığa 
bağlandığı vakit bunun mukabili olan sistem, 
doğrudan doğruya Meclisin bir Karma Komis
yonunun hazırlıyaeağı rapor üzerinde evvelâ 
Senato, sonra da Meclis olarak ve nihai karar 
Meclise aidolmak üızere, Kamu İktisadi Devlet 
Teşebbüslerini bizzat denetlemesi ve ayrıca he-
yetiumumiyesi olmıyan Kamu İktisadi Teşeb
büsleri yani İktisadi Devlet Teşekkülleri için de 
bilanço, kâr ve zarar hesaplarının ibra kararını 
bizzat Millet Meclisinin vermesini derpiş etmek
tedir. Bu hususları açıklamak için huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum, arkadaşlarım. Bu hususta 
tgrupumuzda, Hükümetin görüşüne uygun ola
rak alınmış bir grup kararı vardır Bu itibarla, 
sizleri fazlaca meşgul etmiş bulunuyorum. Bu 
husus, ancak, bahsettiğim öbür kanun teklifi 
görüşülürken ele alınacak bir husustur. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is
teyen? ©uyurun Sayın Komisyon. 

iGıEıÇİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADİB 
YA'VÜJZKAN (Burdur) — Muhterem arkadaş
larım, Sayın Fahir Oiritlioğlu arkadaşımızın, 
2(0 msi maddedeki (tedvin tarzını, bu şekilde yap
tılar tarzındaki beyanını şöyle cevaplandıraca
ğım. Hükümetin tasarısında, iltibasa mahal ve
recek şekilde, özel kanunun teşekküllere aidol-
duğu havası mevcut idi, Komisyonumuz,' özel 
kanunun Yüksek Denetleme Kurulunun özel ka
nunu olduğunu belirtmek için, bunu bir redak
siyona tabi tutmuş ve yeni bir şekilde tedvin 
etmiştir. 

Ayrıca, Yüksek Murakabe Kurulunun, bu 
kanunun 35 nei maddesiyle tabi olduğu husus
lar ve 3460 sayılı Kanunun kaldırılması ile açık
ta kalmaması için de, geçici 6 ncı maddesi ile 
Yüksek Murakabe Kurulunun hangi şartlarla 
devam edeceği, belirtilmiştir. Geçici altıncı mad-

Yüksek Murakabe Heyetinin raporlarını Baş
kanlığa vereceğine dair olan hüküm halen uy
gulanmakta olan bir hükümdür. Elbetteki Baş
kanlık ve ilgili Vekâletler, Yüksek Murakabe 
Heyetinin murakabesinin neticeleriyle ilgilen
mek mecburiyetindedirler. Bu husus, ayrı ayn 
bir Geçici Komisyonda incelenmiş olan kamu 
iktisadi teşebbüslerinin T. B. M. Meclisince de
netlenmesinin düzenlenmesi hakkındaki Kanu
nun 16 ncı maddesiyle halledilecektir. Bir yan
dan bu teklifte Yüksek Denetleme Kurulunun 
Başbakanlığa bağlanması derpiş edilmektedir. 

Aynı geçici Komisyonda, Yüksek Denetim 
Kurulu üyeleri ve başkanının, tâyinlerinde, azil
lerinde, terfi ve terfihlerinde, bütün özlük işle
rinde gerekli muhtariyeti tanıyacak olan temi
nat hükümlerini derpiş eden bir kanun teklifi 
de görüşülmekte bulunmaktadır. Ancak, yine 
aynı kanun teklifi, bu murakabenin, iki Meclis
ten seçilecek, on beş Senatodan, 85 Millet Mec
lisi Üyesinden müteşekkil Kamu İktisadî Te
şekkülleri Karma Komisyonunca yapılmasını ve 
bumun raporunun Bütçe Karma Komisyonu ra
poru gibi Senatoya gitmesini, ondan sonra da 
Millet Meclisine gelmesini ve şirket vasfını ta-
Şimıyan, îşçi Sigortaları Kurumu gibi umumi 
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de, Kamu İktisadi Devlet Teşebbüslerinin de
netlenmesi ile ilgili, Yüksek Denetleme Kurulu 
hakkındaki Kanun yürürlüğe girinceye kadar 
3460 ve S'3 sayılı Kanunların Yüksek Murakabe 
Heyeti ile ilgili hükümleri uygulanır, demekte
dir. 

Bu şekilde, Sayın Fahir Giritlioğlu arkadaşı
mızın üzüntülerini bertaraf etmiş oluyoruz. 

Sabahattin Savacı arkadaşımızın konuşmala
rında, verimsiz murakabenin neden peşinin bı
rakılmadığı sorulmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, biz, Yüksek Mura
kabenin ne şekilde olacağını bir hükme bağla
mış değiliz. Yüksek murakabenin özel kanunu 
Büyük Meclisten geçerken, bu kanunla tashi-
han belirtilecektir. Bizim getirdiğimiz kanun 
bir çerçeve kanundur. Bir murakabenin yapı
lacağını ve bu murakabenin şeklinin, v. s. nin? 
yüksek murakabeye aidolan kanunun Meclis
ten geçerken değiştirileceğini ifade etmek iste
riz. 

Coşkun Kırca arkadaşımızın fikirlerine, biz 
komisyon olarak, yüksek murakabenin her han
gi bir yere, Başbakanlığa veyahut da Büyük 
Meclise bağlı olması noktasında, iştirak edemi
yoruz. Bu konuda komisyonumuz kendisini 
salahiyetli görmemiştir. Ama, Büyük Meclis 
bu özel kanunu görüşürken bunun nereye bağ
lı olacağını belirtecektir. Bu bakımdan, bu 
kanunda biz bu fikri ele almamıştık. 

Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum... Kabul 
edenler.;'. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Denenle sonuçlarının Yasama Organına 
sunulması 

MADDE 21. — Yüksek Denetleme Kurulu, 
teşekküllerinin bir yıla ait hesap ve muamelele
ri üzerindeki incelemelerini en geç ertesi yılın 
Eylül ayı sonuna kadar tamamlıyarak bunlar 
hakkında düzenlenen raporları Başbakanlığa 
verir. 

Bahis konusu raporlar ve bunlarla ilgili di
ğer bilgiler Başbakanlık tarafından en geç ay
nı yılın Ekim ayı sonuna kadar Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur. 

BAŞKAN— Madde hakkında söz istiyen? 
Coşkun Kırca Bey, daha önce grupu adına Sa-
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bit Osman Avcı Bey, söz istemişti. Ondan son
ra size söz vereceğim. Buyurun Sayın Avcı. 

A. P. GRUPU ADINA SABÎT OSMAN AV
CI (Artvin) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım, kanunun tümü hakkında Adalet Par
tisi Meclis Grupumuzun görüşlerini arz eder
ken, bu. madde ile ilgili geniş maruzatta bulun-

, muştum. 
Şimdi, maddenin müzakeresine geldiğimiz 

için ve bu maddede değişiklik yapılmasını bir 
önerge ile talebetmiş bulunduğumuzdan dola
yı madde hakkında mütalâalarımızı bir kere 
daha arz ve izah etmek ihtiyacını duymaktayız. 

Evvelâ, mevzuumuzla bu kanunun ilgi dere
cesini ifadeye çalışacağım. 

Bâzı arkadaşlarımızın iddiaları hilâfına, doğ
rudan doğruya bu kanun ile ilgili görülmiyen 
Yüksek Murakabe Heyetinin durumu ve yeri
nin tâyini bu kanun ile ilgilidir. Zira üzerinde 
görüşmekte olduğumuz ve Yüksek Meclisin ka
bulüne mazhar olan kanunun birinci maddesi-

• nin, yani amaç ve konu maddesinin (D) fıkrası 
şöyledir: «İktisadi Devlet Teşekkülleri ile mü
esseselerinin kuruluş, yönetim ve denetimi ve 
iştiraklerinin yapılması ve yönetimi bu kanuna 
göre düzenlenir ve yürütülür.» , işte amaç mad
desinde, iktisadi Devlet Teşekkülleri ile mües
seselerinin kuruluş, yönetim ve denetimi bu ka
nuna göre yapılır denildiğine göre, denetimi 
yapacak olan Yüksek Denetleme Kurulunun ye
rinin, mevkiinin tâyini ve vazifeleri bu kanun
la yakinen ilgilidir kanaatindeyim. 

Bu maddede, üzerinde şimdi görüşmekte ol
duğumuz 21 nci maddede Murakabe Heyetinin 
raporlarının Başbakanlığa verilmesine dair hü
küm vaz'edilmiştir. Kanaatimiz o yoldadır ki, 
Yüksek Denetleme Kurulunun raporlarının Baş
bakanlığa verilmesi hakkındaki bu hüküm*, 
önceden kabul edilmiş bir faraziyeye istinadetti-
rilmektedir. Nitekim, baskısı yapılmış, dağı
tılmış plan ve biraz önce C. H. P. nin sayın söz
cüsü tarafından da kısmen izah edilen 234 
sıra sayılı Kanun teklifinin 6 ncı maddesinde, 
bu husus sarahetle hüküm altına alınmıştır. Bu, 
6 ncı maddede, 234 sıra sayılı Kanun teklifinin 
6 ncı maddesinde, sermayesinin tamamı Dev
let tarafından verilmek suretiyle kurulan ik
tisadi teşekküllerin teşküâtiyle idare ve mura
kabeleri hakkında 17 Haziran 1938 tarihli ve 
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3460 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince 
kurulan «Yüksek Denetim Kurulu Başbakanlı
ğa bağlıdır» diye bir hüküm tesis edilmiştir. 
Esasında, 234 sayılı Kanun, Anayasanın 127 nei 
maddesinin son fıkrası gereğince düzenlenmesi 
gereken bir usûl kanunu olmalıdır. Yani mu
rakabenin T. B. M. M. nce nasıl yapılması lâ-
zımgeldiğirıin usulünü tanzim edecektir. Ora
da Yüksek Murakabe Heyetinin nereye bağlı 
olacağına dair hükmün yer alması gerektiği ka
naatindeyim. Şayet, o kanunda, yani usulü 
tanzim edecek bir kanunda, Yüksek Murakabe 
Heyetinin nereye bağlı olacağına dair hüküm 
tesis etmeye lüzum görürse, üzerinde görüş
mekte olduğumuz iktisadi Devlet Teşekkülleri
nin kuruluş, görev, yetki ve denetimi hakkın
daki Kanunda böyle bir hükmü mutlaka koy
mak eyleviyctle icabeder. Buna mukabil, 3460 
ve 23 sayılı Kanunun yerine kaim olacak olan 
bu kanunda, biraz önce de arz ettiğim gibi, 
mutlaka belirtilmesi gerekir, kanaatindeyim. 
Bu suretle, yüksek murakabeye, dolayısiyle 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin denetimine da
ha müessir ve daha faydalı bir şekil verilmiş 
olur. 

Biraz önce O. H. P. sayın sözcüsü arkada
şımız, Anayasanın 5, 6 ve 7 inci maddeleriyle 
ilgili olarak 'kuvvetlerin tefriki d'olayısiyile 
Yüksek Denetleme Kurulunun icra organına 
yani Hükümete bağlı olması tezini sav un dullar. 
Halbuki, yasama/ organı 'olan Meclislerim u'muı-
mi denetlemeleri prensipleri, esasen Anayasa
mızca tesbit edilmiş ve bellidir. Buna muka
bil 127 nci maddenin özellikle tesis etmiş ol
duğu son fıkrasındaki hüküm, Meclise nasıl 
bir farklılık /getirecektir, bu hususun izahında 
biz güçlük 'çektik. 234 sayılı Kanunun gerek
çesi n!d e, /«Kamu İktisadi Teşebbüslerimin dene
timi, bu teşebbüsler hakkında yasama1 organı 
önünde siyasi sorumluluğu taşıyan Bakanlar 
Kurulunun ve Bakanilari'n bu teşebbüsleri de-
netliyecek olan ve halen Yüksele Murakabe 
Heyeti adını taşuyan kuruldan bâzı murakabe 
faaliyetllerinde bulunmasını talebetmelerini ige-
rdktirebilir.» denilmektedir. 

Buradan çıkarılan mâna, Hükümet, kendi
sine 'bağlı olacak Yüksek Murakabe Heyetin- ı 
den istediği isti'kamelttc .murakabe yapılmasını j 
talebede'bıileeegi ıgibi, arzusuna uygun olmıyan ; 
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istikametteki murakabeleri de yaptırmi!yabilir„ 
şeklindedir. 

Diğer tarajftan, halen üzerinde görüşülmek
te olan kanunun 'kabul buyurudan 9 neu mad
desiyle, esasen Hükümete teftiş, tahkik, iktoı-
•sadi ve malî durumu tesbit yaptırma yetkisi 
verilmiştir. 

Bununla şu hususu arz etmek istiyoruz : 
Hükümet, aslında İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin bünyelerinde teftiş, tahkik, iktisadi ve malî 
durum tesbiti yapmak suretiyle icranın mura
kabe vazifesini yürütecek. Binaenaleyh, ayrı
ca Yüksek Denetleme Kurulu ile,- ikinci bi r 
murakabe sisteminin Hükümete bağdı 'olarak ve 
o yolda yapılmasını ızait telâkki etmiştir. Şu 
hale göre, en yüksek seviyede murakabe orga
nı olan Yüksek Murakabenin, artık Hüküme
tin emrinde onun arzuladığı istikam etlerde 
/murakabe yapacak bir organ olmaması gerekir. 

Keza, 234 sayılı Kanunun gerekçesinin 2 
nci sayfasınla a «Bütün murakabe faaliyetinde 
yersiz 'baskı ve tesirlerden masun olarak çalış
ması da bizzat icra organının (hakikati öğren
mesi ve kendi siyasetinin başarı derecesini 
ölçebilmesi bakımından zaruridir.» denilmek 
suretiyle, bizim düşüncelerimiz, kanaatimce, 
teyidedilmektedir. 

Hüükümete bağlı, Hükümetin emriyle ya
pılacak murakabe sonucunda hasırlanacak ra
porlar üzerinde, Meclisçe Ibir komisyon marife
tiyle yaptırılacak nihai murakabenin bir for
maliteyi yerine getirmekten öteye ıgeçemiyeceği 
kanaatindeyiz. 

Yüüksek Murakabenin T. B. M. M. ne bağlı 
«olması yerli ve yabancı uzmanlar tarafından da 
kabul edilerek, ilgili raporlara dercedilnıiştir. 
Ancak, biraz evvel, yine sayın sö'zcü arkadaşı
mız bu raporların Anayasanın tedvininden ön
ce hazırlanmış olduğunu buyurdular. Fakat 
kanunun tümü üzerinde, esprisi üzerinde, ru*-
hu üzerinde bu raporlara büyük bir sadakat 
gösterildiğine göre, bu murakabe hakkındaki 
o hususları da bir kere daha, yani yerli ve ya
bancı uzmanların raporlarını da huzurunuzda 
arz edeceğim. 

«3460 sayılı Kanun ile iktisadi ve mali 
verimlilik konulanında Yüksek Murakabe He
yetine verilen vazifelerin devamı ve bu heyetin 
seçtiği organa bağlı kalması uyfgun görülmüş
tür.» 
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Keza "bir diğer yerinde, «Bu itibarla Yük

sek: Murakabe Heyetinin Teşriî Origan Başkan
lığına 'bağlı kalması, İktisadi Devlet Teşekkül
lerini idari, malî \ e teknik 'bakımdan daimî ne
zaret ve murakabesi' altında 'bulundurması, 
murakabe raporlarını Teşriî Organ Baışkanlir 
ğma vermesi, murakabe başkan ve üyelerinin 
Teşriî Origan Başkanlığınca tâyin edilmesi ve 
başkanın kaydıhayatla ve yalhut uzun 'bir sa-
'bi't süre ile, tâyini . prensiplerine yer verilmesi 
uyigun görülmüştür.»' 

Ayrıca, Anayasanın 127 nci .maddesfr Kurucu 
Mecliste 'görüşülürken de Meclis temayülünün 
bu istikamette olduğu zabıltlarm tetkikinden 
anlaşılacaktır. 

Kurucu Meclis zaJbıtları sayfa 6114; Temsil
ciler Meclisi, 127 <nci 'maddeye ait komisyonun 
ıgetindiği metin şudur : 

«Kamu iktisadi .Teşebbüslerinin' denetlen
mesi için gerekli usuller kanunla düzenlenir.» > 

Buna ımukalbiıl, (Sayın Suphi Batur, Sayın 
Fethi 'Çeliklbaş, Sayın Şevket E asit Hatiıpoğlu 
Itaralfmdan verilmiş olan ve 128 nci madde için 
verilmiş bulunan bir önerge vârdıır. Komis
yon, (şimdi ibunu 127 nci maddede getirmiştir. 
«Büyük Millet Meclisi adına murakabesini is
tiyoruz.» diyor, önertge o<kunup oya 'konulu
yor. Aleyhte konuşan yoktur. Komisyon her 
hangi bir müdahalede 'bulunmuyor ve kabul 
ediliyor. Takrir şudur : 

«Kamu iktisadi Teşebbüslerinin T. B. M. M. 
adına denetlenmesi kamunla düzenlenir.» 

Bu takrir üzerine, Temsilciler Meclisinde, 
lehte, alleylhte konuşma olmamış. Zabıtlara sgeç-
miş. önerge oya konulup aynen ka'bul edilmiş 
ve redaksiyon için madde, önerge ile1 birlikte 
komisyona verilmiştir. 658 nci sayfada matla-
ba da ilâve yapılmışltır. Komisyonun redakte 
ettiği metin ise, bugün Anayasanın 127 nci mad
desinin son fıkrasındaki şekliyle olmuştur. 
Yani, şu sekilidedir : 

«Kamu iktisadi Teşebbüslerinin •* T. B. M. 
Meclisince denetlenmesi kanunla düzenlenir.» 

Biz, Yüksek Murakabe Heyetinin T. B. M. 
Meclisine bağlı olmaısımı uygun 'buluyoruz. 
Çünkü, Anayasanın 127 nci maddesinde Kamu 
iktisadi Teşebbüslerinin T. B. M. Meclisince 
denetlenmesi kanunla düzenlenir denilmekte 
olduğuna göre, Meclis tarafından yapılması re 
ibraı karariyle sonuçlandırılmasını (gerektiren 
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bir murakabe komisyonunu hazarlıyam heyetin 
Yüksek Meclise bağlı ve Meclis emrinde ol
ması kanunun ruh ve mânası bakımından zaru
ridir, kanaatindeyim. 

Keıza, icra Organının muhtemel baskıların
dan azade ve serbestlikle murakabe fonksiyo
nunun yapılabilmesi de, yine Murakabe Heye
tinin Yüksek Meclise bağlılığı ile ancak kabil 
'olacaktır. Böyle bir serbestisi olmıyam Mura
kabe Heyeti, icra Oııganına bağlı diğer mu
rakabe Uzuvları seviyesine düşer ve bütün hu
susiyetlerini kaybeder. 

Başbakanlığa bağlı olarak geçen 22 senelik 
tatbikatta', mesul icra uzuvları, Bakanlar ve 
icracıların sorumluluklarını aramaya imkân ol-
madığmı gö'stermiştir. 

— Bütün dünyada câri anonim şirketler
deki tatbikat ve mal sahibini temsil eden «Umu
mi Heye t in 'murakıbınım namına murakabe 
yaptığı mal ve sermUye sahibine - bizim misa
limizde - Meclise bağlı iolması yolundadır. 

— Bir murakabe uzvu, istikbal ve 'mukad
deratınım, icaratını murakabe ettiği organa 
bırakılması mantık ve iş icaplarıma aykırıdır. 

— Yüksek Meclisçe yapılacak murakabe 
fonksiyonunu hazırlıyan Heyetin, icra organı
na bağlanması Anayasanın 5 ve 6 nci madde
lerinde derpiş edilen «kuvvetler ayrılığı» pren
sibine uygum değildir, aksine olarak «kuv
vetler ayrılığını karıştırmak» suretiyle bu 
prensibi ihlâl 'eder. 

—• Teşekküllerin Meclisçe denetiminde, ik
tisadi Devlet Teşekküllerinin işlem ve he
saplarının tatbiki sırasında görülen, ve "acele 
^tedbir alınmasını gerektiren hususlarda Meclis 
nasıl muttali olacaktır. 

—• Teşriî Organ, Devlet iktisadi Teşekkül
lerinin murakabe edileceği, som mercii olmak
tadır. Bu sebepten, «Umumi heyet» görevinin 
ona verilmesi doğru ve isabetli olur._ 

Teşriî Organ, malî ve ikitisadi verimlilik 
murakabesinin de nihayet bulduğu en yük
sek mercidir. 

Yüksek Murakabe Heyeti, buırad'a bir nevi 
murakıp vazifesi görecektir. 

— iktisadi Devlet Teşekküllerinin, Yük
sek Murakabe Heyetimin komtırolünün dışın
da bırakılması ise : T. B. M. M. ni, teşekkül
lerin iktisadi ve teknik yürüyüşü bakımından 
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fiilî neticelerini ve bunun elde edilmesi müm
kün olandan ne kadar farklı bulunduğunu 
öğrenmek imkânından uzaklaştırmak demek-
tir. 

BAŞKAN — Sayın Avcı, bir dakika. Ko
nuşmanız eğer daha fazla devam edecekse Mecli
sin onayını almam gerekecektir. Daha çok var 
mı, efendim? 

A. P. GRUPU ADINA SABİT OSMAN 
AVCI (Devamla), — Az kaldı efendim, birkaç 
dakika müsamahanızı istirham edeceğim. 

Muhite rem .arkadaşlar, idare mekanizmasın
da, bir organın bağlı bulunduğu mercie rapor 
vermesi usuldendir. Şimdi üzerinde görüşmekte 
olduğumuz 21 nci maddede Yüksek Muraka
be Heyejtinin, iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
yıllık faaliyetleri hakkında düzenliyeceği ra
porları ve ilgli evıra ki Başbakanlığa yani ic
ranın b aşıntı, Hükümete vereceğine dair hük
mü eğer kabul edersek, biraz önce de arz 
etmiş olduğum gibi, önceden kabul edil
miş bir faraziye gibi, Hükümete, Yüksek 
Murakabe Heyetinin bağlanacağını peşinen 
kabul etmiş oluruz. 

Halbuki Yüksek Murakabe Heyetinin Mec
lise bağlanmasındaki zaruretlerle faydaları 
ve hususi veçhelerini yukarıda arz ve izaha 
(•alıştım. Şimdi, idarede buna aiıt bir de misal 
arz edeceğim. İdarede tetkik müessesesi var. 
Teftişi yapan, bağlı bulunduğu makamın 
adına/ teftiş yapaır. Bu jteftişi yapan, tetkik 
raporlarını bağlı bulunduğu makama verir. 
Teftiş raporları, teftişi yapılana karşı gö
rüşleri belirtmek üzere takdim edilir, verilir. 
Tetkik gören müessese veya organ ise bu 
tetfiş raporları hakkındaki kendi görüşünü 
de yine bağlı bulunduğu ve namına teftiş yap
tığı teftiş raporları hakkındaki karşı gö
rüşlerini oraya verir, normal, teftiş .rapforla-
riyle karşı görüşler karşılaştırılır, nihai karar 
o mercide verilir. 

Anayasanın 127 nci maddesine göre, ikti
sadi Devlet Teşekküllerinin murakabesi T. B. 
M. M. nee yapılacağına göre T. B. M. M. nin 
bu,, murakabe vazifesini, kendisine bağlı olan 
Yüksek Denetleme Kurulu ile yaptırmasını, 
oradan gelen raporları Mecliste kurulan ve 
özel bir kanunla usûlü tanzim edilecek olan 
her iki Meclisten müteşekkil 50 kişilik Kar
ma Komisyonda görüşülerek Heyeti Umumi -
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yelerde nihai ibra safhasına intikal ettirilme
sini ye bu süratle karara bağlanmasını en 
lüzumlu bir hal tarzı olarak tekrar ifade » 
ederken, idaredeki teftiş ve idaredeki -bir ra
porun hangi makamlara verileceği hususun
daki misalimizle de bunu teyidettmek istedik. 
Bâzı arkadaşlarımız, bundan önceki konuş
maları sırasında, Yüksek Murakabe Heyetinin 
Hükümete bağlı olması zaruretine bir sebep 
gösterirken) personelinin tâyin ve terfiinin 
dahi icraya bağlı olduğunu ifade buyurdu
lar. Personelin tâyin ve terfii, sicilli her türlü 
personel muamelelerinin icraya tabi olması, 
O'organın mutlak surette icraya bağlı ol
masını icabettirmez. Çünkü, burada diyo
ruz ki, Yüksek Denetleme Kumlunun görev ve 
yetkileri özel kanunla düzenlenecektir, işte o 
özel kanunda Yüksek Denetleme Kurulu
nun reis ve âzalarının arzuladığımız istikamet
te daha müsmir, daha müessir, bir muraka
beyi yapabilecek, o. fonksiyonu ifa edilebilecek 
bir güce ve kadroya sahibolmaları temin edi
lecektir. Yüksek Denetleme Kurulunun görev 
ve yetkilerinin nereye bağlı -olacağını kanunla 
düzenleriz, orada reisini, azasını, niteliklerini, 
uzman muhasiplerini, uzmanlarını, üye yardım
cılarını, bütün nitelikleriyle tâyin şekillerini 
orada tesbit ederiz. Meselâ, Sayıştay kanunda 
okluğu gibi, Büyük. Meclisin bununla ilgili muh
telif komisyonlarının yapacağı seçimlerle, Umu
mi' Heyete getireceği iki veya üç aday arasında, 
Büyük Meclis ve Yüce Cumhuriyet Senatosu 
oranın üyelerini seçebilir. Bunu bir tarzı hâl 
olarak arz ediyorum. Bunun gibi, yine Sayın 
•Şefik inan Teşriî organların ihtisas elemanı 
ıseıçemiyeeeği yolundaki beyanına da kısaca de
ğinmek isterim. 

Teşriî ongan tarafından yapılan seçimlerde 
ve bu seçimle iş başına gelmiş olan organlarda, 
bu seçimler sırasında yaratılmış olan sıoğük ha
vanın uzunca bir müddet tevali ettiğini de tes
bit ve müşahede etmiş bulunuyoruz. Ancak, bu
gün Sayıştay, T. B. M. M. adına hesap muha
kemesi yapıyor. Oranın üyelerini, reisini seçe
biliyor. İhtisas adamı seçebilmek için de uzman
lıktan üye yardımcılığına, üye yardımcılığın
dan üyeliğe geçebilmelerini temin için o özel 
kanunda nitelikleri tesbit edilir, Yüksek Denet
leme Kurulu Uma mi Heyeti toplanır, hangi uz
manlar veya üye yardımcıları üye olabilecek 
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vasıfta ise onları kendi aralarında seçer, ihti
yaç duyulan üye adedinin iki veya üç katı aday-

* lan Meclis Başkanlığına sunar; biraz önce arz 
ettiğim şekilde ya karma kamüsyonlarla veya 
umumi heyetlerinde ihtisas elemanları arasın
dan seçilmiş bir veya birkaç misli aday arasın
dan Yüksek Meclisiniz seçer. Bu suretle, o mah- j 
zur da bertaraf edilmiş olur, kanaatindeyim. 

Pek muhterem arkadaşlanm, arz ettiğim 
, seherlerle ve teşekküllerin Büyük Meclisçe da-

-.; ha müessir bir şekilde murakabesini temin mak-
«adiyle, Yüksclk Murakabe Heyetinin Hüküme
te değil, Meclise bağlı olmasını uygun bulduk. 

(Bu madde ile de, buna muvazi olarak bir 
hüküm tesisi için değişiklik önergeslini Yüksek 

• (Başkanlığa takdim etmiş bulunuyorum. 
İltifat etmenizi istirham eder, hürmetlerimi 

sunarım. (ISoldan alkışlar) 
(BAŞKAN — Sayın Kırca. ' 
ıC. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 

(İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Osman Sabit Avcı arkadaşımız hakikaten en-
terasan noktaya temas ettiler. Meseleyi biraz 
daha deştiler. Kendilcıin'c oevap vermek imkâ
nını bize haızırladılkları için teşekkür ederim. 

Şimdi arkadaşlarım, dikkat edilirse, bu Ana
yasa, kurulan belli başlı Devlet kurum ve ku
rullarına seçilecek olan kimselerin ekseriyetii-
ffln teşriî organ tarafından ..seçilmemesine bil
hassa dikkat etmiştir. Bu husus, teşriî organa 
itimatsızlıktan değildir.. Teşriî organlann' bün
yesi bu gibi seçimleri yapmaya müsaidolmadı-
ğı içindir. Eski sistemimize göre, Danıştay üye
leri teşriî organ tarafından seçilirdi. Yani Ana
yasamız, bu sistemi kaldırmıştır. Anayasa Mah
kemesi, aynı zamanda efkârı umumiyede geliş
meleri! takibetmekle görevli bir mahkeme oldu
ğu ve kararını ancak bu suretle sağlam ve esas
lı olarak verebileceği için, orada ekalliyette bu
lunması şartı ile, teşriî meclisler tarafından se
çilen üyelere rey verilmiştir. Yüksek Hâkimler 
Kurulu için de durum aynıdır. 

Şimdi arkadaşlar, biz, Cumhuriyet Halk 
Partisi Gruıpu olarak şu kanaatteyiz. Aday lis
teleri daha evvelden tesbit edilse bile, asıl üye
leri teşriî organ tarafından seçilecek bir Yük
sek Murakabe Heyeti, İktisadi Devlet Teşek
küllerini türlü müdahalelere mâruz kılacak ve 
bu müdahaleler neticesinde onlan korkak ve ve-
rimsıitz ^çalışmaya sevk edecek ve asıl siyasi bas- I 
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ki ve partizanlığın kaynağı olabilecek bir ku
rul olarak telâkki edilecektir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, biz Yüksek 
Murakabe Heyeti Başkanlığa bağlansın derken, 
Yüksek Murakabe Heyeti genel idare içinde 
yer almalıdır diıyoruz. Çünkü, Yüksek Muraka
be Heyeti, kârlılık ve verimlilik murakebesi ya
parken, ister istemez kârlılık ve verimliliğin 
dayanağı kıstasları icra organından .almaya 
mecburdur. Aksi halde, Kamu iktisadi Teşeb
büsleri, Yüksek Murakabe Heyetinin, doğru
dan doğruya murakabe nâmı altında müdaha
lelerine mâruz bırakılırsa; Kamu iktisadi Te
şebbüslerinin icra organı tarafından idare edil
mek iktiza ettiğine, icra organı, Kamu İktisa
di Teşebbüslerinin yaptığı faaliyetlerden Yük
sek Meclise karşı mesul olduğuna göre, mesul 
[Bakanlar Kurulu karşısında, gayri mesul bir 
teo'kratlar heyeti yaratmış olursunuz. 

Bu Anayasa, kuvvetler ayrılığı sistemi
ne daıyanır. Kuvvetler ayrılığı sistemi içinde 
Parlâmentoya karşı mesul bir icra organı vardır. 

Bu mesul icra organına karşı, icra sahasında, 
teokratik heyetlerin, teknik kimselerden kurul
muş heyetlerin rakip ve bir nevi icra mesuliye
tine sahip kılınmasını, biz, parlâmento sistemi
mizin zübdesine aykırı telâkki ediyoruz. Sayın 
Avcı arkadaşımız, bizim Anayasa sisemimizi ka
bul etmek şartiyle, tek bir misal gösteremez. 
Başka Anayasa sisteminde olabilir, ama; bizim 
Anayasa sistemimizi kabul etmek şartiyle, âmme 
sektörü bulunan hiçbir yerde, doğrudan doğru
ya, Meclis tarafından seçilen bir Yüksek Mura
kabe Heyeti bulunduğunu - belki yanılıyorum -
bendeniz bilmiyorum. Amerika'daki kontrollar 
sistemi ile bu sistem birbirinden tamamiyle fark
lıdır. 

Şimdi, dikkat buyurulursa, raporlarda, mu
ayyen'bir kimsenin, bir murakıbın seçilip mu
rakabeyi yapmasından bahis ediliyor. Bu ra
poru yazanlar, umumiyetle Türk Anayasasını, 
hele yeni çıkan Anayasayı bilmiyen kimselerdir. 
Şimdi, şunu sormak istiyorum. Bizim ananele
rimiz ve geleneklerimiz icabı, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin murakabesinin bir tek kişi ta
rafından mı yapılması doğrudur, yoksa bir ku
rul tarafından mı yapılması doğrudur? Binaena
leyh, mütehassısların raporlarına, lâzım gelen 
bütün ehemmiyeti elbette ki, vereceğiz.. Kendi 
geleneklerimizi, kendi bünyemizi bir tarafa at-
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mak suretiyle değil, biz kurul olarak öyle zan
nediyoruz ki, bir tek kişinin yapacağı kontrol 
bizim memleketimizde, doğru yürümez. Bir ku
rul tarafından kontrolün yapılması daha fayda
lıdır ve bu kurulun genel idare içinde yer al
makla beraber, siyasi baskılardan azade kalabil
mesi için, icabında üniversitelerimizde olduğu 
gibi, muhtariyet, serbestlik verilmesi de müm
kündür. Nasıl üniversiteler, genel idare içinde 
yer almakla beraber, üniversite • öğretim üyele
rinin tâyinleri kendileri tarafından yani muh
tar kurumlar tarafından yapılmaktadır. İlk de
fa kurulacak bir kurulun, boşalma vukuunda, 
kendi kendini seçmesi gibi bir usulü dahi kabul 
etmemiz mümkündür. Bu hususta teminât ver
mek için, objektifliğini sağlamak için, Başba
kanının, Bakanlar Kurulunun baskısı altında 
mütalâa vermemesini temin için, buu dahi ka
bul etmek mümkündür. Anayasa prensipleri 
icabı, teşriî organa bağlansın, demek mümkün 
değildir. Sayın Avcı arkadaşımız, Bakanlığın 
yapacağı teftiş ile murakabe kurulunun yapa^ 
cağı teftişi biribirine karıştırdılar. Her Bakan
lık, kendisine bağlı olan kamu iktisadi teşeb
büsünü teftiş eder. Bu ayrı bir problemdir. Bu 
daha ziyade arızîdir ve ikinci plânda kalan bir 
teftiştir. Yüksek Murakabe Heyetinin yaptığı 
teftiş bir Bakanlığın yaptığı teftişin çok üstün
dedir. Muayyen bir Bakanlığa bağlı bir İktisa
di Devlet Teşekkülünü değil, bütün İktisadi 
Devlet Teşekküllerini, birbirleriyle olan müna
sebetleri ve ahengi içinde kontrol eden bir ku
ruldur. Her ikisinin tabi olduçu murakabe ga
yesi, tamamiyle biribirinden farklıdır. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, biz öyle sanı
yoruz ki, nazari olarak teşriî organa bağlıdır. 

.Ama, başkanını ve üyelerini kim tâyin eder? 
İcra organı.. Bunu bir kere kuvvetler ayrılığı 
prensibi muvacehesinde mütalâa etmeye imkân 
yoktur. Kuvvetler ayrılığı prensibini tatbik 
eden her memleket, 'bu mevzuda, 'teşriî organa 
bağlı olan dairelerin memurlarını teşriî organ 
veya ona niyabeten hereket eden teşriî organ 
Başkanlık Divanı tâyin «der. Bu teşkilâtın 
bütçesini dahi idare hazırlamaz, 'icra organı 
hazırlamaz. Binaenaleyh, Yüksek Murakabe 
Heyeti, bir yandan, nazari 'olark, teşriî orgna 
bağlıdır diye, bugünkü 23 sayılı Kanunda ol
duğu gibi, bir hüküm sevk edeceğiz, öte yan
dan Yüksek Murakabe Heyetinin başkan ve 
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üyelerini icra organının'tâyin etmesi Anayasa
mız esaslarına aykırıdır. Mantıksızlıktır. İcra 
organına bağlı olmayıp teşriî organa bağlı oılan 
her kurulun, her üyesini, her memurunu, her 
personelini yine teşriî organ bizzat veya ona 
niyabeten ,hareket eden bir Başkanlık Divanı
nın tâyin etmesi lâzımdır. 

Şimdi, hakikate'n murakabenin gayesine ve 
âmeli neticelerine gelelim. Acaba, genel idare 
içinde yer almalkla beraber ve sırf genel idare 
içinde yer aldığı için Başbakanlığa bağlıdır 
denilen Yüksek Murakabe Heyeti, meselâ üni; 
versite öğretim üyelerinin tâyini gibi, hususi 
teminat hükümleriyle tâyin edilirse ve netice 
itibariyle, siyasi bir organ olarak, teşriî organ 
içinde siyasi parti gruplarının münhasıran tek
nik ve idari mülâhazalara dayanmıyan, münha
sıran murakabenin istihdaf ettiği gayelere "en 
mükemmel şekilde erişmesi mülâhazasına da
yanmıyan siyasi pazarlıklar neticesinde seçe
cekleri ıbir kurul mu, daha bitaraf olarak mu
rakabeyi yapar; yoksa, genel idare içinde yer 
almakla beraber, meselâ üniversiteler ıgibi ay
rı teminat hükümlerine sahip kılınması şartı 
ile seçilen ve kurulan bir murakabe heyeti mi, 
daha bitaraf, daha objektif ve daha az siyasi 
ıbaskı altında kalarak, murakabesini yapar? 
Biz ,grup 'olarak ikinci şıkkın daha doğru oldu
ğuna inanıyoruz, arkadaşlarım. 

Şimdi, tekrar arz ediyorum. Biz, esas iti
bariyle, bu hususu, bu kanuna münhasır bir hu
sus 'olarak telâkki etmiyoruz. KolaylılHa ve ba
sit bir fikir 'olarak ileri sürülebilir. Ama, şu 
fikir ileri sürülebilir. «Teşriî organa bağlan
mıyor, teşriî organa bağlanması istenmiyor. 
Teşriî organın hakları kısıtlanıyor.» Hayır ar-
'kadaşlar, ortada bir Anayasa vardir. Bu Ana
yasa kuvvetler ayrılığı ilkesini .getirmiştir. 
Bu kuvvetler ayrılığı ilkesi içinde şu Yüce 
Meclisin bâzı görev ve yetlkisi var, icra organı
nın 'göreyv ve yetknsi, var. Bunu birbirine karış
tırmaya imkân yoktur. Meclisin yetikileri elin
den almıyor diye her hangi bir fikir ileri sü
rülemez. Arkadaşımızın bahsettiği 234 sayı
lı Kanun teklifinde, Meclise bugün haiz ol
madığı yetkiler veriliyor. Ne deniyor? Bir 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 
15 Cumhuriyet Senatosu üyesinden ve 35 mil
letvekilinden müteşekkili olarak kurulacak
tır. Bu kurul, sadece iktisadı Devlet Teşek-
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küllerinin değil, bütün Kamu 'İktisadi Teşeb
büslerinin durumunu inceliyecek, bunların 
kâr ve zarar hesaplarının üzerine eğilecek. 
Yüksek Murakabe Heyetinin, murakabesine tabi 
iktisadi Devlet 'Teşelkkülleri için verdiği rapor
ları Hükümet bu Karma Komisyona tevdi et
meye meobur olacak. ıBu Karma Komisyonun 
raporu Cumhuriyet ıSenatosuna, oradan da 
•Millet Medlisine gönderilecek. Millet Meclisi 
bunun üzerinde genel görüşme açacak. Şayet 
Umumi Heyet ydk ise ki, bu kanunda bahis 
konusu olan İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
ayrıca umumi heyeti mevcut değildir, Millet 
Meclisinin kendisi umumi heyet makamına 
kaim olarak, kâr ve zarar hesaplarını ve bi
lançolarını İbra edecek. Bu sistem kendile
rinin doğrudan doğruya olmasa bile, bir şık 
olarak ileri sürdükleri Yüksek Murakabe 
Heyetinin kendisine umumi heyet vazifesi 
verilmesi şıkkından çok daha fazla, teşriî 
organa yetki veren, yetki tanıyan .bir sis
temdir. Bunu böyle yapmaya mecburuz. 
Kendilerinin yanıldıkları bir nokta varıdır. 

Temsilciler Meclisi ' zabıtlarını tetkik ettiği
miz daman .görüldüğü gibi", verilen takrirde, 
«Kamu İktisadi Teşebbüslerinin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi adına denetlenmesi özel ka
nunla düzenlenir» deniyor. Bu takrir böyle 
geçmemiştir, Sayın Avcı. Bu takrir böyle, geç
seydi Anayasada böyle 'bir hüküm mevcudola-
mazdı. Bugün Anayasada böyile bir hüküm yok
tur. «Adına» ibaresi yer almamıştır. Madde 
Komisyoıia gelmiş ve Komisyon bunu başka bir 
şekilde kaleme almış «adına» ibaresini bile, bile 
çıkarmış ve Temsilciler Meclisi Umumi Heye
tinde, şimdi Anayasada yer aldığı şekilde (ka
bul edilmiş. Maksat, doğrudan doğruya, Teş
riî Organ adına, Sayıştay için olduğu gibi, bir 
kurulun sanki îcra Organı ile rekaJbet halinde 
imiş gibi-ki , Sayıştay'ın murakabesinin 'bün
yesi icalbı böyle bir rekabet bahis mevzuu de
ğildir- kurulmasını önlemek ve murakabe yet
kisini doğrudan doğruya Teşriî Organın ken
disine tanınımaiktır. 

Binaenaleyn, Yüksek Murakabe Heyeti, yine 
Anayasanın temeli prensiplerinin icabı olarak 
ve bir murakabe heyetinin kuruluşunda, bu 
idare içinde muhtar olması kaydiyle, siyasi'bas
kılardan tamamen azade olması, ancak bu ka-
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yit ve şartlarla Başbakanlığa 'bağlanması mese
lesini Teşriî Organın yetkilerinin azaltılması 
olarak ele alanlar çıkarsa, bu külliyen yanlış 
bir görüştür. 234 sayılı Kanunla, Teşriî Orga
nın Ibu husustaki yetkileri Türkiyede hiç bir 
devirde mevcut olmadığından, daha ileri bir 
seviyeye ulaştırmaktadır. Yepılmak 'istenen 
şey, ne Yüksek Murakalbe Heyeti üyelerinin bi
taraf ve objektif davranmaları yönünden icra 
Organı veya Teşriî Organdan gelecek baskılar 
altında rapor vermelerine mâni olmak için ıge-
rekll teminat hükümlerine kavuşturulmasını 
önlemek maksadını gütmekte, ne de Meclis 
yetkilerini azaltmak maksadını gütmektedir. 
Bununla hiç bir -alâkası yoktur. Bu hususu tek
rar tavzih ediyorum. Yalnız avcı arkadaşımız, 
Yüksek Murakalbe Heyetinin Teşriî Organa 
bağlı olması prensibinin zedeleneceğini iddia 
ettiler. Bugün, Teşriî Organa bağlı olduğu 28 
sıayılı Kanunda yazıyor. Ama, ne isteniyor1!? 
Başbakanlığa rapor vermesi. Kime versin? 
Meclise. Başbakanlık bu raporlara muhtaç de
ğil midir? Bakanlıklar bu raporlara - muhtaç 
değil midir? Kimden temin edeceklerdir bun
ları? Gayri resmî surette mi temin edecekler•? 
Gayri resmî surette temin edilen raporları ımıı-
ameleye koymaya imkân var mıdır? 

23 sayılı Kanunun, esasen gayri kabili tatbik 
olan ve filhal tatbik edilmiyen katı ve sert hü
kümlerini itâdil edip, Teşriî Organa bağlı kal
dığı ısüre içerisinde dahi Yüksek Murakabe 
Heyetinin raporlarını Başbakanlığa verme mec
buriyetini yüklemektedir ki ; fevkalâde yerinde 
ibir hükümdür. Başbakanlık bunlara nereden, 
nasıl agah olacaktır? Agah olmasında hiç bir 
fayda yok unudur? Binaenaleyh, kendisi bura
da 23 sayılı Kanunun yanlış 'olduğunu ve 234 
sıra sayılı Kanun teklifi ile değiştirilmesini ön 
gördüğümüz sistemi (burada perçinleımek istediği 
içindir k i ; biz de Y. T. P. Grupu ile mutabakat 
halinde, Yüksek Murakabe Heyetinin Başba
kanlığa bağlı olmasını burada tescil eden bir 
hükmü, ileride bizim, bu 234 sura sayılı teklifi 
getiren Geçic?Komisyonda, Sanayi Bakanının 
açıkça Hükümet adına ifade ettiği şekilde, 
Yüksek Murakabe Heyetini ayrı teminata ka
vuşturan bir kanunun-ki , bu teklif.de mevcut
tur - çıkarılması (kaydiyle takdim etmiş bulunu
yoruz, arkadaşlar. 
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BAŞKAN — Sayın Avcı, Grup adına. 
A. P. GRUPU ADINA OSMAN SABlT AV

CI (Artvin) — Muhterem arkadaşlar, unüsaade-
ııizle Sayın Kırca'nııı son cevaplarından, son 
mütalâalarından Ibaşlryaeağıım. 

Bendeniz veya Grupumuz olarak, 21 nci mad
denin ıtadil. teklif i ile Yüksek Denetleme Kuru
lunun, raporlarını Büyük Millet Meclisine ver
mesini talebederken, Hükümetin de bu rapor
ları gayri resmî surette elde etmesi hususunu 
ihmal etmedik ve böyle Ibir şeyi ile düşünme
dik. Takririmiz, «bu raporların birer örneği aynı 
zamanda Başbakanlığa verilir. Başbakan tarafın
dan bu raporlarla ilgili diğer bilgiler en geç aynı 
yıl Ekim ayı sonuna kadar T. B. M. Meclisine su
nulur.» demektedir. Binaenaleyh; Hükümet 
Yüksek Denetleme Kurulu, İktisadi Devlet Te
şekkülleri hakkında geçen yıla ait hesaplarım, 
Meclise verdiği z>aman, Hükümete de, bir suret 
verecektir. Hükümet bundan bihaber oknıya-
ealktır. Hükümet, bir ay içinde ilgili teşekkül
lerden bu raporlara karşı görüşlerini, mütalâa
larını soracaktır, o görüş ve ınütalâalariyle bir
likte lüzum gördüğü 'belgeleri de buna ekliye-
cektir ve nihai muralkabe mercii olan Meclise, 
bir ay zarfında ilgili bütün 'belgeleri verecek
tir. Tadil teklifimiz bu iştikaımeittedir. 

ikinci husus; Sayın Kırca, devamlı olarak Yük
sek Denetleme Kurulunun personelinin tâyininin 
icradan alınıp Teşriî Organa verilmesi, seçim 
veya tâyin suretiyle, kuvvetler ayrılığını ihlâl 
eder, icrayi tecezzi ettirir, sekilinde mütalâa et
tiler. Bendenizin, Yüksek Denetleme Kurulu
nun Hükümete değil, Meclise bağlanmasındaki 
faydaları Hükümete bağlanması halindeki mah
zurları, belirten 8 -1.0 maddelik arz ettiğim 
hususları öyle tahmin ediyorum ki, cevaplama
dılar. Şimdi, «Yüksek Murakabe Heyetinin se
çimi Teşriî Organ vasıtasiyle olursa ki, yine 
Anayasamız bu nevi seçimleri mümkün merte
be azaltmıştır», diyorlar. Halbuki, kendileri de 
hemen bu cümlenin arkasından ifade buyurdu
lar, Anayasa Mahkemesi • üyeleri Yüksek Hâ
kimler Kurulu üyeleri, yine bilirsiniz, Teşriî 
Organlar tarafından seçilmektedir. Ancak, ifa
de edildiğine göre, ekalliyette olan kısımları 
seçilmektedir. Bendeniz, burada sadece bir 
tarzı hâl olarak, bir misal olarak arz ettim; 
Yüksek Murakabe Kurulu personelini tâyin 
yetkisinin Hükümete ait olması bu kurulun ora-
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ya bağlı olmasını icabettirmez. Buna, bir sure
ti hal bulunur. O da, kendi özel kanununda tes* 
bit edilir, demiştim. Burada ise ekalliyette 
olan üyeleri seçeriz, yine kendi bünyesinden, 
bir kısmını da dışardan seçeriz. Yine, bu işte 
bâzı nitelikleri haiz kimseleri seçmek suretiy
le diğer hususlara pekâlâ uydurabiliriz. Buna 
mâni bir Anayasa hükmü yoktur. Şimdi, bir 
hususu öğrenmek istiyoruz. Yüksek muraka
benin vazifesi murakabe midir, icrai midir? 
İcrai olmadığına göre, •murakabe olduğuna ve 
Büyük Meclis murakabe vazifesini bu kanaldan 
yapacağına göre Meclise bağlı olması en tabiî 
hal değil midir? Şimdi kuvvetler ayrılığı pren
sibinde, Sayıştay ile Yüksek Murakabe' Heyeti
ni farklı mütalâa etmek lâzımdır. Sayıştay, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi adma çalışır. 
Zira, Sayıştay, hesap yargısı yapar, kararı ni
haidir. 

Halbuki, Yüksek Denetle Kurulunun kara
rı yoktur, bir karar vermiyecektir, Rapor vere
cektir, bu rapor hakkındaki nihai karar Büyük 
Meclise aidolacaktır. Anayasada bu şekilde 
yer almasının sebebi hikmetini biz böyle an
lıyoruz. Diğerinin Meclisçe olması sebebi hik
metini de Kurucu Meclis zabıtlarından izaha 
çakıştım. Bir kere daha ifade edeyim ki, Kuru
cu Meclis zabıtlarında, bendeniz demiyorum ki, 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi adına» şeklin
de geçmiştir. Hayır. Takrir bu şekilde veril
miştir, takriri tekrar okuyacağım. «Kamu İk
tisadi Teşebbüslerinin T. B. M. Meclisi adına 
denetlenmesi kanunla düzenlenir.» 

«Vedat Dicleli ve arkadaşları.» 
Bunun üzerinde lehte, aleyhte konuşma ol

mamıştır, diyorum. Temsilciler Meclisi zabıt
ları, sayfa 614. «Adma olursa şu olur, adına 
almazsa bu olur» diye her hangi bir üye ve ko-
minyon sözcüsü konuşmamıştır. Bununla şunu 
prz etmek istiyorum; Temsilciler Meclisi bufik-
fi benimsemiştir, öyle kabul edilmiştir. Komis
yonda, Sayın Kırca'nm buyurduğu hususlar 
olmuş olabilir. Fakat, komisyonun zabıtlarını 
tetkik etme imkânına malik olamadığım için, 
ben Temsilciler Meclisi zabıtları üzerinde 
konuştum. Temsilciler Meclisinin Anayasa Ko
misyonunda, bu madde redakte edilmiş ve 
şöylece getirilmiştir: «Türkiye Büyük Millet 
Meclisince denetlenmesi kanunla düzenlenir» 

, Binaenaleyh, bu mevzu hakkındaki mâruza-
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tim bundan ibarettir. Yüksek Denetme Kuru
lunun ekalliyette olan bir kısım üyelerinin Mec
lisçe seçilmesiyle, 2514 sayılı Kainimin 4 ncü 
maddesi gereğince, Divanı Muhasebat üyeleri
nin ve reislerinin Büyük Meclisçe seçilmesi ara
sındaki fark nedir? 

Eğer birinin seçilmesi kuvvetler ayrılığını 
zedelerse, öbürünün seçilmesi zedelemez mi? 
Binaenaleyh, emsal vardır. Ekalliyette olan 
üyesi, yine kendi heyeti umumiyesi, uzmanla
rı, uzman yardımcıları arasında muayyen nite
likleri haiz olan kimseler arasından göstere
cekleri bir veya birkaç kat aday arasından 
meclisler seçer diyoruz. Sadece üye seçimi ve 
personeline taallûk eden hususlarda cevapta bu
lunduğu için, bendeniz de bu kadaıla yetine
ceğim. Hürmetlerimle.. 

BAŞKAN — Sayın Bolak. 
GEÇÎCİ KOMİSYON ADINA AHMET AY

DIN BOLAK (Balıkesir) — Muhterem arkadaş
lar, grupumuz sözcüsü Kırca ile Sayın Adalet 
Partisi sözcüsü Sabit Osman Beyin, Anayasa 
tartışmasına bendeniz temas edecek değilim. 

Bir hususun Yüksek Heyetinize arz etmek 
için geldim. 

Getirilen tasarı, Komisyonumuzca hazırla
nan metin, böyle bir tartışmanın açılması için 
kâfi günaha sahip değildir. Bu hazırlanan me
tinde, Yüksek Denetleme Kurulunun Millet Mec
lisine veya Hükümete veya Başbakanlığa bağ
lı olması hakkında hiç bir hüküm sevkedilme-
miştir. Geçici altıncı madde, biraz evvel Sayın 
sözcümüzün de ifade ettiği gibi, gayet sarihtir. 

«Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetlenme
si ile ilgili Yüksek Denetim Kurulu hakkında
ki Kanun yürürlüğe girinceye kadar 3460 ve 23 sa
yılı Kanunların Yüksek Murakabe Heyetiyle ilgili 
hükümleri uygulanır.» Açık hüküm. Halen 
Yüksek Murakabe Heyeti 23 sayılı Kanunla ne
reye bağlıdır? Meclise. Bu Kanun meriyete de 
girse yine Meclise bağlıdır. Hilâfına bir Kanunu 
Yüksek Heyetiniz kabul eder metni kanunlaşır
sa, işte o zaman Yüksek Murakabe Kurulunun 
kaderi tâyin edilecektir. Bu kanun, İktisadi 
Devlet Teşekkülleri hakkında çerçeve kanun
dur, temel hükümleri ihtiva ediyor. Amaç mad
desindeki demetin hükmü denetlemenin kimin 
tarafından yapılacağı hakkında kaziye tâyin 
ediyor, muktaza tâyin ediyor. Yoksa denetliye-
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cek kişinin hangi usulle denetleme yapacağı ve
ya denetleyecek: müessesenin hangi organa bağ
lı olacağı hakkında bir hükmü ihtiva etmiyor. 

Bu bakımdan Sayın Sabit Osman Avcı Bey 
beni mazur görsünler. Bu amaç maddesindeki, 
denetleme hükmünden istina ile bu kanım 
Yüksek Murakabeye tâyin edecek ve onun 
hangi tarzda çalışacağını gösterir hükümlerin 
dercine lüzum yok. Evvelâ Yüksek Murakabe 
Kurulunun mevcudiyeti tescil edilmiş. Saniyen 
onun tarafından murakabenin yapılacağı tescil 
olunmuş, geçici 6 net madde ile hayatiyeti temin 
edilmiş ve özel kanuna atıf yapılmış. Komisyon 
adına Yüksek Heyetinizden istirham ediyorum. 
Bu uzun bir Anayasa tartışmasına sobebolur. 
Lütfetsinler, Sabit Osman Avcı Bey, hususi ka
nun da gündeme girmiştir; Heyeti Âli, tatilden 
dinlenmiş olarak geldikten sonra bu mesele yi
ne enine boyuna tartışılsın. Burada, Yüksek Denet
leme Kurulunun kaderi hakkında menfi bir hü
küm vaz'edilmediğine göre, menfi hükmün 
müsbote ircaı için bir gayret içinde olmamak 
icabeder. 

Bendenizin mâruzâtım bu. Lütfen maddeyi 
bu hali ile kabul edelim. Diğer Kanun geldi
ğinde meseleyi enine boyuna müzakere ederiz. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz iste
yen?. Buyurun. 

AHMET TÜRKEL (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar, 21 nci maddenin müzakeresi üzerinde 
bir noktaya temas etmek istiyorum. . 

Reorganizaşyon tasarısının mevzuu içinde 
umumi heyet kaldırılmıştır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin umumi heye
ti, 3460 sayılı Kanuna göre «Başbakanın reisliği 
altında, Maliye İktisat ve Ziraat Vekilleri, Bü
yük Millet Meclisi Muhtelit Encümenleri, reis 
ve reisvekilleriyle bu encümenlerin kendi âzası 
arasından seçecekleri beşer zattan ve Divanı Mu
hasebat Birinci Reisinden ve Umumi Muraka
be Heyeti Reisi ile, Murakabe Kanunu hüküm
lerine tabi teşekküllerle sermayeleri bir mil
yon T. L. smdan fazla olan millî bankaların 
idare meclisi reisi ve umum müdürlerinden tc-
rekkübeder» der. Bu kanunla umumi heyet kal
dırıldığına göre, Yüksek Meclisin denetimine 
ait hükümleri de buna muvazi olarak zayıflatıl
mış duruma sokulmaktadır. Kanaatimizce, Sa
bit Osman Avcı arkadaşımızın takriri istikame
tinde yapılacak olan müdahale, Anayasanın ru-
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huna daha yakın bir istikameti, Meclisçe yapı
lacak murakabeye daha yakın bir istikameti te
min etmiş olacaktır. 

Bu hususu arz için söz aldım. Hürmetlerimi 
sunarım. i 

BAŞKAN — llkdde hakkında başka söz 
isteyen?.. Yok. Değiştirge önergelerini oku- , 
tuyorum . 

Yüksek Başkanlığa i 
21 nci maddenin başlığının «Denetleme so

nuçlarının Başbakanlığa sunulması» tarzında de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
C.H.P. Grupu adına Y.T.P. Grupu adına 

istanbul Aydın 
Coşkun Kırca Orhan Apaydın 

Millet Meclisi Başkanlığına 
21 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. 
Artvin 

Sabit Osman Avcı 

Madde 21 : Yüksek Denetleme Kurulu, te
şekküllerin bir yıla ait hesap ve muameleleri 
üzerindeki incelemelerini en geç ertesi yılın Ey
lül ayı sonuna kadar tam amlıy arak bunlar hak
kında düzenlenen raporları Türkiye Büyük Mil
let Meclisine sunar. 

Bu raporların birer örneği aynı zamanda Baş
bakanlığa verilir. Başbakanlık tarafından bu ra
porlarla ilgili diğer bilgiler, en geç aynı yılın 
Ekim ayı sonuna kadar Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulur. 

Başkanlığa 
21 nci maddenin 2 nci satırındaki, «teşekkül

lerinin» kelimesi «teşekküllerin» olacaktır. Dü
zeltilmesini arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Burdur 

Nadir Yavuzkan 

BAŞKAN — Baskı hatasıdır. Düzeltilmiştir. 
Komisyonun bu teklifi bilgilerinize sunulur. 

Yüksek Başkanlığa 
21 nci maddenin son fıkrasının, Kanun 

tekniği bakımından, Anayasanın 127 nci mad
desinin son fıkrasında söz konusu olup diğer bir 
Geçici Komisyonca Genel Kurula sevkedilmiş 
bulunan «Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türki
ye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin dü-
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zenlenmesi hakkında Kanun» teklifinde yer al
ması gerektiğinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 
C.H.P. Grupu adına Y.T.P. Grupu adına 

İstanbul Aydın 
Coşkun Kırca Orhan Apaydın 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa'mızın 5, 6, ve 7 nci maddelerinde 

yer alan fonsiyonlar «kuvvetler ayrılığı» ilkesi
nin ve yürürlükteki kalkınma plânının icabı ola
rak, aşağıdaki fıkranın 21 nci maddeye son fık
ra olarak ilâvesini arz ve teklif ederiz: 

«Yüksek Denetleme Kurulu (Yüksek Mura
kabe Heyeti) Başbakanlığa bağlıdır.» 
C.H.P. Grupu adına Y.T.P. Grupu adına 

İstanbul Aydın 
Coşkun Kırca Orhan Apaydın 

BAŞKAN — Aykırılık derecelerine göre tek
rar okutacağım. 

(İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca ve Ay
dın Milletvekili Orhan Apaydm'm önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? efen
dim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADİR 
YAVUZKAN (Burdur) — Hiçbirisine katıl
mıyoruz, görüşümüzde ısrar ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
nin nazarı itibara alınmasını oyunuza sunuyo-
ram. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
memiştir. 

(Artvin Milletvekili Sabit Osman Aveı'nın 
önergesi tekrar okunda.) 

BAŞKAN — Komisyon, Sabit Osman Aveı'
nın önergesine iştirak ediyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADİR YA
VUZKAN (Burdur) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergenin nazara alınmasını 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... 65 e karşı 70 oyla önerge kabul edilme
miştir. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — prhan Apay
dın arkadaşımla beraber verdiğimiz, Yüksek 
Murakabenin Başbakanlığa bağlanmasına müta-
allik takririmizin reddedilmiş olması ve bu mev
zuun bu kanunla ilgili olmaması muvacehesinde 
geri alıyoruz, efendim. 

(Soldan «O halde niçin verdin» sesleri) 
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BAŞKAN —• Geri almış oluyorlar. (Soldan, 

«reddedildikten sonra mı?» Sesleri) 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Reddedilen 

husus maddenin başlığı hakkında idi. 
BAŞKAN — Demin me.yztiuba.his oylamadaki 

takrir başlık hakkında idi. Arkadaşların diğer 
bir önergeleri daha vardır; ondan bahsediyor
lar. O önergeyi geriverdik. önergelerin okun
masına devam ediyoruz, 

(istanbul Milletvekili Coşkun Kırca ve Ay
dın Milletvekili Orhan Apaydın'iri önergesi tek
rar okundu.) 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Takririnizi izah etmek iyin, bu
yurun Sayın Kırca. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Sayın arka
daşlarım, takririmi izah etmek için söz almış bu
lunuyorum. Şimdi burada «bahis konusu rapor
lar ve bunlarla ilgili diğer bilgiler Başbakanlık 
tarafından en geç aynı yılın Ekim ayı sonuna ka
dar T. B. M. M. ne sunulur.:» deniyor. Biz bu 
metnin buradan tamamen çıkarılmasını istiyoruz. 
Bunun sebebi şu : Münhasıran kanun tekniği-il e 
ilgilidir. Bu mesele, Kamu iktisadi Teşebbüsle
rinin' Teşriî Organ tarafından murakabesi ile il
gili kanunda yer alması gereken bir hüküm
dür. Kaldı ki, meseleyi daha evvel müzakere et
tiğimiz zaman, Hükümet ve Yüksek Murakabe 
Heyeti temsilcileri ile konuştuğumuzda gördük 
ki, bütçe ile beraber çalışmaların karışmaması 
ve aynı zamanda Yüksek Murakabe Heyetinden 
gelecek raporların zamanında Meclis Başkanlı
ğına sunulması için, bunun Ekim ayında olma
ması, Kasım ayı sonunda olması lâzımdır. 

Şimdi, Sayın Avcı arkadaşımızın'bahsettiği, 
234/1 ek numara taşıyan teklifin üçüncü mad
desinde, şlı hüküm vardır : T. B. M. Meclisi Ka
mu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu, 
Yüksek Denetim Kurulu, yani Yüksek Murakabe 
Kurulunun raporları ile Başbakanlığın sevk ede
ceği*, diğer raporları inceler. Her teşebbüsün bi
lançosu ile kâr ve zarar hesaplarını ihtiva etme
sini gerektiren rapor olduğundan, esas itibariyle, 
bir yıl önceki duruma aidolmak üzere en geç her 
Kasım ayı sonunda Millet Meclisi Başkanlığına, 
Başbakanlığa sunulur ve derhal Kamı a Komis
yona havale edilir, denmektedir. 

Binaenaleyh sistem itibariyle, bu, Meelisin 
murakabe yetkisini kullanmasına mütaallik bir 
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'hükümdür: Bu itibarla fıkranın buradan tama-
miyle çıkartılması lâzımdır. Ayriı zamanda bu 
suretle burada da Başbakanlık lâfı geçtiğinden 
Sayın Avcı ile Anayasa münakaşamızda da bu 
fıkra vesilesiyle değil, öbür kanun vesilesiyle 
devam etmek imkânını bulacağımızdan, öyle zan
nediyorum ki, Adalet Partisi Grupu da bu tak
rire iştirak eder. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
m u t 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ NADIR YA-
VUZKAN (Burdur) — Katılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
önergenin nazara alınmasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.l. 44 e karşı 51 
oyla önerge kabul edilmiştir. Komisyon fil hal 
iştirak ediyorlar mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADİR YA-
VUZKAN (Burdur) — Eilhal katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak ettiği
ne göre kabul buyurduğunuz değişiklikle birlik
te maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

MADDE 22. — Teşekküllerin ve bunlara 
bağlı müesseselerin hesapları, maliyetleri, ger
çek malî durumu ve işletme faaliyeti sonuçları
nı açık olarak gösterecek ve sağlam idare ka
rarları için gerekli bilgileri muntazam aralık
larla verecek şekilde tutulur. 

Teşekküllerin hesap dönemi takvim yılıdır. 

*BAŞKAN — Madde hakkında söz isi iyen?. 
Yok, Olmadığına göre reylerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Faaliyet sınırı ve gaye . 
MADDE 23. — Teşekküller kuruluş gaye

leri dışında faaliyette bulunamazlar. 
işletme ve idarede prensip kârlılık ve verim

liliktir. Her teşekkül kendisine verilen serma
yeyi ve sağlanan diğer kaynakları bu esasa gö
re kullanmaya ve değerlendirmeye mecburdur. 

Teşekküllerin her türlü personeli bu prensi
be uygun olarak gereken gayret, ve basireti gös
termekten 'sorumludurlar. 
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BAŞKAN —• Madde hakkında söz istîyen?. 

Yok. Reylerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Fiyat ve tarfiler 
MADDE 24. — Teşekküller mal ve hizmet 

fiyatlarını tesbitte serbesttirler. 
Bu mal ve hizmetlerden temel mal ve hizmet 

mahiyetinde olanların fiyatları Bakanlar Kuru
lunca tesbit edilebilir. Tesbit olunan fiyatlar 
maliyetin altında bulunduğu takdirde zarar, en 
geç aidolduğu yılı kovalıyan 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 
olamam. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is!iyen?. 
Buyuran Sayın İnan. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Muhterem ar
kadaşlarım, 24 ncü madde bu kanunun r.\\ı mü
him maddelerinden birisidir. Şöyle k i ; mal ve 
hizmet istihsal edecek ve etmekte olan llcüsadi 
Devlet Teşekküllerine Hükümet, yine bâ'/ı ikti
sadi mülâhazalarla, bu mal ve hizmetlerin mali
yetten aşağı satılmasını emredecektir. Meselâ 
kömür; temel bir maldır, birçok sanayiin ham
maddesidir, enerjinin hammaddesidir. Bu gibi 
mülâhazalarla, Hükümet, lüzumlu görecek ve di
yecektir ki, «kömürü şu fiyattan satacaksın.» ya
ni, «zararına satacaksın» diyecektir. 

Bunu derken, bu zararı ödemesi lâzım gelir. 
Bu madde halen yürürlükte olan kanunlarda da 
mevcuttur. Teşekküllerin -kanunlarında vardır. 
O kanunlarda; «Eğer Hükümet bu gibi muay
yen bir fiyatla, maliyetin dununda bir satışı 
isterse, aradaki farkı bütçeye konulacak ödenek
le karşılayacaktır.» şeklinde maddeler vardır. 
Hangi kanunu açarsanız bulursunuz. Fakat, ol
dum olası bu maddeler işlememiştir. Bütçelere 
böyle karşılıklar konmamıştır. Çünkü, bütçeler 
tertibedilirken bakılır, malî imkânsızlıklar var
dır, tahsisat konulmaz ve bu teşekküller bu za
rarın altında kalırlar, mütemadiyen faiz öder
ler. Durum böyle idi. 

î lk defa olarak 1962 bütçesiyle bu tatbikata 
son verilmiş ve bütçeye İktisadi Devlet Teşek- | 
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küllerinin bu yüzden mâruz kalacakları zararla
rı karşılamak üzere ödenek konulmuştur. 

Şimdi bu madde, ilk okunuşunda işi sağlama 
bağlamış gibi görünmektedir. Ancak, dikkatle 
incelene.cek ve geçmiş tatbikat göz önüne alına
cak olursa, bu maddede kâfi derecede teminat 
yoktur. 

Şöyle ki ; Hükümetler, zaruretler karşısında 
böyle karar alırken; şu, şu maddelerin fiyatları 
şu olacaktır, maliyetin dununda satılacaktır 
derken, zararları kapatmak için önümüzdeki se
ne bütçeye gerekli ödeneği koyarız diye düşü
nürler. Bu madde de bunu söylüyor. Fakat tam 
bütçe hazırlanırken bakılır durum müsait değil, 
belki de konulmıyabilir; şimdiye kadar konul
mamış olduğu gibi... Bundan dolayı, kanunun 
tümü üzerinde yaptığım konuşmada da bu nok
ta üzerinde durmuştum. Hükümet böyle bir ka
parı verirken bu zararı derhal ödemeyi, göze 
almalıdır. Alamıyorsa böyle bir karar almama
lıdır. Zararı mutlaka ödeme yoluna gitmelidir. 
Bunun için bendeniz bir tadil teklifi hazırladım. 
Biraz sonra Riyasete takdim edeceğim. Müsaa
denizle okuyorum. 

İkinci fıkradan itibaren okuyorum: 
«Bu mal ve hizmetlerden temel mal ve hiz

met mahiyetinde olanların fiyatları Bakanlar 
Kurulunca tesbit edilebilir. Tesbit olunan fi
yatlar, maliyetin altında bulunduğu taktirde, 
zarar Hazinece peşin olarak karşılanır. Hazine
ce yapılan bu ödemeler, yılın bütçesine konula
cak ödenekle bütçe hesaplarına alınır. Zararın 
miktarı ilgili Bakanlık ile Maliye Bakanlığınca 
müştereken tesbit edilir.» 

Yüksek malûmlarıdır ki, Hazine bir nevi 
bankadır. İmkânı varsa derhal ödemeye baş
lar ve Hükümet bir ek ödenek kanunu ile Mec
lise gelir, «Ben şöyle bir politika takibediyorum. 
Kömürün şu fiyattan satılmasını istedim. Zara
rı budur. Bunu Hazine avans olarak ödemekte
dir. Gerekli tahsisatı veriniz.» diye Meclise ge
lir. Şimdi, bir Hükümet, bir Maliye derhal öde
me mükellefiyetiyle karşı karşıya olmazsa tu
tumu başka olur. Derhal ödemek mecburiyetiy
le karşı karşıya olursa, tutumu yine başka olur. 
İşte bendeniz, Hükümet bir karar almacaksa, 
Türk iktisadi hayatı için lüzumlu ve zaruri ise, 
bir maddenin zarara satılmasını göze alıyorsa, 
zararını bütçeden kapatmayı da derhal karşıla-
malıdır. Cfelecek sene bütçesine talik, meseleyi 
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halle kâfi değildir. Bizim tatbikatımız bakı
mından söylüyorum, yıllar yılı böyle olmuştur. 
Kanun yazar; işlemez. Bendeniz, şu teklifim, 
24 neü madde temel maddelerden birisi olduğu
na göre, İktisadi Devlet Teşekküllerinin kur
tarıcısı olacaktır. Bu maddede işi sağlam bir 
kazığa bağlıyalım diyorum. Bu bakımdan, bir 
takrir veriyorum. Eğer, iltifatınıza mazhar olur
sa, öyle zannediyorum ki, İktisadi Devlet Te
şekküllerinin müstakbel gidişatı sağlam kazığa 
bağlanmış olur. 

Maruzatım bundan ibarettir. Takririmin ka
bul buyurulmasmı rica ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bolak. 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

Maddenin son fıkrasında, komisyon metninin 
hilâfına bir düşünceye sahibolduğum için söz al
dım. Bu teşekküllere, Hükümet kararı ile verile
cek görevlerden doğacak zararların tazminine 
ait bir madde. Hükümetin hazırladığı metinde 
bu.görevin mebde ve müntehası tâyin edilmiş 
değildir. Komisyon bu görevin mebde ve mün-
tehasmı teşekküllerin çalışma alanlariyle tahdit 
etti. Buna rağmen, bendeniz maddeyi bu şekliy
le dahi zararlı bulmaktayım. 

Sayın Şefik İnan'm, bu zararların Hazine 
avanslarından karşılanması hakkındaki teklifi 
dahi madde metninde mündemiç zararı izale 
etmiyecektir. Şöyleki, hükümetlerin vereceği 
görevler (iktisadi icapların neticeleridir. İkti
sadi icaplar, yıllık plân ve programların icap
ları dışında olan icaplardır. Yani, umulmayan 
hallerin getirdikleri icaplardır. Bu icapların 
takdiri, siyasi heyetlere mevdu olmakla bera
ber, siyasi heyetlerin ekonomik hayata müda
halesi ve bu müdahalenin akıbetinin bütçeye 
tahvili ekseriya zararlı neticeler vermektedir. 
Biraz evvel Şefik İnan Beyin ifade ettiği gibi, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin Türkiye'de bel
lerini doğrultamamalarınm sebeplerinden biri
si de, bu hükmün mevcudiyetidir. Bu hüküm
le meselâ ne oluyor? Toprak Mahsûlleri Ofisi 
müdahale mübayaalenna sık sık icbar edilecek
tir. Bu hükümle meselâ, Ereğli Kömür işlet
meleri maliyetinin dûnunda kömür satmaya ic
bar edilecek ve Hükümet, kendisinin verdiği 
görevi, bir bakıma politikasını yürütmek ba
kımından halka vasıtalı vergi tahmili suretiyle 
idare etmenin çaresini bulmuş olacaktır. Ek-
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seriya, hükümetler bugüne kadar kendi mali
yetlerinde yüksekliği, rantabilite hesaplarının 
olmayışını zaten bu yolla telafi etmişlerdir. 
«Halka ucuz kömür satıyoruz» sloganı altında 
müesseselerin kârlılık ve verimlilik esaslarına 
aykırı çalışmaları kamufle edilmiştir. Maksa
dının hilâfına bir istimale mesnet olacak kendi 
hükmün sonunda, yine siyasi heyetler kendi 
iktisadi kabiliyetsizlerini bu madde ile ka
mufle edecekler ve böylece vatandaşa, dolayı-
siyle şirin görünüp vasıtalı vergilerle kâbiliyet-
sizliklerinin yükünü çektireceklerdir. 

O bakımdan, bu fıkranın tayyı istikâmetin
de bir takrir takdim ediyorum. Kabulü husu
sunda reyinizi rica ederim. 

' """'BAŞKAN — Saym Islimyeli. 
FENNÎ İSLİMYELİ (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlarım, kanun tasarısının gerek
çesinde, bu kanunun İktisadi Devlet Teşekkül
lerine idarede muhtariyeti ve malî istikamette, 
malî sahada istikrarı sağladığı ifade edilmekte
dir. Fakat, malî hususları tanzim eden 24 neü 
maddede maalesef bu görüşü teyidetmek im
kansızdır. Filhakika, Saym Şefik İnan'm da 
ifade ettiği gibi, bu madde ile hükümetler, te
mel mal ve hizmetlerin ifası hususunda İktisa
di Devlet Teşekküllerine görev verebilecekler
dir. Bunun altındaki fıkra ile de, bu temel 
mal ve hizmetlerin dısmda, diğer sahalarda da 
İktisadi Devlet Teşekküllerine vazife tahmil 
edebileceklerdir. Maddemin 1 nci fıkrasında, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin fiyat tesbitinde, 
bir tüccar gibi hareket etmek suretiyle, piyasa
nın şartlarına muvazi olarak fivat tesbit edici 
esası vaz'edilmistir. Bu esaslı bir hükümdür. 
Filhakika, bu hükümle İktisadi Devlet Teşek
küllerinin fivat tesbitinde, kamu hukuku tah
ditlerinden kurtarılması ve fivatı re'sen tesbit 
edebilmeleri bu teşekküllere erüzel bir istikamet 
vermiştir. Fakat hemen altındaki maddeler. 
İktisadi Devlet Teşekküllerini malî tazvik al
tında bırakacak hususları ihtiva etmektedir. 

Muhteıem arkadaşlar, bilhassa dikkatinizi 
çekmek isterim. İktisadi Devlet Teşekkülleri, 
bir misal olarak arz ediyorum, Millî Korunma 
Kanunu ile hükümetlerin geniş mikyasta vazi
feli kıldıkları sahalardan çalışmışlardır. Aşağı 

'- yukarı, 1949 yılından sonra başlıyan bu faali
yetler sonunda, vukuubulan zarar, yalnız millî 
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mahsûl mubayaası sahasında 700 bin liralık 
bir zararla karşılaşmıştır. 154 sayılı Kanunla da 
bunun konsolide edildiği hepinizce malûmdur. 

Muhterem arkadaşlar, misali tatbikattan 
alarak mütalâamı beyan edeceğim. Bugün tat
bikatta yer alan bir hüküm olarak, Hükümet, 
saltiş kooperatiflerini zirai mahsullerin fiyat
larını muayyen bir hadde tutabilmek ve nâ
zım rol oynıyabilmek için vazifedar kılar. Me
selâ, Tarişe «Pamuğu 130 kuruştan alacaksın* 
veya Fiskohirliğe «Fındığı şu fiyatla alacak
sın.» der. Bunum finansmanı hangi teşekkül 
tarafından yapılacaktır? 

Tabiî, bu teşekküllerle yakın alâkası bakı
mından Ziraat Bankası finanse edecektir. Bir 
kararname çıkartılır ve Ziraat Bankası hu işin 
finansmanını deruhıde eder. Bu müdahale mu
bayaalarının neticesi, mutlak suretlte seneler
den beri yapılan tatbikatta da anlaşılmıştır, 
zararla neticelenir. Netice itibariyle, satış koo
peratiflerinin (bünyesinde hâsıl olan zararın fi
nansmanı Ziraat Bankası ille ilgilendirilmiş olur. 
Halita daha ileri gidilerek, Ziraat Bankası 'bu 
finansmanı yaparken, Merkez Bankası k a y 
naklarına müracaat etmiştir. Merkez Bankası
nın emisyon 'kaynakları, netice itibariyle, za
rarla karşılanmış -olur. Daha doğrusu Merkez 
Bankasının emisyon kaynakları zararın karşı
lığı olarak hu müesseselerin 'bünyesinde kalır 
ve binnetics -belki enflâsyonların tesirlerinin 
neticesi dahi 'burada görülebilir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu şarltlar 
içinde İktisadi Devlet Teşekküllerinin tazyik 
a1 tında kaldığı 'muhakkaktır. İktisadi Devlet 
Teşekküllerine, 'bu kanunun bu fıkra-siyle, va
zife tahmil edecekseniz bu vaıziıfe tahmil edil
diği zaman finansman kaynağını göstermiyet-
ceksiniz. 13 ncü maddeyi de, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin yıllık yatımın ve finansman 
programı yapacağını âmir bir hüküm olarak 
kahul etltiniz. Bir İktisadi Devlet Teşekkülü 
finansman programı yapmıştır ve bu faaliyet 
devam etmektedir. Fakat, Hükümet bir karar
name çıkarmış, sen şu işi yapacaksın, demiş. 
Bunun karşılığı nereden sağlanacaktır? Bu 
maddede bunu önleyici hir hüküm getirmek 
lâzımdır. Bu hüküm getirilmediği zaman, İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin malî istikrar için
de 'bulunduğunu iddia etmek çok güç olacaktır. 
Bu itibarla muhterem arkadaşlarım, hüküm et-

1 6 . ? . 1963 0 : 1 
ler, eğer İktisadi Devlet Teşekküllerine muay
yen bir hizmetin ifası için vazife veriyor ise, 
mutlak 'surette hunun finansman kaynağını da 
göstermesi lâzımdır. Bu münase'betle -bir tak
rir hazırlamış bulunuyorum. Konuşmamın so
nunda Başkanlığa sunacağım. Buna müspet oy 
vermenizi istirham ediyorum. 

Bu istikamette bir netice elde edemez isek, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin malî istikra
rını sağlıyacak 'bir imkân temin edilmemiş 
olacak ve hu teşekküllerin malî istikrarı sağ
lanmayınca da Türkiye'nin istikrar şartlarının 
tesisine imkân kalmıyacaktır. Bu duruma ma
hal vermemek için, beni destekliyeceğinizi 
ümidederim. 

BAŞKAN — Sayın Sergin, 
İSMET SEZGİN- (Aydın) — Muhterem ar

kadaşlarım, görüşmekte olduğumuz 24 ncü 
maddenin son fıkrasında kanaatimize göre, 
açıklanması ieabeden 'bir hususla karşı karşı-
yayız. Son fıkra diyor ki ; «Teşekküllere Hü
kümet kararı ile verilecek görevlerden doğa
cak zararlar.» Yani teşekküllere Hükümet ka-
rariyle bir görev verildiği takdirde, doğacak 
zararlar, yani, teşekküllerin hu işten dolayı 
zararı, Hükümetin görev vermesine 'bağlıdır. 
Teşekküllerin zararını sadece Hükümetin ver
diği görevlere bağlamanın yerinde olmadığı 
kanaatindeyim. Şöyle ki : Hükümet her hangi 
bir İktisadi Devlet Teşekkülüne bir vazife ve-
rel)îlir. Bu vazife, 'bizatihi zararı gerektirmez, 
İktisadi Devlet Teşekkülünün kötü yönetimi, 
piyasa şartlarına uymaması ve hununla ilıgili 
birtakım hatalı yollarla Hükümettin verdiği 
görev neticesinde zarar edebilir. Bu sebeple, 
Iburadan doğan zararın bütçeye yüklenmesinin 
doğru olmadığı kanaatindeyim ve ilgililerin 
hu hususta hir açıklama yapmalarının yerinde 
olacağına inanıyorum. 

24 ncü maddenin son fıkrasında, bu 'açık
lamanın yapılması halinde, madde metninin 
bu şekilde kalmasının yerinde olduğu kanaa
tindeyim. 

Ayrıca, Sayın Şefik İnan arkadaşımızın bu
yurdukları gi'bi, teshit edilen fiyatlar maliye
tin altında bulunduğu takdirde, meydana ge^ 
lecek olan zararın gelecek yılın bütçelerine ko
nulması suretiyle değil Hazinece nakden öden
mesinin yerinde olacağı kanaatinde olduğumu
zu &rz; ederim. 
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Arkadaşlar, bugüne kadar bu hususun ye

rine getirilmediğini ıçok aiçı'k olarak görmekte
yiz. Nitekim, 1963 yılı bütçesine kanunun Zi
raat Bıankası iıçin konmasını gerektirdiği mik
tar konmamış ve gerekçe olar'ak ıda Sayın Ma
liye Bakamı, «ne yapalım imkân yoktu, kanun 
emrettiği !halde, kanunun emrettiği bu miktarı 
(bütçeye koyamladık» elemek suretiyle Hüküme
tin içinde bulunduğu durumu göstermiştir. 

Bütün •bunlara meydan vermemek için, Sa
yın Şefik tnan'm takriri istikametinde oy kul
lanmanızı bendeniz de istirham ediyorum. Hür
metlerimle. 

(BAŞKAN — Sayın Tahtakıhç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Muhte

rem arkadaşlarım, IÖÖZ alan bütün arkadaşları-* 
mm işaret ettikleri gibi, tasarının önemli mad
delerinden birisi üzerindeyiz. Ben de, iSayın 
Şefik inan arkadaşım .gibi, maddede yazıl
dığı şekilde bir hükümle bu meselenin halle-
dilemyieeeğine kaani olduğumdan başka, Sa
yın tnan'm tadil teklifinin de bu işi hallede
bileceği kanaatinde değilim. 

Ayrıca, Sezgin arakadımızm ifade ettiği 
ıgibi, meselenin ftek taraflı olduğuna kaani de
ğilim. 

Müsaade ederseniz, ne kadar girift, çapra
şık bir meselnin 'halli için uğraştığımızı izah 
edeyim. Bu madde, evvelâ , İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin iktisadi Devlet 'Teşekkülü 
haline ıgelmesine mâni «bir maddedir. Çünkü, 
fiyat politikası normal olarak teessüs etmi-
yen memleketlerde, Hükümetin de tarifelere 
hâkim olduğu memleketlerde, iktisadi Devlet 
Teşekkülleri, tarifelerin gölgesine yatmalk 
sureltiyl iktisadiliğe gitmeye lüzum ıgörtmez-
ler. Bu hususu bir misal ile arz ©deyim: Tür
kiye'de şeker fiyatları üç unsurdan teşekkül 
eder. «Maliyet», artı, «normal vergiler», artı, 
«fevkalâde vergi». Şeker sanayiimiz maliyet 
meselesinde o kadar genişliğine yatımış'tır ki, 
iktisadilikten ayrılmış ve hiçbir zaman maliyeti 
nazarı itibara almaya mecbur değildir. Çünkü, 
üzerinde o kadar yüksek vergi var ki, bu 
'vergi üstünde iken, maliyet 105 .olsa ne var, 108 
olsa ne var. Hattâ bir maliye müfettişi arka
daşımız, şeker fabrikalarınım birinde maliyete 
ait meseleleri tetkik ettikten sonra, müdür 
şöyle bir sual sormuş; «Müdür (Bey, şu havuzun 
fıskiyesini neden son altından yapmadınız?» 
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demiş. Demek ki, bu maddeye Sayın Şefik inanc
ın koyduğu hükmü dahi getirseniz, bir defa 
Hazinenin bu zararları karşılamasına imikân 
yoktur. Arkasından da mekanizma işlediği 
müddetçe, iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
normal bir iktisadi çalışmaya girip de maliyet 
mevzuunda titiz (olmasına imkân yoktur. 

2 nci misali de istanbul vapur 'tarifelerin
den vereyim. Şimdi, istanbul vapur tarifelerin
de, (şehir hatları vapurları milyonlarca yolcu ta
şır, fakat mütemadiyen zarar eder. Yüksek 
tarife ister, Hükümet vermez. Hükümetin ver
memesi keyfiyeti zararın Italıassül etmesine se-
'beholur. Hükümet zararı kabul ettiği takdirde . 
de mütemadiyen bu teşekkül iktisadi bir ça
lışma yapmaya lüzum görmez. O halde bu 
madde Sayın Şefik tnan'm 'getirdiği formül 
ile işlemez. Hele maddedeki s'on fıkra hiç. iş
lemez. Çünkü, tahsisat bütçelere nasıl konur? 

Bir masraf tosbit edilir, şu kadar masraf 
vardır denir, karşılığı konur. Şu Kurduğumuz 
bankada bir fon ayrılıp da, bu fondan bu za
rarlar karşılanabilir mi, diye kabul ederaefk, o 
zaman da gümrük mevzuunda, düşündüğü gi
bi, iktisadi Devlet Teşekkülleri kuştüyü yas
tıkta yatar. «Nasıl olsa zararım telâfi edilecek
tir; ben Devlet zoriyle tarifelerimi yükseltmi
yorum» der. Meselâ, «Hükümet bana elektriği 
şu fiyatla sat» diyor. «Ben de bu fiyata zaten 
maledemiyorum der» ve maliyet unsuru da or
tadan kalkar. Onun için, eğer, bu maddeye ıbir 
şekil vermek istiyorsak, evvelâ 'İktisadi Dev
let Teşekküllerinin fiyat politikası dâvasını 
halletmeye mecburuz. Yani, iktisadi Devlet Te
şekkülleri, 'bütün iktisadi ve ticari şartlara ria
yet etmek şartiyle, fiyatın (teşekkülüne müessir 
"olan unsurlarda iktisadiliğe riayet etmeleri 
çaresini bulmaya mecburdur. Ondan sıonra da 
bütçe yolu ile değil, bir fon tesis etmek sure
tiyle bu zararları karşılamaya imkân bulabili
riz. Kon teşkilinde de Devletin elinde birta
kım imkânlar vardır. Onu da size söyliyeyim: 
Bizim ticari hayatımızda mahsul, müstahsilin 
elinden çıktığı zaman, borsa oyunu mevzuu-
bahs'olduğu zaman, dünya'piyasasına veya Hü
kümetin arzusuna (göre fiyat ıalır. Biliyorsunuz 
Kore Harbi zamanında pamuk fiyatı, borsada, 
birden bire iki ,buçuk misli fiyata gitti. Müs
tahsil bundan istifade etmedi, işte, Hükümet
lere bu sırada 'bir fon tesis etmek imkânı vardı. 
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Fakat, Mısır Hükümeti bunu yapmıştır. Bizim 
Hükümetler bunu düşünmemişlerdir. O halde, 
fon 'tesisi için iki yol -vardır. Birisi; iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin fazla kârından fon tesis 
etmek, birisi de, bütçe yollarından fon tesis 
etmek. Bu neticeleri bulduğumuz zaman; ik
tisadi Devlet Teşekküllerini kuştüyü yastığa 
yatırmamak lâzımdır. Bu kanunun sahibi yok 
arkadaşlar. Bunu açıkça söyliyeyim. Bu ka
nunun ısahibi yok. Yüksek Murakabeyi ister 
Başvekâlete bağlıyalım, ister Parlâmentoya 
bağlıyalım; bu işi halle'tmez. iktisadi Devlet 
Teşekkülleri ve müesseseler, kolay çalışmanın 
yollarım ararlar. Yine, bir fasit dairenin için
de kalırız. Fon tesisinin çarelerim Parlâmen
to düşünmelidir ve bu fonları bulmalıdır. Şe
hirlerin ekmek fiyatlarını hatırlatmaktan çe
kinirim. Çünkü, köylü, kendi buğdayım pa
halıya satar, şehirde ise, şehirli, ucuz ekmek 
yer, neye? Çünkü siyaset icabıdır. Rey meka
nizmasının çalışması icabı, Hükümetler bu yo
la gitmektedirler, hâlâ da bu yoldan yüzde 
yüz ayrılmıştır, denemez. 

Köylü buğdayını 70 küsur kuruşa satar, şe
hirli de 60 kuruştan buğday ekmeği alır. 

O halde, İktisadi Devlet 'Teşekküllerinin hal
ledilecek girift meşelisi fiyat politikasının ya
nında, Devlet, tarifelere, fiyatlara müdahale 
ettiği veya munzam sosyal hizmetler verdiği 
zamanlarda, teşekküllerin uğradığı hakiki za
rarlarını ölçmek yollarını bulmalıdır. 

(Bu halledilmedikçe arkadaşlar, bu bir fasit 
daire olarak gider. Sayın Şefik inan'm işaret ' I 
ettiği gibi, hiçbir zaman bu zararlar ödenmez. 
İktisadi Devlet Teşekkülleri de zararlarım Hü
kümete atfı suretiyle iktisadi çalışmaktan geri 
kalırlar. Bu fasit daireyi hiçbir zaman bu mad
de çözemez. Hiç olmazsa, Komisjyon, bu madde
yi geri alsın, Meclisteki bu görüşmeleri de na
zarı itibara alsın ve iktisadilikten ayrılmamak 
şartiyle, bize işliyecek bir fon maddesi getir
sin. 

Kendimden bir misal vereyim: Tesadüfen, 
Kurucu Meclis zamanında Hükümette bulun
duğumuz zaman, iktisadi hayat normal kanun
lardan ayrılamaz diye, istanbul şehir hatları 
tarifelerini ele aldık: Haydi, ikinci mevkie do-
kunmasak bile, birinci mevkie dokunmak sure
tiyle bu nakil maliyetini, iktisadi işletmenin 
bulabildiği en ucuz maliyeti olsun getirelim de- | 
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•dik. Siyasi kuvvetler karşımıza çıktı. O halde, 
bu fasit daireden İktisadi Devlet Teşekkülleri
ni nasıl çıkaracaksak, bunun formülünü bula
rak bir madde getirelim. Aksi takdirde, Mali
ye, Sayın Şefik Inan'ın dediği gibi, bu para
ları ödemez ve ister istemez, emisyonun gayri-
iktisadi yoluna gitmek isteriz. Çünkü, emisyü-
nun da bir iktisadi hacmi ve portesi vardır. Bir 
de gayrüktisadi, siyasi emisyon vardır. Bu yo
la dahi gitmeye mecbur oluruz. Onun için, Ko
misyonun ya bu madde etrafında bizi tatmin 
etmesini veya bu maddeyi geri almasını rica 
ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
aEÇlCt KOMİSYON SÖZOÜıSÜ NADİR 

YAVUZIKAN (Burdur) — Sevgili arkadaşla
rım .; Sayın Şefik İnan Beyefendinin, bu mad
denin tenkidinde ileri sürdükleri; «Ertesi yıl 
bütçesine konulması ter zaman mümkün olmaz» 
fikri; Komisyonumuzca da incelenmiştir. Fakat, 
zararın aynı yıl içinde ödenmesi maddeten im
kânsızdır. 

Çünkü, bilançolar meydana çıkmadan, teşek
külün ne kadar zarar yaptığını bilmek imkânı 
yoktur. 

Ancak, bilanço meydana çıktıktan sonra za
rar belli olacak ve zarara göre ertesi yıl büt
çesine konulacaktır. Hükümet teklifinde, zara
rın ertesi yıl bütçesine konulacağı hakkında 
kayıt yoktur. Komisyonumuz, bu maddenin mü
zakeresinde Hükümetin müdahalelerine tahdit 
getirmek için ertesi yıl bütçesine karşılık ko
nulması fikrini getirmiş ve maddeye koymuş
tur. Ayrıca Komisyonumuz, Hükümetlin, her 
hangi bir sahada, aklına geldiği gibi müdahale
sini önlemek için, temel mal ve hizmet kaydı 
ile fiyat tesbiıtini ancak Bakanlar Kuruluna ta
nımıştır. Yoksa, Hükümetin getirdiği şekilde 
olursa, «teme1! mal» demek suretiyle her türlü 
iptidai madde için fiıyat tesbitine gitmek im
kânı hâsıl olacaktır. «Temel mal» demek sure
ciyle ancak ekonominin temel mallarına fiyat 
tesbiti yapılabileceği fikrini getioniışta'r. 

Ayrıca, Komisyonumun, . teşekküllere her 
hanıgi bir sabada bir görev verilmemesi için, 
aneak, kendi kuruluş gayesi içinde ıgörev ver-
ımek esasını getirmiştir. Bu şekilde Komisyonu
muz, Hükümetiin yapacağı müdahaleye yeteri 
kadar bir tahdit getirdiği kanaatindedir. Ay
rıca, gene Komisyon, Hükümet tasarısında, «Ha-
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zineıce karşılanır.», şeklinde teklifi, yani zarar
lar, «Hazineden karşılanır.», cümlesindeki,'«Ha
zineden» yerine «bütçeden» demek suretiyle 
Merkez Bankasının • kaynaklarına İcaymayı da 
önletmliştir. 

Bu suretle, Komisyonumuzun getirdiği me
tin, Hükümıetin müdaıhaMerlne, âzami tahdidi 
koymuş •bulunmaktadır. 

Sayın Aydın Bolak arkadaşımızın, 4 ncü 
fıkranın kaldırılması bahsindeki teklifine işti
rak edemiyoruz. Çünkü, ekonomik zaruretlerle 
bu hususta vazife verilmesi mümkün olacak ve 
zaruret olanak meydana çıkacaktır. 

Bu hüküm burada bulunmazsa, Hükümet, 
böyle bir vazife verımek imkânına saıhibolamı-
yacaktır. 

Devlet sermayesiyle İktisadi Devlet Teşek
küllerine, ancak zaruri hallerde, Balkanlar Ku
rulu tarafından görev verilmesi lüzumlu olabi
lecek. Bu sebeple, fıkranın aynen kailmasında 
fayda görmekteyim. 

(Sayın S eziğin arkadaşımızın söylediği, teşek
külün bizatihi bünyesinden doğan zararla mad
denin alâkası yoktur. Bundan dolayı maddeyi 
bu şekilde mütalâa etmiş bulunutyoruz. 

Bu sebeple, bunu da bu şekilde cevaplandır
mış bulunuyoruz. 

Sayın Tahtakilıç Beyin ileri sürdükleri «Fi
yat politikasında, teşekküller iktisadiliğe riayet 
etsinler. Eğer, zararları olursa, bir fon tesisiy
le bunların zararlarını karşılıyalım.», fikri de 
her zaman için mümkün olamayacak (gibi, gö
rünmektedir. Çünkü; fonu, fa-zla kârlardan ve 
bütçeden tesis edin demektedirler. Bütçeden 
tesis edeceğimiz fon yerine, meydana gelecek 
zarar miktarını zaten bütçeden karşılıyaeağız. 
Bunu bütçeden bir fasla koyacağız. Bu sebep
le, bir fondan para ödemek yerine, meydana 
ç̂akacak zararın miktarınca bütçedeki fasıldan 

ödenmesi daha muvafık görülmektedir. Sonra, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin eğer fazla kâr
ları olmuşsa, sermayesi ödenmemiş İktisadi Dev
let Teşekküllerinde bu fazla kâr, İktisadi Dev
let Teşekkülünün sermayesine malhsubedilmek-
tedir. Eğer, ödenmiş ise, o zaman bunun gele
ceği yer Hazine olacaktır. Bu itibarla, madde
nin bu şekilde kabulünü rica ederiz. Hürmet
lerimle. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Bir sualim 
var, efendim? Bendenizin sualini sayın komis-
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yon sözcüsü yanlış anlamışlardır. Şunu arz et
miştim. Hükümet, buradan doğacak zararları 
üzerine alacak ve ödiyecek. İktisadi Devlet Te
şekküllerinin zararı Hükümete yükleniyor. İk
tisadi Devlet Teşekkülleri sevk ve idaresindeki 
hatalı tutumundan, piyasa şartlarına uymama
sından dolayı zarar ederse, bu zararı Hükümete 
tahmil etmek mümkün müdür, doğru mudur? 
Hükümet, zarar edilmiyecek bir mevzuda bir 
emir vermiştir. Fakat, müessese hatalı tutu
mundan dolayı zarar etmiştir. Bunu mutlaka 
Hükümete mi yüklemek lâzımdır? Bu husus üze
rinde ne düşündüklerini sormuştum. Buna, ce
vap almadım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADİR 
YAVUZKAN (Burdur) — Eğer, Hükümetin 
verdiği vazifeden bir zarar görmemiş ise, bunu 
ödemesi mevzuııbalıis değildir. Ayrıca, eğer 
zarar bünyevi sebepten ileri gelmişse, çalışma 
noksanlığından ileri geliyorsa, bunun da mura
kabe mevzuunda halledilmesi mümkündür. İda
renin murakabede yönetim kurulunun iyi çalış
madığı v. s. sebeplerle bir değiştirmeye gitmesi 
mümkün olacaktır. , 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bolak, soru
nuz. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Görevin ekonomik zaruretlerden olacağı hususu
na temas ettiler. Ekonomik zaruretlerin kıstası, 
,millî güvenlik mülâhazası mıdır? 

Bu hususun cevaplanmasını rica ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADİR 
YAVZUKAN (Burdur) — Bu hususta komis
yon arkadaşlarımla istişare ettikten sonra ken
dilerine cevap vermek istiyorum. Müsaade bu
yursunlar. 

FENNÎ ÎSLİMYELİ (Balıkesir) — Biraz 
evvelki mütalâalarımda, Hükümetçe verilecek 
vazifelerin finansman kaynağının mutlak suret
te belirtilmesi lâzınıgeldiğine işaret etmiştim. 
Eğer, finansman kaynakları belirtilmezse, Hü
kümetçe verilen görevlerin neticesinde bir za
rar vukubulursa finansman mevzuunda bu te
şekküller malî müşkilât içinde kalacaklardır, di
ye ifade ettim. Sayın komisyon sözcüsü, bu hu
susta izahat vermediler. 

İkincisi de, Hükümetin getirdiği tasarıda, za
rarların «Hazinece karşılanacağı» açıkça ifade 
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edildiği halde, komisyon, bunun ikinci fıkrasın
daki hükümler dâhilimde «'bütçeden karşılana
cağını» söylemek suretiyle daha ileriki seneye 
atmıştır. Tasarı, derhal karşılanacağını âmir
dir. «Hazinece karşılanacaktır,» hükmü mev
cuttur. Halbuki, bütçeden karşılanacak denirse, 
biraz evvel izah ettiğim gibi, 1949 yılında Millî 
Korunma kararlarından doğan zararlar, ancak 
1960 yılında bütçeye konmak suretiyle tasfiye 
yoluna gidilmiştir. Bu hususta komisyon ne 
düşünüyor? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON- SÖZCÜSÜ NADİR 
YAVUZKAN (Burdur) — Muhterem arkadaş
larım, Sayın Fennî îslimyeli arkadaşımızın, 
«Hazinece karşılanması» kelimesi varken, niye 
«bütçeden» kelimesi konmuştur, sorusuna şöyle 
cevap vermek istiyorum. Hazinece karşılandığı 
takdirde, bunun Merkez Bankası kaynaklariyle 
karıştırılması ihtimali komisyonumuzda fikir 
olarak ortaya atılmış ve bütçe kelimesi ile değiş
tirilmesi daha muvafık bulunmuştur. 

Sonra, «Hazinece karşılanması» eğer, aynı 
yıl içerisinde Merkez Bankasının kaynaklariyle 
karşılama durumu olursa, o zaman Ibir enflâsyo-
nist tazyik olması fikri komisyonda müzakere 
edilmiş ve bu bakımdan bunun «bütçe» ile değiş
tirilmesi muvafık görülmüştür. 

Diğer sorularına, «Hükümet, vereceği vazife
nin karşılığını göstermelidir» fikrini, biraz son
ra Sayın Bolak'ın suallerine vereceğim cevapla 
birlikte arz edeceşim. Müsaadenizi rica ederim. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü, komisyon
daki arkadaşlariyle konuştukdan sonra arkadaş
larımızın sorularını cevaplandıracaklardır. 

Sayın Bakan, buyurun. 
SANAYİ BAKANI F E T H İ ÇELİKBAŞ 

(Burdur) — Muhterem arkadaşlar, müzakere 
edilen kanun tasarısının halen yürürlükte bu
lunan mevzuatımıza göre getirdiği mühim yeni
liklerden bir tanesi bu maddede yer almış bu
lunmaktadır. 

Filhakika, geçmiş yıllarda İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin gerek yatırım, gerekse işletme 
finansman kaynakları Türkiye'de malî ve iktisa
di istikrarsızlığın başlıca kaynaklarını teşkil 
etmiştir. Bu sebepten, Hükümetin sevk ettiği 
tasarılar kalkınmamızı İktisadi Devlet Teşek
küllerinin gerek yatırım, gerekse işletmelerini 
malî ve iktisadi istikran zedelemeden tahakkuk 
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ettirmek maksadını güttüğü için, mütehassısla
rın da mütalâaları istikametinde, böyle bir mad
de tasanda yer almıştır. Madde, aslında 2 şe
yi tesbit etmektedir. Birincisi, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin temel madde veya hizmetleri
nin maliyet fiyatı dûnunda Hükümetçe tesfoit 
edilip satışını sağlamaktadır. Bu takdirde, ma
liyet fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farklar, 
maliyetin dûnunda satış- yaptırmaktan doğan 
zararlar, İktisadi Devlet Teşekküllerine yine sıh
hatli kaynaklarla karşılansın ki, istikrar zede
lenmeden kalkınma tahakkuk edebilsin diye dü
şünüldüğü için, bunun «bütçeden karşılan
ması», düşünülmüş bulunmaktadır. İkincisi; 
Hükümetin sevk ettiği tasarıda, dikkat buyuru-
lacağı veçhile ve sayın komisyon sözcüsünün da 
belirttiği üzere, 'bunun hangi yıl bütçesine ko
nulacağı tasrih edilmemiştir 'bir. Bütçe yerine 
Hazineden karşılanacağı söylenmiştir iki. 

Bu ikisinin komisyonda mahzurlu olduğu mü
talâa edilerek zarann tahakkuk ettiği yılı ta-. 
kibeden yılın bütçesinde, sağlam kaynaklardan, 
Parlâmentonun murakabesinden geçen bütçeye 
konmak suretiyle karşılanması yer almış bulun
maktadır. 

Bu itibarla, zararın derhal ödenmesi fikrin
den uzak 'bir formül değildir. Ama, zarar, bilan
ço sonunda kati olarak belli olacağına göre, Hü
kümetin malî imkânları o yıl için müsaidolursa 
pefeâla, tahakkuk edecek zararına mahsuben, 
Maliye Vekâleti Bütçesinin hususi faslında 
avans olmak suretiyle bir miktar tediyeyi âmir 
olarak bütçe tanzim edebilir. Buna mâni bir 
hüküm yoktur. 

Fakat, Hükümet tasarısmda unütaaikip 
yıl kaydı olmadığı halde, Komisyonda da 
müzakere esnasında arikadaşlarımız, tıpkı, «yı
lı içerisinde, Hükümet, maliyetin dununda bir 
fiyatla satışa Ikarar verildiği anda ödensin» di
yen arkadaşlarımızın endişesine iştirak ederelk, 
mütaakıp yılın bütçesinde behemahal ödenme
sini emniyet altımda bulunduran bir tadili ka
bul etmişlerdir. Hükümet de buna katılmıştır. 

Aynca'mühim bir fark da şudur: Hükümet 
tasarısında «Hazinece [karşılanır» kaydı, Hazi
nenin Merkez Bankasından alabileceği .'avans
larla karşılanır İki, bunun da yıl sonunda ibehe-
mahal kapatılması da hukukî bir zaruret olarak 
görülmediğine göre, açık kapı bırakmakta idi. 
Komisyon, bu kapıyı da kapatmış, «Hazineden 

— 625 



M. Meclisi B : 116 
karşılanır» İkaydı yerine, «^bütçeden karşılanır» 
kaydını koymuştur. Bütçe, Parlâmentonun 
ımürakabesi altında bulunduğuna göre, Meclis
lerin Sayın üyeleri Türkiye'de İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin Hükümet politikası icabı uğ
radıkları sararların sıhhatli kaynaklardan kar
şılanıp karşılanmadığı hususunda devamlı mu
rakabe vazifesini . kolaylıkla yapabilecekler, 
demektir. 

2 nci ve son fıkranın bir hususiyeti de şıı-
ıdur: Bu da, Hükümetçe, daha doğrusu (Bakanlar 
Kurulu Kararı ile verilecek birtakım vazifeler 
icabı, İktisadi Devlet Teşekkülleri-bu vazifele
rini görmeleri maksadiyle, finansman imkânla
rının sağlamasını derpiş etmektedir. 

Bu da, ikinci fıkrada okluğu gibi tesbit 
edilmiştir. Hakikaten, yabancı mütehassısların 
Türkiye'de İktisadi Devlet Teşekküllerinin bil
hassa stok vazifesi ile mükellef oldukları halleri 
tetkik etmişler ve aynen şunu tavsiye etmişler
dir. 

Normal stoklar politikası; Hükümet bir 
İktisadi Devlet Teşekkülüne çeşitli sebeplerle 
stok yapana 'vazifesini verdiğinde, nasıl hareket 
etmelidir ki, memleket, İktisadi Devlet Teşek
küllerinin politikasında, istikrarı zedeleyici bir 
istikamete girmesin. ? 

Normal stok seviyesi iki faktöre göre, yani 
teşebbüsün istihlâk derecesine ve normal piyasa 
ihtiyaçlarını karşılayacak, bir miktara, küçük 
Ibir de emniyet payı ilâvesiyle bulunacak stok 
tutarının sipariş ve tesellüm için geçecek, zaıma-

,na nazaran tâyin edilmelidir gibi, çeşitli, teklif
ler yaptıktan sonra, diyor iki, Hükümet, teşeb
büslerin normal ihtiyaç seviyelerini aşan emtea 
stoklarının muhafazasını bir Hükümet politi
kası olarak istediği zaman, bu stokların finans
manını sağlamalıdır. 

İşte ikinci ve son Okra ile bu da kayıt al
tına alınmaktadır. Bir kere Hükümet Ilktisadi 
Devlet Teşekkklk rinin çalışma sahaları ile ilgili 
olarak onlara vazife verebilir. Stok vazifesi veya 
her hangi bir vazife... Bu vazifenin ifası için İkti
sadi Devlet Teşekkülleri kendi kayımklariyle 
değil, Hükümetin bu munzam vazifeleri yükle
diği andan itibaren, bunun ifasına mahsus ol
mak üzere, yine sıhhatli kaynaklardan olduğu 
açık olan bütçeden murakabe yoliyle finansman 
kaynağından sağlanmak suretiyle bu yürütülme
lidir, demektedir. Bu yönden, madde, Hükümet-
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ten gelen şekline nisbetle Geçici komisyonda, 
iktisadi ve malî murakabeyi tahakkuk ettirecek 
ve onu zedelemiyecek istikamette, daha sağlam 
esaslara bağlanmış bulunmaktadır. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. Arkadaşlarımın soracağı sual
ler varsa onları cevaplandırayım. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Sa
yın Komisyon Sözcüsüne sorduğum sualleri ay
nen size de soruyorum. Burada verilecek görev
ler, millî güvenlik mülâhazaları ile mi verile
cek görevlerdir? 

Hükümet bu istikamette mi düşünmektedir? 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELÎKBAŞ (De

vamla) — Demin arz ettim. Çeşitli sebeplerle 
görev verebilir. Millî güvenlik sebepleri ile ola
bileceği gibi, Hükümet, İktisadi Devlet Teşek
küllerinin çalıştığı faaliyet kolundaki o emtia
nın anormal bir şekilde piyasada sükûtlar ol
duğunu görü]), fiyatı1 bir noktada müstakar tut
mak isterse, müstahsili korumak bakımından 
teşekküle bir vazife verebilir. Bu vazifenin ifa
sında, Hükümetin, finansman kaynağını bu te
şekküle sağlamış olması lâzımdır. 

Arkadaşlar, iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
çalıştığı alanlardaki ekonomik seyrin neler gös
terebileceğini peşinen tesbit etmek imkânsız 
olur. Çeşitli sebepler ortaya çıkabilir. Hiç bek
lenmedik, anormal.- bir şekilde, piyasadan muay
yen bir malın fiyatını düşürme tertipleriyle Hü
kümeti karşı karşıya bırakabilir. Onu öylece 
bıraktığınız takdirde, müstahsil perişan olacak 
demektir. Bu, tesbit edilmişse ve o sahada çalı
şan biı* teşekkül varsa, vazifesiyle bağdaşır şe
kilde, Hükümetin fiyat istikrarını sağlaması 
memleket için faydalı olabilir. Buna da imkân 
sağlamaktadır. 

Çeşitli sebeplerle olabiliyor. Meselâ, durum 
anormal, fiyat sükûtu var. Hükümet tetkik et
tirmiş. Piyasayı takbediyor. Meselâ, bir piyasa 
hareketiyle, müstahsilin elindeki mahsulü kapa
tarak büyük kârlarla satma teşebbüsü olmuş. 
Buna seyirci kalmak hiçbir Hükümetin iktidarı 
dâhilinde değildir, arkadaşlar. Hangi arkadaşı
mız vazife başında olursa olsun, böyle bir du
rumda süratle müdahale etmek zaruretini duya
caktır. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, buyurun sorun. 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim Sayın 

Bakanın izahından anladığıma göre, son fıkra 
ile ikinci fıkrayı biribirinden ayırmak ioabeder, 
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İkinci fıkra, tesbidolunan maliyet dışı satış

ları göstermektedir. 
Sayın Bakanın izahından anladığıma göre, 

Hükümetin İktisadi Devlet Teşekküllerine ver
diği bir görev neticesinde zararın vukubulması 
muhtemel ise, finansman kaynağının gösterilme
si lâzım gelecektir, dediler. Buyurdular ki, son 
fıkra; Hükümetin finansman kaynağını göster
mesi yönünden getirilmiştir. Yani, Sayın Bakan 
diyorlar ki, Hükümet; her hangi bir İktisadi 
Devlet Teşekkülüne bir görev verdiği takdirde, 
buna sağlam finansman kaynağı gösterecektir, 
sağlıyacaktır diyor. Sayın Bakanın izahatiyle 
maddeyi karşı karşıya getirdiğimde, bir uygun
luk göremiyorum. Madde diyor ki, «Teşekkül
lere Hükümet kararı ile verilecek görevlerden 
doğacak zararlar 2 nci maddedeki esaslar dâhi
linde bütçeden karşılanır.» 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ (De
vamla) — Orada, maddedeki tâbiri yanlıştır. 
«2 nci fıkradaki» olacak, «madde» kelimesini 
«fıkra» diye okuyunuz. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Şimdi, son fık
radaki esasa ,göre, Sayın Bakanın izah buyurdu
ğu gibi, Hükümet, İktisadi Devlet Teşekkülleri
ne vazife verdiği zaman, bu vazifenin gerek
tirdiği finansmanı göstermelidir, zarar ettiği 
takdirde, bütçeye bunun için ödenek koymalı
dır, bu hususlar ön görülmelidir. Sayın Bakan 
izahatında bu mevzua temas etmediler. 

SANAYİ BAKANI FETİH ÇELİKBAŞ (De-
vanıLl) —• Efendim, mübayenet yok. Bir İkti
sadi Devlet Teşekkülüne bir vazife verildiği 
andan itibaren, o İktisadi Devlet Teşekkülü
nün vaziyetini, yani verilen vazifeyi ifa edip 
edcmiyeeeğini Hükümet düşünmektedir. Nite
kim, bu yıl içinde bunun tatbikatı olmuştur. 
Meselâ Fiskobirliğe Hükümetçe bir vazife ve
rilmiş, bu vazifenin tahakkuk " ettirilebilmesi 
için gereken finansman sağlanmıştır. Niçin 
Çünkü, Fiskobirliğin kendi kaynakları veri
len vazifeyi ifa etmesine müsait değil. 

Buradaki yazılı kayıtların, demin arz etti
ğim gibi, malî ve iktisadi istikrarın zedelenme
si maksadına matuf olarak değerlendirilmesi 
lâzımgelir. Malî imkânı, iktisadi istikrarı bu
lacağınız finansman kaynaklanda zedeliyorsa, 
şayanı kabul değildir. Maddenin taşıdığı"ruh 
iktisadi ve malî istikrarı muhafaza ederek bir 
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fiyat politikası takibetmek suretiyle İktisadi 
Devlet Teşekküllerine bir görev vermekten 
ibarettir. Görev verilmekle beraber, teşekkülün, 
o anda görevin ifasına ait, kaynakları müsait 
ise, munzam bir kaynak talebinde bulunamaz 
ve Hükümet de buna çare bulacak durumunda 
kalmaz. Eğer, teşekkülün kaynakları müsait 
değil ise, o vazifeyi ifa için bir finansman imkâ
nı sağlanır. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim, Sa
yın Bakanın buyurduklarının hepsini kabul edi
yorum. "Yalnız, izahatlariyle son fıkranın uy
madığı hususunu tekrar ifade etmek isterim. 

Şöyle ki ; bu tarz sol kulağı sağ taraftan 
göstermeye benziyor. Sayın Bakanın izahatı 
çerçevesinde fıkraya yeni bir veçhe vermenin 
doğru olacağı kanaatindeyim. Nitekim, Sayın 
Bakan, izahlarında finansman kaynaklarının 
sağlanması görevini Hükümete , vermektedir. 
Bu izahata parelel olarak, teşekküllere Hükü
met kararı ile vazife verildiği takdirde, ge
rekli finansman kaynağı Hükümetçe gösteri
lir, densin. 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ (De
vamla) — Teşekkülün o andaki malî kaynaklar] 
vazifenin ifasına müsait olduğu takdirde, Hü
kümetleri yeni kaynaklar aramaya sevk etme
nin amelî ne faydası vardır? Lüzumda yoktur. 
Çünkü, Hükümet bu kaynağı memleket imkân
larından bulacaktır. Teşekkül kendi kaynakla-
riyle vazifeyi yapma imkânında ise, bunu ya
pacaktır. Verilen vazifeye malî kaynağı mü
sait değilse, Hükümet buna kaynak bulacak
tır. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Bu madde, va
zife yapıldıktan sonra, bilançoda zarar görül
düğü takdirde, bu zararın Hükümetçe ödenme
sini âmirdir. 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ (De
vamla) — Arz edeyim efendim; bilanço yapıl
dıktan sonra, yapılan vazifeden dolayı zarar var
sa, o katîdir. Bu sureti kafiyede bütçeden karşı
lanacaktır. Bu tıpkı maliyet fiyatının dunun
da satış yaptırmak suretiyle zarar iras ettir
mek gibi bir şey olur. 

BAŞKAN — Buyurun İncesulu. 
HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Sayın Çe-

likbaş, teşekküllerin mal ve hizmet fiyatlarının 
tesbiti babında, bu usulü şeker pancarının fi-
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yatının tesbitinde de uygulamayı düşünmekte 
midir? 

SANAYÎ BAKANI FETHt ÇELİKBAŞ 
(Devamla) — Efendim, hususi kanunlarla, «fi
yatı Bakanlar Kurulu karariyle tâyin edile
cek» şeklindeki maddeler bunun dışındadır. 
Pancar fiyatları, Hükümet kararı ile ilân edil
mektedir. Hububat fiyatları Hükümet kararı 
ile ilân edilmektedir. Bu çeşit maddeler için 
değildir. Bâzı, İktisadi Devlet Teşekkülleri 
vardır ki, bunların fiyatlarını tâyin etmek, o 
teşekkülün mesul organlarına bir vazife olarak 
verilmiştir. Ama, şu veya bu surette, muayyen 
bir tarihte o temel hizmet veya maddenin fiya
tını Hükümetin tâyin etmesinin mevzuubahis 
olduğu . ahvalde, eğer maliyet fiyatından aşa
ğıda fiyat tesbit edilmişse, o zararlar bütçe
den karşılansın istenmektedir. Halen kömür 
fiyatları Hükümetin dahi değil, Sanayi Bakan
lığı karariyle tâyin edilmektedir. Bu kanun 
çıktıktan sonra İktisadi Devlet Teşekkülü-

, nün kendi ana kanunları bu kanun hükümlerine 
intibak edilmek üzere do alınıp gereken tadil
ler yapılacaktır. 

BAŞKAN — Sayın İslimyeli, sualinizi soru
nuz. 

FENNİ İSLİMYELİ (Balıkesir) — Efen
dim, teşekküllere Hükümet tarafından muayyen 
görevlerin verilmesi gayet tabidir. Hüküme
tin faaliyeti cümlesinden olarak, normal telâk
ki edilecek bir mevzudur. Nitekim, plân, fi
yat bahsinde satış kooperatiflerini, zirai koope
ratifleri bir misal olarak ele alırken, ben Fis-
ko Birliğe bir vazife verilmesi hususunu ele 
aldım. 

Hemen şunu ifade etmek lâzımdır ki, baka
nın verdimi izahat bize bir bakıma memnuniyet 
verici ise de, kanun maddesinde yer almadığı 
için endişemiz elan silinmemiş bulunmaktadır. 
Bu bakımdan bu kabil endişelerimizin gideril
mesi amacını güden bir takrir takdim etmiştik. 
Sayın Bakanın takririmize iştirak edeceğini 
ümit ederim. 

İkincisi; biraz evvel konuşan komisyon söz
cüsü derler ki, bu zararları Hazineye devreder
sek, birtakım enfilâsyon kaynaklarının belirme
si ihtimâli ile karşılaşırız.. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de, 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin, malî ve aynı 
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zamanda sörmaye teşekkülü için kurulduğu bir 
hakikattir. Teşekküllerin, faydalanması lâ-
zımgelen finasman kaynaklarının kifayetsiz
liği devam ediyor. Finasman kaynaklarının ki
fayetsizliği hakkında... 

BAŞKAN — Lütfen soru şeklinde sorunuz. 
FENNÎ İSLİMYELÎ (Balıkesir) — Finans

man kaynakları kifayetsiz olduğu zaman, enf-
lâsyonist' kaynaklardan karşılanacaktır. Bi
raz evvel ifade ettiğim gibi, getirilecek olan 
«bütçeden karşılanır», hükmü yerine, «Hazine
ce derhal karşılanacaktır», hükmünün, daha 
isabetli olacağı kanaatindeyim. Bu hususta Sa
yın Bakanın görüşünü öğrenmek istiyorum. 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Devamla) — Şimdi arkadaşlar, demin arz et
tim. Bu kanun tasarısı kanuniyet kazandıktan 
sonra, İktisadi Devlet Teşekküllerinin kanunla
rından buna uygun tâdiller yapılacaktır. Bu 
arada sermayesi gayrikâfi olan teşekküllerin 
sermayeleri de artırılacaktır. Bu teşekküllerden 
bâzılarının sermayesinin ödenen kısmı, nomi
nal kısma baliğ olduğu için, her yıl tahakkuk 
eden kârları, sermayesi gayrikâfi olmasına 
rağmen, sırf itibarî sermayesi, tediye edilmiş 
olan sermayesine denk olduğu için Hazineye 
irat kaydedilmektedir. Ezcümle, Sümerbank-
ta olduğu gibi. 

Bu itibarla, gelecek tasarılarda İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin her birinin ne miktar 
sermayeye sahibolması hususu ayrıca düşünü
lecek. Ona göre sermaye yükseltilecektir. 
Sermayenin itibari olarak yükseltilmesi, öden
miş sermayenin behemahal buna baliğ olması 
mânasını taazmmun etmez. Ama, her sene 
sonunda elde olunan k;ârm hiç olmazsa ser
mayesine iblâğı imkânını Bağlıyacaktır. Bir 
kere, bu usul ile, sermayelerin yükseltil
mesi imkânı sağlanacaktır. Ama, bunun dı
şında, nominal sermayelere, derhal tediye 
edilecek birtakım kaynaklar bulunursa, el
bette bunları da diğer tasarılara ithal etmiş 
olacağız. 

Şimdi komisyonlarda hâkim olan umumi 
kanaat, demin aırz ettiğim gibi, Hükümet/ten 
gelen tasarı, istikrarla alâkalı olan kısımlar
daki boşlukları doldurmak maksadına matuf 
olarak, tadil edilmiştir. Sayın İslimyeli arka
daşımızın dediği finansman şekli, hakikaten 
kolaylıktır. Ama, bit tasarı buna mâni de-
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ğil#r . Yani, komisyonda ttadil edilen şekil 
bun/a m |n i değildir. Çünkü, vazifenin varil-
djjjp. anda, bunun Hazinece karşılanması im
kânı mevcuttur. Ama, bilançonun sonunda, 
verilen vazifeden dolayı zarar tahakkuk ettstiği 
takdirde, bunu bütçeye koymak imkânı mu
hasebe halamından nasıl olur? Bütçeye para da
ha evveldi aylarda konulmuş olacağına ve büt
çe bir Martta yürürlüğe gireceğine gpre, 
meselâ, Temmuzda vazife verilirse, pekâlâ va
zifenin ifası bakımından, Hazine muamelele-
riyle elde edilen kaynaklarla bunun finans
manı temin edilebilir. Ama, vazifeden mü
tevellit zarar, bilanço kapandığı andan itiba
ren meydana geleceği için artık bunun mad
dede olduğu gibi, bütçeden kapanması istik
rar bakımından daha isabetlidir. Her halde, 
arkadaşlarımın bu hususu kabul edeceklerini 
ümidederim. i lk anda harekejte geçip de öde
mek suretiyle Hazine yürütülebilir. Ancak, 
zarar daha çok olduğu takdirde Hazineden j 
ödenmesi cihetine gidilmesi istikrar bakımın
dan zararlı olur. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bârca, grup adına. 
O. H. P. -GRUPU ADINA ÖOŞKÜN KIRCA 

(istanbul) —Muhterem arkadaşlar, maksat aynı. 
Maksat bu teşekküllere Hükümetçe verilecek vazi
felerin finansmanının enflâsyonist sonuçlar do
ğurmasını önlemek. Yalnız, maksadın sadece 
bu olmaması iktiza eder. Hükümet bir vazife 
vermiş. Bu vazife, iktisadi Devlet Teşekkülleri 
tarafından bir âmme hizmeti olarak yerine 
getirilecekftir. Bundan bir zarar çıkarsa, nasıl 
karşılanacak? Hükümet tasarısında «Hazinece 
karşılanırı», deniyor. Komisyon değiştiri-
şinde «bütçeden karşılanır» denmiştir. Çün
kü, Hazineden karşılandıktan sonra, teşek
küle verilecek vazife ile Hükümetçe yapılan 
fiyat tesbiti arasında bir fark gözetildiği
ne göıre, zararın Hazineden karşılanmasını 
mütaakıp bütçeye gereken ödeneğin konul- I 
ması hususunda bin meeburiyet yüklemek 
mevkiinde olmadığı halde, komisyon bunu I 
ilâve ettmiş. 

Şimdi, yine bâzı tasrihlere ih/tiyaç var. 
İki bakımdan ihtiyaç var. Hükümetin bilhas- I 
sa dikkatini istirham ederim. Sayın Başkan, I 
Islimyeli arkadaşımızın sorularına cevaben ve 
haklı olarak dedikleri, iktisadi Devlet Te
şekkülleri muamelelere başladığı zaman, bu I 
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muameleler için elinde kâfi dişppnibilite mev
cut değilse, Hazine muameleleri yoliyle bunu 
yürütebilir. 

Şimdi, bir kere Hükümet teklifini, tadi-
len bir metin gelmiş olduğuna göre, bu tarzda 
Hazine işlemlerinin caiz olup olmıyacağı dahi, 
komisyonun tadili muvacehesinde, karışıklık
lara yol açabilir. Bunu da tasrih etmeye lü
zum vardır. Aksi halde, .ya Hazine kefale
tiyle desteklenen birtakım bonolar ihracı ile Mer
kez Bankasına gidilecek veyahut, bu âmme hi?r 
meti dolayısiyle bir iktisadi Devlet Teşekkülüne 
verilen vazife, yatırımlara tahsis edilecek dişpo-
nibilitelerden alınıp bu âmme hizmetine tahsis 
edilecektir ki, buna imkân yoktur. Bu, aslında 
plânın hedeflerine aykırı neticeler doğurabilir. 
Yani, Bakanın burada sözle tasrih ettiği hususu 
buraya ya.zı ile geçirmekte fayda vardır. Yani, 
muamelelerin cereyan, ettiği sırada, Hazine mua
meleleri ve avansları sisteminin, bütçe içinde 
işlediği gibi, burada da işliyebileceğini tasrih 
etmek lâzımdır. Ama, arkasından bunun için ve
rilmiş olan avanslar en geç gelecek yıl bütçesin
den karşılanır, ibaresi de kalmak şartı ile. Aksi 
halde, bir iktisadi Devlet Teşekkülüne hiç bek
lemediği bir vazifeyi verirseniz, adamın elinde 
birtakım dispoUbiliteier vardır, o dispolibilite-
lerle yatırım yapacaktır. Yatırım yapamaz ve bu 
yola gitmek zorunda kalır. Bunun içinr bir za
ruret daha var. Hazine avansları halen- kanuni 
bir limitle tanzim edilmiştir. Böyle bir va^ife ve
rildiği zaman, bu limit eğer dolmuş ise, hangi 
dispolibilite ile o teşekkül bunu karşılayabile
cektir?. Yatırımlardan kısarak. Bu da plânın 
aleyhine olacaktır. Binaenaleyh, Bakanm sözle 
ifade ettiği hususun, mademki Komisyonca Hü
kümet teklifi tadil edilmiştir, yarın hukuk tef
sirinde yanlışlıklara meydan vermemek ve zor
luklar çıkarmamak için Bakanın haklı olarak 
söylediği şeyin bu metne geçirilmesi lâzımdır; 
bir. 

İkincisi ne teklif ediliyor? Deniyor ki. Hükü
met böyle hür vazife verirken, finansman kayna
ğını iki şekilde gösterebilir. Birisi, Şefik inan ho
camızın belirttiği gibi, bu usule tamamen katılı
yoruz, böyle bir hizmet yükleyecekse iktisadi Dev
let Teşekkülü ve Hükümet bütçesini yaparken, di
ğer âmme hizmetleri maliyetlerini nasıl temin 
ediyorsa, bunu da tahmin etmeli ve buraya ilâ
ve etmelidir. Talimin etmelidir ve buraya koyma-
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lıdır. Bâzı vazifeleri sonradan vermek hususun
da bir ihtiyaç doğarsa veyahut her bütçe tahmini 
gibi bu tahminde eksik çıkarsa, bu takdirde «en 
geç gelecek yıl bütçesi ibaresi» yine burada kal
malıdır. 

Şimdi, aynı zamanda, metni, Fennî îslinıyeli'-
nin teklifi istikametinde de tasrih etmek lâzımdır. 
Ne diyor, Fennî îslimyeli arkadaşımız? Hükümet 
hangi kaynaktan finanse edeceğini, bu vazifeyi 
verirken ısdar edilecek kararnamede belirtmeli
dir. Bu fevkalâde mühim bir noktadır. Çünkü, 
şu vazifeyi verdim. Bu vazifeyi, bütçenin 
şu tertibinden, şu şekilde - bugün yoksa, yarın 
koyarak - karşılayacağım demezse, îslimyeli ar
kadaşımızın takriri şunu müstelzimdir ki, böy
le bir kararnameyi o iktisadi Devlet Teşekkülü 
icra etmemek durumunda olacaktır. Hattâ o ik
tisadi Devlet Teşekkülü, böyle eksik unsurlu bir 
kararnamenin iptali için Şûrayı Devlete dâva 
dahi açma yetkisine sahip olabilir. 

Binaenaleh, ileri sürülen fikirler muhteliftir. 
Bu fikirler muvacehesinde, Hükümetin de, Ko
misyonun da ve burada konuşan arkadaşların da 
maksatta müttefik olduklarına göre maddeyi 
daha da tasrih etmek ve üstelik işleyişini, ikti
sadi Devlet Teşekkülü dispolibilitelerini yatı
rımlar aleyhinde zorlamak yolunda tecelli et-
miyecek bir tarzda, Bakanın ifade ettiği şekilde, 
bu hususu da tasrih etmek suretiyle yeniden ka
leme almakta fayda vardır. 

Bir hususu daha belirtmek isterim. Üçüncü 
fıkra gereğince yapılacak ve verilecek olan va
zifeler, her halükârda plânın ve yıllık program
ların esasları dâhilinde olmalıdır. Hiçbir Hü
kümet tasarrufu, bir muamele, plânın ve yıllık 
programların dışında olamaz. Anayasa bunu 
emretmiştir. 91 Sayılı Kanun bunu emretmek
tedir. 

Efendim, harfe için stoklar deniyor. Harfb 
için stokların da plânda derpiş edilmesi lâzım
dır. Bu iş bugün NATO içinde tedvir edilmek
tedir. Ama, bilinen bir şeydir. Plânda derpiş 
edildiğini sanıyorum. Derpiş edilmemişse, be-
hemahal edilmelidir. Ama, plânda derpiş edi'l-
miyen birtakım ani zaruretler çıkabilir. Fakat, 
bu ani zaruretlerin karşılanması da hiçbir va
kit plânda bir emprevizyon payının ayrılmadı
ğı mânasına gelmez. Bu da plâna aykırı değil-
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dir. Plânın derpiş edebildiği nisbette, empreviz
yon payı aşılmışsa, o zaman Hükümete düşen 
vazife, plânın bütünlüğünün korunmasının yü
rürlüğe konması ile ilgili kanun müzakere edi
lirken, sözcü sıfatı ile bendenizin ve Hükümet 
adına Başbakan yardımcısı Feyzioğlu'nun mü-
kerreren ifade ettiğimiz gibi, yapılacak tek şey 
vardır: Plânı değiştirmek için bir tasarıyı Mec
lisin önüne getirmektir. 

Binaenaleyh, her halükârda şu hususu Ko
misyonun tasrih etmesini istirham ediyorum. 
Plânın derpiş ettiği emprevizyon payının dışı
na çıkmayı gerektiren birtakım ani zaruretler 
meydana çıkarsa, o takdirde yapılacak tek şey, 
Hükümetçe plânın bir istikamette değiştirilme
si için Meclisıe bir taslağın sunulması olmalı
dır. Bunun dışında, ani zaruretleri', plânda der
piş edilen emprevizyonun payının da üstüne çı
karak karşılamak için bu madde konmuştur gi
bi, bir mâna çıkarmaya imkân yoktur. Böyle 
bir mânayı bu fıkra taşıyorsa, bu fıkra Ana
yasayla aykırıdır. 

Şimdi, biz bütün bu mülâhazalar muvacehe
sinde, yine Y.*T. P. Gruıpundan Sayın Orhan 
Apaydın ile birlikte bir takrir veriyoruz. Tak
ririmiz son derece basit. Burada, maksadı aynı 
olan muhtelif ifadelerde bulunulmuş ve maksadı 
tarsdn etmek için muhtelif tedbirler tavsiye 
edilmiştir. Bu tavsiye edilen tedbirler muvace
hesinde bendeniz, maddenin, yeniden kaleme 
lalımmasını teminen Orhan Apaydın arkadaşı
mızla, bu maddenin önergelerle beraber Komis
yona iadesini talebeden, bir takrir vermiş bu
lunuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Yavuzkan. 
GBÇlCII KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADllB 

YAVUZKAN (Burdur) — Arkadaşlar, biraz 
evvel cevap vereceğimi arz ettiğim iki hususu 
arz ettikten sonra, maddeyi geri alacağım. 

Yanlış bir anlama mahal vermemek için 
arz ediyorum. 

Bolak arkadaşımızın sorduğu suale cevabı
mız, Hükümetin verdiği cevap istikametinde 
olacaktır. Millî Güvenlik tedbirleri olarak, eko
nomik zaruretlere girmeden, daha geniş olarak 
ekonomik zaruretlerin içinde daha başka şey
ler olduğunu kabul etmektir. 
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Sayın Fennî îslimyeli arkMaşiimıza gereken 

cevabı Sayın Bakan vermişlerdir. Komisyonu
muz da bu görüştedir. 

Yeni verilen takrirlerle beraber maddeyi, 
Komisyon olarak geri istiyoruz. 

Hürmetlerimi©. 
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BAıŞKAiN — Madde verilen önergelerle bir

likte Komisyona verilmiştir. 
Vaktin gecikmiş olması dolayısiyle, 17 Tam-

muz Çarşamba günü saat 14. te toplanılmak 
üzere, 'Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 19,10 





Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

YÜZ ONALTINCI BİRLEŞİM 

16 . 7 . 1963 Salı 

Saat: 14,00 

I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — 5590 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi
nin (b) bendinin 2 numaralı fıkrasındaki 
hüküm ile 75 nci maddesine 6233 sayılı Kanun
la eklenen hükmün iptaline dair Anayasa Mah
kemesi Başkanlığı tezkeresi (3/661) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitimi Kalkındır
ma kanunu teklifi ile Nevşehir Milletvekili Ali 
Baran Numanoğlu ve 169 arkadaşının, Millî 
Eğitim Vergisi kanunu teklifinin havale edil
miş olduğu Millî Eğitim, Gümrük ve Tekel, 
Ticaret, İçişleri, Ulaştırma, Sanayi, Basın -
Yaym ve Turizm, Maliye ve Plân komisyonla
rından seçilecek 2 şer üyeden müteşekkil Geçici 
bir komisyonda görüşülmesine dair Millî Eğitim 
Komisyonu Başkanlığı tezkeresi. (2/218, 2/246, 
3/662) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 

Doğu - Aüadoluda 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'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/519) 

3. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu n un, 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'-
nın, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne kadar il
çe olmaması sebebine dair, İçişleri Bakanında! 
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
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 İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/583) 

8. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Gazipaşa ovasındaki 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 sos
lu sorusu (6/58Ş) 

10. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesizin, ormanların korunması ve orman böl
gesinde yaşıyan vatandaşların geçimlerinin te
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'ın, 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) 
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13. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdik-

menli'nin, Kastamonu ilinin evvelce ilçesi olan ve 
sonradan köy haline getirilen Abana'nm, 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'nın, 
CENTO 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'ın, 
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 (6/598) 

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'-
nın Dinamit ve trol ile balık avlamanın önlen
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
ve Ticaret 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 cezalan hakkında ne dü
şünüldüğüne dair İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/605) 

22. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nttn, şehirlerdeki sokak ile köy isimlerinin 
hangi sebeple değiştirildiğine dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/606) 

23. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, tren ücretlerinde yapılan indirimlerin 
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 cere
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'-
nm, Almus ilçesine bağlı baraj gölü içerisinde 
kalan bir kısım arazinin istimlak 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-
nn tam olarak uygulanmasını sağlamak bakı
mından tatbik ettiği tedbirlere dair, Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/620) 

36. — Çankırı Milletvekili Rahmi İncelerin, 
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'nın, il 
ve ilçelerde ziraat odalarının kurulmaması sebe
bine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/623) 

39. — Siirt Milletvekili Süreyya Öner'in, 
Kurtalan, Beşiri, Batman ve Sinan mmtakala-
rında 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 tarım ve sanayi alan
larında ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta
rım ve Sanayi Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/627) 

43. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, 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 '-
m, 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'nm, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgele
rinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu. (6/631) 

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 olmıyacağina dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/636) 
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52. — Eskişehir Milletvekili Celâlettin Üzer'- I 
İn, tarımsal planlamaya yarar bir harita veya 
raporun bulunup bulunmadığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/637) 

63. — 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 serum (6/639) 

66. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, Görele Kaymakamı Babür Ünsal'ın 
Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini sebebine 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/640) 

56. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne ve bu 
ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/641) 

67. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, kaç ilçede tekel memurluğu ol
madığına dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu. (6/642) 

68. —- Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı
lıçoğlu'nun, halen kaç ilçede askerlik şubesi 
olmadığına dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/643) 

59. — Giresun Milletvekili İbrahim 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. 
(6/646) 

61. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Tarım Bakanlığı Teşkilâtına mensup 
bulunan, Giresun merkezi ilçelerinde görevli 
kaç memurun yerinin değiştirildiğine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/646) 

62. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Karayolları Trafik Tüzüğünün 66 ncı madde
sindeki evsafa uymıyan ağır tonajlı vasıtalara 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/647) 

68. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
5680 sayılı Basın Kanununun 143 sayılı Kanun- | 

la tadil edilen 19 ncu maddesinin yeniden tadi
linin düşünülüp düşünülmediğine 4air sözlü so
ru önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/648) 

64. — istanbul Milletvekili Reşit'Ülker'in, 
Soya yağının ortadan çekilmesi sebebine dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6 /649) 

65. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Ankara'nın Varlık mahallesindeki göçmen evle
rinin durumuna ve Telsizler mevkiinde yapıl
makta olan evlerin göçmen evlerinde oturanla
ra verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
imar ve iskân Bakanından sözlü sorusu (6/650) 

66. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Amasya'da ikinci bir şeker fabrikasının kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/651) 

67. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Çorum ilinde, Devlet Su İşlerine taal
lûk eden, hangi yatırımlara başlandığına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/652) 

m 
İNCELİKLE GÖRÜŞÜİMESI KARARLAŞTI. 

RILAN İŞLER 

X I . — iktisadi 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 2. — Devet Yatırım Bankası hakkında 
kanun (tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/308) (S. Sayısı : 304) [Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1963] 

3. — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır
ma Kurumu kurulması hakkında kanun tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sa
mi Küçük ve 12 arkadaşının, Türkiye ilmî ve 
Teknik araştırma Konseyi kanunu teklifine 
dair Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi 1/219, 2/220, C. Senatosu 1/213) (S. Sa
yısı : 41 e ek) [Dağıtma tarihi : 10.7.1963] 



4. — Gümüşane Milletvekili Nureddin Öz-
demir ve 10 arkadaşının, 4273 sayılı Subaylar 
heyetine mahsus terfi Kanununun 5611, 6557 
ve 7417 sayılı kanunlarla muaddel 10 nou 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] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ 
ŞÜLEOEK İŞLER 

1. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 
Şen'in, bâzı müessese, teşekkül ve işletmele
rin kullandıkları, «Devlet» kelimeli isimlerin 
kaldırılması hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Anayasa komisyonları raporları (2/489) (S. 
Sayısı : 279) [Dağıtma tarihi : 27. 6 .1963] 

2. — 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] 

3. — İstanbul 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] 

4. — Tohumlukların tescil, kontrol ve serti-
fikasyonu hakkında kanun tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında C. 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] 

5. — İzmir 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] 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
İsrail Devleti Hükümeti arasındaki 18 Mart 
1960 tarihli Ticaret Andlaşmasına Ek Protokol 
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ile eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/460) (S. Sayısı : 307) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

7. — «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma İstik
razı» ndan doğan ingiliz 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 tasansı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/455) (S. Sayısı : 309) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7.1963] 

8. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya 
Halk Cumhuriyeti arasındaki 5 Nisan 1954 ta
rihli Ticaret Andlaşmasına 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] 

9. — «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hü
kümeti arasında münakit 31 Aralık 1959 tarihli 

I Ticaret Anlaşmasına Ek Protokol» ile eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasansı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi 
(1/445) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
6 . 7 . 1963] 

10. — «Türkiye ile Polonya arasında 18 
1 Temmuz 1948 de akdolunan Ticaret ve Tediye 

Andlaşmasına 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] 

11. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovak
ya Cumhuriyeti arasındaki 9 Temmuz 1949 ta
rihli Ticaret Andlaşmasına ek Protokol» ile ek
lerinin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasansı ve Dışişleri Komisyonu tez
keresi (1/442) (S. Sayısı : 314) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

12. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgar Halk 
Cumhuriyeti arasındaki 23 Şubat 1955 tarihli 
Ticaret ve ödeme Andlaşmasına ek Protokol» 
ile eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasansı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/441) (S. Sayısı : 315) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

I 



13. — Türkiye Oumnurtyeti 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 ye Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/422) 18. Sayısı : 316) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 . 1963] 

14. — Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetinin resmî bir kurulu olan 
Export - împort 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] 

15. —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 tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/363) (S. Sayısı : 318> [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

16. — Türkiye Cumhuriyeti 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 : 319) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

17. — 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] 

18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
akdolunan 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] 

19. — Milletlerarası Kalkınma İdaresi ile Hü
kümetimiz arasında imzalanan îkraz Andlaşma
smm onaylanmasının uygun, bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezke
resi (1/384) (S. Sayısı : 323) [Dağıtma 
tarihi : 6. 7.1963] 

20. — Milletlerarası Kalkınma Birliğinden 
temin olunan kalkınma kredisi andlaşmasmm 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi 
(1/383) (S. Sayısı : 324) ^Dağıtma tarihi : 
6.7.1963] 

21. — Hükümetimizle Milletlerarası Kalkın
ma idaresi arasında imzalanan ikraz Andlaşma
smm onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tez
keresi (1/381) (S. Sayısı : 325) [Dağıtma 
tarihi : 6.7.1963] 

22. — 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] 

23. — 25 Kasım 1958 tarihli Türkiye - ingil
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 - italya, 17 Aralık 
1958 tarihli Türkiye - isveç ve Türkiye - Dani
marka, 18 Aralık 1958 tarihli Türkiye - Porte
kiz, 19 Aralık 1958 tarihli Türkiye - Norveç, 
22 Aralık 1958 tarihli Türkiye - isviçre ve 29 
Ocak 1959 tarihli Türkiye - Avusturya kredi 
andlaşmalarmm onaylanmasının uygun bulun
ması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu tezkeresi (1/124) (S. Sayısı : 327) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 .1963] 

24. — Amerika Birleşik Devletlerinin bir te
şekkülü olan Export - împort Bank ile Hükü
metimiz ve Orman Genel Müdürlüğü arasında 
akdedilen 4 milyon dolarlık istikraz andlaşma-
sınm tadiline dair andlaşmanm onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/249) (S. Sa
yısı : 328) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 



25. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliği arasındaki 8 Ekim 
1937 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına Ek 
Dördüncü Protokol» ile eklerin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/459) (S. Sa
yısı : S08) [Dağıtma tarihi : 8. 7 .1963] ' 

26. — «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
münakit 13 Mayıs 1960 tarihli Ticaret Andlaş-
masma ek Protokol» ile eklerinin onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/298) (S. Sa
yısı : 321) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 .1963] 

27. — Zirai maddeler ticaretinin geliştirilme
si ve yardımlaşma hakkındaki muaddel Ameri
kan Kanunu hükümleri gereğince Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında akdolunan 20 Ocak 
1958 tarihli Muaddel Anlaşmayı tadil eden 29 
Mart 1961 tarihli Andlaşmanın uygun bulundu
ğu hakkında kanun tasarısı ve Anayasa Ko
misyonu mütalâa raporu ile Ticaret Komisyonu 
raporu (2/272) (S. Sayısı : 329) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 7 . 1963] 

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

29. — «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macar Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
12 Mayıs 1949 tarihinde akdolunan Ticaret ve 
Tediye Andlaşmasma ek Protokol» ile eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi 
(1/443) (S. Sayısı : 313) [Dağıtma tarihi : 
11.7.1963] 

30. — Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 1960 
ve daha önceki bütçe yıllarına ait bir kısım 
vergi borçlarının tasfiyesi hakkında kanun ta
sarısına dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/201. C. Senatosu 1/229) (S. Sayı
sı : 122 ye ek) [Dağıtma tarihi : 12 . 7.1963] 

7 — 
V 

IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 
A - İKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK IŞLER 

1. — imar Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair tasan ve imar ve iskân, 
İçişleri re 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-. 
lanmasımn uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı : 109) [Birinci görüşme tarihi : 

" 27 . 6 .1963] 
VX 3. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben

zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl
masına dair ek Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasansı ve İç
işleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/350) 
(S. Sayısı : 110) [Birinci görüşme tarihi : 
27 .6 .1963] 

4. — Ünye'nin Hamdiye mâhallasi, 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 
tarihi: 27 . 6 . 1963] 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapo
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 tasansı ile 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Üniver- I 
siteler Kanununun Anayasaya aykırı hükümle- I 
rinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Milli 
Eğitim Komisyonu raporu (1/257, 2/444) (S. 
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. — îzmir 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 
ye Adalet Komisyonu raporu (3/545) (S. Sa
yısı: 148) [Birinci görüşme tarihi: 27. 6.1963] 

X 10* — Türkiye ile tran arasında akdedilen 
Kültür Andlaşmasmın «onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/228) 
(S. Sayısı : 163) [Birinci görüşme tarihi : 
27. 6.1963] 

X 11. — Televizyon filimleri vasıtasiyle prog
ramların mübadelesine dair Avrupa Andlaşma
smın 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 Andlaşmasmın onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonlan rapor-
lan (1/236) (S. Sayısı : 165) [Birinci görüşme 
tarihi : 27.6.1963] 

13. —. İçel Milletvekili Yahya Dermancı ve 
Mazhar Ankan'ın, İstiklâl Savaşma iştirak eden 
M. Hilmioğlu M. Rifat Özaydm'a vatani hizmet 
tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi, 
Maliye ve Plân komisyonlan raporları (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-

S — 
nun tasansı, Maliye ve Plân komisyonlan ra-
porlan (1/352) (S. Sayısı : 205) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27. 6 .1963] 

15. — Köy enstitüleri ve ilk öğretmen okul-
lannm 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] 

X 17. — Milletlerarası AdaJlet 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 tasansı ve Dışişleri 
ve Adalet komisyonlan raporlan (1/293) (S. 
Sayısı: 226) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

X 18. — Evlilik dışı çocukların tanınmala-
nnı kabule yetkili makamlann yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki (sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, İçişleri ve Adalet komisyonlan ra
porlan (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 
çarjrtmlması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/542) (S. Sa
yısı: 234) TBirinci 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 1938 doğum-
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lu Süleyman Ağırbaş'ın 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 Andlaşmanm 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
nu raporu (1/393) (S." Sayısı : 241) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

24. — Havza ilçesinin, ÇakıraJlan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu Mevlûde'den doğma, 1 . 1 . 1939 
doğumlu Bayram Kalpaklı'nın 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 . İ938 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 haııc 
No. 60 nüfusunda kayıtlı Osmanoğlu, Na-
zife'den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan'-
m 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 - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı 
ve 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, Tanm 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 kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/3S6) (S. Sa
yısı: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963] 

X 4. — Kan gruplarının tâyinine yarıyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy-
jun 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 5. — özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik 
kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşmaya 
dair Avrupa Andlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/351) (S. Sayısı : 162) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 5 .1963] 

X 6. — 1Ö38 - 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] 

7. — 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 8. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları. 
£1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30,5.1968] 
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9. — Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş 

ve görevleri hakkındaki Kanunun 8 nci madde
sinin sonuna bir fıkra eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/341) (S. Sayısı : 238) [Dağıtma ta
rihi ; 8.6.1963] 

10. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasansı ve 
Bayındırlık ve Plân komisyonlan raporları 
(1/342) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma tarihi : 
8.6.1963] 

11. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun 
tasansı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
PQân komisyonlan raporları (1/374) (S. Sayısı : 
240) [Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1963] 

12. — 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] 

13. — 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] 

14. — Karacabey İlçesi Sanbey 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] 

' X 15. — 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 16. — 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] 

17. — 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 İzmir Milletvekili Mustafa 
Uyar'm, Tescil edilmiyen birleşmeler ile bun
lardan doğan çocukların cezasız tescili hakkın
da kanun teklifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân 
komisyonlan raporları (2/219, 2/237, 2/238, 
2/263) (S. Sayısı: 259) [Dağıtma tarihi: 15. 
6.1963] 

18. — 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 çarptmlması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/593) (S. Sayısı : 263) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 6 .1963] 

19. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 56 
ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldınlması hakkında kanun tasansı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonlan raporlan (1/456) 
(S. Sayısı: 264) [Dağıtma tarihi : 18 . 6 . 1963] 

20. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1963] 

X 21. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen bir kısım Hazine alacaklannın si
linmesi hakkında kanun tasansı ve Plân Komis
yonu raporu (1/433) (S. Sayısı : 286) [Dağıt
ma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

22. — Türk vatandaşlığı kanunu tasarısı ile 
Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'm, 1312 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa ek kanun 
teklifi ve Mardin Milletvekili Mehmet Ali An-
kau'm, Vatandaşlık Kanununun 10 ncu madde
sine iki fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 
İstanbul 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] 

23. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birli
ği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilme-



sine dair kanun tasarısı ye Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

24. — 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] 

25. -i- 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] 

26. — 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] 

27. — 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] 

28. —- Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
t 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] 

29. — 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] 

30. — 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] 

31. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Bayındırlık Bakanlığı kıs
mına bâzı kadrolar eklenmesi hakkında kanon 

tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/430) (S. Sayısı: 277) [Dağıtma 
tarihi: 26.6.1963] 

32. — Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazifeleri
ne dair kanuna bir madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporu 
(1/371) (S. Sayısı : 281) [Dağıtma tarihi : 
27 .. 6 . 1963] 

X 33. — 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] 

34. — 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 Milletvekili 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 35. — Damga vergisi kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayısı: 288) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1963] 

36. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vas-
fi Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Sa
yıştay'a baş vurulacağına dair kanun teklifi ve 
içişleri ve Maliye komisyonları raporları (2/33) 
(S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963] 

37. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 89 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ve istanbul Milletvekili Ilhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. 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 ve Plân komisyonları raporları (1/268, 
2/10) (S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1963] 
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38. — 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] 

39. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : 
296) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963] 

X 40. -r- 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 ve 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 41. — 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 -tasarısı ve Tarım, Bayındırlık, Ma
liye, ve Plân komisyonları raporları (1/376) 
(S. Sayısı : 297) [Dağıtma tarihi: 3 . 7 . 1963] 

X 42. —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] 

43. — 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 plan 1918 sayılı 
Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve tefe
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/295, 
2/169) (S, Sayısı : 23 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 7 T1963] 

44. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/439) (S. Sayısı : 299) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

45. — Tekirdağ Milletvekili Hryri Mumcu-
oğlu'nun 4 . 4 . 1929 tarih ve 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 4 . 6 . 1936 

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] 

. 46. — 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) FDağıtma tarihi : 5 . 7 . 1963] 

X 47. — 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] 

48. — Nevşehir Milletvekili Ali Baran Nu-
manoğlu ve 13 arkadaşının, Türkiye Halk Ban
kası ve Halk sandıkları hakkındaki 2284 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
olan 5652 ve 6854 sayılı kanunlara ek kanun 
teklifi ve Ticaret, İçişleri, Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (2/245) (S. Sayısı : 331) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7.1963] 

X 49. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne müta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu* 
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı : 332) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 50. — Arjantin'in, Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mü-
taallik beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişlerf, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları (1/97) (S. Sayısı : 333) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 51. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Akıd Tarafları ile Polanya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle il
gili beyannamenin onaylanmasının uygun bulun
masına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük 
ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları raporla
rı (1/98) (S. Sayısı : 334) [Dağıtma tarihi : 
9.7.1963] 

X 52. — Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık 
kurumlarına ariyeten ye meccanen tahsis edile-
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cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline 
dair Andlaşmanın uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasansı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla
rı raporları (1/279) (S. Sayısı : 335) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 53. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmaya 
ait teati olunan mektupların onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişle
ri ve Plân komisyonları raporları (1/423) 
(S. Sayısı : 336) [Dağıtma tarihi: 9.7.1963] 

54. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz, Aydın Mil
letvekili Orhan Apaydın ve Erzincan Milletve
kili Sadık Perinçek'in, Kamu iktisadi Teşeb
büslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince 
denetlenmesinin düzenlenmesi hakkında kanun I 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/273) 
(S. Sayısı : 234 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : I 
10 . 7 .1963] ! 

X 55. — Ambalajların muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması- | 
nın uygun bulunmasına dair kanun tasansı j 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis- j 
yonları raporları (1/95) (S. Sayısı : 337) [Da- j 
ğıtma tarihi : 10 . 7 .1963] 

56, — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın Bo-
lak ve 15 arkadaşının, 1389 sayılı Kanunun be
lediyeler hukuk işlerinde çalışanlara tatbiki 
hakkında kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu 
raporu (2/507) (S. Sayısı : 341) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 7 .1963] 

57. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Vey-
si Yardımcı ve 9 arkadaşının, 6785 sayılı İmar 
Kanununun 42 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve tmar ve İskân ve İçişle
ri komisyonlan raporlan ve Anayasa Komisyo
nunun mütalâası (2/276) (fi. Sayısı : 342) ""Da
ğıtma tarihi : 11 . 7 .1963] 

58. — tmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasansı ve İçişleri, İmar 
ve İskân ve Plân komisyonlan raporlan (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11.7.1963] 

59. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Plân komisyonlan raporlan 
(1/419) (S. Sayısı : 344) [Dağıtma tarihi : 
11.7.1963] 

60. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonlan 
raporlan4 (1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma 
tarihi : 11.7.1983] 

61. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
düğünlerde men'i israfata dair 55 sayılı Kanu
nun kaldınlmasma dair kanun teklifi ve Ada
let ve İçişleri Komisyonlan raporlan (2/387) 
(S. Sayısı : 349) [Dağıtma tarihi 12 . 7 . 1963] 

61. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk 
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin 
özgür'ün, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus terfi Kanununun 16 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrasına bir bend ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/315) (S. Sayısı : 
350) [Dağıtma tarihi : 12 . 7 . 1963] 

63. — Akçaabat'ın, Ağaçlı köyü 12 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Ismailoğlu Fatime 
(Fatma) den doğma 26.8.1936 doğumlu Ha
san Şentürk'ün ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/641) (S. Sayısı : 351) [Da
ğıtma tarihi : 12 . 7 .1963] 

64. — Devlet memurlan aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmı
na bâzı kadroların eklenmesi hakkında kanun 
tasansı ve Ticaret ve Plân Komisyonlan rapor
lan (1/485) (S. Sayısı : 352) [Dağıtma tari
hi : 13 . 7 . 1963] 

. . . • • '>•-<' 

(Yüz onaltıncı Birleşim) 
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^optetı:2 MİLLET M E C L İ S İ S. Sayısı : 
• Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 

sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmına 
bâzı kadroların eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Ticaret ve 

Plân komisyonları raporları (1 /485) 

T. C. 
Başbakanlık .2.7.1963 

Kanunlar ve kararlar tetkik dairesi 
Sayı : 71 - 2049/3278 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
15 . 6 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan --
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmına bâzı kadroların eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetvel ilişik olarak sunulmuştur. 

G-ereğjnin yapılmasını rica ederim. 
îsmçt İnönü 

Başbakan 

KANUNUN GEREKÇESİ 

İkinci Cihan Harbini mütaakip dünya ticaretinde kaydedilen büjrük ilerlemelere muvazi olarak 
memleketimizin iktisadi ve ticari faaliyetlerinde husule gelen gelişmeler, Bakanlığımızın görev ve 
mesuliyetlerini fazlasiyle artırdığı gibi, bilhassa yabancı memleketlerle olan mübadelelerimizin 
hacmini ve milletlerarası, teşekküllerle olan münasebetlerimizin hududunu da genişletmiştir. 

içinde bulunduğumuz yıllar, harbin sona ermesinden itibaren daima artan bir tempoda gelişmiş 
bulunan mal ve hizmet mübadeleleri ile sermaye hareketlerinin en fazla kesafet kazandığı bir dev
reyi teşkil etmekte olup, bu devre zarfında dünya ticaret hacmi şimdiye kadar misli görülmemiş 
bir geyiyeye ulaşmış bulunmaktadır. 

Dünya ticaret hacmındaki bu artışta, iktisaden gelişmiş memleketlerin hisseleri diğe» ülkelere 
nazaran bariz bir şekilde üstün olmakla beraber, iktisaden az gelişmiş memleketlerin dış ticaret 
h a ç l a r ı n d a da önemli gelişmeler vuku bulmuştur. 

Bu meyanda memleketimizin dış ticaret hacmmda da harpten evvelki devreye nazaran bariz 
bir gelişme kaydedilmiş ve 1939 yılında ithalâtımız miktar itibariyle 734 933 ton ve kıymet iti
bariyle 92 498 000 dolar, ihracatımız 1 134 893 ton ve 99 647 000 dolar, dış ticaret hacmmuz da 
1 860 825 ton ve 192 145 000 dolar iken, 

1945 yılında ithalâtımız miktar itibariyle 324 511 ton ve kıymet itibariyle 97 051 000 dolar, ih
racatımız 309 538 ton ve 168 407 000 dolar, dış ticaret hacmimiz da 634 049 ton ve 265 458 000 do-
lârjılk bir seviye arz etmiş ve harbi tabibeden senelerde devamlı bir artış kaydederek, 

1962 ylmda ithalâtımız miktar itibariyle 4 884 249 ıbona, kıymet itibariyle de 622 212 000 dolara, 
İhracatımız 2 317 -890 tona ye 381 187 000 dolara ve dış ticaret hacmimiz da 7 202 139 tona ve 
1 003 399 000 dolara yükselerek dış ticaret tarihimizde şimdiye kadar görülmemiş bir seviyeye ulaş
mıştır, 
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(Bu suretle, barlbten /evvelki devreye nazaran ithalâtımız 'gerek miktar İve ıgerek kıymet itiba

riyle ortalama 6,5 misli, ihracatımız miktar itibariyle 2 ve kıymet itibariyle ortalama 4 misli ve 
duş ticaret hacmimiz da miktar itibariyle iontalama 4 ve kıymet itibariyle de 5 mislinden fazla Ibir 
artış kaydetmiştir. 

Diğer taraftan, ikinci Cihan Harbinden ıbu yana, 'milletlerarası iktisadi ve ticari münasebetlerde 
kaydedilen inkişaflar neticesinde .meydana gelen, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Andlaşması 
(GATT), Avrupa Ekonomi Komisyonu ,(ECE), Avrupa Dktüsadi îş Birliği Teşkilâtı (OEEC) ve ye
rine Ikaim olan İktisadi ftş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtı (OEGD), Gıda ve Tarım Teşkilâtı (PAO) 
ve nihayet Birleşmiş Milletler Ekonomi ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) ve Ortak Pazar (EEC) gîbî 
milletlerarası andlaşmalar ve teşekküllerle olanmünasebetlerimiz Bakanlığımıza ve dolayısiyle dış-
teşkilâtına sözü geçen teşekküllerle olan temas zarureti dolayısiyle birçok yeni ve mütenevvî gö
revler yüklemiştir. 

Ayrıca, '6.7.1960 tarihli ve 13 sayılı Kanunla Bakanlığımıza verilmiş bulunan yeni ve çeşitli gö
renler de, Bakanlığımız Dış Ticaret Dairesinin ve dolayısiyle dış teşkilâtının ıgorev sahasını geniş
letmiş ve (mesuliyetlerini de artırmıştır. 

'Bunlara ilâveten ve memleketimizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar muvacehesinde daha 
da büyük bir önem arz eden, yıllardan beri devamlı olarak açık veren ticaret ve dolayısiyle tedi
ye bilançolarımızın ihracatımızın igeliştirİlmesi suretiyle biç değilse ( mütevazin bir hale ıgetiritonesi, 
tBeş Yıllılk Kalkınma Plânımızda bir gerçek olarak kabul edilmiş boılunduğundan, gerek mevcuıt ih
raç maddelerimizin 'ilhıraoatınm artırılmasında ve ıgerek bunlara ilâveden yeni yarı mamul ve ma
mul maddelerimizin dış pazarlarda tanıtılmasında ve sürümlerinin temininde (ticaret müşavir ve 
ataşeliklerimizin Ibüyük ıgayretler sarf etmesi (gerekmektedir. 

Dünya ticaretindeki gelişmenin tediye usullerinde kabul edilen ıserbestîye müterafik olarak 
arttığı ıgöz önünde tutulacak olursa, bu gelişmeden âzami nisbette faydalanabilmenin her şeyden 
ziyade, rakabet şartlarının ıslahına ve mevcut pazarlarda daha fazla müessir olacak şekilde [teşki
latlanmaya ve aynı zamanda da yeni pazarlar buluttımasma-blağlı olduğu şüphesizdir. 

Filhakika, yukarıda da tebarüz eıfctiriıldiğii üzere iktisaden gelişmiş memleketlerin dünya tica
retindeki hisseleri az gelişmiş memleketlere nazaran dalha yüksek olmakla beraber, bu memleketle
rin ticareti de mutlak olarak artmaktadır. Bu cümleden olmak üzere, Afrika'da yeni kurulan 
Devi etlerin durumunu bir misal olarak zikretmek mümkün olduğu gibi, Cenubî ve Şarkî Asya'da 
istiklâllerinle yakın bir mazide kavuşmuş olan memleketleri de dünya ticaretinde yeni ve genişlemek 
istidadını haiz pazarlar olarak kaydetmek yerinde olacaktır. 

Memleketlimiz dış ticaretinin hâlen içinde bulunduğu şartlar muvacehesinde, ihracatımızın 
arttırılabilmesi için içeride yapılan çalışmalara muvazi olarak dışarıda da yeni pazarlar aramanın 
ve temas hâlinde bulunduğumuz memleketlerde de artan rekabet şartlarına intibak edebilmek w 
rakiplerimizin bu memleketlerdeki kesif faaliyetlerine mukabele edebilmek için mevcut Dış Teşki
lâtımızın da takviyesi ve daha verimli bir hâle getirilmesi zaruri bulunmaktadır. 

Ancak yukarıda arzolunan hususların tatbikata intikal ettirilmesinin yeni. kadrolara ihtiyaç 
.göstereceği izahtan varestedir. Nitekim, Birleşik Amerika Devleitlerinıin son tediye muvazenesi 
açıklarının kapatılması mevzuunda ittihaz eylediği tedbirlerin bir halkasını da ihracatı arttırmak 
ve yeni pazarlara yayılmak maksadile mevcut ticaret müşavir ve*ataşelikleri kadrolarının genişle
tilmesi ve adet itibariyle bir misli arttırılması teşkil etmiştir. 

Buna mukabil, Bakanlığımız Teşkilâtı ise halen 18 . 6 . 1947 tarih ve 5102 ısayılı Kanunla, Hart) 
içinde ticari münasebetlerimizin durduğu memleketlerle bu münasebetlerimizin yeniden kurulması 
için Bakanlığımız kadrolarına eklenen ve o tarihte dahi deruhde edilen görevlere nazaran mahdut 
ve bugün için tamamen kifayetsiz kadrolarla çalışmaktadır. 

Yukarda arz olunan durum ve sebepler muvacehesinde gerek ihracatımızın artırılabilmesi ve 
gerek istikbalde memleketimiz için ehemmiyetli birer pazar teşkil etmesi muhtemel bulunan 
memleketlerde yeni dış kollar kurulabilmesi için Bakanlığımız Teşkilât Kanununa bağlı cetvelle
re yeniden 12 kadro eklenmesine mütedair kanun tasarısı ekli olarak takdim kılınmıştır. 
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Ticaret Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Ticaret Komisyonu 8.7. 1963 

E saf No : 1/485 
Kurar No : 54 

Yüksek Başkanlığa 

(Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna (bağlı (1) sayılı 
cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmına bâzı kadroların ilâvesi hakkındaki kanun tasarısı, Ticaret Ba-
kanlığı temsilcilednm de iştiraki ile 5.7.1963 günü Komisyonumuzda görüşüldü. 

Kanun tasarısının gerekçesinin tetkikinden ve verilen şifahi izahattan, içeride ve bilhassa dı
şarıda kendine mevdu çeşitli görevleri, mezkûr Bakanlığın, harb öncesi yıllarında alınmış (bulu
nan dar 've mahdut kadrölar'la ifaya gayret gösterdiği anlaşılmıştır. Halbuki dünya ticaretinin 
harb sonrası yıllarda çok (büyük gelişmeler kaydetmesi ve her memleketin ihracatını 'artırma yo
lunda büyük ıgayr etlere girişmesi, bul meyanda alıcının ayağına gidilerek ımaliann tanıtılması, pa
zar araştırmaları yapılması, rakabet şartlarının tesbiti ve sürüm imkânlarının' fazlalaştırılması 
lüzumu muvacehesinde bütün memleketler dış ticaret temsilcilerini adeden artırmışlar ve bu ara
da iktiisaden gelişmekte olan ve ayrıca istiklâllerini yeni kazanan memleketler piyasalarına sürat
le girmek amaciyle buralarda da yeni temsilcilikler ihdas etmişlerdir. 

Memleketimizin ekonomik kalkınmasını süratle sıağlıyacak en müessir unsurlardan fbîri de ih
racat olduğuna göre, mevcut pazarlara gerek miktar ıgerek çeşit itibariyle ihracatımızın artırılması 
ve yeni pazarlar bularak buralara da mallarımızın devamlı sürümü imkânlarını hazırlıyarak ihraca
tımızın âzami derecede geliştirilmesine çalışılması bir zarurettir. Bu hususların yerine getiırilelbil-
mesi ide iancak, yabancı memleketlerdeki dış ticaret teşkilâtımızın mevcutlarının ıtakıviye edilmıesi 
ve mevcut bulunmıyan rnıem'l©ketlerde de yeni temsilcilikler ihdası suretiyle mümkün olabilecektir. 
îhraç mallarımız için büyük bir pazar olmak istidadını (gösteren iktisaden inkişaf halindeki mem
leketler ve istiklâllerini son zamanlarda kazanan ülkelerde yeni dış ticaret temsilcilikleri açılması 
mevzuu da göz önünde tutulmıaya şayan (görülmüştür. 

Yukarda hulasaten arz olunan sebepler muvacehesinde, istenilen ilâve 12 kadronun astgari bir 
had olduğu anlaşılmaktadır. Halbuki hizmetin lâyıkiyle ifa edilebilmesi için, kadroların adeden 
ve derece itibariyle yükseltilmesinin bir zaruret ve (hattâ şart olduğu kanaatine varlknışltır. 

îhracat mevsiminin /çok yaklaşmış olması göz önünde - bulundurularak, tasarının «öncelik ve 
ivedilikle» (görüşülmesi ve böylelikle bu ihracat mevsiminde yeni kadrolardan istifade edilerek 
gayenin biran evvel tahakkuk ettirilmesi, teklifteki ıon iki kadronun asgari bir had teşkil ettiği 
ve ilk fırsatta tekrar munzam kadrolar istenmesinin elzem (bullunduğu kanaati ile'tasarının ka
bulü kararlaştırılmıştır. > 
* Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa! sunulur. 

Başkan ve bu kanun 
için ıSözcü Başkan V. - Kâtip 

îzmir Balıkesir iSiirt Bursa 
A. Ertunga C^Kanpulat H. özgen Z. Uğur 

İstanbul 
V. özarar 
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Bütçe ve Plân Komisyonunun raporu 

Millet Meslisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 12 .7 .1963 

Esas : No.1/485 
Karar : No.130 

Millet Meçlisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza1 havale edilmiş bulunan, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı Cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmına bâzı kadroların 
eklenmesi hakkındaki • kanun tasarısı Ticaret ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle 
tetkik ve müzakere edildi. 

Devletlerarası ticaret bilhassa harp sonrasından bu yana büyük inkişaf kaydetmiştir. Ticari 
faaliyet artık aktif bir veçhe almıştır. Talep bekliyen pazarlar yerine, talebin ayağına giden, 
talebi teşvik eden ve yeni talep yaratan pazarlar sistemine gidilmiştir. Bu gidiş yabancı devlet
lerde ticari dış temsilcilikler ihdasını gerektirdiği kadar iktisaden yeni1 gelişmekte olan ve hatta 
istiklâllerini yeni kazanan memleketlerde de bu kuruluş kollarının atılmasını icabettirmektedir. 

En müessir unsurlarla ekonomik kalkınma hedefinde olması icabeden memleketimiz de ihraca
tını artırması, mallarının sürümünün sağlanması için dış pazarlarda varlığını göstermesi zarure
tindedir. 

Bu zaruretin çabası içinde olan memleketimiz milletlerarası ticari anlaşmalara katılmış, müna
sebetlerimizin hiç olmadığı veya harb sebebiyle kesildiği' memleketlerle münasebetler tesis etmiştir. 

Komisyonumuz, bu gayret ve faaliyetin istenilen müsbet gayeye varmasında Ticaret Bakanlığı 
teşkilâtının adeden de yeterli olması gerektiğini müşahade etmiş, lüzumlu yerlerde dış temsilciliklerin 
ihdası zaruretine inanmıştır. Bu sebeple 1947 tarihindeki kadrosiyle çalışmakta olan Ticaret Ba
kanlığının Dış Temsilcilikler kısmına 12 kadronun ilâvesini derpiş eden kanun tasarısı ve cetveli 
aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz olunmak üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

(Başkan Sözcü Kâtip 
Hatay Ordu Yozigat * Aydın 
Ş. İnal A. H. Onvat V. Uyar 1. Sezgin 

(Balıkesir Çanaikkale Giresun îçel 
A. A. Bolak '§. İnan 1. E. KıUçoğhı S. Kutlay 

Gümüşane Kars Konya !Mardin 
S. Savam K. Okyay H. ö. Yılmaz Ş. Aysan 

İmzada Ibuluttiamadı 

Sinop 
M. AUcanoğlv, 
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Sivas 
"M. Vural 



HÜKÜMETİN TEKIiM 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmına bozu kad

roların eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 30.6.1939 tarihli ve 3656 sa
yılı Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te
adülüne dair olan kanuna bağlı (1) sayılı cet
velin Ticaret Bakanlığı kısmına ilişik cetvelde 
yaslı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
banlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 
A. Ş. Ağanoğlu 

15.6.1963 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bıakanı 

R. Aybar 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

Millî Savunma Bıakanı 
/. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük, 

İçişleri Bakanı 
H. O. Bekata 

Maliye B'akanı 
F. Melen 

Millî Eğitim. (Bakana Y. Bayındırlık Bakanı V. 
/. Sancar F. Melen 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

Çrüm. ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Ulaştırma Bakanı V. 
R. Aybar 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Tarım Balkana 
M. İzmen 

Çalışma Bakana. V. 
T. Feyzioğlu 

Sanayi Bakanı Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 
F. Çelikbaş C. T. Karasapan 

imar ve îfckân Balkanı 
F. K. Oökay 

CETVEL 

Derece 

4 
6 
7 
8 
9 

Dış kurulu§ memurları 

Memuriyet unvanı 

Ticaret müşaviri 
Ticaret Müşaviri veya Ticaret Ataşesi 
Ticaret Ataşesi 
Ticaret Müşavir veya Ataşe Yardımcısı 
Ticaret Müşavir veya Ataşe Yardımcısı 

Aded 

4 
1 
1 
4 
2 

Aylık 
tutan 

1 250 
950 
800 
700 
«00 

*0*> 
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