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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı Feridun Cemal Erkin'e, dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ke
mal. Satır 'm vekillik edeceğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunul
du. 

Özel Öğretim Kurumları kanunu tasarısı ile 
bu ikouudaiki tekliflerin, Komisyona giden 9 ncu 
maddesi dışındaki maddeleri üzerinde görüşme
ler tanı anılandı. 

Devlet Parsoııeli Meslek Teşekkülleri 'kanu
nu tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler ta
mamlanarak 1 nei maddesi kabul olundu. 

Niğde Milletvekili Asım E ren'in, Niğde İlin
de büyük zarara sebebiyet veren dolu ve sel âfe
ti dolayısiyle meydana gelen lıayvan hastalık
larını önlemek ve meskenleri yıkılan halka yar
dım yapmak hususunda ue düşünüldüğüne dair 

sorusuna İmar ve İskân Bakanı Ceiâlettin Üzer, 
Manisa Milletvekili llurrem Kubat'm, Türki

ye'de oturan ve çalışmakta olan Yunan uyruklu 
kişilerin miktarına, ve bunlardan ne 'kadarının 
Gelir Vergisi ödediğine dair Barbakandan soru
suna Maliye Bakanı Ferid Melen ve 

Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, 
kooperatifçiliğimizin geliştirilmesi için yeni bir 
mevzuatın hazırlanmakta bulunduğunun doğru 
olup olmadığına dair sorusuna. Ticaret Bakanı 
Fennî Islimyeli, cevap verdiler. 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Antal
ya Belediye .sınırları dâhilinde, Evkafa ait, ne 
kadar boş arazi bulunduğuna ve satılan gayri
menkul! erden ne kadar gelir sağlandığına dair 
Devlet Bakanından, 

Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kılıçoğ-
lu'nun,; 
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Giresun ilinde yapılması kararlaştırılan kâ
ğıt hamuru fabrikasının inşa yerinin kati olarak 
tâyin olunup olunmadığına dair Sanayi Baka
nından; 

Kaç ilde il radyosu olduğuna ve bu radyola
rın nasıl kurulduğuna dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından, 

İstanbul Mithatpaşa Stadyoınuımn ışıklan
dırma tesisatının hangi firmaya ihale edildiğine 
dair Devlet Bakanından, 

Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, NATO 
kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkmaması sebebine ve ne 
zaman çakacağının umulduğuna dair Başbakan
dan ve 

Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'in, Gümrük 
vo Tekel Bakanlığı Teşkilât Kanununun, bugü-

8özlü sorular 
1. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydın çer'in, 

Atatürk Orman Çiftliğinde bulunan ağaçların 
imar ve bakımı ikonusunda ne düşünüldüğüne 
dair sözlü soru önergesi, Tarım Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/986) 

2. — Ankara Milletvekili Muhlis Ete'nin, 
memleketimizde bir otomobil sanayii kurulması 
hususunda hazırlıklar yapıldığı hakkındaki be
yanata dair sözlü soru önergesi, Sanayi Bakan-

2. — GELEN 

Tasan 
1. Nüfus kanunu tasarısı (1/735) (Dı

şişleri, Adalet, İçişleri ve Plân Komisyonları
na) 

Teklifler 
2. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi 

Gerger'in, 12 . 4 . 1952 tarih ve 5917 sayılı 
Gayrimenkule tecavüzün defi hakkındaki Ka
nunun tadiline dair kanun teklifi (2/746) (içiş
leri ve Adalet komisyonlarına.) 

3. — Cumhuriyet Seenatosu Urfa Üyesi Vasfi 
Gerger'in, mahalle ve çarşı bekçileri hakkında 
kanun teklifi. (2/747) (Maliye, İçişleri ve Plân 
komisyonlarına.) 
. 4 . — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi M. 

Hilmi- Onat'm, silâhlı kuvvetler sağlık perso
neline -verilecek- tazminat hakkında kanun tekli

ne kadar, Meclise sevk edilmemesi sebebine da
ir Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü soruları, 
soru sahipleri ikinci defa hazır bulunmadıkla
rından, düştüler. 

800, 806 ve 813 sayılı sorular ilgili Bakanla
rın Genel Kurulda hazır bulunmamaları sebebiy
le gelecek soru gününe bırakıldı. 

24 . 11 . 1964 Salı günü saat 15 te toplanıl
mak üzere (saat 18,05 te) birleşime son veril
di. 

Başkan Kâtip 
Yozgat 

Fuad Sirmen ismet Kapısız 
Kâtip 
Siirt 

Süreyya öner 

lığına gönderilmiştir. (6/987) 
3. — Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'm, 

Bingöl - Karlıova yoluna 1963 ve 1964 yılların
da ne miktar para harcandığına dair sözlü soru 
önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/988) 

4. •__ Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'ın, 
Nurculuğun ne olduğuna ve Tüzüğü 'bulunup 
.bulunmadığına dair sözlü soru önergesi, Başba
kanlığa gönderilmiştir. (6/989) 

KÂĞITLAR 

fi (2/748) (İçişleri, Millî Savunma^ve Plân ko
misyonlarına.) 

5. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu"-
ımn Yunan Parlâmento üyelerinin Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryolları üzerinde meccanen 
seyahatleri hakkındaki Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanlın teklifi (2/749) (Dış
işleri, Ulaştırma ve Plân komisyonlarına) 

6. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlıf-
nun 1340 tarihli Telgraf ve Telefon Kanununun 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi 
(2/750) (Ulaştırma ve Plân komisyonlarına) 

7. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğhı'-
nun, İller Kanununa ek kanun teklifi (2/751) 
(içişleri ve Plân komisyonlarına) 

8. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, 4 . 7 . 1960 tarih ve 8 sayılı Kanunun kal-

SORULAR 
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M. Meclisi B:12 
dırılmaşma dair kanun teklifi (2/752) (Adalet 
ve içişleri komisyonlarına) 

•:!). — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
mın, Emeklilik Kanununa ek kanun teklifi 
(2/753) (imar ve iskân, Maliye ve Plân komis
yonlarına) 

Tezkereler 

10. — Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğlu'-
nun, yasama dokunul madiğinin kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/1014) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona.) 

11. — Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğlu'-
ııun, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/1015) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona.) 

12. - - Kayseri Milletvekili Vedat Âli Özkan'-

24.11,1964 O : 1 
m, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/1016) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona.) 

13. __. Porselen ve Çini Fabrikaları Limitet 
Şirketinin 1062 yılma ait hesap ve işlemlerinin 
sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/10.17) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Kom isyonuna.) 

14. — Sakarya Milletvekili Hami Tezkan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/1018) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona.) 

15. — Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait Yük
sek Denetleme Kurulunca hazırlanan raporların 
gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/1019) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonuna.) 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 15.00 

BAŞKAN — Fuad Sirmen 

KÂTÎPLER : Nevzat Şener (Amasya), Veli Uyar (Yozgat) 

BALKAN - - Sayın arkadaşlar, Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Lütfen 
beyaz düğmelere basınız. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Dışişleri Bakam Feridun Cemal Er-
kin'in, Moskova'ya yaptığı gezi ve dolayısiyle 
Sovyetler Birliği ile olan siyasi münasebetlerimiz 
hakkında demeci 

BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanımız gün
dem dışı söz istemiştir. Buyurunuz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 
ERKÎN — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla

rım, 30 Ekim ile 6 Kasım tarihleri arasında Sov
yetler Birliği Hükümetinin daveti üzerine yap
tığım Moskova ziyareti hakkında izahat vermek 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Türkiye'nin Sovyetler Birliği ile münasebet* 
lerinin yakın tarihimizde takibettiği seyri bili. 
yorsunuz. istiklâl mücadelemiz sırasında, Rusya'. 
da Komünist ihtilâlini takiben, idareyi devralan, 
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% Meclisi B : 10 
Sovyet Hükümetiyle münasebetlerimiz çok dos
tane olmuştur. 16 Mart 1921 de, aramızda, bir 
Dostluk ve işbirliği Andlaşması aktedilmiş, bu 
andlaşmayla hudut ihtilâfları halledilmiştir. Lo
zan'dan sonra, 1925 te, iki memleket bir ademi-
tecavüz ve dostluk paktı imzalamışlar ve bu pakt 
1929 da aktedilen bir protokol ile temdidedil-
miştir. Aynı pakt, 1945 e kadar yürürlükte kal
mıştır. 1929 dan sonra iki taraf Devlet adamları 
ziyaretler, teati etmişlerdir. 1933 te bir Ticaret 
Andlaşması imzalanmış ve Sovyetler Birliği 
Türkiye'ye sınai krediler açmıştır. Bu siyaset, 
Atatürk'ün, bütün komşu devletlerle iyi geçin
mek Umdesine uygun olarak yürütülmüş ve 
Türkiye bu umdeye sadık kalarak, Sovyetler 
Birliği ile karşılıklı itimada müstenit dostane 
münasebetler idamesine daima gayret sarf et
miştir. İkinci Cihan Harbi tehlikesi belirdiği 
sırada, Türk Hükümeti, yine avnı zihniyet için
de hareket ederek, Sovyetler Birlisi ile işbirliği 
politikası gütmek, istemiştir. Maalesef, 1939 da, 
Sovyetler Birliği, Almanya ile imzaladığı ade-
mitecavüz paktından sonra, Türkiye've karşı 
tutumunu değiştirmiş, Türkiye ile işbirliğini 
reddetmiş ve memleketimize karşı, gayridosta-
ne bir tutum takınmıştır. 1941 de Alman - Sov
yet harbinin başlaması ile bu tutumda kısmen 
değişiklik olmuşsa da, Stalingrad Muharebesin
den sonra, harb talihinin değişmesi üzerine, 
Sovyetler Birliği, yeniden, Türkiye'ye karşı 
menfi siyasetine avdet etmiştir. 

ikinci Cihan Harbinin hemen akabinde, sa
vaştan muzaffer çıkan ve Avrupa'da Almanya'
nın ta ortasına kadar ilerliven Rusya'nın, ağır 
tazyiki ve üs ve arazi talepleri karşısında kal
mıştık. O zaman hiçbir kolektif güvenlik siste
mine dâhil olmıvan Türkiye, tek başına, büvük 
bir azim ve metanetle vatanın tonrak bütünlü
ğüne karşı tevcih edilen bu istekleri reddet
mişti. 

Güvenliğinin tehdit altında kalması karşı
sında, Türkiye, Avrupa'da bir tecavüzü önle
mek için, Birleşmiş Milletler Yasasının 51 nci 
maddesine uygun olarak, ilk önce, Batı Avrupa 
Devletleri arasında kurulan ve daha sonra Bir
leşik Amerika'nın da iltihakı ile genişliyen 
kolektif güvenlik sistemine dâhil olmaya gay
ret sarf etmiştir. Bu gayretler neticesinde, Tür
kiye, .1952 yılı başında NATO gibi, sağlam bir 
ittifaka üye olmuş, bu ittifak ile, tecavüze karşı, 
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dünyanın en kuvvetli devletlerinin desteğini 
sağlamış ve ayrıca, NATO içindeki dayanışma
nın ifadesi olan askerî ve ekonomik yardımlar 
sayesinde, savunma gücünü büyük ölçüde ge
liştirmiştir. Türkiye'nin güvenliğini bu şekilde 
sağlamasından sonra, Sovyetler Birliğinin Tür
kiye'ye karşı tutumu tedricen değişmiş ve bil
hassa 1953 de Stalin'in ölümünü .takiben, Sov
yetler Hükümeti, «sulh içinde beraber yaşa
mak» siyasetinin çerçevesi içinde, daha evvel ileri 
sürdüğü arazi taleplerinden vazgeçtiğini bildir
miştir. Bununla beraber, münasebetlerimizde 
kısa zamanda müsbet bir inkişaf kaydedileme-
miş, Sovyetler Birliğinin NATO'ya husumeti 
ve Orta - Doğudaki siyasetiyle Türkiye'nin (hu 
bölgenin savunmasını temin için serfettiği gay
retler, iki memleket arasında devamlı olarak 
bir gerginlik unsuru teşkil etmiştir. 

Esasen, hatırlıyacağınız veçhile; Stalin'in 
ölümünden sonra, genel olarak Sovyet - Batı 
münasebetleri muhtelif safhalardan geçmiş yu
muşama ve gerginlik devreleri birbirini taki-
betmiş, Sovyet Rusya 1950 Berlin buhranında 
olduğu gibi, zaman zaman Batıya, karşı soğuk 
harb taarruzlarına girişmiştir. Bununla bera
ber, bu devrede, bütün NATO müttefiklerimi
zin, Sovyet Hükümetiyle yüksek seviyede kon
feranslar akdettikleri, iki taraf devlet adamla
rının birbirlerini ziyaret ettikleri, Doğu ile 
Batı arasında ticari ve kültürel münasebetle
rin gittikçe gelişen bir tempoda arttığı müşa
hede edilmiştir. 

1960 senesinden beri Sovyetlerle münase
betlerimiz umumiyetle normal Ibir mecra taki-
betraiştir. Karşılıklı olarak Hükümetlerimiz, bu 
münasebetlerin daima daha fazla inkişaf etme
si ihtiyacını hissetmişler ve cari meselelerin hal
li hususunda müsbet adımlar atmışlardır. Biz 
hattâ haksızlığa uğradığımız çok gergin sa
manlarda bile Sovyetler Birliği milletleri ile 
Türk Milleti arsında düşmanlık duygularının 
yarasını bırakacak hareket ve sözlerden daima 
kaçınmışındır. Siyasi buhranlar, bu müddet 
esnasında eksik olmamıştır. Küba krizi esnasında 
Sovyet Hükümeti, bir ara Küba'daki Sovyet 
füzelerinin çekilmesiyle Türkiye'deki orta men
zilli füzelerin kaldırılması arasında bir muva-
zlik tesis etmek istemiş, fakat böyle bir takasa 
bizim ve Amerika'nın razı olmamamız üzerine 
bu teşebbüslerinden sarfınazar eylemiştir. Bu-
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nımla beraber Küba krizi Türkiye'nin ne ka
dar hassas bir bölgede bulunduğunu hat ırlat
mak suretiyle memleketimizin güvenlik prob
leminin hayatî önemini bir kere daha tebarüz 
ettirmiştir. Şurası da hatırlamaya değer; .Jüpi
ter füzelerinin kaldırılması bahis konusu oldu
ğu vakit, biz bu kararı kolaylaştırdık ve Sovyet
ler Birliği ile aramızdaki bu çekişme konusu
nun bertaraf edilmesinden memnunluk duy
duk. 

Bu kısa tarihçenin de gösterdiği gibi, Sov
yetlerle münasebetlerimizin normalleşmesinin ve 
düzelmesinin ilk şartı, Sovyetler Birliğinin, 
Türkiye'nin güvenlik tertipleri içindeki yerini 
kabul etmesine bağlı idi. Sovyet Hükümeti, son 
senelerde Türkiye'nin NATO içindeki mevkii
nin, ikili münasebetlerin geliştirilmesine engel 
teşkil etmiyeceğini bize ifade etmiş, hattâ bu 
hususu 28 Haziran 1960 da Hrıışçov, Devlet 
Başkanımıza gönderdiği mesajda teyid ve bu 
çerçeve içinde iyi komşuluk münasebetleri te
sisini ve iki memleket arasındaki ticaretin ve 
kütürel temasların artırılmasını teklif etmiş
tir. Türkiye de, eskiden beri bütün komşuları 
ile karşılıklı itimada müstenit iyi komşuluk 
münasebetlerinin idamesini, dı§ siyasetinin te
mel prensiplerinden biri olarak benimsemiş 
olduğundan, bu teklifleri memnuniyetle karşı
lamıştır. Sovyetler Birliği Hükümeti Dışişleri 
Bakanı Sayın Gromiko'nun vâki daveti üzeri
ne, Moskova ziyaretim işte bu çerçeve içinde 
vukubulmuştur. 

Moskova'ya yaptığım ziyaret esnasında, Par
ti Başkâtibi Sayın Zrejnev, Sovyet Prezidyumu 
Başkanı Mi koyan, Başbakan Kossigin, Başba
kan Yardımcısı Varnoj, Dışişleri Bakanı Gro-
miko ve Dış Ticaret Bıakanı Patoliçef ile uzun 
uzun görüştük. Ayrıca diğer Sovyet recali ile 
de samimî temas ve konuşmalarımız oldu. 

Bütün bu görüşmeler, son derece dostane 
bir hava içinde geçti. Sovyet muhataplarım dai
ma Atatürk ve Lenin zamanında kurulmuş olan 
dostluğun muhafazasını ve münasebetlerimizin 
geliştirilmesini arzu 'ettiklerini beyan ettiler ve 
heyetimize çok sıcak bir ilgi ve itibar göster
diler. 

Bütün askerî paktlar gibi, NATO ittifakını 
da tasvibetmediklerini, mamafih Türkiye'nin bu 
pakta dâhil olmasının, Türk - Sovyet münasebet
lerinin inkişafına engel teşkil eylemiyeceğini 
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belirttiler. Sosyal sistemleri farklı devletlerin 
«barış içinde bir arada yaşamaları» prensibine 
bağlı olduklarını, barışın takviyesi için çalış
maya devam edeceklerini bildirdiler. Bu esas
lar dairesinde, memleketimiz ile Sovyetler Bir
liği arasında, bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve. 
hak eşitliği prensiplerine saygı göstererek, 
iyi komşuluk münasebetlerinin takviyesi husu
sunda mutabık kaldık. 

Görüşmeler sonunda, neşredilen müşterek 
tebliğde de belirtildiği veçhile, kültürel mü
nasebetleri tanzim etmek için bir kültür An
laşması imzaladık. Şimdiye kadar, her sene im
zalanan protokoller gereğince, kültür sahasın
da, Sovyetlerle esasen temaslar cereyan edegel-
mekte idi. Bu kere aktedilen' kültür Anlaşma
sının gayesi, bu faaliyetleri bir programa bağ
lamaktır. Adlaşmada derpiş olunan faaliyet
lerin fiilen tahakkuku, eskiden olduğu gibi, tes-
})it edilecek senelik programlara ve bunları yü 
rütecek protokollara tabi olacaktır. Bu prog
ramların şümulü, ilgili diğer bütün makamla
rımızla birlikte hazırlanacak ve temasların 
ınunrasıran kültürel ve ilmî bir mahiyette ol
masına tabiatiyle, itina gösterilecektir. 

Şunu da istitradan arz edeyim ki; Sovyet
ler Birliği'nin diğer müttefiklerimizle, mese
lâ Birleşik Amerika ile akdetmiş olduğu kültür 
anlaşmaları, çok daha geniş' hükümler ihtiva 
etmekte, ve talebe burslarını, radyo ve televiz
yon neşriyatı münasebetlerini, öngörmektedir. 
Bizim akdettiğimiz anlaşmada, Ibu çeşit müna
sebetlere yer verilmemiştir. 

Ticari sahada münasebetleri genişletmek 
maksadiyle Sovyetler Birliği'nin ve Türkiye'
nin birbirlerinden vâki ithalâtı artırmaları' 
hususunda da, prensip mutabakatına vardık 
ve bu mutabakatın tatbik mevkiine konması için 
karşılıklı olarak, eksper grupları gönderilmesi
ni derpiş ettik. Bu eksperler, piyasa şartları ve 
alınabilecek mallar üzerinde incelemeler ya
pacaklardır. 

Moskova'da, millî bir dâvamız haline gelmiş 
olan ve dış politikamızın belli başlı meselesini 
teşkil eden Kıbrıs konusu üzerinde de, çok ge
niş görüş teatilerinde bulunduk. Bildiğiniz gibi, 
şimdiye kadar bu konuda, Sovyetlerle aramızda, 
ciddî görüş farkları mevcuttu, özellikle, andlaş--
malardan doğan meşru haklarımıza istinaden, 
Türk cematini katliamdan korumak amaciyle, 
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ne zaman müdahale teşebbüsünde bulunsak, 
Sovyetler bizi şiddetle tenkidetmiş, Kıbrıs'a mü
dahale edemiyeceğimizi ileri sürmüş, zaman za
man tehditkâr lisan kullanmış, NATO'yu Kıb-
rıs'ı kendi nüfuzu altına almak istemekle it
ham eylemiş ve Makarios'u Güvenlik Konse
yin'de desteklemiştir. 

Moskova'da, Sovyet Hariciye Nazırına Kıb
rıs meselesinin gelişmelerinin sebeplerini ve 
Türkiye'nin Kıbrıs politikasının esaslarını, uzun 
uzun izah ettim. Türkiye'nin Kıbrıs üzerinde 
tek taraflı hiçbir toprak emeli olmadığını, tek 
endişemizin güvenliğimizi ve Türk cemaatinin 
meşru hak ve menfaatlerini korumak olduğu
nu bilhassa belirttim. 

Kıbrıs konusunda Sovyetler Birliği Hükü
meti ile, vardığımız mutabakata, görüşmeler so
nunda neşredilen tebliğde geniş yer verilmiş
tir. Görmüş olacağınız veçhile bu mutabaka
tın önemli noktaları şunlardır. 

Bir kere Andlaşmalara, saygı gösterilmesi 
ve insan ana haklarına, riayet edilmesi pren
sipleri teyidedilmiştir. Her ne kadar bunlar 
tebliğde Kıbrıs konusu haricinde zikredilmiş-
se de, umumi prensipler olmaları itibariyle, her 
meseleye raei olduklarında şüphe yoktur. 

Kıbrıs meselesinin hallinde, Kıbrıs'ın ba
ğımsızlığına ve toprak bütünlüğüne riayet esa
sı kabul edilmiştir. Bu suretle, Sovyetler Bir
liği, Enosis'i tasvibetmediğini ve buna aleyhtar 
olduğunu resmen açıklamış bulunmaktadır. 

Keza meselenin hallinde, her iki millî ce
maatin kanuni haklarına riayet ve iki millî ce
maatin varlığını tanımak gerektiği hususunda 
mutabakata varılmıştır. Varılacak hal taıızınm 
iki millî cemaatin ayrı varlığını tanıma esası
na istinadetmesi ieabettiğine dair ifade, Rum 
ekseriyetinin hâkimiyet esasının hoş görülme
diğini ve iki cemaat arasında muvazenenin sağ
lanmasının istihdaf edildiğini göstermektedir. 
Nihayet, tebliğde, ihtilâfın barışçı yollarla hal
ledilmesi üzerinde durulmaktadır ki, Türk Hü
kümeti, başından itibaren, bu noktayı nazarı 
savunmuş ve kuvvet yolu ile tahakkuk ettirile
cek ' emrivakiler i kabul etmiyeeeğini bildirmiş
tir. 

Takdir buyuracağınız veçhile, Kıbrıs mev
zuunda Sovyetler Birliği ile Türkiye'nin görüş
leri arasında, hakikaten, dikkate değer bir ben
zerlik kurulmuş bulunmaktadır. Bu sebeple, 
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Kıbrıs politikamız bakımından, Moskova'da 
alınan neticelerin tatminkâr olduğuna inanıyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar, Sovyetler Birliği ."« 
münasebetlerimizde göz önünde bulundurduğu
muz belli başlı esasları, son Moskova seyaha
timin hangi maksatlara matuf olduğunu ve 
Sovyetler Hükümet ricaliyle görüşmelerimin 
neticelerini arz etmiş bulunuyorum. Bu seyaha
timin, umumi, dış politikamızın prensiplerine 
tamamiyle uygun olduğuna kaaniim. Gayemiz 
her zamanki gibi, Türkiye'nin güvenliğini ve 
âli millî menfaatlerimizi korurken, dünya sül-
hune, kendi imkânlarımız nisbetinde, hadim 
olmak ve komşularımızla gergin havayı berta
raf edip, iyi münasebetler tesis ve idame etmek
tir. Bugünkü dünya şartları altında ve bilhas
sa nükleer bir harbin tehdidi karşısında, bü
tün barış sever dünya, milletlerinin, ideolojile
ri ne olursa olsun, bir çatışmayı önlemek mak-
sadiylc anlaşma imkânlarını âzami derecede 
araştırdıklarını müşahede etmekteyiz. Türki
ye'nin bu cereyana karşı bigâne kalması ve 
büyük komşusunun karşılıklı münasebetlerimi
zi ıslah hususundaki çağrılarını mukabelemiz 
bırakması, kabili tasavvur olmadığı gibi, men
faatlerimize de uygun düşmezdi. Hükümeti
miz, bu düşüncelerle mütehalli olarak, Türki
ye'nin etrafında bir barış çemberi yaratmak, 
bütün komşulariyle dostane münasebetler kur
mak, Asya - Afrika memleketleriyle daha ke
sif ve daha canlı münasebetler tesis etmek, Tür
kiye'nin, dünya politikasında önemli bir rol de
ruhte etmesini sağlıyacak şartları yaratmak ve 
millî dâvalarımıza kabil olduğu kadar, geniş 
destek temin etmek azim ve kararındadır. 

Maruzatımı bitirirken hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

2. — Gümrük ve Tekel Bakanı Mehmet Yü-
• celer'in, İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, Ege 
Bölgesi tütün ekicilerini tefeciler elinden kur
tarmak üzere gerekli yardımların yapılmasına 
dair yaptığı konuşmaya cevabi demeci. 

BAŞKAN — Sayın Gümrük ve Tekel Ba
kanı da gündem dışı söz istemiştir. Buyuran 
efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MEHMET 
YÜCELER (Kayseri) _ Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım, tzmir Milletvekili Sayın 
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Şükrü Akkan'm, seyahatte bulunduğum bir sı
rada burada yapmış olduğu gündem dışı bir 
konuşma ile alâkalı bulunan bir mevzua ce
vap vermek üzere huzurunuzu işgal etmiş bu
lunuyorum. 

. Sayın Şükrü Akkan'm, yaptığı bu konuş
mada Bakanlığımı ilgilendiren başlıca konular 
şunlardır: 

Ege Bölgesi tütün ekicilerine de avans ve
rilmesi, piyasanın geçen yıldan erken açılma
sı. teamül haline gelmiş bulunan destekleme 
mubayaalarının bu yıl da yapılacağının ekici
lere duyurulması teklif ve temennisinde bulu
nulmuştur. 

Bu hususlardaki Bakanlığımız görüşü ile, 
yapmakta olduğumuz çalışmalar hakkında iza
hat vermek suretiyle gerek sayın arkadaşımın 
isteklerini cevaplandırmak ve gerekse bu ko
nuda sizleri aydınlatmak üzere söz almış bu
lunuyorum. 

1. Tekel İdaresince, Ege Bölgesi tütün 
ekicilerine de avans verilmesi mevzuu: 

Tütün ekicilerine, tarladaki veya toplanmış 
tütünleri karşılığı olarak Tekel İdaresince 3437 
sayılı Tütün ve Tütün inhisarı Kanununun 
55 nci maddesi hükmü uyarınca verilmekte olan 
avans, bir yardım veya kredi mahiyetinde ol
mayıp sadece müsavi fiyat ve şart dâhilinde 
alış için rüçhan hakkı temini maksadına ma
tuftur. Ticari mânada pey akçesi olan bahse 
mevzu avansı, Tekel İdaresi gibi ihtiyacı bulu
nan tütünleri piyasadan temin etmek üzere 
tüccar da dağıtır. 

Ege Bölgesinde Tekel İdaresince ekicilere 
öteden beri avans verilmemekte idi. 1962 yılı 
mahsulünün az olması dolayısiyle buna lüzum 
hissedilmiş ve 1962 - 1963 yıllarında avans ve
rilmişse de, halen 100 - 115 bin ton arasında 
bulunduğu anlaşılan, bölgenin 1964 yılı tütün 
istihsâlinden Tekel İdaresinin fabrikasyon ih
tiyacının temininde güçlük çekilmiyeceğiııin 
anlaşılması, ayrıca geçen iki yıl için tevzi edi
lebilen 10 - 15 milyon liranın, Ibölgede 190 - 200 
bin ekici olduğuna göre ekici basma 52 - 75 lira 
gibi cüzi bir avans isabet etmesi ve bunun ise 
bir < ekici için hiçbir kıymet ifade etmemesi, 
bahis konusu avansın her ekiciye değil de tü
tünleri iyi olan ekicilere verilmesi halinde ise, 
adam kayrıldığı veya usulsüz tevziat yapıldı
ğı yolunda 'birtakım şikâyetlere yol açması ba-
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kindarından, bu yıl Ege Bölgesinde avans da
ğıtılmasından sarfınazar edilmiştir. 

2. Piyasanın erken açılması : 
Tütün piyasalarının açılması : 
a) Tütünlerin denklenmiş olması, 
b) Mubayaaya esas teşkil edecek tesbit 

muayenelerinin tamamlanması veya büyük bir 
kısmının yapılmış olması, 

c) Tüccarın, elindeki tütünleri satmış bu
lunması ve Ibu suretle yer ve para bakımından 
mubayaa hacminin istenillen seviyeye yüksel
mesi, 

d) Sipariş vermek suretiyle tütün alan 
büyük dış alıcıların piyasaya gelmeleri, 

e) Tekel İdaresince gerek kendi ihtiyacı, 
gerekse Devlet nam ve hesabına yapılacak 
mubayaalar için lüzumlu kredilerin temin edil
miş olması, eldeki stokların mühim kısmı
nın satılarak ambarların 'kısmen boşaltılması, 

Gibi şartların tahakkukuna bağlıdır. 
Bu şartlar yerine getirilmeden açılacak 

piyasanın normal seyrini takibetmesi mümkün 
olamıyacağmdan, vukua geloaek duraklamalar 
ekici ve alıcı üzerinde geniş çapta menfi te
sir uyandırarak, matlup netice elde edilmesini 
imkânsız hale getirebilir. 

Bu itibarla Bakanlığımız, öteden beri tütün 
piyasalarının malın hakiki değerini bulması 
suretiyle ekici yönünden en müsait zamana 
tesadüf ettirilmesine çalışmaktadır. 

3. Destekleme mubayaaları : 
Ekici tütünleri satış piyasalarının destek

lenmesine dair 196 sayılı Kanunun 1 nci mad
desi ekici tütünleri satış piyasalarını destek
lemek üzere Devlet nam ve hesabına lüzum 
görülen yıl ve yerlerde mubayaalar yaptır
maya ve 'bu mubayaalar için uygun göreceği 
müesseselere vazife vermeye Bakanlar Ku
rulunu yetkili kılmıştır. 

Bu yıl da Devlet nam ve hesabına mubayaa 
yapmak vazifesi" Tekel Genel Müdürlüğüne 
tevcih edildiği takdirde vazifenin ifasına ça
lışacağı tabiî olmakla beraber keyfiyet tü
tün ekicilerine de duyurulacaktır. 

4. Ekicilerden kesilen primlerin avans ola
rak 'kullanılması : 

Tütün bedellerinden evvelce tutulmuş olup, 
Ziraat Bankasında hususi bir hesapta topla
nan 98 milyon liralık prim, 30 . 1 . 1963 tarih 

i ve 6/1358 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ge-
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reğince; destekleme tütün mubayaalarında kul
lanılmak üzere, Tekel Genel Müdürlüğü em
rine tahsis edilmiştir. 

Bu para için Tekel Genel Müdürlüğünce 
yüzde 2 nisbetinde faiz ödenmekte ve nihayet 
bütün tütün .mubayaalarında istimal edilmek 
suretiyle ekibinin hizmetine tahsis edilmiş bu
lunmaktadır. 

Bahis konusu para, Ticaret Bakanlığınca ha
zırlanmış olup halen Büyük Millet Meclisi en
cümenlerinde tetkik edilmekte olan tütün tarım 
satış kooperatifleri ve bölge birlikleri ile, Tür
kiye tütün ekicileri genel birliği 'kurulması hak
kındaki tasarının kanunlaşması halinde bu mü-
enseseye devredilecektir. 

Esasen bu .maksatla toplanmış lıulunan ve 
Tekel İdaresinin hiçbir suretle tesahubetmesine 
imkân olmıyan bu paranın, toplanma gayesinin 
dışında ve yukarda arz ettiğim şekilde mal kar
şılığı olarak verilen avans için kullanılması da 
mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, tütün mevzuunda 
ve bilhassa tütün bölgesi ile ilgili bulunan ar
kadaşlarımı bu şekilde aydınlatmış olduğum 
kanısındayım. Şayet fazla malûmat almak isti-
ytenler olursa her zaman cevap vermeye amade
yim, hürmetlerimle. 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Veli Başa-
ran'm, pancar üreticisinin içinde bulunduğu 
güçlüklerin giderilmesi için Hükümetin bir an 
önce yardım elini uzatmasına dair demeci. 

BAŞKAN — Saym Veli Başaran, gündem 
dışı söz istemişsiniz. 

VELİ BAŞARAN (Afyon Karahisar) — 
Pancar hakkında istemiştim. 

BAŞKAN — Kısa olmak üzere buyurun. 
VELÎ BAŞARAN (Afyon Karahisar) — 

Muhterem Başkan, Sayın Milletvekilleri; yüz-
binlerce pancar müstahsilinin içinde bulunduğu 
büyük güçlükleri huzurunuzda belirtmek ve 
Hükümetin gerekli tedbirleri derhal almasını 
sağlamak için >söz almış bulunuyorum. 

1 Mart 1964 yılında, kilosu 15 kuruş olarak 
ilân edilen pancar fiyatlarının henüz Hükümetçe 
bir karara bağlanmadığını, ilgili Bakanın 
4 - 5 gün evvelki beyanatından öğrenmiş bulu
nuyoruz. Bu halin pancar müstahsilinin arasın
da yarattığı şaşkınlığın ne olacağını takdirleri
nize bırakıyorum. 
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2. Mevsim ilerlemiş, yer yer yağmur ve ça

mur hattâ kar başlamış, pancar tarlada bekle
mekte, kantarlar tarafından alınmamakta yahtit 
alınamamaktadır. Hava çartları değiştikçe müs
tahsilin maliyeti artmakta, maazallah pancarla
rın teslim edilmeyip tarlada kalması gibi bir 
telıllike ile de karşı karşıya bulunulmaktadır. Bü
yük bir pancar müstahsilinin telâfisi mümkün 
olmıyan mağduriyetine yol açılmamasının sağ
lanması ve gereken âcil tedbirlerin alınması. 

3. ö te yandan, teslimini bitirmiş bir kısım 
bölgeler de var, bunlar da hâlâ paralarını ala
mamış olmanın sıkıntısı içindedirler. 

Şöyle k i ; tohum alacak ve hazırlanmış tar
lasına tahılını ekecek, parası yok, bekliyor. 
Ziraat Bankasına borcu var, vâdesi dolmuş, Ban
ka sıkıştırıyor. Yer yer ierai takibata geçiyor. 
Müstahsil hem maddeten, hem de .manen ezili
yor, yıpranıyor. 

Muhterem milletvekilleri; 
Vaktinizi almamak için bir kaç kelime ile 

işaret ettiğim şu durumun (ki, Yüksek Heyeti
nizin büyük kısmmca malûmdur.) çiftçi kütle
sini ve millî istihsali ne kadar zarardide edeceği 
de meydandadır. Maksadım sade ilgilileri Mec
lis huzurunda uyarmaktan ibarettir; süratle ha
rekete geçilmesini, Yüce Meclisin hissiyatına 
tercüman olduğuma inanarak, ilgililerden rica 
ederim. Hürmetlerimle. 

4. — Ticaret Bakanı Fennî lalimyeli'nin, 
Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Hükü
metleri arasında yapılan Andlaşma gereğince 
ithal olunacak zirai ve gıdai maddeler ile bedel
siz olarak verilen Amerikan ihtiyaç fazlası mal
zeme, teçhizat ve vasıtaların vergi muafiyeti hak
kındaki kanun tasarısının, geçiöi bir komisyon
da görüşülmesine dair önergesi 

BAŞKAN — önergeler vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 

Birleşik Devletleri Hükümeti arasında sapılan 
zirai istihsal fazlası andlaşmaları gereğince ithal 
olunacak zirai ve gıdai maddeler ile bedelsiz ola
rak verilen Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme, 
teçhizat ve vasıtaların vergi muafiyeti hakkın
daki kanun tasarısının ehemmiyetine ve müsta
celiyetine binaen bir an evvel kanunlaşması için 
havale edilmiş olduğu Ticaret, Ulaştırma, İçiş-
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leri, Tarım, Dışişleri ve Plân komisyonlarından 
ikişer üye seçilerek kurulacak bir geçici komis
yonda görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Ticaret Bakanı 
Fennî îslimyeli 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Eabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

5. — Sakarya Milletvekili Ekrem Alican, Ba
lıkesir Milletvekili A hmet Aydın Bolak ve 27 ar
kadaşının yeniden kurulacak vakıflar hakkında 
kanun teklifinin, geçici bir komisyonda görüşül
mesine dair önergeleri 

BAŞKAN — Okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
«Yeniden kurulacak vakıflar hakkında Kanun» 

Teklifimiz 2/734 sayı ile (Adalet), (İçişleri) 
ve (Bütçe ve Plân) komisyonlarına havale' edil
miştir. 

Mevzuun mahiyetine ve işin ehemmiyetine 
binaen teklifin bu üç komisyondan seçilecek 3 er 
üyeden kurulacak bir geçici komisyonda müza
keresi hususunda karar ittihazına tavassutunuzu 
rica ederiz. 

Saygılarımızla. 
Sakarya 

Ekrem Alican 
Çorum 

Hilmi incesulu 
Balıkesir 

A. Aydın Bolak 
Trabzon 

Ali Şakir Ağanoğlu 

İstanbul 
Saadet Evren 

Gümüşane 
Sabahattin Savacı 

Gümüşane 
Nurettin özdemir 

Zonguldak 
M. Ali Pestil ci 

• İstanbul 
1. Hakkı Tekinel 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bir diğer önerge var onu da okutuyorum. 

6. —- Çalışma Bakanı Vekili ve Turizm ve 
Tanıtma Bakanı Ali İhsan Göğüş'ün îş Kanunu 
tasarısının geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1936 dan beri yürürlükte bulunan 3008 sayılı 

İş Kanunu, yeni girdiğimiz çalışma düzeninde 
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ihtiyaçları karşılıyamaz duruma geldiğinden, 
Hükümetçe Millet Meclisine sunulmuş olan yeni 
tş kanunu tasarısının süratle kanunlaşmasına ih
tiyaç vardır. Fakat 11 komisyona komisyona ha
vale edilmiş bulunan tasarının bu komisyonlarda 
ayrı ayrı görüşülmesi çok zaman alacağından ta
sarının Tarım, Ulaştırma, Sanayi, Millî Savun
ma, Sağlık ve Sosyal Yardım, Bayındırlık, İçiş
leri, Ticaret, Adalet, Çalışma ve Plân komisyon
larının kendi aralarından seçecekleri ikişer üye
den kurulacak bir geçici komisyona havalesinin 
ve görüşülmesinin kararlaştırılmasını saygı ile 
rica ederim. 

Çalışma Bakanı Vekili ve 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

Ali İhsan Göğüs 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. • 

•7. -•— Başbakan İsmet İnönü'nün Devlet me
murları kanun tasarısının geçici bir komisyonda 
görüşülmesine dmr önergesi 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Halen Bütçe ve Plân Komisyonuna lıavah1 

edilmiş olan Devlet Memurları kanunu tasarısı
nın mahiyeti ve şümulü bakımından birçok ba
kanlıklarla alâkalı bulunması ve "aynı zamanda 
biran evvel kanunlaşması gerektiğinden ilgili gö
rülen bakanlıklara mütenazır Adalet, İçişleri, 
Dışişleri, Millî Eğitim, Maliye, Bayındırlık, Sağ
lık ve Sosyal Yardım, Tarım, Çalışma, Tica
ret, Sanayi, Turizm ve Tanıtma komisyonları ile 
Plân ve Bütçe ve Anayasa komisyonlarından iki
şer üye!alınmak suretiyle teşkil olunacak Geçici 
bir. Komisyonda görüşülmesine karar verilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Başbakan 
İsmet İnönü 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

S. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk -
italya Parlâmentolararası Dörtlük Grupu ku
rulması hakkında adı geçen Grup Başkanlığı 
önergesi. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

..i .'Üyelerinin isim listesi ilişikte takdim kılınan 
ve halen faaliyetine devam etmekte olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Türk - İtalya Parlâmento-, 
lararası Dostluk Grupu hakkında, 24 Ocak 1964 
tarih 've 378 sayılı Yasama Meclisleri Dış münase
betlerinin düzenlenmesi hakkında. Kanunun ge
çici maddesi gereğince ve 4 ncü maddesi uyarın
ca Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunca 
karar alınması gerekmektedir. 
; :.'Keyfiyeti Yüksek tasviplerine arz ederim. 

Türk - îtalya Dostluk 
Cİrupu Başkanı 

Adana 
Kasım Gül ek 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Yük
sek malûmları olduğu üzere 378 numaralı Kanun 
gereğince, bundan evvelki teşekkül etmiş olan bü
tün dostluk grupları hüviyetlerini kaybetmiştir. 
Yeni kanunun verdiği ve tesbit ettiği hükümlere 
göre yeni baştan Hükümetin mütalâası alınarak 
ve mütekabiliyet esaslarına göre karşı memle
ket parlâmentosunda da böyle bir dostluk grupıı-
nım mevcudiyeti tesbit edilerek yeniden kurul
masına müşterek Riyaset Divanınca karar veril
miştir. 

Bu önergeyi oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk -
Fransız Parlâmentolararası Dostluk Grupu ku
rulması hakkında adı gecen Grup Başkanlığı 
önergesi. 

BAŞKAN — Yine bu cümleden olmak üzere 
diğer bir önerge vardır; okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kurucu üyelerinin isim listesi ilişikte takdim 

kılınan ve 13 Nisan 1962 tarihinde Parlâmento
muzda teşkil olunan (Parlâmentolararası Türk -
Fransız Dostluk Grupu) hakkında, 24 Ocak 1964 
tarih ve 378 sayılı Yasama Meclisleri dış müna
sebetlerinin düzenlenmesi ile ilgili Kanunun ge
çici maddesi delaletiyle ve 4 ncü maddesi uya
rınca- Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunca 
karar alınması gerekmektedir. 

Keyfiyeti Yüksek tasviplerine arz ederim. 
Parlâmentolararası Türk - Fransız 

Dostluk Grupu Başkanı 
Aydın Senatörü 

'.:.•"-•• Osman Saim Sarıgöllü 
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BAŞKAN —• önergeyi oyunuza sunuyorum, 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

10. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk -
Alman Parlâmentolararası, Dostluk Grupu ku
rulması hakkında adı geçen Grup Başkanlığı 
önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
9 Mayıs 1962 tarihinde kurularak halen faali

yetine devam etmekte olan ve üyelerinin isim 
listesi ilişikte takdim edilen Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Parlâmentolararası Türk - Alman 
Dostluk Grupu için, 24 Ocak 1964 tarih ve 
378 sayılı «Yasama Meclislerinin dış münasebet
lerinin düzenlenmesi hakkında Kanunun geçici 
maddesi delaletiyle 4 ncü maddesi uyarınca» ka
rar alınması gerekmektedir. 

Yüksek tasviplerinize arz ederim. 
Türk - Alman Parlâmentolararası 

Dostluk Grupu Başkanı 
izmir 

Prof. Dr. İzzet .'Birand 

BAŞKAN — Bu önergeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İt. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk -
İngiliz Parlâmentolararası Dostluk Grupu ku
rulması hakkında adı geçen Grup Başkanlığı 
önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyelerinin isim listesi ilişikte takdim kılınan 

ve halen faaliyette bulunan Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Türk - ingiliz Parlâmentolararası 
Dostluk Grupu hakkında, 24 Ocak 1964 tarih ve 
378 sayılı Yasama Meclisleri dış münasebetleri
nin düzenlenmesi hakkında Kanunun geçici mad
desi delaletiyle ve 4 ncü maddesi uyarınca Millot 
Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunca karar alın
ması gerekmektedir. 

Keyfiyeti Yüksek tasviplerine arz ederim. 
Türk - ingiliz Dostluk 

Grupu Başkanı 
Adana 

Kasım Gülek 

BAŞKAN — Buı önergeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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12. — Sayın üyelerden bâzılarım izin veril

mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/1022) 

BAŞKAN — Bâzı milletvekillerine izin veril
mesine dair tezkere vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri Baş
kanlık Divanının 21 . 11 . 1964 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Fuad Sirmen 
Millet Meclisi Başkanı 

Manisa Milletvekili Y. Kadri Karaosman-
oğlu, 10 gün, hastalığına binaen, 16 . 11 . 1964 
tarihinden itibaren. 

Trabzon Milletvekili Kâmuran Ural, 10 gün, 
hastalığına binaen, 10 . 11 . 1964 tarihinden 
itibaren. 

Trabzon Milletvekili A. Rıza Uzuner, 10 gün, 
mazeretine binaen, 8 . 11 . 1964 tarihinden 
itibaren. 

Van Milletvekili Muslih Görentaş, 15 gün, 
mazeretine binaen, 4 . 11 . 1964 tarihinden iti
baren. 

Hatay Milletvekili Abdullah Çilli, 15 gün, 
hastalığına binaen, 1 . 11 . 1964 tarihinden iti
baren. 

Kırklareli Milletvekili H. Tahsin Uzun, 
15 gün, hastalığına binaen, 16 . 11 . 1964 tari
hinden itibaren. 

Bolu Milletvekili Turgut Çulha, 21 gün, 
hastalığına binaen, 9 . 11 . 1964 tarihinden iti
baren. 

Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğlu, 
39 gün, hastalığına binaen, 1 . 11 . 1964 tari
hinden itibaren. 

Ankara Milletvekili İhsan Köknel, 69 gün, 
hastalığına binaen, 1 . 11 . 1964 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN -— Teker teker okutup oylarınıza 
sunacağım. 

. Manisa Milletvekili Y. Kadri Karaosman-
oğlu, lO.gün, hastalığına binaen, 16 .11 .1964 
tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
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Trabzon Milletvekili Kâmuran Ural, 10 gün, 

hastalığına binaen, 10 . 11 . 1964 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Trabzon Milletvekili A. Rıza Uzuner, 10 gün, 
mazeretine binaen, 8 . 11 . 1964 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Van Milletvekili Muslih Görentaş, 15 gün, 
mazeretine binaen, 4 . 11 . 1964 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Hatay Milletvekili Abdullah Çilli, 15 gün, 
hastalığına binaen, 1 . 1 1 . 1964 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Kırklareli Milletvekili H. Tahsin Uzun, 
15 gün, hastalığına binaen, 16 . 11 . 1964 tari
hinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Bolu Milletvekili Turgut Çulha, 21 gün, 
hastalığına binaen, 9 . 11 .1964 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğlu, 
39 gün, hastalığına binaen, 1 . 11 . 1964 tari
hinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Ankara Milletvekili İhsan Köknel, 69 gün, 
hastalığına binaen, 1 . 11 . 1964 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

13. — Bir toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan Ankara Milletvekili İhsan KökneVe öde
neğinin verilmesine dair Başbakanhk tezkeresi. 
(3/1023) 

Genel Kurula : -. 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 

aydan fazla izin alan Ankara Milletvekili İhsan 
Köknel'e ödeneğinin verilebilmesi, İçtüzüğün 
197 nci maddesi gereğince, Genel Kurulun Kara-
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rina bağlı olduğundan; keyfiyet yüce tasvipleri
ne arz olunur. Fuad Sirmen 

Millet Meclisi Başkanı 

24.11.1964 0:1 
BAŞKAN — Kabul edenler. 

Kabul edilmiştir. 
Etmiyenler. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Erzurum Milletvekili Taksin 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 
komisyonları raporları (2/2İ9, 2/237, 2/238, 
2/263) (S. Sayısı: 259) (1) 

BAŞKAN — Komisyon yerini alsın.. Bakan 
burada, arkadaşlar, bu kanunun bütün madde
lerinin müzakeresi bitmişti. Yalnız 8 nci mad
de, kabul edilen önergelerle birlikte komisyona 
ittdo edilmişti. Şimdi komisyonun bu önergeler 
hakkmdakİ raporunu okutuyorum. 

Millet Meöîiâi Yüksek Ba§kaflliğına 
Mraürtim Milletvekili bahsin Telli ve 11 ar

kadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehniöt Âli Demir ve Aydın Üyesi Fikret Tut-
hahğiİ, Erzurum Milletvekili Giyasettin Kara
ca ve İzmir' Milletvekili Mustafa Uyar'in, tes
cil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkında kanun tek
liflerinin Genel Kurulda müzakeresi esnasında 
8 nci maddenin kaldırılması hakkında verilen 
ve Genel Kurulca dikkate alman önerge Ko
misyonumuzca alınmış olduğundan İncelendi 
ve görüşüldü. 

Tescil edilmiyen birleşmelerden doğan .çoculkr 
larm tescili konusunda şimdiye kadar birkaç ka
nun çıkarılmış ve ilerde de çıkarılacaktır. Mezkûr 
kanun teklifi de bu gayeyi gütmektedir. Eğer 
8 nci madde metinden çıkarılır, bu kabil çocuk
lar bir taramaya tabi tutulmaz da ilgililerin ih
tiyarına bırakılırsa kanundan beklenen ga
ye tahakkuk etmemiş olacak, pek çok sayıda 
çocuk tescil edilmemiş bulunacaktır. 

Bu gerçek duranı dikkate alınarak 8 nci 
maddenin metinden çıkarılması Komisyonu-

(1) 259 S. Sayılı basmayazı 7.7, 1964. ta
rihli 121 nci Birleşim tutanağı somma eklidir, 

muzca mahzurlu görülmüş ve bu sebeple d& 
önergeye uyulmamıştır. 

Raporumuz Genel Kurulun tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Bu rapor sözcüsü 
Trabzon Gümüşane 

A. Ş. Ağanoğlu S. Savacı 
Adana Ankara 

K. Sarıibrahimoğlu N. Berkkan 
Artvin Aydın 

S. O. Avcı O. Apaydın 
Diyarbakır Mara§ 

H. Güldöğatt H. F. Evliya 
Kars Niğde 

K. Okyay Rulıi Soyer 
Sinop Trabzon 

M. Alicanoğlu A. Şener 
Trabzon 

A. R. Uzuner 

BAŞKAN — Sarıibrahimoğlu, söz istemiş
siniz, buyurunuz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, maddenin sair husu-
satına bir şey diyeceğim yok. Elbette böyle bir 
'kanun kabul ediliyor ve bunun ciddiyetle taki
bi ve idâri makamlarca emirlerinin yerine geti
rilmesi lâzımdır. Çünkü, gerek İçişleri Komis
yonu metninde ve gerekse Bütçe ve Plân Ko
misyonu metninde 8 nci maddenin son fıkrasın
da «tarama giderleri için kanunun yürürlükte 
bulunduğu süre içerisinde her sene İçişleri Ba
kanlığı bütçesine ödenek konulur» denmıiş-
tir. Ne miktar 'konmuştur? Bu bir kuruş da ola
bilir, bir lira da olabilir. Halbu'ki burada yete
ri kadar bir ödeneğe ihtiyaç vardır. Çünkü ye
teri kadar olmadığı takdirde bu vazife yeteri 
kadar yapılamıyacak demelktir. Bunun için se
kizinci maddenin son fıkrasının «İçişleri Ba
kanlığı bütçesine yeteri kadar ödenek konur» 
şeklinde tadili ile kabulünü istirham ediyorum 
ve bu babda bir değiştirge önergesi vermiş bu
lunmaktayım, Kabulünü istirham ederim. Hür
metlerimle. 
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BAŞKAN — önergeyiokutuy onun. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
8 nci maddenin son fıkrasının; «Tarama gi

derleri için kanunun yürürlükte' bulunduğu sü
re içinde her sene İçişleri 'Bakanlığı bütçesine 
yeteıi adar ödenek konulur.» şeklinde değiştiri
lerek kabulünü arz ve teklif ederimi. 

Saygıyla. 
Adana 

Kemal Sambrahimoğlıı 

BAŞKAN — Komisyon kabul ediyor muf 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ NECİP MtRKELÂMOĞLÜ (İzmir) — Et
miyoruz efendim; metnimizde ısrar ediyoruz. 

BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Belli olmadı ar
kadaşlar. Takriri tekrar oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Komisyon filhal iştirak ediyor mu? efen
dim ? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ NECİP MtRKELÂMOĞLÜ (İzmir) — Ge
ri alıyoruz efendim. (Filhal iştirak etsin ses
leri) 

BAŞKAN — İttihaz edilen karar nazarı iti
bara almadır. İçtüzük hükümlerine göre, Ko
misyon talebettiği için maddeyi Komisyona ve
riyoruz. Diğer iki yürürlük maddesi vardır, 
İm madde geldikten sonra onları görüşürüz. 

Gündemimizin ikinci maddesi; 

2. — Bina kiralan hakkındaki kanun tasa
rısı ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin ' Kara
ca'nın 6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa 
Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü madde
lerinin yeniden tedvini ile 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi re geçici ko
misyon raporu (1/513, 2/526) (M. Meclisi H. 
Sayısı : i58 ve 158 e 2 nci ek) 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci maddesi 
bina, kiraları hakkındaki kanun tasarısıdır. 'Bu
nun bâzı maddeleri Komisyona gitmiştir. Ko
misyon yerini alsın Komisyon hazırlamadı mı 
maddeleri'? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ MÜŞTA
KA UYAR (İzmir) — Hazırlamadı, yeni hazır-
lıyacağız. 
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BAŞKAN — Gündemde sırası gelmiş, lütfen 

kısa bir zamanda hazırlansın. 
Bunu da geçiyoruz efendim. 

3. — Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş 
kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 

(î/321) (S. Sayısı : 532) (1) 

BAŞKAN — Bakan veKonıisyon yerini al
sınlar. • -•" 

Balkan veya adına, yetkili kimse yok ma? 
ıÇVıar sesleri); . ,- . . . .- -'..-.\-y 

•Bu kanıunun öncelikle ıgöraışüilmıeısi itoakkıın* 
da bir teklif vardır, öncelikle ıgörtişülimıeisini 
kabul edenler... Etmiyenler... KJalbuıl edilmiştir. 

Heyeti umıuımiyesi hakkında söz istiyen var 
mı? Buyurun Sayım Ete. 

MUHLİS ElTfE (Ankara,) — Muhterem ar-
kadaşılıaırım bu fcaıııonJlıa 'prodüktivite, yaıhi ilsin 
veriımi muhtelif salhatlaırdıa, ıgenelK ziıraaitte, ge
rek sanayide, 'gerek uilıaştırniiada ve ticarette 
ölçülmeye çalı şalmiaikta dır. İktisat ve teknik 
•elemanlar bu müessesede bir araya gelecekler, 
istiıhsafliıi: - eski tabiriyle - müsmiriyetini ölçme
ye eiaıliışaeaklardır. Bu .yalnız bize baş olan Mır 
şey değiill, •mıuihtelif ıııemiefceıtlierde şop zamam-
liarcla ele lalıntan, bir metot ve buı metotları iş
liye n bir enstitüdür. Bizde de bir müddetten 
beri ıLuısusi nuaihiyette olarak 'vekâletle'r&rıast 
bir komisyon halinde bu müesseseleri; tetkik 
etmek için yerli ve yalbancı mütehassısllar '.çalışr, 
makta, memleketin istihsal nıüesseseıleri'ne1 git
mek te ve bunadaJ üş saıhasıı içinde, işin me de
receye kadar verimli olduklarını ölçmektedir!-. 
I er. l^aikat şimdiye kadar yaıpıllan. mesai dialba 
ziyade hususi miaihiyettc olmuş ve merkezî bir 
•müessese bu işi .millî prodüktiviteye de teşmil 
•etmek suretiyle işi eme mistir. O itibarla, bu ka
nun. başarısı ile ,mullıtelilf vekâletlerden, ınuilıte-, 
lif ilmî müesseselerden ve tatbikatta çallışaii 
kimselerden mürekfcelbolm.ak üzere bir prodük
tivite mıeHkezi kurulmuş ve ibir umuma , Iheyet, 
idare heyeti halinde 'çalışımaktadır.. Şüphesi z 
plâııılı bir devrede ;her saibadaki işin 'esaslı, bir 
sekilide ve objektif olarak ölçülmesi gerekiyor., 
İste bu kanun tasarısı, i'ışlm prodüktivitesini, 
verimini bu şekilde metotlarla ölçmektedir. 
'Betideniz buraya ilâveten bir teklif iarz ediyo-

(1) 532 S, Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

— 640 — 
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ruiiıı. O da şudııı* : Prodüktiviteyi öılıçen mües
seseler arasımda $kiıdiye kadar iki '.müessese 
unuiuiknuştuır. Birisi Yüksek Murakabe Heyeti, 
muhtelif salmalarda Devlet işletmelerini tetkik 
etmekte, bunların iıan'tıatbifl'itelelitıi, k â r getir
me durumlarını ve 'bııııılarm prodüıkti vitesin i, 
iktisadi kudretlerini ölıçmelktedir. O itibarla 
bu ıgrupa Yüksek. Muralkaibe Heyet ini de ilâ
ve etmek lâzımı. 

Bir de prodüktivite ile meşgul olan 'bir ilim 
cemiyetli var-. ') da Türkiye Ekonomi Kuırıı-
ınudur. Bu mevzu üzerinde ııeşıiyaıtta bulun
muş ve tetkikıat yapmıştır. Bu müessesenin de 
diğer müesseselerlebirilikte ilâvesini istiyor ve 
bir takrir veriyorum. Hürmetlerimle. 

(BAŞKAN — Sayın Ali Dizimin. 
lALİ DİZMAN /Tokat) — Mulhterem .arka-

daışlarım, her türlü araştırıcı. faıaiİiyeti destek-
Jemelk-ve teşvik etmıek elbette 'ki, . birinci : va
zifemiz . olmak 'gerekir. .Huşusiyle bu as>nn 
içinde lâyık oldüğuuııuz bir mevkii, elde etmıek 
cabası içinde bir millet plıaraik yeni buluşları 
biran evvel tatbik etmek ve yeni buluşlar iea-
detmeık 'mecburiyetindeyiz. Bu itibarla iaslanda. 
bu 'kanun taısansiylc : taınMiıeıv muia'bık bulun -
nı'ıak gerekir. Anoalk, ben bir 'noktada, zihnimi 
kurealıyan mevzüüı intifcal ettirmek istiyorum. 
.Bundan, bir müddet evvel 17 . 7". 1963 tari
kinde kaibul edilip, 24/. '7 . 19i6& tarihinde yü
nü liiiğo '.giren- 278 sıayılı bir kanun çıikardık. 
Bu kanun «Türkiye idilim sel ve Teknik Araş
tı raıa; Kurumu Kanun u» idi, Bu kanu'nla, bu 
'tasarıyı mukayese ettiğimiz zannan görmıekte-
yiz ki ejka.rdığ'Lmıız kamun bu prodüktivite me
sti'esin i de .arastırabilecelk ıgenişliıkte bir kurudu, 
bir teşkilâttır. İsminden, de anlaışıldığı gibi, 
teknik ve bilimsel sahalarda. her türlü uyıgula-
maıy.ı ve temel ara^tırmıaları yapacaktın-. Bu 
tasarı ile kurulacaık nieiikez.de, bu ıgeniş araş-
tırana cümlesinin bir. kolunu tenkil eden yurt 
ekonomisinin, prodüktivite esaslarına uygun 
olarak .gelişmesine yarıyacak tedbirleri araş t ı 
raıcafc, resmî ve'özel sektördeki müessese ve iş
yerlerinde verimi artınacalk . metotları teshil 
edecek ve buınlaırıaı tatbik i mikanla rını araş-
tirımak üzene . faaliyette bul una çaktır. Ytaını 
her iki teşekkülde a.raışıtırıeı bir vazife, ifa 
edeceklerdir. . Diğeri kuralmuış . ve daha (geniş 
bir teşkilât olduğuna göre Millî Prodüktivite 
Merkezinin .de bu dunımun İçinde mütalâa edil-
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, meşi ve onun _ içinde teşkil âti anmjası, öyle zan

nediyorum ki, bizzat bunıeıı^ke'ziın'prodülktiıvi-' 
[ tesini la.rlıriıeı rol oynlyaieaiktır.' Aksi halde 
i her mevzuu yeni teşkilât ile hal yoluna sapmak, 
i zaten buıgüme kadar çeşitleiiı'miş ve biıMiieıiylle 

irtibatını1 kaybetmiş olaın mıüesseıSieler anasına 
bir yenisini daha. katmak, diğerleri, huzur hak-

i laırını ve sal reyi biraz dalba lartırmıâıktau başka 
bir işe yaramaz kanaatindeyiz. Bu itibarla hu
susiyle sayın komisyondan ve ilgililerden niçin 
'daha büyük bir teşelkkül •olan, Türkiye Bilim
sel ve Teknik .Arattırma' Kurumıu 'çerçevesinde 
buı mevzuun .mütalâa edilmediğiınıi. Öğrenmeık 
işitiyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında başka 
söz istiyen var mı? Yok. Buyurun Sayan Korniş 
yon. 

GEÇÎCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ ORHAN 
APAYDIN (Aydın) — Muhterem arkadaşlarım, 
evvelâ şu hususu belirtmek isterim : Huzurunuza 
getirilen tasarı ile kurulması derpiş' edilen mü-' 
essese, bu kanunun ç.ıkmasiyle kürııİaeak değil
dir. Biraz evvel konuşan sayın arkadaşımız Pro
fesör Muhlis Ete Beyefendinin de ifade ettikleri 
gibi, Türkiye'de prodüktivite mevzuunda evvel
ce, 15 sene evvel, hattâ daha fazla bir zaman 
evvel, hususi şahıslar tarafından kurulan bir mü
esseseden sonra «Sınai Sevk ve idare Cemiyeti» 
nden sonra 1054 yılında Amerika ile Türkiye ara
sında yapılan bîr yardım anlaşmasına istinaden 
Bakanlıklararası Prodüktivite Merkezi kurul* 
muştur. Bu prodüktivite merkezi 10 seneden beri 
faaliyettedir. Bu-tasan ile bu merkeze; bu teşek
küle hukukî bir statü verilmektedir, Daha geniş 
çalışma imkânlan müesseseye tanınmaktadır. Bu 
izahatım aynı zamanda Alî Dizman arkadaşımıza 
da kısmen bir cevap teşkil ediyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; Türkiye'nin bü
kül kınına problemi vardır ve bu problem etrafın
da çeşitli fikirlere sahibolmakla beraber, Türk 
halkının hayat seviyesinin süratle yükseltilmesi 
hususunda çeşitli kanaatlere sahibolsak da bir 
ittifaka sahibiz. Süratle, bir an evvel bu kalkın
ma meselesinde mesafeler alınması hususunda ar-
kadaşlanmız arasında bir ihtilâf mevcut değildir. 
Kuralması derpiş edile tasarı Muhlis Ete Beye
fendinin de ifade.ettiği .gibi, .Türk halkanın ha
yat seviyesinin yükselmesinde, hayat standardı-
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nın yükselmesinde başlı başına müessir olan her 
sahada; sanayide, ulaştırmada ve ziraatte istih
salin artmasıdır. İstihsalin artmasını temin ede
cek tedbirlerin çeşitliliği karşısında şüphesiz bun
lar teknik, ekonomik, sosyal hattâ psikolojik bir
takım tedbirler olarak ifade edilebilir. Bu, ku
rulması derpiş edilen müessese istihsalin artması 
mevzuunda sadtace ilmî alanda çalışacak değil
dir. ilimden istifade edecektir. Prodüktivite me
selesi ilmî bir meseledir. İktisat ilmine taallûk 
eder; fakat iktisat ilmindeki mânasını kabul et
mekle beraber kanun tasarısında pratik mâna
sında alınmaktadır. Bu pratik mânasiyle daha az 
masrafla, daha kısa zamanda - ki, birçok arka
daşlarımız bu mevzuu bu kürsüde alâkalı bahisler
de dile getirmektedirler - daha az masrafla, daha 
kısa zamanda, daha çok ve daha kaliteli istihsa
lin temini hususunda tedbirler nelerdir, bu mü
essese esas itibariyle bunu ilmî mânasında araş
tıracağı gibi, pratik mânasında da, teknik mâna
sında da, psikolojik mânasında da araştırmak 
ilminden istifade etmekle beraber tamamiyle tat
bikata hitabedecektir. Kaldı ki, biraz evvel de 
ifade ettiğim gibi, esasen bu merkez, bu müessese 
hukukî ve iktisadi olmamakla beraber bir resmî 
hüviyet altında hattâ, Türkiye'de faaliyette bu
lunmaktadır. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş
tırma Kunımunun iştigal sahası dikkatle tetkik 
edildiğinde görülmektedir ki; bununla tasanda 
kuralması derpiş olunan prodüktivite merkezinin 
iştigal sahası arasında bir irtibat mevcut değil
dir. Bu, tamamen hususi bir teşebbüs halinde de 
kurulabilir; muayyen iş yerlerinde, muayyen 
müesseselerde prodüktivitenin ölçülmesi ve pro
düktivitenin, tesbit edilen müsmiriyetin artırıl
ması hususunda tedbirlerin neler olabileceğini 
bu hususi müessesenin araştırması mümkündü. 
Fakat Türkiye'nin realiteleri muvacehesinde bu 
mevzuu da Devlet deruhde etmekte ve bir kanun
la böyle bir müessese kurmaktadır. Birçok mem
leketlerde diyebiliriz ki; Amerika'dan Asya'ya 
kadar. Avrupa'da bir prodüktivite ajansı mev
cuttur. İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı
nın içinde Asya'da Tokyo'da prodüktivite mer
kezi mevcuttur. Türkiye'de bu merkezin, merkez 
kurulmakla beraber bir hukukî statüye kavuş
ması oldukça geç kalmıştır. 

Muhterem arkadaşlanm, tasarı bakında sik
leri fazla meşgul etmiyeeeğim, Yalnız Ali Diz-
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man arkadaşımıza cevap vermek hususunda hu
zurunuza çıktım. Prodüktivite yalnız sınai istih
salde mevzuubahis değildir. Bu müessesenin 
ehemmiyetini izah sadedinde arz ediyorum, mad
delerde de münakaşa edilecektir, malî kaynaklar 
bakımından da münakaşa edilecektir; yalnız sı
nai istihsal sahasında değil, bilhassa Türkiye ba
kımından ziraat sahasında, zirai istihsalin art
ma?! (mevzuunda ibu müessesenin faalliyeti son de
rece önemli olmaktadır, önemli olacaktır. Tür
kiye'de ziraatimiz, erozyona ve sık sık su baskı
nına uğramış bölgeleriyle, hep aynı mahsulün 
ekilmesi dolayısiyle yorulmuş ve modern sulama 
ve gübrelemeden uzak kalmış topraklariyle, ip
tidai istihsal vasıtalariyİe, zirai bilgiden mahrum 
çîftçileriyle, prodüktiviteden nasibini pek az al
mıştır. Bu müessese, geniş bir kunıluş içinde, 
bilhassa bu sahada, zirai istihsali artırma saha
sında müspet faaliyette bulunduğu takdirde Tür
kiye'nin başta gelen meselesi olan gizli işsizliğin 
önlenmesi, yeni yatmmlara gitmek, dış ticaret 
muvazenesi bakımından zirai istihsalin artmasın
da önemli bir rol oynıyacaktır. 

Mâruzâtımı burada hulâsa ediyorum : Ali 
Dizman arkadaşımın itirazı varit değildir. Bu 
müessesenin iştigal sahasiylc Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumunun iştigal ettiği saha arasın
da bir irtibat mevcut değildir. Tasarıda bu hu
sus; esbabı mucibe ve maddelerde izah edilmiştir. 
Maddelere geçilmesini istirham ediyorum Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Tahtakıbç buyurun. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Muhte. 

rem arkadaşlar, hakikaten prodüktivite meselesi
ni halledecek bir yol ve çare bulmak güzel şey. 
Ama bu teşkilâtla bu meseleyi halledebilir mi
yiz? Bunu iyice etüdetmek lâzım. Resmî teşekkül
ler kurmak suretiyle bir şey elde edilemiyeceğine 
dair elimizde vesikalar vardır. 

1. Her Bakanlığın bir Yüksek Tetkik Kuru
lu vardır. Dâvası, zannederim ki, bu Bakanlığın 
çalışmalarını verimli hale getirmek noktasında 
toplanır. Şimdi, Komisyon Sözcüsü arkadaşımı
zın izah ettiği Tarım Bakanlığında bu mevzu ile 
alâkadar olan muhtelif Yüksek Tetkik Heyetleri 
vardır, bir. 

İkincisi, bir Plânlama Teşkilâtı kurduk. Bu 
plânlamanın zannederim ki, ana çalışma istikame
ti, bu verimlilik mevznnmU hallederek' işlere isti-
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kamet vermek olması icabeder. Alın size ikinci bir 
Devlet teşkilâtı. 

Simdi teklif yapan ve eski Murakabe Heyeti 
Reisi olan Muhlis Ete'nin de izah ettiği gibi Umu
mi Murakabe Heyetinin de iki vazifesi vardır. Bi
rincisi o çalışmalardaki sarf ve diğer faaliyetle
rin nizamlara uygun olup olmadığını tetkik et
mek. İkincisi verimli çalışmalarını tetkik etmek. 
Bu da Başvekâlet seviyesinde bir murakabe heve-
tidir. Demek ki, görevlerinden birisi verimlilik 
problemini halletmek. Bir de Sayın Ali Dizman 
arkadaşımızın bahsettiği Bilimsel ve Tekn:k Araş
tırma müessesesini kurduk, oldu dört müessese. 
Burada müsaade ederseniz, bir hâtıra olarak kay
dedeyim. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanunu
nu çıkardığımız zaman «kanunla turizm olmaz» 
dive noktai hazarımı ifade etmiştim. Bunun gibi 
birbirine paralel teşkilât kuracağız ve buna yük
sek kademe profesörler çağıracağız, Tiğê  kimse
lerden de teşekkül edecek prodüktivite tetkik edi
lecek. Alın size karşı karşı çalışan plânlamanın 
görüşü başka, Maliyenin görüşü başka, şimdiki 
halde bir kısım iktisadi müesseselerin düşüncesi 
başka. Yarın prodüktivite merkezinin de görüşü 
başka olacak. Binaenaleyh, bizim arzu ettiğimiz 
gibi bir neticeve varamıyaeaktır. Beyhude teşki
lât kurmak, «Bakalım teşkilât kurduk.» gibi bi
zi bir teselliye götürecektir. 

İkincisi de eleman meselesidir arkadaşlar. Biz 
biliyorsunuz ki, elemana imkânı az olan bi; mem
leketiz, Devletiz. O halde, aynı elemanı Yüksek 
Araştırma Enstitüsünde kullanmak ile prodükti
vite merkezinde, komisyonda kullanmak arasında, 
öyle büyük tezatlar, tedahüller olacaktır ki, ele
man yokluğu dolayısiyle de bu müesseseler bek
lediğimiz neticeyi vermiyecek. 

Üçüncüsü, otorite merkezi arkadaşlar... Şim
di, muhtelif memleketlerde - gerekçede de yazı
yor - bâzılarında hususi teşekkül olarak vaşıyor, 
pek azında resmî bir teşekkül halinde meydana 
gelmiş bir teşekküldür. Bir de şimdi koordinas
yon dediğimiz şeyi bu teşekkülde nasıl meydana 
getireceğiz? Bunun karşısında bulunacağız. Onun 
için zannederim ki, bu kanun, çaresizlik içinde 
bulunan bir memleketin hangi noktasına çare bu
luruz da bu iktisadi ve içtimai, zirai çalışmaları
mızı bir düzene sokabiliriz, endişesinden doğmuş 
bir kanundur. Aslında düşünce güzeldir: ama 
Türkiye'de teşkilât kurmakla işi hallcdemeyiz. 
Bilâkis diğer teşekküllerle bu teşekkülün ç&lışma-
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sı çelişebilir. En başta da Plânlamayı arz edece
ğim. Plânlama, aynı araştırmaları kendi bünye
si içerisinde yapıyor. Plânlamanın çalışmaları 
âdeta istikamet çiziyor: «Türkiye'de şu istikamet
te yatırımları yapmak lâzımdır. Şu, şu istikamet
teki yatırımları geri almak lâzımdır.» Şeklinde 
kararlar alıyor. Bunlar birtakım araştırmalara 
istinadediyor. Plânlamanın bünyesinde, bu araş
tırıcı faaliyete yönelmiş bir mesainin olması lâ
zım ve vardır da. O halde, şimdi kurduğumuz 
teşkilâtın elemanı, kurduğumuz teşkilâtın Devlet 
bünyesi içerisindeki yeri ve tavsiyelerinin hangi 
ölçüde müessir olacağı meselesini halletmemişiz 
arkadaşlar. O kadar geniş bir araştırıcı teşkilâ
ta yetecek elemanımız da olmadığına göre böyle 
bir müesseseden fayda gelmesine imkân yoktur 
arkadaşlar. 

Şimdi bizim iktisadi çalışmalarımızın ihtiya
cı, bu istikamette bir teşkilât kurmaktan ziyade 
plân disiplini dediğimiz, plânın tatbikat1 nı has
saten en ekonomik şekilde kontrol edecek bir mer
kezin bulunmayışıdır. Bu da, Başbakanlık sevi-
vesinde halledilecek bir mevzudur. Onun için 
Üniversiteler araştırıyor, kimse duymuyor Yük
sek Plânlamanın araştırıcı olması gayet tabiî. Sa
yın arkadaşım Ali Dizman'm izah ettiği, hakika
ten Yüksek Plânlamanın karekterinde bol ki bir 
hava sezilebiliyor. Ama bu istikamette çalışmalar 
da teşvik edilebilir. Onun için bu teşekkülleri 
birer birer kurmakla meseleyi halledeceğiz kana
atinde isek. ben şahsan bu kanaate varamadım. 
Onun için komisyonun, bu mütalâalar istikame
tinde meseleyi bir kere daha tetkik etmesi lâzım
dır. arkadaşlar. 

Ayrıca biliyorsunuz, Meclisin bünyesinde bir 
de ekonomik müesseselerin bütün faaliyetlerini 
tetkik eden komisyon da var. Biz adını da değiş
tirdik «Plânlama Komisyonu» diye. Ben şahsan 
bu teşekkülün ayrıca kurulmasının ne eibi bir 
mucip sebebe istinadettiğine ve hangi faydaları 
Bağlıyacağına, hangi otorite, hangi görüşü tercih 
etmek suretiyle hareket edeceğine kanaat getire
medim. Onun için Komisyondan ricam; Ali Diz
man arkadaşımızla mutabık kaldık, bir takı-ir ver
dik, bu kanunu bu zaviyeden, acelosi olan bir 
mevzu değildir, bu zaviyeden bir kere daha tet
kik etsin, Devlet teşkilâtında yerini de iyice tes-
bit etsinler. Eğer malî bir murakabe noktasında 
duruyorsak arkadaşlar; reorganizasyon kanunu, 
bir; her İktisadi Devlet Teşekkülünün kendi bün-
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yesi içinde araştırması var, daha yeni çıkardık. 
Umumi Murakabe Heyeti, iki. Plânlama, üç. Bir 
de Prodüktivite Merkezi kuruyoruz. Bu teşekkül
lerin beklediğimiz, hayata müessir bir murakabe, 
hayata müessir bir enstitü mesaisi getireceğine 
kaani değilim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ali Dizman. 
H. ALI DÎZMAN (Tokat) — Muhterem ar

kadaşlarım, daima takdir ettiğim ve büvük bir 
hürmet beslediğim muhterem arkadaşım Orhan 
Apaydın Beyefendinin, bu fırsattan bilistifade 
izahatından ben de istifade ettim. Ancak benim 
esas aldığım noktalarda, fikirleri ile mutabık kal
maya imkân bulamadım. 

Bendeniz arz ediyorum ki, Türkiye Teknik ve 
Bilimsel Araştırma Kurumu bu mevzuu da içine 
alacak şekilde en geniş mânada, teknik, bilimsel 
konularda temel ve uygulamalı her türlü araştır
ma yapmak üzere kurulmuştur. Verim artırılma
sını tetkik mevzuu yapan bu tasarı da doğrudan 
doğruya bu kurumun görevi dâhiline kendiliğin
den girmiş bulunmaktadır. Ancak bu mevzuun 
daha ziyade ehemmiyetle tetkik edilmesi için, 
onun teşkilâtında bir ek yapmak isteniyorsa bu 
yolu tercih edelim. «Teknik Araştırma Kurumu 
ile bunun arasında bir münasebet yoktur.» demek, 
imkânsızdır. Gayeleri bakmadan, o daha geniş; 
bu, onun içersinde daha darı olmak üzc-re tam 
bir intibak vardır. Bu intibdk yüzündendir ki, 
teşkilât ve kuruluşu bakımından hemen hemen 
birbirine betnzemektedir. Türkiye Bilimsel ve 
Teknik Araştırma Kurumu Kanununun beşinci 
maddesinde bahsedilen Danışma Kurulu ile bu ta
sarının dördüncü maddesinde bahsedilen Genel 
Kurulun terekkübetmiş şahısları hemen hemen 
aynısıdır. Meselâ burada dördüncü maddenin (A) 
bendinde temsilci üyeler sayılmaktadır. Üniver
sitelerden talebedilmektedir. Birçok bakanlıklar
dan birçok kimseler talebedilmektedir. ^ürkiye 
Ticaret ve Sanayi Odalarından birçok kimseler 
talebedilmektedir. Bu kanunu tetkik ettiğimiz 
zaman görüyoruz ki, bu kimseler vardır. Şu hale 
göre; bu konuyu, daha geniş bir araştrıma mües
sesesi olan Kurum içerisinde mütalâa etmek müm
kündür. Ve bu, mevzuun verimini artırır. Bu 
itibarladır ki, bir teklif takdim ediyorum. Bunda, 
bu mevzuun yeni baştan incelenerek ikisi arasın
da mütalâası yollarının araştırılmasına imkân 
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verilmek üzere tasarının Komisyona iadesini arz 
ve teklif ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kırca. 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Çok muhte

rem arkadaşlar, bendeniz meselenin, evvelâ yeni 
olmadığına kaaniim. Sayın Muhlis Ete'nin be
lirttikleri gibi, mevzuubahis teşekkül yeni kurul
muş değildir. Bu teşekkül on senedir mevcuttur, 
on senedir mevcut ve devamlı surette, bilhassa 
özel sektör hizmetlerinde artan bir talep karşı
sında. Buna mukabil kurulmuş olan Bakanlıklar 
arası Prodüktivite Merkezi bir Bakanlar Kurulu 
kararnamesine dayanıyor. Finansman kaynakları 
bütçeden değil, Ticaret Odalarından, Sanayi Oda
larından, Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğinden, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinden ve özel nüesse-
selerden perakende para temin etmek suretiyle 
yaşıyabiliyor. Getirilen kanun, zaten mevcudolan 
resmî bir teşekküle, kanuni bir temel kazandırmak 
amacından ibaret. Şimdi mevcudolan bu teşek
kül 10 senedir çalışmış. Sadece 10 sened;r çalış
mış olması ve 10 senedir hizmetlerinin artan bir 
taleple karşılanması, bu merkezin ayrı bir fonk
siyonu olduğuna karine teşkil eder. N^dir bu 
ayrı fonksiyon? Ve bu fonksiyonu niçin Yüksek 
Plânlama Dairesinin fonksiyonundan farklıdır, 
niçin Teknik ve Bilimsel Araştırmalar Kurumu
nun fonksiyonundan farklıdır, niçin Yüksek Mu
rakabe Heyetinin fonksiyonundan farklıdır? 

Bendeniz: enıeık değerlıendmlmıesi konusm-
da yaptığım araştırmalarla ilgili olarak, Pro
düktivite Merkezi'nin çalışmalarına bir mik
tar katıldığım için, az buçuk teerü'be saıhito'i-
yi'm. Bu farkları arkadaşlarıma arz etimek is
terim ve zannedersem komisyon da bu farklar, 
Hükümette t'asarı hazırlanırken, 'bilâihar'e Ge
çici Koîmi'syonda inceden inceye incelenmiştir, 
eleştirilmiştir. Bu itilbarla öyle zannediyorum 
ki, Kuraimun maaşlarını dalhi vermekte güçlük 
çeken ye gitgide kıymet kazanan hizmetini 
yapmakta müşkilâta uğrayan !bir dairenin ka
nuni temele kavuşmasını tacil etmek mecburi
yetindeyiz Tekrar komisyona iade edilmesiy
le netice hasıl olmuyacaktır. 

Yüksek Plânlama Dairesinden farkı nedir? 
Plânlama, ekonominin bir 'bütün olarak makr'o 
dengesine dayanan çalışmalar yapar ve istika
metler verir. Sayın Muhlis Ete'nin, burada mü-
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kemmel surette "belirttiği gîbi, Millî Prodük
tivite Merkezinin yaptığı iş ekonominin bütü-
nünün plânlanm'asiyle ilgili değil, teker teker 
işletmelerin imik ro ren gesile, yani her (bir iş
letmenin en verimli şekilde çalışmasını temin 
edecek usulleri >o, işletmenin içinde bulmaktır, 
gayesi budur. Esasen plân da, her işletmenin 
en verimli usullerle 'çalışması gaye olarak it
tihaz olunmuştur. Fakat 'bir plânlama dairesi
nin her bir işletmenin içerisinde etütler ya
parak, onun mikrta dengesinin en verimli usul
lere göre hangisi olduğunu bulmasına imkân 
yoktur. Hiç bir yerde, ttıiç ibir Plânlama Daire
si bu tarz çalışmaz. Doğru işbölümü kaidele
ri, şunu gerektirir ki; bu tarz etütler başka 
teşekkül ve haşka mütehassıslar tarafından ya
pılsın. 

Teknik Ye Bilimsel Araştırmalar Kurumu
na gelince; Teknik ve Bilimsel Araştırmalar 
Kurumu, teknik ve 'bilimsel saihada araştırma 
neticesinde yeni 'buluşları ortaya 'çıkarmak 
için kurulmuş 'bir kurumdur. Bu buluşların, 
her iki iktisadi 'ünitenin, her 'bir iktisadi işit
menin özelliklerine göre tatfbiki (hususu Teknik 
ve Bilimsel Araştırmalar Kurumunu ilgilendir
mez. Kaldıki, Teknik ve Bilimsel Araştırmalar 
kurumu münhasıran riyazi, fiziki ilimilerle ve 
kimya'ya, 'biyolojiye müteallik <olan maddi ilim
lerle uğraşır. Buna "mukabil kurulmuş bulu
nan ve şimdi'bir kanuni temele raptedilmesi 
mevzu 'balhis olan, Millî Prodüktivite Merkezi
nin uğraşacağı iş; münhasıran, maddi ililml'er 
sahasındaki buluşları meydana çıkarmak de
ğildir. Emek değerlendirilmesi ve reel serma
yenin değerlendirilmesi <gübi, sadece (teknik ile 
ilgili olmıyan, aynı zamanda işletme iktisadi 
ile ilgili olan hususlar da Prodüktilvitte Mer
kezinin çalışma salhası içindedir. 'Bu itibarla. 
bu merkezi, Teknik Bilimsel Araştırmalar ku
rumu ile aynı şey farzetmöye imkân yoktur. 
Bu Prodüktivite merkezi esas itibaıril'e şu tarz 
çalışmalar yapar; muayyen (bir işletmeyi veya
hut muayyen işletmelerden müteşekkli İbir sek
tör parçasını ele alır, gerek 'teknik (bakımdan, 
gerek işletme iktisadının muhtelif vecibeleri, 
reel sermayenin değerlenmesi, emek değerlen-
dirillmesi ve pazarlar Ibakımından tetkik eder 
ve en verimli işletime Usulleri,' ıo 'işletime iiçin 
veyahut o işletme sektörü için hangileri •olalbi-
lir. Bunu tesbit etmeye çalışır, B^unun mikro plân-
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Jıaımıa, ekonomik bütünlerin plânlaması ile ilgisi 
yoktur. Esasen verimli çalışma plânlamanın belli 
başlı unsurlarındandır. Bu detaya inen işletme
cilik iktisadının tatbikine müteallik bir çıalış-
tmayı iktıizıa ettirir. 

Yüksek Murakabe Heyetinin çalışması ile 
bu merkezin çalışması arasında, Sayın Ete'nin 
'belirttiği gibi hakikaten yakın bir ilgi mevcut
tur. Ancak, Yüksek Murakabe Heyeti sadece 
verimlilik tetkikini yapmaz, aynı zamanda mev
zuata uygunluğunun da tetkikini yapar. Ve 
Yüksek Murakabe Heyetinin yaptığı tetki'kat, 
bu derecede detaya inen tetkikat değildir. Ne-. 

; vama kıyaslamak icabederse; Yüksek Mura'ka-
b e Heyeti çalışmış olduğu devre içinde Kamu 
tktisadi Teşebbüslerini teker teker inceler ve 
geçmiş devrede görülmüş olan kusurları ortaya 

; koymuş olur. 
Millî Prodüktivite Merkezinin yapması ica-

beden şey ise, teknikte meydana gelen yeni bu-
hnların yanı sıra, işletme iktisadında meydana 
gelen yeni buluşları bir araya toplamak sure
tiyle ve mevzuata uygunluk meselesini bir tara
fa iterek, tamamiyle çok daha detayına iner ve 

: istikbale muzaf bir çalışma yapar. Yani önü
müzdeki devrede bu teşekkül hangi işletmecilik 
metotlarına uygun olarak muhtelif sahalarda 

, çalışma yapmalıdır? 
Şimdi aslında mesele o kadar geniştir ki, 

; eğer bu Prodüktivite Merkezi hakikaten kurula
cak ise, bu Merkez eğer gelişecek ise; bu kısa 
bir süre içinde gerçekleşecek bir şey değildir. 
Prodüktivite kadar işletme iktisadının zor ve 
teferruatlı bir branşı hemen hemen mevcut de
ğildir. Emek değerlendirilmesi ayrıdır, real 
sermaye sahasında türlü sanayi sektörlerine 
göre, ayrıdır, pazarlama sahasında tamamiyle 
ayrıdır. Son derece teferruata inmek kudre
tine sahip değişik bir ta'kım branşların, bu mer
kez içinde teşekkülünü •beklemek lâzımdır. Bun
ların hepsini Devlet Plânlama Teşkilâtının içi
ne sokmak, o teşkilâtı başı tarafından idare 
edilmez bir dert haline getirmek olur ki; Dev
let Plânlama Teşkilâtı o zaman ekonominin 
bütün üzerindeki genel açıdan bakışını kaybe
der ve teferruat içinde boğulur. 

Biraz evvel arz ettim; Teknik ve Bilimsel 
Araştırmalar Kurumu da teorik çalışmalar yap-
maik suretiyle yeni buluşları araştırıp, getirme
ye matuf bir teşekküldür. Millî Prodüktivite 
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Merkezi ise; bu buluşları yapmağa ve iktisadi 
işletme ünitelerine tatbik etmeye ve sadece fi
ziki, kimyevi buluşları değil, bunları işletme 
iktisadının metotları ile meczedecek teşekkül
dür. 

Binaenaleyh, elbette Ali Dizman arkadaşımı
zın bir noktada hakkı vardır. Bu teşekkülle
rin biri'biriyle irtibatı mevcuttur. Ve hakika
ten Sayın Ete'nin dediği gibi, bu teşekkülün 
yönetim kurulunda ımı, genel 'kurulda mı, her 
ne ise, Yüksek Murakabe Heyetinin temsil 
edilmesi lüzumludur. Devlet Plânlama Teşkilâ
tının temsil edilmesi lüzumludur. Teknik Bi
limsel Araştırma Kurumunun 'temsil edilmesi 
lüzumludur. Ama, Saym Ta'htakılıç ve Diz
man arkadaşımdan istirham ediyorum; başka 
memleketlerde de olduğu gibi, ezcümle; Avrupa 
İktisadi i ş Birliği ve Gelişme Teşkilâtının kendi 
içinde olduğu gibi, lütuf buyursunlar, bu teş
kilâtın tamamiyle ayrı bir hüviyeti olduğunu 
kabul buyursunlar. Bunu şayet Komisyona ia
de edecek olursak, çok zaman kaybedeceğimiz
den endişe ediyorum. Halen bu teşekkül vardır, 
çalışması vardır, personelinin maaşlarını öde
mekte dahi büyük finansman güçlükleri içinde
dir. Ve bu yüzden de, bir yandan AİD Teşkilâ
tından, bir yandan OECD ye bağlı olan Avrupa 
Prodüktivite Ajansından alınması mümkün olan 
yardımlarda gecikmeler olmaktadır. Bendeniz 
de Komisyon sözcüsü gibi tasarının maddelerine 
geçilmesini arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu. 
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Sarfı

nazar ettim. 
BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Efendim, 

Sayın Coşkun Kırca arkadaşımız izah etti. Ha
kikaten Kavaklıdere yolunda yürüyenler bilir
ler ki, sol tarafta bir Prodüktivite Merkezi 
vardır, ben de gördüm. Kurulduğu günlerden-
beri kendisine ümit bağladık ve «Acaba bu 
ocak bir gün yeşerir, netice verir mi?» diye 
ümide ttiğim, müesseselerden birisidir. Demek 
ki, burada, bizden istedikleri şey, Kırca arka
daşımın açıkladığı gibi parasını kolay temin 
edemiyoruz hali hazır çalışmanın, parasını fau 
kanun yolu ile temin edecek bir yol bulalım. 

Arkadaşla]*, iyi ama, bir mevzua kanuni bir 
hüviyet verirken, hüviyet vereceğimiz müesse
senin diğer Devlet (müesseseleri ile münasebet-
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lerini iyice tanzim etmek ve meydana getire-

l ceğimiz müessesenin temeli olarak, Türk ik-
! tiısadi hayatında yerini tâyin etmek lâzımdır. 
; Siz bilmiyor musunuz ki, Türkiye'de yalnız ha
il lıkçılık hakkında Bakanlık raflarında bekliyen 
; 72 tane rapor var?... Umumi murakabenin şim-
\ di yazdığı raporlar derecesinde bir murakabe-
| nin Devlet hayatına müessir olmadığını bilmi-
l yor im uyuz? Bu merkez de e yapacak? Kanuni 
\ bir hüviyet verdikten sonra da teferruata ait, 
I hakikaten işletme hesaplarına; işletme nazari-
1 yelerine, ekonomik işletmeye ait bir takım de-
I taylı malûmat verecek. Plânlama bu kadar de-
I taya inemez arkadaşlar. Ama, fau teşkilâtı ku-
I runca, bu teşkilâtın 'otoritesini sağlamak lâzım-
I dır. Bu teşkilâtın verdiği raporun neticeye mü-
I essir olmasını, hayata müessir olmasını sağla-
! ma'k lâzım. Demek ki ; biz yalnız para temin 
| etmek üzere bu tasarıyı getiriyoruz. Böyle bir 
I görüş, Devlet görüşü olamaz. Birinci nokta bu. 
î İkincisi; eleman meselesini izah ettim. ı 
| Umumi murakabe için Saym Muhlis Ete'den 
] malûmatını rica ediyorum. Umumi Murakabe 
] Heyetinin kanunlarında, bu nevi etütleri yapa-
I bilmek için raportör, mütehassıs olmak ısalâhi-
| yetleri vardır. Bu çalışmaları genişletelim ve 
f hayata müessir hale getirelim. O zaman Pro-
I düktivite Merkezine Devlet hüviyeti vermek isti-
f yorsak bunu sağlıyalım. Ama ayrı bir teşkilât 
! kuraeaksanız haber vereyim. Biz ingilizlerden 
l Karabük'ü aldık arkadaşlar, ingilizlerin bütün 
i dikkatleri burada toplandı : İşletmeyi devraldık, 
l İngiliz mütehassıslar bıraktılar. Acaba bir ens-
[ titü çalışması olacak mı, olmıyacak mı? 
i. Zaten aslında bütün işlerimizde ayrı ayrı, bu 
;. nevi araştırıcı faaliyetlerin olması lâzımdır. Bir 
f yükleme manivelasında yapılacak bir küçük de-
• ğişiklik, bir iktisadi işletmeye hakikaten büyük 

şey kaazndırır. Hele personel kullanılması rnev-
• zuu; burada Amerika'da çalışmış mütehassıs ar-
: kadaşlarım var. Kendilerinin ifadelerine göre 
! beşi insan meselesidir, ondan sonrası vasıta ve 
; imkân meselesidir. Beşi insan meselesi olduğuna 

göre, insanın istihdam tarzım, istihdam ücreti
ni, organize çalıştırma meselelerini etüdedecek, 
hiçbir yerde bir teşkilâtımız yoktur. Bu araştır
maların, aslında her enstitünün kendi bünyesin
de yapılması lâzımdır. 

Ama ben diyorum ki; şimdiye kadar madem 
ki, birtakım yardımlarla bir deneme mahiyetin-
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de yaptığımız bu teşkilâta hakikaten bir Devlet 
ölçüsünde istikamet vereceksek; Devlet müesse-
sesindeki yerini ve müessiriyet şartlarını temin 
etmek lâzımdır. Meselâ, Prodüktivite Merkezinin 
verdiği bir raporun hayata müessir olması için 
ne yapacağız? Sonra bu tarz bir kadro ile, hangi 
müessese detayına kadar tetkik edilecek? Sanı
rım ki, biz eğer hakiki işletmeciliğe gideceksek, 
hususi teşekküller, şimdi, yaptıkları gibi, ticari 
sahadaki faaliyetlerini devam ettirebilir, bu mü
essese şimdiye kadar yardımla işlediği gibi, tec
rübe mahiyetinde yürüyebiilr. Umumi Muraka
beyi teşkilâtlandıracak isek; onun kanunu daha 
gelmedi, o gelebilir. Plânlama kendisine faydalı 
olacak böyle bir müessesenin nasıl kurulması lâ-
zımgeldiği hakkında mütalâasını söyliyebilir. 
İşte o zaman biz, hakikaten bir prodüktivite mer
kezinin Devlet bünyesinde yeri nerede olmalı
dır, nasıl olmalıdır, hangi prensiplere dayanma
lıdır ve otoritesi nasıl sağlanmalıdır, meselelerini 
halledebiliriz. Şimdiki halde, Sayın Coşkun Kır
ca arkadaşımın da izahatından anlıyorum ki, 
Amerikan müesseselerinden temin ettiğimiz, malî 
imkânlarını sağlıyamadığımız bir müesseseye 
münhasıran Devlet bütçesinden veya kanuni bir
takım ölçülerle yüzde birlerle, yüzde ikilerle, 
malî kaynak temin edebilmek için böyle bir ka
nun getirilmez arkadaşlar. Türkiye'de bir teşki
lât kurarken çok dikkatli olmak lâzımdır. Teşki
lâtı kurmak kâfi değildir. O teşkilâtın, bekleni
len faydayı sağlamaya lâzımdır. Bunun için ben 
şahsan eleman meselesinin halledilmediğine kaa-
niim. Devletin bu nevi diğer kuruluşlar ile 
ahenkli çalışmasının neticelerinin halledilmediği
ne kaaniim. Ve bu müessesenin donelerinin ha
yata müessir olacak bir tarzda otoritesinin sağ
lanmadığına kaaniim. Böyle bir kanun çıkarmak-
tansa, Sayın Ali Dizman arkadaşımla teklif et
miş olduğumuz gibi, bizim mütalâalarımızın da 
nazarı dikkate alınması suretiyle bu müessesenin 
yeniden Devlet hayatındaki yerini, müessiriyet 
derecesini ve diğer kendisine benzer çalışmalar 
yapan, müesseselerle irtibatını sağlıyan, yeni bir 
kanuna ihtiyacolduğuna kaaniim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sözcü. 
GEÇİCİ KOMİSYON 'SÖZCÜSÜ ORHAN 

APAYDIN (Aydın) — Muhterem arkadaşla
rım, huzurunuza getirilen kanun tasarısı hak
kında komisyon sözcüsü olarak kâfi derecede 
bilgi vermediğim için, siz muhterem arkadaş-
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lanmın, bu kanunun komisyona iadesi .şeHin-
do tekliflerinin vâki olduğuna inanıyorum ve 
çok Sayın Ahmet Tahtakılıç arkadaşımla, Ali 
Diztman arkadaşım ıbu İkamın tasarısının ta
mamını tetkik ettikleri takdirde, derinliğine 
tetkik edildiği takdirde tekliflerini geri ala
caklarına /kaniim. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelki konuşmam
da arz ve izah ettim. Ve Sayın Coşkun Kırca 
arkadaşım da ifade ettiler. Millî Prodüktivite 
Merkezini, (biz (bu kanunla «kuracak değiliz. 
Şimdi izah mecburiyetini hissediyorum, kıy
metli vakitlerinizi işgal edeceğim. Millî Pro
düktivite Merkezinin nüvesini, esasını çekir
değini, Türkiye'de 1948 senesinde birkaç mü
hendis, (birkaç iktisatçının, Amerika'nın, İkinci 
Cihan Harbi sonunda, Avrupa'nın kalkınması 
hususunda, Avrupaya getirdiği metodları Tür
kiye'de tatbik etmek maksadiyle kurdukları 
bir cemiyet teşkil etmektedir Sınai Sevk ve 
İdare Cemiyeti. Tarih 1948. Bu Cemiyet, Ame-
rikalılarnı yardımiyle bilâhare, birkaç sene 
sonra bir sınai menkez tesis etmiştir. 1954 se-
ne&inde Amerika ile Türkiye arasında yapılan 
bir yardım andlaşmasına istinaden ve fonu 
•da bu yardımla temin edilerek vekâletlerarası 
bir prodüktivite merkezi kurulmuştur. Bu ko
mite ismi ile kurulmuştur. Bu komiteye Hari
ciye, Maliye, Maarif, Sanayi ve Çalışma vekâ
letleri - o zamanki isimleriyle - iştirak etmiş
lerdir. Bu millî prodüktivite merkezini 1948 
den beri hesaplarsak Türkiye'de uzun müd
detten »beri 48 - 64 hesaplarsak, uzun müddet
ten beri, faaliyettedir. Bu müessese halka mal 
edilmiştir diyebiliriz, efkârı umumiyeye mal 
edilmiştir diyeiblirim; yani tabiî olarak ku
rulmuştur. Halihazırda, suni bir müessese 
'kuracaık değiliz. Devlet eliyle Devletin kur
duğu ıbir suni müessese olmıyacaktır. Bu mües
sese; sanayiciler, istihsal ile meşgul olanlar, 
istihsal sahasında vazife alan vatandaşlarımız, 
işçilerimiz, iş, gücünü temsil eden işçiler ve 
onların teşekkülleri bu müessese ile işbirliği 
haline gelmişlerdir. Bu müessesenin faaliyetine 
ki'saca bir göz atarsak; bu müessese ile, Millî 
Prodüktivite Merkezi ile Plânlama Dairesi
nin, ilmî Araştırma -Kurumunun hiçbir alâ
kası olmadığını tesbit edeceğiz. Bu müessese 
şimdiye kadar birçok işler görmüştür. 
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'Bunların arasında (esbabı mucibe lâyiha

sında da bilhassa zikrettim.) I'::k:ıç Uuenni 
izah edeyim. Modern işletmecilik sahasında 
bellibaışlı sanayi bölgelerinde onbine yakın 
idareci ve ziyaretçi eğitmiştir; tertibettiği se
minerlerle, onların eğitimiyle meşgul olmuştur. 
Şimdi bu seminerleri, Plânlama Dairesi mi ter-
tibedecek, Ahmet Tahtakılıç arkadaşımın ifa
de ettiği gibi; yahut Bilimsel Araştırma Kuru
mu mu1? Bu Bilimsel Araştırma Kurumu Kanu
nu huzurlarınızdan geçti, münakaşası yapıldı. 
Şu idareci eğitimiyle, Araştırma Kurumunun 
meşgul olması, muhterem arkadaşlarım bir an 
için düşünülebilir mi ? Yahut Plânlama Dairesi, 
Yahut Murakabe Heyeti?.. Bu müessese birçok 
özel sektör ve resmî sektöre dâhil müesseseler
den talepler alarak çalışmaktadır. Meselâ, PTT 
İdaresinin reorganizasyonu için PTT idarecile
rinin müracaatı üzerine gidilmiş, bu müessese
de çalışılmış, bunun reorganizasyonu hakkın
da; ama bizim anladığımız mânada reorgani-

. zasyon değildir. İşletmecilik sahasında, bunla
rın istihsalini 'artıran sanayi tedbirleri neler
dir, nasıl almalıdır, bu sahada çalışılmıştır. 
Proje hazırlanmış, çalışmaların bir 'kısmı tat
bik edilmiştir. İstanbul Sular İdaresinde, Seka 
müessesesinde bu nevi çalışmalar yapmışlardır. 
Şimdi bu çalışmalar için hangi müessese, Plân
lama Dairesine bu tip bir müracaat yapabilir? 
Biraz sonra da izah edeceğim; bu müessesenin 
Devlet dairesi olarak mütalâası mümkün değil
dir. Hangi yerde tatbik edilebilir? Döküm ve 
tekstil konularında, prodüktiviteyi artırıcı ça
lışmalar yapılmıştır. İşçi ve işveren teşekkülle
ri arasında daha yakın ilişkiler 'kurulmuştur. 

Çeşitli prodüktivite mevzuunda, otuzdan faz
la eser neşrettik ve halen de neşrediyoruz. Ge
çen seneden itibaren daha da artmıştşr. Türki
ye'de ilk defa olarak pilot bölge konusunu ele 
almış ve Köyceğiz'de Karaman'da örnek kal
kınma projesini, Avrupa Prodüktivite ajansı 
ile beraber yürürlüğe koymuştur. Bu proje 
kısmen tatbik edilmiştir. Birçok ecnebi müte
hassıslar da bu müesseseye celbedilmiş, birlikte 
çalışmışlardır. 

Şimdi arkadaşlarım, Türkiye'nin çeşitli me
seleleri vardır. Fakat Ahmet Tahtakılıç arka
daşımızın ifade ettiği gibi bu meseleler çaresiz
lik içinde düşünülmemektedir. Düşünülmediği 
için birçok yeni tedbirler tatbik mevkiine ko-
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nulmafctadır. Birçok medeni memleketlerde tat
bik edilen metotlar Türkiye'de tatbik kabili
yetini haiz olduğu takdirde yürürlüğe konul
mak istenmektedir. Türkiye, bu sebeple bir ça
resizlik içinde değildir benim kanaatimce. Fa
kat çareler çeşitli olabilir. Bu çeşitli çareler 
içinde 'bir. de Millî Prodüktivite Merkezi hu
zurunuza gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu meseleler için
de Türkiye'de istihsalin artırılması ve istihsal 
asahsmda verimliliğin temini meseleleri başta 
gelmektedir. Bunun için Plânlama Dairesi meş
gul olabilir, Yüksek Murakabe Heyetinin de 
çalışmaları vardır. Fakat bu meselenin halli 
herşeyden evvel bu mevzuların içinde olan in
sanların, bu- meselenin hal tarzlarını benimse
memeleri ile mümkün olabilecektir. İşte Millî 
Prodüktivite Merkezinin hususiyeti buradadır. 
Millî Prodüktivite Merkezi tasarı tetkik edil
diği takdirde dikkatle tetkik edildiği 
takdirde görülecektir ki, bir devlet mües
sesesi değildir. Bu müessese içinde devlet, işçi, 
işveren, ilim adamları, ileri ilim müesseseleri 
bir arada aynı hak ve salâhiyetle beraber çalış
ma imkânı bulacaklardır. Yani kurulmuş bu 
müessesenin genişletilmesi ihtiyacı vardır. Ve 
bu sahada çalışan müesseseler hususi ve resmî 
müesseselerdir. 

Burada Ahmet Tahta'kılıç arkadaşıma bir 
noktada cmevap vermek isterim, bu müessese 
şimdi birtakım imkânsızlıklar içerisindedir, 
mali imkânsızlıklar içindedir. Sadece para te
mini için bu kanun tasarısı getirilmiştir şek
linde bir mütalâa dermeyan ettiler. Bunu sureti 
katiyede kabul etmiyorum. Bu müessese bütün 
imansızlıklara rağmen kendi yağı ile kavrula-
biliyor, çalışabiliyor. Ücret muabilinde çalışı
yor, imânlar temin ediyor. Faat bu imânlar 
memleetin şartları içinde genişlemeye müsait 
değildir. Genişleme zarureti vardır. Devlet bu 
banndan bu mesele üzerine eğilmiş ve bu tasa
rıyı getirmiştir. Tasarıda, biraz evvel söyledi
ğim gibi, işçi, işveren ve devlet bir arada istih
salin artmasına matuf tedbirlerin tesbiti husu
sunda çalışacaklardır. Ve bu müessese resmî 
bir müessese hüviyetinde olmıyacaktır. Bir âm
me müessesesi olmakla beraber, emsali birta
kım müesseseler gibi hususi hükümlere göre 
çalışacaktır, devlet teşkilâtı dışında. Fakat Ah-
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met Tahtakılıç arkadaşımı bir noktada tatmin 
etmek isterim; Devlet teşkilâtı ile de ahenkli 
olarak yönetim kurulunun teşekkülü ile, genel 
kurulun teribi dolayısiyle Plânlama Dairesi ile, 
Yüksek Murakabenin iştirakiyle, ilmi müesse
selerin iştirakiyle, bütün bunlarla birlikte 
ahenkli olarak çalışacaktır. Yani bir ahenk te
min edilmektedir bu tasan ile. 

Şimdi 'muhterem arkadaşlarım, şu izahlar
dan da anlaşılmaktadır ki, Plânlama Dairesi, 
Yüksek Murakabe Heyeti ve Bilimsel Araştır
ma Kurumunun çalışmaları ile bu müessesenin 
çalışması arasında çok büyük farklar, muvazi-
likler vardır. Bilimsel Araştırma Kurumu çalış
malarından millî prodüktivite merkezi elbette 
istifade edecektir, diğer müesseseler gibi. Fa
kat bu kurumlar, bu müesseseler Millî Prodük
tivite Merkezinin çalışmalarını yapma imkânı
na sahip değildir, sahibi olamazlar. Şu anlattı
ğım hizmetleri bu müesseseler ifa edemezler. 
Mesele budur. Yüksek Murakabe Heyeti sade
ce muayyen bir sektörün, resmî sektörün alâ
kalı olduğu payelerle, o teşebbüsle alâkalanır, 
hususi sektörlerle alâkası yoktur. Bu müessese 
bilhassa hususi sektör sahasında istihsalin art
masına matuf tedbirleri işverenin de iştirakiy
le tesbit edecektir. 

Sonra, daha mühim bir noktayı arz etmeme 
müsaadenizi rica edeceğim. Sosyal adalet esas
larının tatbikatı cümlesinden olarak, Yüksek 
Meclis Grev ve Lokavt kanunlarını kabul etti, 
Toplu Sözleşme Kanunu kabul etti. Bu kanun
lar meriyettedir. Plân esaslarına göre asgari 
ücretlerin insanca yaşamayı temin edecek bir 
seviyeye yükseltilmesinden sonra, ücret artış
ları prodüktivite artışlarına muvazi olacaktır. 
muvazeneli olması düşünülmüş, Toplu Sözleşme 
Kanununun müzakerelerinde. Bu plân esasları
na göre, bilhassa resmî sektörde daha çok ola
caktır bu; prodüktivite artırıldığı takdirde üc
ret artışları mevzuubahis olacaktır. Plânın 
koyduğu esas bu. Bu müessesenin en büyük 
fonksiyonlarından biri de, prodüktivitenin öl
çülmesi dolayısiyle işçi ve işveren ihtilâfların
da objektif kıstaslarla, müspet bir rol oynama
sı olacaktır. Ne olacak? Bir sanayi kolunda ya
hut bir iş yerinde istihsalin artırılması tesbit 
edilecek. Ama, bunu biran için devletin tesbit 
ettiğini düşününüz. Devlet de bunu yapar. Fa-
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kat bu tesbitlerde, işçi ve işveren birlikte aynı 
müessese içerisinde bu faaliyeti yaparlarsa, bir
çok toplu sözleşme müzakereleri, ihtilâfları ön
lemiş olacaktır. Ve aynı zamanda tasarıdaki 
komisyon değiştirisi de bu hususları nazarı iti-
bare almıştır. Genel Kurulun tertibinde bu mü
essesenin heyeti umumiyesinin terkibinde işçi
lere ve işverenlere geniş mikyasta temsil edil
mek ve iş kollan esasına göre temsil edilme im
kânı verilmiştir. Yönetim Kurulunda mutlaka 
devlet mümessili, işçi mümessili, işçi ımümessili 
ve işveren mümessili beraber çalışacaklardır ve 
bu olacaktır. Bu bakımdan müessesenin toplu 
sözleşme tatbikatı bakımından da ehemmiyeti 
büyüktür. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; arkadaşlan-
mı tatmin ettiğimi zannediyorum. Bu müessese
nin statüsünden de, biraz hukukî durumundan 
da bahsedeyim. Bugün, dünyanın her yerinde 
prodüktivite merkezleri vardır. Bu müesseseler 
mevcuttur. Prodüktivite merkezleri; bunlar çe
şitlidir. 

Bâzılan italya'da olduğu gibi devlet teşki
lâtı içinde Başbakanlığa bağlıdır. Fransa'da 
daha müstakil bir hüviyeti vardır. Fakat umu
miyetle devlet teşkilâtı içinde, fakat devletle 
irtibarkâr olarak, bizim derpiş ettiğimiz gibi 
hususi müesseseler halinde olması kabul edil
miştir. Biz de bu müessesenin anlattığımız f onk-
siyonlann lâyıkı veçhile ifa edilebilmesi için 
devlet teşkilâtıyla irtibatkâr olmakla beraber, 
devlete de fazla bir üstünlük vermeden hepsi
ne aynı salâhiyetleri vererek, işçiye, işverene 
ve devlete aynı salâhiyeti vererek muhtar bir 
kurum haline getirilmesini kabul etmişiz, sta
tüsünü kabul etmişiz. Bu vesile ile Ahmet Tah
takılıç arkadaşıma da arzı cevap etmiş oluyo
rum. Resmî bir teşkilât, devlet dairesi olarak 
bu müessese düşünülmektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlanm, kanun tasa-
raınm çikanlmasmı temin etmek ne menfaat 
sağlıyacaktır? Şurada arz ve izah ettiğim ku
ruluşu çok eskidir ve eski Meclisin de günde
minde yer almıştır, bu Meclisin de gündeminde 
üç seneden beri mevcutur. Bu kanun tasarısı
nın tekrar Komisyona iadesinde hiçbir fayda 
mevcut değildir, şu andaki esaslar muvacehe
sinde.. Yahut bu müesseseyi hali hazırda faali
yette buulnan müesseseyi kapatacağız. Bunun 
kurulmasına lüzum yoktur, diyeceğiz ki, işve-
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ren işçi benimsemiştir. Bu müessesenin kapatıl
masını istiyeceğiz. Yahut da bu müessesenin da
ha da geniş imkânlarla çalışması için bir huku
kî statü bir kanuni statü verilecektir. 

iki şktan birini tercih edelim. Ya Komisyo
na iade edelim; bunun bir faydası mevcut de
ğildir. Ya; hayır efendim, müessesenin kurum
larda kapatılmasın» diyelim. Yahut da madde
lere geçilsin. Bunu arz ve istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Savacı. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlarım; bendenizin konuşma
ya niyetim yoktu. Çok ehemmiyetli mevzuun 
biraz daha tehir edilmesi temayülünü hissetti
ğim için huzurunuza çıkmak mecburiyetinde 
•kaldım. 

Aziz arkadaşlarım; istenilen (kuruluş, mo
dern bir devlet anlamının, hahusus plânlı ve 
modern ekonominin gerektirdiği ilmî teçhizata, 
ilmi ünitelere peşinen sahibolarak 'adım atma
nın, görerek yürümenin icabı bir »merkezin ku
ruluşunu bu tasarı derpiş etmektedir. Bu ba
kımdan tasarı, ileri bir adımdır. Bu müessese
nin kuruluşu 1953 yılmdandır. 1953 yılında, o 
zaman bir hususi fondan yapılan hir milyon 
dolarlık bir yardımla başlamış ve o devirden 
zamanımıza kadar bu kuruluş böyle bir kanun
dan, 'böyle bir statüden mahram olarak idamei 
hayat etmiştir. 

Ve çalışmalariyle de memleket için bâzı fay
dalı neticeler ortaya koymuştur. 

Şimdi bu tasariyle buna daha ciddî ve daha 
derli toplu bir statü verilecek. Neticeleri, bun
dan sonra daha iyi yayılması ve istifade olun
ması şeklinde ortaya konulma fırsatı verilmiş 
olacaktır. Bu bakımdan şunu bilhassa muhte
rem arkadaşlarıma arz etmek isterim ki, mo
dern ekonomide bugün üç unsura yani say, ser
maye ve tabiata bir unsur daha ilâve ederek 
bu üç unsur dörde çıkarılmıştır. 

Dördüncü unsur en az bu saydığım unsurlar 
kadar ehemmiyetlidir. Bu dördüncü unsur işte 
arkadaşlarım geniş mânada prodüktivitedir ve
yahut diğer mânasında organizasyondur. Bu tâ
birlerin altında rasyonalizasyon vardır ve ge
niş mânada eğitim mevzuu, çalışan insanları va
sıflı kılmak mevzuu vardır, işte dördüncü un
sur olarak modern ekonominin kabul ettiği bir 
gerçeği bu tasan bir müessese olarak huzuru-
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nuza getirmiş bulunmaktadır. Bu .bakımdan ta
sarının aleyhinde olan arkadaşlarımızın kadro 
artışı veyahut fuzuli bir müessese oluşu şeklin
de izahları tasarının ehemmiyetini herhalde kü-
çümsetmez. Belki denilebilir ki, bu kabil tasa
rılarla yeniden kurulan hizmet servisleri devle
te, millete bir yığın külfet yüklemektedir. Hal
ka, memlekete yeni bir hizmet getirmemekte
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, işte bizim bu tasa
rıdan anladığımız, 'bendenizin bu tasarıdan an
ladığım mâna; hizmet getirmiyenlerin yerine 
hizmet getiren bir müesseseyi bu tasarı getir
mektedir. Plânlı kalkınmadan bahsediyoruz 
arkadaşlar. Plânlı kalkınma sözlerimin başında 
arz ettiğim gibi görerek yürümektir. Nasıl gö
rerek yürüyeceğiz ? Teşebbüslerdi evvelemirde 
kıymetlendireceğiz. Evvelâ masa başında kâ
ğıt üzerinde koyacağımız sermayeyi, çalıştı
racağımız işçiyi ve bunların kombinezonunu, 
allacağımız 'neticeleri. Evvelâ bilmemiz lâzıım-
gelir iki, 'hususiyle memleket ekonomıi'sıhıe, hu
susi ekonomiye en büyülk yeri veren bir mem
leketin bu hususları1 bilerek, bu neticeleri bi
lerek hir teşebbüste bulunması gerekir. Bu ne
ticeleri nereden alacaktır? Arkadaşlarım 'bu
yururlar ki, «ilmî Araştırmalar Kurudu.» var. 
Arkadaşlarım, ilmî Araştırmalar Kurulu te
orik araştırmalar yapar ve ilmî araştırmalar, 
bu tarz araştırmalardain, hu tarz neticelerden 
farklıdır. Bunların tamamlyle pragmatist bir 
istikameti vardır. Ve ımemileketteki mevcut ta
biattan,, sermayeden, iş »kuvvetinden en iyi 
randımanın nasıl! alınacağını tesbite matuftur. 
Bu bakımdan plânlı (kalkınanla, bir bakıma 
kârlı kalkınmadır, netieeli kalkın madır. Kârlı 
fcalkHimayı nasıl sağlıyaıcağız ? Kârlı kalkın
mada evvelemirde bu arz ettiğim unsurların 
terkibinin mutasavver neticelerini peşinen he-
sahederek teşebbüste bulunmakla mümkündür. 
'Gerek Devlet için, gerek hususi teşebbüs için 
başka türlü düşünmek mulhaldir 'zannederim. 
Yüksek Murakabe Kurulu veya diğer tetkikle, 
teftişle fonksiyon ifa eden kuruluşların vazi
feleri bumdan farklıdır. O derece faırklıdır ki; 
•onllar hizmetıleri bu mânada tesbdt etmezler, on
lar bu mânada kıymetlendirmezler. Hizmıet 
•münhasıran, bir hizimetinı veya bir iş kolunda.-
ki, bir departmandaki 'hizmetin neticesini, pro
düktivitesini kıymetlendirir. Halbuki burada 

— 550 — 



M. Meclisi B : 12 
daha -şümullü 'bir kıymetlendirme vardır. Ta-
m<amıiyle millî ekonomi unsurlarımın bir 'anada, 
en iyi şekilde nasıl bir netice vereceğimi heısaıp-
laımak ve bu şekliyle kıymette verimMlük he-
aaıbn vardır. 

Muihfcerem arkadaşlarım, tasannın- igörevler 
kısmında mevzu saralbatle ortaya çıkmaktadır: 

«ıM'adde 2. —• MPM nin 'başlıca görevleri 
şunlardır : 

•a) Yurt ek'orram'isknnı prodüktivite esas-
iaınana uygun olarak gelişmesine yarjyaeak ted
birleri ;aıraştiTimıaik, hu tedbirılerin tatbik ımev-
kime .konulmıaismı sağlıyacak faaliyetlerde bu-
lıınTmak; 

b) Resmî ve özeli sektörlerdeki müessese 
ve işyeri erinde verimi artıracak' metotları tes-
bit etmek ve bunların tatbik imkânlarını araş-
tııraııaik, tatbikatı izliye-rek gerekli tavsiyelerde 
buılunımak; 

e) Prodüktivite ile Uıgiıli telknik yardımla
rı sağlamak, gerekli eğitim ve istişare faaliye
tinde builumrmalk; 

d) Çeşitli vasıtalarla verimi artırıcı bil
gileri ve modern mıetotları yaymak; 

e) Devlet daireleri r esimi ve özel sektör 
işyerleri, iş'çi ve işveren teşekkülleri, meslek, te-
şeklküılleri, bilûmum eğitim ve öğretim' kurum
ları, üniversiteler ve baışlka bilim kurumları ve 
yabancı mtemleketlerde aynı maksatla kurutl-
muş teşekküller ile temas ve işjbirliği sağlamak; 

f) Millî prodüktiviteyi ölçmek hususunda 
gerekli 'çalışmaları ve bu konu ile ilgili 'kurum 
ve kurullar ile işbirliği yapmak ve sonuçlarım 
yabaaıcı memilelketlerin sonulları ile karşıüaş-
tırmaık, bunları beilirli zaımıanlarda y ayini armalk; 

ıg) Prodüktivite ile ilgili dernekler ku
rulmasını teşvik etmek, kurulan dermekler ile 
temas ve işbirliği sıağlaımak.» 

Mesele; tasarının görevler kısmındaki tasalı
yı niteliyen hususlarla tamamiyle ortaya çıkmak
tadır ve bir memleketin âcil olarak muhtacoldu-
ğu; eğer iyi çalışırsa, müsmir çalışırsa iyi bir 
müessese, müfit bir müessese memleket ekono
misi kazanacak ve bilhassa iş kuvveti bakımın
dan Türkiye'de zayi olan, iyi kıymetlendirilmi-
yen işgücünün kıymetlendirilmesi suretiyle bir 
yönüyle sosyal adalete, işçinin çalışması sure
tiyle daha az aldığı ücretin artırılmasına, sosyal 
adalete de, bilhassa çalışanlar bakımından direkt 
faydalı olacağı da bu görevler kısmında ortaya 
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koyulmaktadır. Bu bakımdan muhterem arkadaş
larımın tasarının ehemmiyeti üzerine dikkatleri
ni çekmek isterim. Ve tasarı üzerinde bütün ar
kadaşlarımın elbirliğiyle, gönül birliğiyle kanun
laşmalarım şahsan arzu etmekteyim. Tasarı, yal
nız Devlet hizmetlerini değil, en büyük hususi
yeti gerek kuruluşu itibariyle, gerek işleyişi iti
bariyle, hususi sektörü de Devlet kadar kendi 
hizmetleri içine almış bulunmaktadır. Bu iti
barla tüm memleketin resmî ve hususi sektörüne 
faydalı olacağını ve bu faydanın daha fazla ge
cikmesinin zararlı olacağını da umduğum bu ta
sarının bir an evvel kanunlaşmasını arzu eder, 
saygılarımı sunarım. (Bravo, sesleri) 

BAŞKAN — Sarıibrahimoğlu. 
KEMAL. SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Ben, bir iki tane sual soracağım : 
1. Bakanlıklararası prodüktivite merkezi 

olarak 10 yıldır faaliyette bulunduğu anlaşılan 
bu müessesenin şimdiye kadar hangi mevzuun 
verimliliğini ve prodüktivitesini tesbit ettiğini 
burada açıklamalarını istirham ediyorum. 

2. Tasarıda, gelir temin edilinceye kadar 
Sümerbankm emrinde 1 956 bin lira olduğu hal
de çalışanların ücretlerinin verilemez halde ol
duğu söylenmektedir. Hem Sümerbankta birta
kım paralar olduğu anlaşılıyor, hem ücretler ve
rilemiyor. Bu nasıl iştir? Bunu lütfen açıklasın
lar. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Sözcü. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ORHAN 

APAYDIN (Aydın) — Sayın arkadaşımın bi
rinci sualine konuşmamda cevap verdiğim için 
şimdi bu hususları tekrar etmekle huzurunuzu 
işgal etmiyeceğim. Sizleri rahatsız etmek istemi
yorum. Hangi dallarda çalışmıştır, millî prodük
tivitenin ölçülmesinde ne gibi faaliyetlerde bu
lunmuştur, bu hususu izah ettim, burada misal
lerini verdim. 

Sümerbankta para olduğu şeklinde bir şey 
söylenmemiştir. Böyle bir şey mevzuubahis değil
dir. Yalnız maddeleri geldiğinde münakaşası ya
pılacaktır. Sümerbankta olan bir fon, Merinos 
fonundan beş yüz bin liranın bu müesseseye ve
rilmesi derpiş edilmektedir, kanun tasarısının 
bu maddesinde. Bu ayrıca münakaşa edilecektir. 
Sümerbankta parası olduğu hakkınde başka bir 
şey yoktur. Bu müessese birtakım yardımlarla 
kendi mevcudiyetini idame ettirmiştir ve ettir-
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mektedir. Halen de faaliyettedir. Konuşmalarım
da da biraz evvel izah ettiğim gibi, bu müessese
nin genişletilmesi zaruret halindedir ve daha ge
niş imkânlarla çalışması memlekete faydalı ola
caktır. Tasarıda bu hususlar tanzim edilmiştir, 
arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın önal söz mü istiyorsu
nuz? 

İHSAN ÖNAL (îçel) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
İHSAN ÖNAL (içel) — Muhterem arka

daşlar, Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş ka
nunu muhakkak bize memleketin en çok muh-
tacolduğu müesseseyi kazandıracaktır. Kanaa
timce gayesi; millî geliri, istihsali artırmak için 
müspet yolları, çareleri göstermektir. Ancak, bu
nun bir sürü kırtasiye içine gömülerek, birtakım 
nazariyeler içinde, Türkiye'deki iş sahasındaki 
tatbikatın ne olduğunu bilmiyen memur sınıflı 
kimselerin bürolara yerleştirilip nazariyeler kur
ması ile temin edileceğine inanmıyorum. Bu mü
essese, Hükümetin buraya tâyin edeceği müte
hassıs kimseler yanında Ticaret ve Sanayi Oda
ları Birliği, Çiftçi Birliği, iktisadi Devlet Teşek
küllerinin de seçimle göndereceği temsilcilerin
den teşekkül etmelidir. Çünkü çok zaman masa 
başı kitap nazariyeleri birçok memleketlerin rea
litelerine uymamaktadır. 

Gayesi millî geliri artırmak olduğuna göre 
şimdi bu müesseseden en evvel beklediğimiz şey 
ne olmalıdır? Bence iktisadi Devlet Teşekkülle
rini % 5 -10 rantable bir seviyeye çıkarması ol
malıdır. Bu memleketin, en güzide mütehassıs
ları bu Devlet teşekküllerinde olduğu halde ve 50 
milyarın üzerinde yatırım yapılmasına rağmen 
her sene bütçede bunların zararlarını millete 
yükletmek için formüller aranır. 

Muhterem arkadaşlar, bu fakir memleketin 
kalkınması yatırımların verimli olmasına bağlı
dır ve en büyük yatırım da Devlet tarafından 
yapıldığına göre kalkınmamızın en büyük ümi
de burada olmalıdır. Aynı yatırım özel teşebbüste 
asgari % 10 bir rantabilite verir. Devlet işlet
mesinde çok zaman, % 3-10 gibi bir zarar ile 
karşımıza çıkılır. Bu müesseseler kâr etmezse; 
bunlar yeni yatırımlara geçemez. Yeni yatırım 
için Hükümet her sene bütçelere vergi zammı ile 
gelmek mecburiyetinde kalıyor. Makin a ve Kim
ya Endüstrisinin memlekete bugünkünden % 50 

daha verimli olacağına kaaniim. Bunun niçin 
böyle olduğunun sebeplerini ve çarelerini bula
caklar mı? 

Muhterem arkadaşlarım, burada üzerinde 
durmak istediğim nokta şudur : Memlekette mil
lî geliri artırmak için bize ilmî metotları fennî 
usulleri, iktisadi prensipleri gösterecek fakat, 
bugün memleketin en büyük ümidi, en büyük 
yatırımı bu memleketin en güzide insanları tara
fından, iktisadi Devlet Teşekküllerinde bulun
maktadır. Şimdi bu merkez Devletin bu mües
sesesine de yol gösterecek midir? Her sene yüzde 
beş, on zararla gelen bu müesseseleri yüzde beş, 
on verimli hale sokabilecek mi? Sonra diğer bir 
mesele, ikinci Dünya Harbinde perişan hale ge
len birçok milletler yatırım indirimiyle, yani 
özel teşebbüse yatırım indirimi tanıyarak, yeni 
iş sahaları açarak, onların istihsalini artırmıştır. 
Bu merkez, Devlete bu yolları gösterecek ve hü
kümetlere, bu müspet yollara gidilmesini tavsi
ye edebilecek mi? Böyle bir fonksiyonu var mı
dır? 

Bir noktaya daha temas etmek isterim. Bu
gün Türkiye'de çok kıymetli sanat erbapları ye
tişmiştir. Bugün bunlar birçok imkânsızlıklar 
içinde olmalarına rağmen ancak, ileri medeni 
memleketlerde yapılabilen bâzı aletleri, hattâ kı-
rant taşlama makinasını bile mükemmelen yap
mışlardır. öyle sanatkârlar gördüm ki, bunlar 
Avrupa tezgâhlarındakinden çok daha iyisini 
Türkiye'deki çeşitli imkânsızlıklar içerisinde kur
dukları tezgâhlarda yapmaktadırlar Fakat bun
lar kredisizlik ve imkânsızlıklar içinde imalâta 
geçememektedirler. Bu merkezin, bu hususlar 
üzerinde de incelemeler yapıp Hükümeti bunla
ra yardıma teşvik etmek gibi bir fonksiyonu ola
cak mı? 

Bu kanun tasarısının bir an evvel çıkmasına 
taraftarım, ancak mükemmel çıkması da bir za
rurettir. Bu bakımdan eğer, şu temas ettiğim bir
kaç nokta gibi diğer mühim fonksiyonları da ih
tiva etmiyecek ise; bunları da bünyesine almak 
sureti ile hakikaten memleketin muhtacolduğu, 
kalkınmada rol oynıyacak şekilde tasarının ka
nunlaşması yerinde olur. Ve sözcüden arz etti
ğim hususlarda izahat vermelerini istirham ede
rek huzurunuzdan ayrılıyorum. 

Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ORHAN 
APAYDIN (Aydın) — Her iki suale de müspet 
cevap veriyorum, efendim. 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Sözlü olarak arz ettiğim gerekçeye müsteni

den tasarının komisyona iadesini arz ve teklif 
ederiz. 

Uşak Tokat 
Ahmet Tahtakılıç Ali Dizman 

BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

tvedilik teklifi vardır. Kanun tasarısının ive
dilikle grüşülmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş kanunu 
tasarısı 

Kuruluş : 
MADDE 1. — Tüzel kişiliği haiz, bütün mu

amelelerinde özel hukuk hükümlerine tabi ve 
merkezi Ankara'da olmak üzere Millî Prodükti
vite Merkezi kurulmuştur. 

Bu kanunda (Millî Prodüktivite Merkezi) 
(MPM) remzi ile ifade olunur. 

MPM ticari usullere göre idare olunur. Ku
rumun gelir ve giderle ilgili bütün muameleleri 
Muhasebei Umumiye, Artırma, Eksiltme ve İhale 
kanunlarına ve Sayıştaym vize ve murakabesine 
tabi değildir. 

MPM gereken yerlerde şubeler açabilir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, kanunun 
başlığı hakkında bir tadil önergesi var, okutuyo
rum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Millî Prodüktivite Mer

kezi kuruluş kanunu tasarısı başlığının, kanunun 
daha iyi anlaşılması ve Türkçe olarak vaz'edil
mesi bakımından değiştirilerek prodüktivite ye
rine gelir konulması suretiyle, kanunun başlığı
nın «Millî geliri artırma merkezi kuruluş kanu-
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nu tasarısı» olarak değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Erzurum 
Adnan Şenyurt 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Madde üzerinde söz istiyen var mı?.. Buyu
run Sayın Ahmet Aydın Bolak. 

, AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Bir, iki hususu arz etmek istiyorum, umarım ki, 
komisyon da arz ettiğim hususlarda tereddütleri
mi gidermek gayretinde olur. 

Kurulan merkez, özel hukuk hükümlerine tabi 
ve merkezi Ankara'da olarak kurulmaktadır. Tü
zel kişiliği haizdir. Ve bütün muamelelerinde 
tabi. olacağı hukukî sistem de özel hukuktur. 
Üçüncü fıkrada; «MPM ticari usullere göre ida
re edilir», denmektedir, özel hukuk hükümlerine 
göre kurulmuş ve özel hukuk hükümlerine tabi 
muamelâtında, bir şahsiyeti hükmiyenin ticari 
usullere göre idare olunacağını anlamak mümkün 
değildir. Ticari usullerden murat; Ticaret Ka
nunu hükümleri ise; bu kanunla kurulmuş bün
yeye Ticaret Kanununun uymasına imkân yok
tur. Ticaret Kanununun ticari hükümleri dışın
da bir ticari hüküm yoktur. Ticari muhasebe mi, 
ticari örf ve âdet mi, ticari usul müdür? Cidden 
anlaşılması mümkün değil. Bu, yarın tatbikatçı
lara ticari usulden vâzıı kanunun n'e kasdefttâğıi-
ni anlamak için uzun uzun münakaşalara yol 
açar. Temas etmek istediğim birinci nokta bu
dur. 

ikincisi: Bu kanunda Millî Prodüktivite Mer
kezi MPM rumuzuyla ifade edilmiştir buyurdu
lar. Bu tâbiri ile kanunlaşırsa bu metin bu ka
nunda MPM rumuzuyla kullanılabilir, tatbikatta 
ve hayatta MPM rumuzuyla kullanmanız müm
kün değildir. Ancak bu mukavelelerde badema 
adı geçen firma ve şirket gibi kısaltmalar yapıla
bilir; üç kelimeyi birden istimal etmemek için. 
Yalnız bu, mukavele metnine münhasırdır. Fir
manın unvanı ticareti değişmemiştir, öyle anla
şılıyor ki, Geçici Komisyonda aynı siyak ve si
bakta bir tahlile gidilmiş ve «Bu kanunda Millî 
Prodüktivite Merkezi MPM remziyle ifade olu
nur» demek suretiyle bu kanun dışında, tatbi
katta Millî Prodüktivite Merkezi kelimeleriyle, 
üç kelime halinde ifadesi zaruretine temas edil-
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mek istenilmiştir. Çünkü Hükümet tasarısında 
«kısa adı MPM dir» cümlesinden sarfınazar edi
lerek bu ibare kullanıldığına göre, arkadaşımı
zın maksadının yalnız bu mdtin için MPM yi 
istimal etmek istedikleri, bunun dışında Millî Pro
düktivite Merkezi tâbirini aynen istimal arzu
sunda bulundukları anlaşılmaktadır. 

Üçüncü nokta şudur: özel hukuk hükümleri
ne tabi işlemlerinde bir kuruluş kurmaktayız, 
kanununu görüşmekteyiz. «MPM gerekli yerler
de şubeler açabilir.» cümlesini de maddenin son 
fıkrası olarak sevk etmiş bulunmaktayız. Kanun 
tasarısındaki maksat açıktır. İlk gelen şekliyle 
Hükümet, tasarısında; bir kamu kurumu kuru
yor. Kamu niteliğine haiz bir kurum kuruyor. 
Merkezini yapıyor, teşkil ediyor; Ankara. On
dan sonra ruhsat hükmü veriyor. Kamu kurum
ları için mcvzuubahis ruhsat hükümleri, özel hu
kuk hükümlerine tabi işlemlerinde bir kurumun 
şubeler açması için ayrıca kanun vazıınm bir 
ruhsat vermesine lüzum yoktur. Haşiv hüküm. 
Madem ki, özel hukuk hükümlerine tabi, işlemle
rinde ve ticari usuller gibi ne olduğunu anlama
dığım usullerle idare ediliyor, dilediği yerlerde 
de şube açabilir, acentalık açabilir, temsilcilik 
bulundurabilir. Ayrıca ruhsat vermeniz de lü
zumsuzdur. Dördüncü temas etmek istediğim nok
ta budur. Lütfederse sayın sözcü, bendenizin şüp
helerimi veciz üslubuyla giderirse memnun kalı
rım. 

BAŞKAN — Buyuru, Sayın Giritlioğlu. 
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Pek 

muhterem arkadaşlarım, birinci Hükümet tasarısı 
şeklinden oldukça mühim mânada değişikliğe 
tabi tutulmuştur. Sayın Aydın Bolak arkadaşı
mın burada ifade ettiği hususları tamamiyle be
nimsiyorum. Onlara ilâve edecek şahsi bir sözüm 
yok. 

Madde hakkında bir başka temas etmek 
istediğim nokta; Hükümet tasarısı maddeyi 
vaz'ederken bu müessesenin bir kamu müessese
si mahiyetinde olduğunu açık bir surette belirt
miştir. Halbuki komisyon bu açıklığı her nedense 
vermemiştir. Hukukî temelini'birinci madde teş
kil etmektedir, hukukî temelini kurarken her tür
lü tereddüdü bertaraf etmemiz gerekir, özel hu
kuk hükümlerine tabi olan bu müessese, acaba, 
kamu İktisadi Devlet Teşekkülleri gibi, Meclis 
murakabesine tabi midir, değil midir? Elimizde
ki metne göre tereddüde düşmek mümkündür. 
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Şahsi kanaatim odur ki; Meclis murakabecine ta
bidir, diğer iktisadi Devlet Teşekkülleri gibi. Ne
reden bu hükmü çıkartıyorum? Gelirler bahsin
den çıkartıyorum. Madem ki, gelirlerle ilgili bu
lunan maddede, Maliyenin vereceği paradan bah
sedilmektedir. Şu halde Hazinenin iştiraki var 
demektir. Hazinenin her iştiraki olan müessese
nin murakabesine ait bir usulümüz vardır. Fa
kat atıf yapmak suretiyle varabildiğim bu netice 
tam ikna edici bir netice değildir. Herken bu at
fı yapamıyabilir, veyahut yapılmış bulunan bu 
atfı herkes doğru bulmıyabilir. Yine bir mahzu
ru var Hazinenin o sene içinde geliri de olmıya-
bilir, vermemiş olabilir. Gelir büyük çapta özel 
teşekküllerden olduğuna göre bir münakaşa kapı
sı açmış olacağız. Buna meydan vermemek için 
demek isterim ki, evet özel hukuk hükümlerine ta
bi bir teşekkül kuruyoruz. Fakat bu teşekkül, 
kamu teşekkülüdür. Kamu teşekkülünün bütün 
murakabe sistemlerini bu suretle bu teşekküle tabi 
etmiş oluruz. Bendeniz bunu belirtmek için 
bir önerge veriyorum, önergemi, madde
nin değiştirilmesini istediğim fıkrayı içine 
alacak şekilde yazmış bulunuyorum. Mev-
zuubahsolan fıkra 3 ncü fıkradır. Mevcut 
3 ncü fıkrada müsaadenizle aynen şöyle bir tâbir 
vardır: « MPM ticari usullere göre idare olunur. 
Kurumun gelir ve giderle ilgili bütün muamele
leri Muhasebei Umumiye, Artırma, Eksiltme ve 
İhale kanunlarına ve Sayıştayın vize ve muraka
besine tabi değildir.» 

Bu fıkranın yerine teklif ettiğim fıkra ile Sa
yın Aydın Bolak'm, demin ortaya koymuş olduğu 
hususları da cevaplandırmış olduğumu kaaniim. 
MPM rumuzu kaldırılmış bulunuyor. Bu ku
rumun bir kamu teşekkülü olduğu belirtilmiş olu
yor ve «ticari usullerle çalışır, tâbirini önergem
de tamamiyle kaldırmış bulunuyorum. Çünkü bu 
terim haddizatında benim anlayışıma gör3 yanlış 
bir terimdir, önergemin aynen kabul edilmesini 
hürmetlerimle rica ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu madde 
hakkında gelmiş beş takrir vardır, okutuyorum. 
En aykırısından başlamak üzere birer birer oyu
nuza sunacağım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ORHAN 
APAYDIN (Aydın) — Başka söz istiyen arka
daşımız var zannetmiştim. Müsaade ederseniz 
konuşan arkadaşlarıma arzı cevabedeyim. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇtCÎ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ ORHAN 

APAYDIN (Aydın) — Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Bolak ile Sayın Giritlioğlu arkadaşıma ev
velâ müşterek cevap vereyim. Bu kurumun ticari 
usullere göre çalışacağının kanun metninde yazıl
ması bir haşiv olarak telâkki edilebilir, özel hu
kuk hükümlerine tabi olduktan sonra böyle bir 
ibarenin konmasına lüzumsuzdur, denebilir, ilk 
nazarda arkadaşım haklıdır; fakat bu kabil mües
seselerin kuruluş kanunlarında umumiyetle bu 
ibare konulmaktadır. Niçin konmaktadır? Devle
tin iştirak ettiği yahut kanunla kurulan bu teşek
küllerin bir serbesti içinde eski Romalıların ifade 
ettiği gibi, bâzı misaller vardır, «iyi bir tacir gi
bi», «iyi bir Roma aile babası gibi».. Sayın Bo
lak- arkadaşım iyi bilirler bu mevzuları. Böyle 
tâbirler kullanılır. Kullanılmıyabilir de. Yani bi
zim demek istediğimiz şudur. Evet bu üçüncü şa
hıslarla muamelelerinde özel hukuk hükümlerine 
tabidir. Fakat kendi bünyesinde bir tacir gibi ça
lışacaktır... Devlet bürokrasisinden çok şikâyet 
edilmektedir. Bu bürokrasinin içinde boğul mıya-
caktır. Çünkü bu müessese, aşağıdaki maddeler
den de anlaşılacağı veçhile, bir tüccar gibi hare
ket etmeye çalışacaktır. Bir hizmet arz edecek
tir. Bugün yaptığı gibi - bugün yapabiliyor - ve 
hususi müesseseler de bunu yapabilir, Devletin 
iştiraki olmıyan müesseseler de yapabilir; bunun 
karşılığında bir ücret de alacaktır. Yani bir tüc
car gibi çalışması lâzımdır. Bu bakımdan bu 
hususa sarahat vermek için bu ibare birçok kuru
luş kanunlarında olduğu gibi bu maddeye de ek
lenmiştir. 

Bu kanunda Millî Prodüktivite Merkezi MPM 
remzi ile ifade edilir... Evet arkadaşlarım muka
velelerde olduğu gibi bu kanunda da MPM remzi 
Millî Prodüktivite Merkezini ifade etmektedir. 
Bunu zikretmeye lüzum gördük. Çünkü bu, ka
nunun diğer maddelerinde de mütemadiyen Millî 
Prodüktivite Merkezi demek lâzımdır. Bunu de
medik. Şimdi arkadaşım demek isterler ki, bu ka
nunda demeye lüzum yoktur. Umumi olarak söy-
liyelim. Zira bu kanunda bunu diyelim. Bu ka
nun dışında bu remzi kullanmıyalım. Muhterem 
arkadaşlar, bu ibare olmasa dahi MPM remzi ile 
Millî Prodüktivite Merkezini kendini ifade ede
bilir. Buna hiçbir mâni yoktur. MPM bunu ya
pabilir, buna bir mânı yoktur. Bizim kasdımız; 
bu kanunun müteakip maddelerinde MPM remzi 
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mukavelelerde olduğu gibi kanun yazımında da 
kullanılabilir. Buna sarahat vermek için koymuş 
bulunuyoruz, bunu. Arkadaşımın bu husustaki 
tenkidini yerinde bulmuyoruz. 

Gelelim şubeler meselesine : Millî Prodükti
vite Merkezi gereken yerlerde şube açıabilir. 
Arkadaşlar diyorlar k i ; bu bir özel müessese 
olacağıma göre, şubeler açması (hususunda ni
çin bu hükmü ı'koyuyoruz? Sırası 'gelmişlken 
Sayım Fahir Giritlioğlu arkadaşımıa da cevap 
vereyim. Bu bir âmıme müessesesidir, özel bir 
müessese değliMir. Hususi 'hukuk (hükmü şdhsi 
değildir. Hususi hukuk hükümlerine- muamele
lerine tabidir. Fkat bu müessese 'bir âmme mü
essesesidir. Bu müessesenin mıevzuu bir âmımıe 
hizmetidir ve 'bunun aynea birçok mevzularda 
olduğu gibi Devlete salâhiyet verir, Devlet 
bilmem ne bankası kunabillir. Hayır, değil. 
Doğrudan doğruya bumun, statüsü kanunla tan
zimi edil m ektedir. 

Muhterem arkadaşlarımı, biz Hükümet ta-
sarıısıında bunum â-mmue müessesesi olduğu husu
su tasrih edilmiştir, yazılmıştır. Biz bunu 'ha
şiv telâkki ettik, birçok müesseselerin kuruluş. 
kanunlarında olduğuı dikkatimizi çekti. Bu bir 
haşivdir. Âırane müesseselerinin, âmme hiz
metlerinin birçok kriterleri vardır idare hu
kuku kitaplarımda.. Kriterlerinden biri de : 
Bir müessese âmme müessesesi mi, özel hukuk 
müessesesi -mi? Ne ile kurulmuş? Bir kamumla 
kurulmuş.. Hauıriau'mum bir kıstasıdır. Ka
mumla kurulduğumla *göre 'bu müessesenin âmımıe 
•müessesesi olduğumu kabul' etmek lâzımdır. 
Yoksa Devlet neye bunum kuruluşu1 vaızifesiyle 
meşgul olsun:? Panlâmıento niçin, bu. kanunum 
tanzimi' ile meşgul olsum? Burnum mevzuu da 
âmımıö hizmetidir. Görevleri kısmında bu husus 
sarahatle zikredilmektedir. Bu sebeple bu hu
susu haşiv telâkki ettik ve âmme müessesesidir 
•diye zikretmedik, lüzum görmedik. Çünkü 
mijaüıiyetinde mündeimiçtir, müessesenin bün
yesinde mündenılçitir, (hizmetim nnaikiyetinde bu 
husus vardır. Bu sebeple de «Gereken, yerler
de şııbeleır açabilir.» kaydına lüzum ıgördük. 
Çünkü buı .müessese ayrıca kendisini kuracak 
değildir. Çünkü bu kanıunla, kuruyoruz bu mü
esseseyi. fBu müessese bu kamumla beraber ku
ruluyor. Bu kaydı koymazsak me oluyor? Mer
kezi Anfcaradadır, brandam' ibarettir bu mües
sese Türkiye'nin heır yerimde şubeler uçabilir, 
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memleketim her yerinde şubeler açabilir. Bu 
'hususa sarahat vermek için 'bunun da konul
masında fayda vardır. 

Bu müessesemin, âmımıe müessesesi olduğuma 
ıgöre, Meclis murakabesime tabi olması mesele
sine gelince; yaıni bir murakabe mevzuuna ge
lince; bu müessesenin kendi içinde kendi ken
dini murakabe organları mevcud olduğu gibi, 
Maliye Bakanlığımın denetçileri de vardır. 
Kemdi içimde kemdi murakabe imkânla.rını te
min etmiştir. Sonra, şu hususu taisrih edeyim: 
Hazıınenin bu yardımı olmakla beraber, bu hu
sus kamumla tasrih edilmiştir, esas itibariyle 
kaynaklanın! kendisi temin etmektedir. İşti
rakçilerin verecekleri aidatla temin etmekte
dir. Bu bakımdan hu hususta fazıla ısramm ola
maz. Murakabe edilebilsin, milletim, Hazime-
nimı parası da olduğuma göre. Fakat, aşağıdaki 
•maddeler de tetkik •edilirse görülecektir ki, bu 
hususta kâfi derecede mıuraikalbe imkânları der
piş edilmiştir. Başka bir muşusun ilâveye lü
zum olmadığı kanaatindeyim. Arz ederim ar
kadaşlar. 

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

Sayın sözcü bir noktayı vaz'ında kanaatime 
ıgöre hatalı.1 olmasa idi, huzurumuzu işıgail et
mez ve sizi tekrar rahatsız etmek istemezdim, 
Mesele oylarınızla ıhalledilirdi, bir takrir ver
miştim, iltifatımıza göre neticeye bağlanırdı. 
Yalnız, sayın sözcü Hauriau'dan bahsede pek 
meselenin dalha kuruluşunda ve mahiyeti üze-
iHİnde bir münakaşanın doğmasına .sebeb olacak 
bir cümle istiımıal etti. Burnum tavzühinde isabet 
var. 

ıSayın Giritlioğlu da belirtti; muamelele
rinde özel hukuk hükümlerime talbi .bir tüze] 
kişiliği haiz kuruluştur. Der ki sayım sözcü; 
kuruluş kanunla olduğuma ,göre bu ,bir âmme 
kurumudur. Kanun tasarısındaki âmme kuru
mu kelimelerimi bu sebeple tayyettik ve yap
tığı hizmet âmme hizmetidir, 'bu kuruluşun. 

Muhterem .arkadaşlarım, bir kanun ile ku
rulmuş olmak yalnızca âmırme kurumu vasfının 
iktisabı içim kâfi değildir. Ye bir kanun ile 
kurulmuş olmak âmme kurumu vasfımın ikti
sabı için kâfi olmadığı gibi bâzam da aksine 
onun âmıme kuruluşu olmamasının delilidir. 
Daha kurumıu kurarken, yaptığı hizmet âmıme 
kiızmıetidir, vasfını izafe ettiğiniz zaman, ka-
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mumun neticesinde kurulacak müessesenin, hiz
metleri üzerinde münakaşa zeminini açmış 
oluruz. Bu kuruluşun .görevleri, yetkileri me
tinde gösterilmiştir. Bu görev ve yetkilerin 
lâfzı, lûgatî mânada Türk halkının iyi 'gelece
ğe ulaşması için hizmetler olduğunda münaka
şa yoktur. Ama, âmımıe hizmetleri olup olmadı
ğı hususunda münakaşa mümkündür. Komis
yon sözcülerinin ilerde tatbikatta tereddütler 
yaratacak katî 'beyanlardan içtinabı lâzımdır. 
Yarın bu kuruluşun yıapfağı hir âmırme hizmeti
dir, âmıme hizmeti vasfını tereddübedem bir 
kısım netayiç vaıdır. Bimaenaleym bu metayi-
•cin istihsali gerekir tarzında bir hukukî mü
nakaşayı, bir medrese münakaşasını doğurma
sı mümkündür. Lütfetsinler, maddenin niha
yet ıslahı için kemdi kanaatlerimize göre veril
miş teklifler vardır. İştirak buyururlar, buyur
mazlar mesele değildir. Ama mutlaka metnin 
olduğu sekilide çıkarılması) için kuruluş ve 
kuruluş tarzına muzaıf biritakıım beyanlarla 
olumsuz bir münakaşamın içine girmiş olmıya-
lım. Takrirlere iltifatınız mümkün olacak veya 
olmıyacak. 

BAŞKAN — Sayın Bolak, şimdi ifade et
miş olduğunuz husus üzerinde takrir verme
diniz, bu husus için. Yani, kamu kurumudur, 
diye tashih edilmesi için takririniz var mı? 

AHMET AYDIN BOLAK (Devamla) — 
Yok efendim,. 

FAHİR GÎRÎTLÎOĞLU (Edirne) — Efen-
di;m, benim takririmde var. 

AHMET AYDIN BOLAK (Devamla) — 
Giritlioğlu arkadaşımın takririnde varmış. 

(BAŞKAN —- Takrirleri okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddemin 2 mci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 'ederim : 
«Millî Prodüktivite Merkezi, MPM remzlyle 

ifade olunur.» 
Balıkesir 

Ahmet Aydın Bolak 

BAŞKAN —• 'Takriri oyunuza sunuyorum, 
kabul edenler... 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Hepsini okuta
lım, fikrimiz olsum, önceden, efendim. 

BAŞKAN —• Bunlar ayrı ayrı hususlara 
taallûk ettikleri için hepsini ayrı ayrı okut
madım. (Okunsun, sesleri.) Peki, okuyalım. 

— 556 — 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

1 nci ımaddenin 3 ncü fıkrasının aşağıda 
yazılı olduğu şekilde değiştirilmesini arz ede
rim. 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

Madde 1, fıkra 3 : 
Millî Prodüktivite Merkezi 440 sayılı Ka

nun hükmüne tabidir. Muhasebe! Umumiye 
Kanunu ile iartırma ve eksiltme kanunlarına 
ta'bi değildir ve Sayıştaym murakaJbesine tabi 
değildir 

Maddenin son fıkrasının kaldırılmasını rica 
ederim. 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddenin 3 ncü fııkrasmm ilk cümle

sinin çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Balıkesir 
Ahmet Aydın Bolak 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddenin son fıkrasının haşiv ol

duğu cihetle çıikarılmaısmı arz ve teklif ederim. 
Balıkesir 

Ahmet Aydın Bolak 

Yüksek Başkanlığa 
1 inci maddeye aşağıdaki fıkranın eklen

mesini arz ve teklif ederiz. 
«MPM, 12 Mayıs 1961 tarihli ve 468 sayılı 

Kanunun 4 ncü maddesi delaletiyle Yüksek 
Denetleme Kurulunun denetimine tabidir.» 

Ankara İstanbul 
Muhlis Ete Coşkun Kırca 

Millet Meclisi Başkanlığına 
532 sıra sayısında kayıtlı (Millî Prodük-

tivito Merkezi kuruluş kanunu) tasarısının 1 
nci maddesinin Anayasa dili ve konuşulan 
Türkçeye uygunluğunun sağlanması için, 
aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesini arz 
vo teklif ederim. Saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

Teklif edilen değişiklikler : 
1. Birinci fıkranın ilk satırındaki (muame

lelerinde) 'keimesinin (işlemlerinde) 
2. Üçüncü fıkranın ilk satırındaki (idare 

olunur) kelimesinin (Yöneltilir), 
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Ve aynı fıkranın ikinci satırındaki (muame

leleri) kelimesinin (işlemleri) • 
Nihayet aynı fıkranın son satırındaki 

(murakabesine) kelimesinin (denetimine) ola
rak değiştirilmesi. 

BAŞKAN — Takrirlerin hepsini okuttum. 
RUHÎ SOYER (Niğde) — Sayın Başkan, 

komisyon acaba takrirleri alıp yeniden mad
deyi tanzim etmeyi düşünür mü? 

BAŞKAN — Takrirler zaten dikkate lalın-
ması ıkabul edilirso komisyona vereceğiz. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Takrirler hak
kında maruzatta bulunmak mümkündür. Çün
kü kifayeti ımüzakere verilmedi; böyle bir 
yola da gidilmedi, izin verirseniz :bir tekHfte 
•bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Mi'ıieren PT-

kadaşlarım, müessesenin ruhu ve işleme şeklini 
tanzim ve testoit edecek olan 1 nci madde hak
kında çok kıymetli mütahalar 'beyan edilmiş 
ve bir kısım takrirler de verilmiş bulunmak
tadır. Ancak ıbunlarm 'bir kısmının çok acele 
yazılmış olması, bir kısmının da belki (bera
berce mütalâasının ımümkün olmaması ihti
mal dâhilinde bulunmaktadır. Onun için bu 
işin selâmetle tanzim edilmesi maıksadiyje 
komisyonun takrirlerinin heyeti umumiyesi-
•nin geri almasını ve onlara göre maddeyi ye-
nidn tanzim ederek Heyeti Âliye getirilmesi; 
işin selâmetini temin edecektir. Bu ciheti, ko
misyonun dikkatine arz ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyonun mütalâası var mı? 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ORHAN 

APAYDIN (Aydın) — Efendim, takrirler reyo 
konsun, biz ona göre Meclisin temayülün o 
göra yazalım. 

(Balıkesir Milletvekili A. Aydın Bolak'm 
(birinci önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 
KaJbu'l edenler... Etmiyenler... Takrir nazan 
itibara alınmıştır. 

Fahur Giritlioğlu arkadaşımızın takririni 
okutuyorum. 

FAHİR GÎRtTLÎOĞLU (Edirne) — Efen
dim, takririmde kanun maddesini yanlış yazmı
şım, müsaade ederseniz tashih edilmiş şeklini gön
deriyorum. 
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BAŞKAN — Poki gönderin efendini. 
Arkadaşımızın düzelterek gönderdiği önergeyi 

okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 1 nci maddesine Prodüktivite mües

sesenin 468 sayılı Kanuna tabi kamu iktisadi mü
essesesi olduğunun belirtilmesini, arz ve teklif 
ederim. 

Edirne 
Fahir Giritlioğlıı 

BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum, ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ahmet Aydın Bol ak arkadaşımızın birinci 
maddenin üçüncü fıkrasına ait ikinci önergesini 
tekrar okutuyorum. 

(Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak'm 
ikinci takriri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum; ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bolak arkadaşımızın üçüncü takririni okutu
yorum. 

(Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak'm 
üçüncü önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum; kabul 
edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhlis Ete ve Coşkun Kırca arkadaşlarımızın 
takririni tekrar okutuyorum. 

(Ankara Milletvekili Muhlis Ete ve istanbul 
Milletvekili Coşkun Kırca'nın önergeleri tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kelime tashihine ait takriri okutuyorum. 
(Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un öner

gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul buyuru!an takrirlerle birlikte maddeyi 
komisyona veriyoruz. 

Görevleri : 
MADDE 2. — MPM nin başlıca görevleri 

şunlardır : 
a) Yurt ekonomisinin prodüktivite esasla

rına uygun olarak gelişmesine yarıyacak ted
birleri araştırmak, bu tedbirlerin tatbik mevki
ine konulmasını sağlıyacak faaliyetlerde bulun
mak; 
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I b) Resmî ve özel sektörlerdeki müessese ve 
I işyerlerinde verimi artıracak metotları tesbit 

etmek ve bunların tatbik imkânlarını araştır-
I mak, tatbikatı izliyerek gerekli tavsiyelerde bu

lunmak ; 
c) Prodüktivite ile ilgili teknik yardımları 

sağlamak, gerekli eğitim ve istişare faaliyetin-
I do bulunmak; 
I d) Çeşitli vasıtalarla verimi artırıcı bilgi

leri ve modern metotları yaymak; 
I e) Devlet daireleri resmî ve özel sektör iş

yerleri, işçi ve işveren teşekkülleri, meslek te
şekkülleri, bilûmum eğitim ve öğretim kurum-

, lan, üniversiteler ve başka bilim kurumları ve 
yabancı memleketlerde aynı maksatla kurulmuş 

l teşekküller ile temas ve işbirliği sağlamak; 
; f) Millî prodüktiviteyi ölçmek hususunda 

r gerekli çalışmalan ve bu konu ile ilgili kurum 
1 ve kurullar ile işbirliği yapmak ve sonuçlarını 
• yabancı memleketlerin sonuçları ile karşılaştır

mak, bunları belirli zamanlarda yayınlamak; 
g) Prodüktivite ile ilgili dernekler kurul-

masını teşvik etmek, kurulan dernekler ile te
mas ve işbirliği sağlamak. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenf 
Buyurun Sayın Bolak. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
1= Bu madde hakkındaki maruzatım iki kısma ay

rılabilir. Birincisi üslûba, ikincisi esasa taallûk 
; eder. 

; Madde, «MPM'nin başlıca görevleri şunlar
dır,» diye başlıyor. Vâzıı kanun, başlıca görev
leri yazıp, müteferrik hizmetleri takdire terk 
eden kanun yapamaz. Başlıca görevleri kısmın
da vâzıı kanun bunu yazıyor. Bunun dışında
ki esaslar takdire mevdu demektir. Asli görevi 
fer'i görevi denilebilir. Belediye mevzuatında 
olduğu gibi, tahditler konulabilir, ama, hazırla-

\ nan bir metinde, «başlıca görevleri» başlığı ile 
o kurumun, kuruluşun hizmetleri; yetkileri, sa
yılmaz. Bunun dışında ne yetkisi vardır, ne 
görevi vardır, tamamiyle kurumun idarecilerinin 
ve heyeti umumiyesinin takdirine taallûk erler 
ki; vâzıı kanun bu tarzda açık bonolar ver
mekten memnundur. Üslûba taallûk eden arzım 
budur. Esasa taallûk eden arzım da şunlardır: 

(â ı bendinde, görevleri sayılırken araştır
ma vazifesi veriliyor ve arkasından bu tedbirle-

I rin, tatbik mevkie konulmasını sağlıyacak faali-
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yetlerde bulunmak vazifesi veriliyor. O, âmme 
personelinin; o özel hukuk hükümlerine tabi ki
şilerin; o, işçi mümessilinin; o, işveren mümes
silinin; o sabık sekreterlerin ve sabık başkanla
rın ve bakanlıkların prodüktivite ile ilgili bütün 
kişilerinin toplandığı Türk ekonomisinin istişare 
heyeti. Asli bünyesi; müşaverede bulunmak, as
li bünyesi; yayın yapmak, iktisadi Devlet Te
şekkülleri nezdinde bulunan âmme nakdi ile ki
şilerin elinde bulunan, kişi nakdinin memleket 
ekonomisine yararlı hale getirecek tedbirleri tav
siye etmekten ibarettir. Asli vazifesi, budur. 
Bunun arkasına; «bu tedbirlerin tatbik mevkiine 
konmasını sağlıyacak faaliyetlerde bulunmak.» 
dediniz mi; bu, icra salâhiyetini de vermek de
mektir. Istişari bir heyeti, bu tedbirleri ver
me ve tavsiye ettiği tedbirlerin tatbik mevkiine 
konmasını sağlıyacak faaliyetlerde bulunma sa
lâhiyetini vermeye hakkınız yoktur. O zaman, 
Hükümet içinde yeni bir Hükümet kurmuş olur
sunuz. Bu bakımdan esası itibariyle bu cümle
nin zarralı olduğuna kaaniim. Aynı zaviyei rü-
yetten (b) fıkrasında da bir cümle var: «... tat
bikatı izliyerek gerekli tavsiyede bulunmak..» 
Çok saym idareciler bilirler tatbikatı izliyerek 
gerekli tavsiyelerde bulunmak teftiş hizmetidir.' 
Bunun Türkçe karşılığı; teftiş ve murakabedir. 
Müşavir heyetlerin, teftiş ve murabake salâhi-
yetlyle teçhiz edildiği görülmemiştir. O zaman 
bu heyetler, icranın emrinde teftiş ve muraka
be organları olur. 

Şimdi düşününüz; bu heyete; bu kuruma, 
bakanlıklardan mümessil gönderiliyor. Ve yine 
teklif metnindeki bir hükümle, kurulacak yö
netim kurulunun en az yarısı; bakanlıklardan 
gönderdiğiniz âmme personelinden kuruluyor. 
Altı kişilik yönetim kurulu var. Bunun üç ta
nesi bakanlık âmme personeli, yani icranın ada
mı... îcra adamlarının mfsmı meydana getirdi
ği heyet, karar veriyor, tavsiyelerde bulunuyor, 
sonra neyi denetliyor? İcra, (bizatihi kendisi de
netliyor, izliyor, tavsiyelerde bulunuyor. Tat
bikatının her safhasında, tavsiyede bulunuyor. 
Bu; kişinin, bir kapıdan çıktıktan, öbür kapıya 
girdikten sonra şahsiyetinin değişmesi gibi, hu-
kukan tecvizi mümkün olmıyan bir neticeye var
mak demektir. Mütaaddit defa arz ettiğim bir 
husus vardır, Yüksek Heyetinize. Müesseseleri 
kurmak kolaydır. Neşredersiniz ve müesseseler 
kurulmuş olur. Ama bu müesseseyi bu tarzda 

24.11.1964 0 : 1 
kurarsanız, bu müessesenin hayatiyetini daha 
kuruluş anında ifna etmiş olursunuz. 

Diyelim kî, Sanayi Bakanlığının Sanayi Dai
resi Reisi, Mîllî Prodüktivite Merkezi Yönetim 
Kurulu âzası oldu. Bu yönetim kurulunun sağ-
hyacağı, faaliyetlerde bulundu, tedbirler ittihaz 
«etti. Şimdi ibu yönetim kurulu nasıl faaliyette 
bulunabilir? Lütfen bunu realize edebilir misi
niz? Bu faaliyet nedir? Bu tedbirlerin tatbi
katta yer alıp almadığını tetkik ve temin edecek 
faaliyet nedir, düşünelim: Sanayi Dairesi Reisi, 
Millî Prodüktivite Merkezinin Yönetim Kurulu 
âzası olarak her müesseseyi yegân yegân tetkika, 
teftişe tabi tuttuktan sonra tebligat yapıp ka
rara uymasını mı istiyecek, yoksa âzası bulun
duğu Hükümet nezdinde bunların, bu tavsiyele
rin Hükümet kararları haline gelmesini mi te
min edecek? Yoksa ittihaz edilmiş Hükümet ka
rarlarını Millî Prodüktivite Merkezine götürüp 
orada karar haline gelmesini mi temin edecek? 
Bunu anlamak güç. Meselâ Millî Prodüktivite 
Merkezi gümrük hadleri hakkında, sanayide tat
bik edilen sanayi yedek parçalarının gümrük 
hadleri hakkında bir tavsiyede bulunacak. «Pro
düktivite ile ilgili şu yedek parçaların Gümrük 
Vergisinden muaf olması lâzımdır, tavsiye edi
yorum icrajra» diyecek. Binaenaleyh, biraz ev
vel maruzatımda arz ettiğim misal de; Sanayi 
Dairesi Reisi, Hükümet nezdinde gümrük tari
felerinin, Gümrük hadlerinin düşürülmesi istika
metinde konuşma mı yapacak? Bu bir bağlayıcı 
karar mı olacak? Bunu anlamak güç. tstişari 
heyetlere, icrai salâhiyetleri de verirsek; bu ka
bil karışıklıklar kendiliğinden çıkacak. 

Yine aynı madde metninde, aynı zaviyedeki 
(c) bendinde söyliyelim: «Prodüktivite ile ilgili 
teknik yardımları sağlamak...» Gerçekten bunu 
anlamak mümkün değildir. «Prodüktivite ile 
ilgili teknik yardım...» Bu teknik yardım mal
zeme mi, meta mı?... Bu teknik yardım bilgi mi, 
bu teknik yardım nakit mi?... Yani bir makina 
satmalınması istikametindeki nakit mi? Bu tek
nik yardım program mı? Bunu anlamak müm
kün değil ve nereden sağlanacak orası da belli 
değil. Mahreci de belli değil gelecek yardımın. 
Prodüktivite ile ilgili teknik yardımları sağla
mak mı, yoksa, ders araçları gibi araçlar mı? 
Bu yardımlar Hükümetten mi sağlanacak? Bu 
yardımlar iç piyasadan mı sağlanacak, bu yar
dımlar dış piyasadan mı sağlanacak? Bu yar-
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dımlar nasıl sarf edilecek? Ve bu yardımlar ne 
karşılığında alınacak? Bunları madde metnin
den anlamak mümkün değil. Eğer bu yardım
ları sağlamak, benim anlamak istediğim mâna
da dış imkânlar] millî prodüktivitenin artırıl
ması istikametinde seferber edip; dış memleket
lerde kurulmuş prodüktivite merkezleriyle irti
bat kurarak onların kaynaklarından faydalan
mak mânasına geliyorsa, bunu o tarzda yazmak 
da mümkün. Yoksa, bu yardımların temini bi
zatihi icraya muzaf hizmetlerin, bir istişari heyet 
tarafından ifası mânasına müncer olur. 

Sayın sözcü, tümü hakkında yapılan müza
kerelerde, bu kuruluşa şu maddede görmediğim 
bir vazifeyi daha tahmil etti. O da; toplulukla 
iş uyuşmazlıklarında; arabuluculuk. Bu kuru
mun hizmetlerini, vazifelerini tâyin eden mad
deye bakıyorum, böyle bir vazife yok. Komis
yonun gerekçesine bakıyorum. Komisyonun ge
rekçesinde şöyle bir cümle var: «Toplu îş Söz
leşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, işçi ve işveren 
münasebetleri konusunu ciddiyetle düşünülmesi
ni gerektirmektedir.» işçi ve işveren temsilcileri
nin prodüktivite gibi her iki tarafın da men
faatine işliyecek bir konuda etraflı, devamlı ve 
organik olarak birleşmeleri çeşitli ihtilâfların 
çıkması ihtimallerini geniş ölçüde azaltabilir. 
Sayın sözcünün kanunun tümü üzerindeki mü
zakerelerde arabuluculuk vazifesini de bu kuru
ma mürettebolduğu şeklindeki beyanının ger
çek mânası ancak gerekçeden anlaşılabilir. O 
da şu: tşçi ile işvereni, bir araya getirip mem
leketin hali nedir, prodüktivite merkezinde, iş 
kolunun hali nedir? Karşılıklı münakaşalarla, 
birbirlerini anlar hale getirdikten sonra zait ta
lepleri de önlemek. Bu olduğu anlaşılıyor. Ama, 
(e) fıkrasına bakıyorsunuz; «Devlet daireleri 
resmî ve özel sektör işyerleri, işçi ve işveren te
şekkülleri. meslek teşekkülleri..» Dikkatinizi is
tirham ederim; «bilûmum eğitim ve öğretim ku
rumları, üniversiteler ve başka bilim kurumları 
ve yabancı memleketlerde aynı maksatla kurul
muş olan teşekküllerle teması sağlamak.» Temasa 
aklım eriyor. Muhabere edersiniz, mektupla-
şırsmız, muhavere edersiniz, karşı karşıya gelir 
görüşürsünüz.. İşbirliği sağlamak; bunu anlı-
yamıyorum. Niçin anlıyamıyorum? Meslekî te
şekküller, barolar, etibba odaları; hatırıma şu 
anda gelen, meslekî kuruluşlar. Âmme hizmet
leri vasfını taşıyan meslekî kuruluşlar. Yine 
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( meslekî kuruluşlar mahiyetinde dernekler, farzı 
| muhal, otomobilciler cemiyeti, şoförler derneği gi-
j bi; asla prodüktivite ile ilgili olmıyan müstehlik 
; kişilerin kurduğu meslekî kuruluşlar. Meselâı 
i bakkallar cemiyeti. Hiç olmazsa, madde metnine 
I vuzuh vermek için; «prodüktivite ile ilgili mesle

kî kuruluşlar» denilse; bakkal cemiyeti, v. s. gir-
miyecek. öyle bir ruhsat hükmü veriyorsunuz; 
ki; kurum, hangi noktada Dahiliye Vekâletinin 
murakabe ile vazifeli cemiyetlerinin işbirliği ve 
teması içerisine girecek, belli değil. 

Ve en son cümle: «Prodüktivite ile ilgili der
neklerin kurulmasını teşvik etmek, kurulan der
neklerle temas ve iş birliği sağlamak.» Prodükti
vite ile ilgili dernek ne demek? Prodüktivite ile 
ilgili dernek, benim anlıyabildiğime göre, Türki
ye'de millî ekonomide millî gelir sevivesini artıra
cak her türlü erbabı teşebbüsün ve erbabı mesle
kin bir araya gelip, istihsali bir miktar daha artır
mak üzere düşüncelerini ifade ettikleri cemiyet
tir. Diyelim ki, Türkiye'de Aydın vilâyetinin Sö
ke kazasında, Söke kazasının her hangi bir köyün
de pamuk çiftçileri bir araya geldiler ve köyde 
pamrh.uk mahsulünün artırılmasını temin etmek 
üzere bir dernek kuralım dediler. Bu, prodüktivi
te ile ilgili bir dernek olur. Bir de Türkiye'de 
ağır sanayi sayabileceğiniz sanayi erbabı bir ara
ya gelir, Türkiye'de ağır sanayii artırmak için bir 
dernek kurar. Bir de yine Türkiye'de otomobil 
sanayii kuran kişiler bir araya gelirler, dernek 
kurarlar. Hepsi de prodüktivite ile alâkalı ola
bilir. 

Kurulmuş kuruma böyle bir mezuniyet verdi
ğiniz takdirde, korkarım ki; netice şöyle olacak
tır. Birçok müesseselerimiz Türkiye'de bir 
kadere mahkûm olmuştur. Kuruluşunda boş 
kalan bir yeri kalmasın. Her şeyi iyi 
yapılsın, her hizmeti görsün ve kurulduk
tan sonra memleket selâmete ulaşsın... Kı
saca hemen bütün salâhiyetleri kendisine yazarsı
nız; dernek de kursun, dernekle temas da etsin, 
Avrupa ile de konuşsun, Çin'le de konuşsun, hep
si ile konuşsun. Müessesenin mahiyetine bakıyor
sunuz, bir istişari heyet, senede bir defa genel 
kurul toplantısını yapıyor, sonra yönetim kuru
lunu kuruyor. Yönetim kurulunun yarısı memur, 
yarısı da gelen teşekküllerden temsilciler... Ve bu 
heyet kendisine aslî hizmet olarak yüklediğiniz 
bu hizmetleri yapmakla mükellef oluyor Müsaa
denizi istirham edeyim; Devlet hizmetinde dün 
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geldiği kapıdan, bütün bu hizmetlerle âmme hiz
meti olarak yükümlü kişiler, çıkıp da prodüktivi
te genel merkezine girdikleri anda mı bu kudre
te sahibolacaklar ve bu hizmetleri yapacaklar? Sa
nayi Bakanlığının, bu kabîl dernekleri teşvik et
mek, kurmak, himaye etmek, onlarla işbirliği yap
mak istik ametinde faaliyetleri var. Biliyorsu
nuz, Türkiye'de, el sanatlarını geliştirmek için 
Türk sanayiine el sanatları ile yardım eden, el 
tezgâhlarını geliştirmek için faaliyetleri vardır. 
Bu faaliyetlerden tecerrüt edelim ve icra ile aynı 
paralelde biz de biraz çalışalım. Böylece altı kişi
lik bir heyetin, bu plânda Türk Millî Prodükti
vitesinin bu geniş tahayyül, plânında taLakkuk 
ettireceğini tahayyül edip, onlara bu ölçüde hiz
met yüklemek arz ettiğim gibi evvelâ icra ile is
tişare mevzuunun salâhiyetlerinin grift bir hale 
getirilmesi bakımından zararlı olur; saniyen çok 
şeyleri ummak, çok şeyleri hayal mevzuu yapmak 
insanları sükûtu hayale uğratır ve müesseseleri 
tahribettiği için zararlı olur. Yüksek komisyon 
umarım ki, bu tereddütlerimi ifna edip, bende
nizi de metin istikametinde gayretli hale getirir
ler. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Savacı... Sayın 
Bolak önerge veriyor musunuz? 

AYDIN BOLAK (Balıkesir) — önerge veri
lecek tarafı kalmadı efendim. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlarım; çok sevdiğim ve fikirle
rine umumiyetle, ekseriyetle iştirak ettiği.n, Ay
dın Bolak arkadaşımızın bu kere fikirlerime işti
rak edemiyorum. 

Evvelâ kanun metninin bir kol halinde bütü
nü ile ne sağlıyacak ise; bunların teker teker sa
yılmasını teklif «ttiler ki; bu, modern kamın yap
ma tekniği ile kabili telif değildir. Neleri sayacak
sınız arkadaşlar? Yani prodüktivite mevzuuna gi
ren bütün meseleleri birer birer alacaksı
nız, yarın hangi meselenin bu merkezin 
bu araştırma ve neticeleri tesbit edecek 
merkezin önüne neler çıkacaktır, şu anda 
Yüksek Heyetiniz bunu nasıl tasavvur eder, na
sıl tesbit eder, mümkün değildir. Ve bu kabîl ka
nun tekniği, hepimizin çok iyi bildiği gibi, başlıca 
benzeri ve istikamet gösteren maddeler .-.ayılır, 
ondan sonra benzeri veya gibi tabirlerle kanun 
maddesi; nelerin yapılacağını, nehrin bu mad
denin içinde olduğunu tesbit etmiş olur. BUâhara 
buna benzer hâdiseler çıktığında da, kanunun hi-

24.11.1964 O : 1 
tabettiği kimselerin, kanunu tatbik edecek, yani 
buradaki merkezin hareket serbestisini de tahdi-
detmez. Eğer siz Yüksek Heyetiniz, veya komis
yon bunları birer birer sayacağım derse; ben 

inanmam arkadaşlar. Prodüktivite mevzuu o ka
dar geniştir ki; sizin hayaliniz, tasavvurunuz ve 
araştırmalarınız ne kadar geniş olursa okun bu
nun heyeti umumiyesini burada listeler halinde, 
kotlar halinde tedvin etmenize, kanunlaştırmanı
za maddeten imkân yoktur. Çünkü hayatı bu ko
tun içdiLe sokamazsınız. Binaenaleyh, bendeni
zin bir teklifi olacak; 

Madde 2. — «Millî Prodüktivite Merkezi . . .» 
Burada tadadedilen hususları sayıyorum^ on

dan sonra : « . . . gibi vazifeleri görür . . . » di
yorum. Yani şu istikamet gösteren, hangi mevzu
larda çalışacağını gösteren maddeleri heyeti 
umumiyesini alıyorum. Onun için « . . gibi va
zifeleri görür.» diyorum. Bundan sonra doğacak, 
benzer hâdiselerin tetkik ve neticeye varmasını 
kolaylaştırmak ve sağlamak için bu tarzda bir 
değişikliği, bendeniz lüzumlu görüyorum. Ancak 
muhterem arkadaşımızın şu kanaatine, şurada iş
tirak ediyorum: «Başlıca görevleri şunlardır» tâ
biri gerçekten kanun tekniğine uymadığı gibi, 
burada maksadı teminden de uzaktır. Bendeniz 
takririme, iltifat buyurursanız, bu sayılan hu
susları aynen içine alıyorum. Bundan sonra do
ğacak, merkezin önüne çıkacak meseleleri de tet
kik imkânını: bu takririm vermektedir. 

Diğer bir hususta da yine arkadaşımız; «işçi 
ve işveren mevzuunda ne gibi hakemlik vazifesi 
yapacak?» Buyurdular. 

Arkadaşlarım, buradaki prodüktivite merkezi
nin mühim bir vazifesi vardır, bu vazifesi de 
(f) bendinde gösterilmektedir. «Millî Prodükti
viteyi ölçmek hususunda gerekli çalışmaları ve 
bu konu ile ilgili kurum ve kurullarla işbirliği 
yapmak ve sonuçlarını yabancı memleketlerin so
nuçlan ile karşılaştırmak, bunları belirli zaman
larda yayınlamak.» 

Şimdi salahiyetli prodüktiviteyi tesbit husu
sunda salahiyetli kılınan, ilmî çalışan bir merke
zin ortaya çıkaracağı, dışta ve içte geniş araş
tırmayla ortaya çıkaracağı raporda iş ihtilâfla
rının önemli delilleri olacaktır. Neden ihtilâf çı
kar arkadaşlar? ihtilâf, çalışma sonunda mey
dana gelen hasılanın, taksiminden çıkar. Serma
ye ne kadar alacak, işgücü ne kadar alacak, işçi 
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ne kadar alacak? Mesele budur. İşte bu mese
leyi halletmek için merkezin dışarıda ve içeride 
yapmış olduğu arştırmalar neticesinde bu i§ ko
lunda verimi tesbit edecek ve bu verimde kârlılı
ğın ne olduğunu, işe ve sermayeye neyin düştü
ğünü, objektif olarak ortaya koyacak ve işveren
le işçi karşı karşıya geldiklerinde; işveren bu ra
por üzerinde; «İşte arkadaşım, karşı karşıya gel
dik neticeler bundan ibarettir, verim, kâr budur, 
bilanço budur. Eğer ben saklıyorsam, şimdi bu
nu tesbit edin.» diyecek. «Şimdi arkadaşlar mil
lî prodüktivite merkezinin ilmî sonuçları bunlar
dır. Bunlara göre, bu sonuçlara göre talebini 
yap» diyecektir. Bu hususta hakemlik vazifesini 
zaten bu istikametteki yayınları ile temin etmiş 
olacaktır. 

Diğer bir hususta da arkadaşım demektedirler 
ki? Hangi derneklerle, hangi prodüktiviteyle 
ilgili derneklerle temas edecektir?» 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de verimli
liği artıracak bir yığın dernekler kurulmuştur. 
Hamdolsun bunların adedi gün geçtikçe artmak
tadır, bir yığın münevver arkadaşlarımız bu hu
susta güç sarf etmekte, göz nuru dökmektedirler. 
Bunların, hususi dernekler halinde çalışmaların
dan neden Millî Prodüktivite Merkezi müstağni 
kalsın?.. 

Meselâ; Veteriner Hekimler Derneğinin mey
dana getirdiği en iyi cins hayvan yetiştirme ve 
hayvancılıkta prodüktiviteyi sağlıyacak neticeleri 
neden ele almasınlar ve onların da tecrübelerinden 
istifade etmesinler?. 

Meselâ, Türk iktisatçılar Derneği vardır, bun
lar zaman zaman prodüktivite üzerinde konfe
ranslar ve müzakereler tertibederler. Bunların 
neticelerinden, bunlarla temas etmek suretiyle 
neden müstağni kalsın. Daha bir yığın dernek
ler hatıra gelebilir. Bu dernekler prodüktiviteyle 
ilgili çalışmalar yapmaktadırlar. Ve bunlarla, 
teması faydadan âri değildir. Saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Buyurun komisyon sözcüsü. 
GEÇtCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ORHAN 

APAYDIN (Aydın) — Sayın Savacı arkadaşı
ma çok teşekkür ederim. Sayın Bolak'in, mev-
zuubahsettiği meseleler hakkında hakikaten çok 
kıymetli izahlarda bulundular. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ Sayın Bolak 
arkadaşımızın üslûp meselesi olarak ileri sürdü-
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ğü tenkide cevap vermek isterim. Herkesin ma
lûmu olan, bütün sayın arkadaşlarımızın bildiği 
bâzı hususları tekrar zorunda bulunuyoruz. Bu 
bakımdan sizlerden özür dileriz. Kanunun 
hazırlanmasında iki usul vardır. Bunlardan bi
risi kazuistik usuldür. Bunu Sayın Bolak arka
daşımız da gayet iyi bilirler. Yani kanun yapı
lırken bütün hususlar derpiş edilsin, kanuna 
konsun. Mesele bu usul eskiden tatbik edilmiştir. 
Binlerce maddelik kanunlar yapılmıştır. Prodük
tivite Merkezi mevzuunda yapılacak bir kanun
da, - şimdi çok kıymetli iktisatçı arktı daşım 
Profesör Muhlis Ete bu mevzu ile çok yakından 
alâkalıdır - Prodüktivite Merkezinin görevleri 
mevzuunda on madde daha ilâve etmek istiyebi-
lirler. Böyle olduğu takdirde de belki kanunun 
görevler kısmı, bu metodu tatbik edersek on 
sayfayı geçer. Bu demode bir usuldür. Bugün 
sanayi ve iktisadi hayata Devlet müdahale et
mektedir. Sanayici olarak ortaya çıkıp, hususi 
kurumlar, ticari, teşebbüsler kuruyoruz. Bunla
rın görevleri, vazifeleri, maksatlarını tesbit 
ederken elbette aynı şekilde geniş tâbirler kullan
mak mecburiyetindeyiz. Biz prensibolarak ne 
demişiz?... «başlıca» demişiz. Esas itibariyle 
bunun daha başka bir tâbirle ifadesi, Fransız'ca 
«Prenci Polement» dir. Yani esas görevleri 
şunlardır, diye direktifi de vermişiz şu mev
zular içinde. Fakat bu prensipler içinde bu ku
rum vazifelerini geniş olarak ifa edecektir. Ce
miyet hayatı mütemadiyen değişmektedir, ye
ni ihtiyaçlar, yeni yeni zaruretler, yepyeni me
totlar hergün ortaya çıkmaktadır elbette ka
nunlarda dondurmak olmıyacaktır. Bilhassa 
kanunlar, müesseselere bu yeni usulleri intiba
kı hususunda imkânlar verecek, yenilikleri ta-
kibetmek imkânını verecek, görevlerini bu şe
kilde ifa etmelerinin umumi menfaatlere daha 
faydalı olması bakımından tervicedecektir. Bu 
sebeple biz başlıca görevleri şunlardır diye zikret
mişiz ve Hükümet tasarısına ilâve etmişizdir. Bu 
hususta bir değişiklik yapılmasında fayda görmü
yoruz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Sayın Bolak 
arkadaşımız tasarıyı yanlış anlıyor, maddeyi de 
yanlış tefsir etmektedir. Bu kanun, kül halinde 
bu tasarı tetkik edildiği takdirde, esbabı mucibe 
lâyihası da tetkik edildiği takdirde bu kurulan 
müessesenin icrai bir salâhiyeti olmadığı gibi im-
peratif olarak, katî olarak birtakım tedbirlerin 
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tatbiki hususunda bir müeyyideye de sahip değil
dir zaten. Böyle bir hüviyeti olmadığı açıktır, 
aşikârdır. Ama bu kanun, daha evvel de izah et
tik, sadece ilmî bir araştırma kurulu değildir. 
Tatbikî bir hüviyeti vardır. Birtakım tedbirler 
araştırılacak, bu tedbirlerin tatbiki hususunda, 
tatbikinin sağlanması hususunda da mesa'de bu
lunulacaktır. Ama, sen bunu illâ tatbik edecek
sin şeklinde değil. Bugün propaganda diye bir 
şey vardır. Bunun propagandasını yapacak, ikna 
metodunu kullanacaktır. Esasen bu müessesenin 
hüviyeti de buna müsaittir. Hangi kimselere hi-
tabedecekse, meselâ işçiye hitabedecekse. genel 
kurulunda, yönetim kurulunda esasen işçinin de 
çalışmaları vardır bu tedbirlerin yapılmasında; 
bu ikna metodunu kullanacaktır. Yoksa buradan, 
cebredeceği şeklinde bir mâna çıkartmak n.ümkün 
değildir. Bunun değiştirilmesine de lüznm yok
tur. Sadece bir araştırma kurumu değildir. El
bette tahkikat da istiyecek. Ben PTT idaresini 
arz ettim, daha evvel tatbikatı vardır, buuı PTT 
İdaresinin yaptığı bir araştırına ve tedbirler var
dır, ama müessese bunların bir kısmını <*ılır bir 
kısmını almaz. Bunu, müessese nasıl tatbik edi
yor, bu hususlarda fikir sahibi olunabilir pekâlâ. 

Teknik yardımları, anlıyamamış arkadaşımız. 
Bu birçok kanunlarda vardır; geri kalmış memle
ketlerde teknik yardım programları müıemadi-
yen tatbik edilmektedir. Bu mânada alınmıştır. 
Birçok müesseselerde esasen bu tatbik edilmekte
dir. Teknik Yardım programları, bu da açıktır, 
izahına lüzum görmüyorum. 

tş birliği de elbette yapılacaktır, iş birliğinin 
de tatbikatı vardır, arkadaşlar bilir ,bunu da za
ruri addediyorum. 

Yalnız bir noktaya geleceğim. Prodüktivitenin 
ölçülmesinde, toplu sözleşme bakımından bir ha
kem, toplu sözleşme müzakerelerinde bu merke
zin bir hakem rolünü oynıpacağı şeklindj resmî 
bir hakem olacağı şeklinde ben bir şey söyleme
dim. Yalnız şunu söyledim: Plânda asgari ücret
lerin tesbitinden sonraki ücret artışları prodükti
vite artışına bağlı olacaktır, buna muvazi ola
caktır. Aksi takdirde enflâsyonist bir duruma 
çaktır. Aksi takdirde enflâsyonist bir duruma dü
şülecektir. Eğer bu prodüktivite artışını takibet-
mezse ücret artışları, bu prodüktivitenin Ölçülme
sinde bu müessese bir görev aldığına göro kanu
nen bir görev aldığına göre ve bunun, toplu söz
leşmenin taraflarını teşkil eden işverenlerle iş-
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çiler de bu müesseseye iştirak ettikleri i e göre, 
çalışmalarına iştirak ettiklerine göre, bilhassa bu 
bakımdan ehemmiyetli bir fonksiyon ifa edecek, 
birtakım ihtilâfların önlenmesinde ımLpet bir 
rol oymyaeaklardır, dedim. Fikrimi bu şekilde 
izah ettim. Hakikaten başka sahalarda da toplu 
sözleşme mukavelelerinin yapılmasında bu mües
sese halen birtakım fonksiyonları ifa etmektedir. 
Coşkun Kırca arkadaşımız da ifade ettiler, iş de
ğerlendirilmesi mevzuunda çok kıymetli faaliyeti 
vardır, birtakım seminerler tertibetmiştir. Benim 
bu prodüktivitenin ölçülmesinin toplu düzleşme 
tatbikatı bakımından ehemmiyeti hususundaki 
sözlerimi bu mânada anlamaları gerekmektedir. 

Şimdi bir noktaya geleceğim muhterem arka
daşlarım, son olarak, sizleri fazla meşgul etmi-
yeyim. Prodüktivite ile ilgili dernekler kurulma
sını teşvik etmek, kurulan derneklerle temas ve 
iş birliği sağlamak. Bu noktaya bilhassa Aydın 
Bolak arkadaşımız itiraz ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, burada konuşuldu 
bu mevzuda. Bu merkezin mevzuu ile, hususi 
teşebbüsler de, hususi cemiyetler de bu meşgu
liyetlerle uğraşabilir, bu vazifeleri ifa edebilir. 
Nitekim Batıda, yabancı memleketlerde hususi 
mahiyette birçok dernekler vardır. Türkiye'de 
de bunların çoğalmasını temenni etmek lâzım
dır. - Prodüktivite merkezi kurulmakla bera
ber. - Kendi kendine teşkilâtlanma ve her şeyi 
Devletten beklememe mevzuu içinde bunu mü
talâa etmek lâzım. Hususi teşebbüs fikrini ha
raretle müdafaa eden şahıslar Devletin müdaha
leciliğinden şikâyet ederken, ne lüzumu vardı 
derken, Devletin daha evvel, şu 30 senelik ma
zide de bugün faydaları aşikârdır; bir sümer-
bankın kurulmasında, kuruluş kanununda hu
susi teşebbüsü teşvik etmek maksadının ne ka
dar ehemmiyetli tesirler hâsıl ettiğini işaret 
etmek isterim. Bir Sümerbank, Türkiye'de do
kumacılık sanayiinin inkişafında başlı (başı
na rol oynamış, birçok (metotlar ve teknik yeni
likler getirmiş ve Türkiye'ye mensucat sana
yiinde çok ileri bir seviye temin etmiştir. Evet, 
hususi teşebbüsü teşvik edelim derken, bir yan
dan da bunu teşvik mahiyetindeki hareketleri 
de önlemek istiyoruz. Bu da ona benzer bir 
durumdur. Prodüktivite derneklerinin kurulma
sı - çok masumane - şu maddeye konmuş. «Pro
düktivite dernekleri kurulsun» deniyor. Kim 
kuracak bu dernekleri? Hususi şahıslar kura-
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cak, bu teşvik edilecek, bunlarla işbirliği bun
ların iktisabetmesi için işbirliği temin edile
cek; yani bunun ne gibi bir mahzuru vardır, 
bunu pek anlıyamadım. Arkadaşlarım Ibu mad
de hakkındaki maruzatım bundan ibarettir, 
arz ederim. 

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

Çok kısa arzım olacak efendim. Kanunların ha
zırlanmasında teferraatçı metotla umumi hüküm
ler yazma temayülü olan metot arasında bir 
tefrik yapmaya arkadaşım beni sevk etmek is
ter. Bu uzun mücadelelerin sonunda va.zıı ka
nun daima teferruatçı metot yerine umumi hü
kümleri, objektif hükümleri sevk etme yolunu 
tutmuş ve Türkiye'deki tatbikat da bu yolda te
bellür etmiştir. Nitekim Geçici Komisyonun 
çok sayın sözcüsü bendenize bu cevabı lütfe
derken (a) fıkrasında; «Yurt ekonomisinin pro
düktivite esaslarına uygun olarak gelişmesine 
yarıyacak tedbirleri araştırmak..» gibi âm ve 
şâmil bir cümlenin madde metnine ithal edil
diğinden hiç bahis buyurmadılar. Bu kazüistik 
metodun terkinin Geçici Komisyonca da kalbul 
edildiğinin en güzel bir delilidir. Bu cümle ile 
kifayet edilmiyor da, başlıca görevi oluyor. 
Altındaki (b) fıkrasındaki cümle kifayet et
miyor da, bütün cihanla temas etmek, bu da 
başlıca görev oluyor. Bu bir sakîm yazılış tar
zıdır, buna temas etmek istedim. 

Yine sayın sözcüye göre, (a) fıkrasındaki 
bu tedbirlerin tatbik mevkiine konulmasını sağ-
lıyacak faaliyetlerde bulunmaktan Geçici Ko
misyonun maksadı, ikna metodunu istimaldir. 
Gerçekten anlıyamadığımı itiraf etmek iste
rim arkadaşlarım. 

ikna metodu, yayım metodu, konuşma me
todudur. Sözlüdür veya yazılıdır. «Sağlıyacak 
faaliyette bulunmak» deyince ve yayım hükmü 
hakkında hükümler aynı maddenin diğer fık
ralarında mevcut iken, sayın sözcünün o fıkra
lardan tecerrüdederek, bu faaliyeti yalnızca 
ikna metodu şeklinde anlamaya ve bunu bu tarz
da savunmaya teşebbüs etmesini madde met
niyle mütebayin bir davranış olarak vasıflan
dırmak isterim. Sayın sözcüye göre Ibu kurum, 
esbabı mucibe lâyihasında çok açık olarak ifa
de edilmiştir, istişari bir kurul, kurulmuştur. 
Doğrudur, bunda bir ihtilâfımız yoktur. Ben
denizin ihtilâfı, istişari bir kuruma bu tedbir-
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lerin tatbik mevkiine konulmasını sağlıyacak 
faaliyetlerde bulunmak gibi, icraya taallûk 
eden bir cümlenin ithal edilmesindeki isabte-
sizliktir. Aynı özürle mamul olan (b) ve (c) 
fıkralarındaki ibarelerin tayyı hakkında Baş
kanlık Divanına bir takrir takdim ettim. Lüt
fediniz, alâkanıza, mazhar olursa tashih edil
miş olur. 

GEÇÎCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ORHAN 
APAYDIN (Aydın) — Sakîm yazılış tarzından 
ne kasdediyor, Sayın Başkan? 

AHMET AYDIN BOLAK (Devamla) — 
Maddenin yazılış tarzı itibariyle söyledim Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Kasdı mahsus ile söylenmiş 
değüdir. Buyurun Sayın önal. 

İHSAN ÖNAL (İçel) — Muhterem arkadaş
lar, 2 nci maddenin (b) fıkrasında israfı da ön-
liyecek metotların ilâvesinin yerinde olacağı 
kanaatindeyim. Şöyle ki; «resmî ve özel sek
törlerdeki müessese ve iş yerlerinde verimi ar
tıracak metotlar» yerine, «Verimi artıracak ve 
israfı önliyecek metotları tesbit etmek.» Ibu şe
kilde bu maddenin tadilini komisyondan istir
ham edeceğim. Bu hususta da bir önergem var, 
bunun gerekçesi şudur:. 

Arkadaşlar, maalesef bugün Devlet müesse
selerine gidersek, Amerikalıların bile dillerini 
ısıracağı bir israfla kaşı ikaşıya kalırız. Bir 
orman bölge müdürünün odasına gidersiniz; 
maroken koltuklar, lüks möbleler, metal dolap
lar yer almıştır. Öbür taraftan bakanlığa gi
dersiniz, rengi solmuş sandalyeler (kaldırılmış, 
masalar kaldırılmış, yerine metal möbleler ve 
dolaplar konulmuş. Buna mukabil, okumuş oldu
ğum bir Amerikan Kolejinin bundan $8 sene 
evvelki durumunu ve bugünkü durumunu, bu
rada size anlatmadan geçemiyeceğim. 

1926 da Tarsus'da Amerikan Kolejinin mü
dür odası, bir köy öğretmen odasından hiç de 
farklı değildi. Bugün aradan 38 sene geçmesi
ne rağmen, aynı odada, aynı möble durur. Fa
kat buna mukabil bu sene kolejin verdiği me
zunlardan 41 i de üniversite imtihanlarında açık
ta kalmamışlar, imtihanı kazanmışlardır. 

Yani böyle israflarla, lüks möblelerle, metal 
dolaplar konulmakla bir dairede veya bir işye
rinde daha fazla iş yapılmış olmaz. Türkiye gibi 
fakir bir memleketin kuruşunun dahi kıymeti 
vardır. Çok faydalı işler yapacağına kaanü oldu-
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ğum Millî Prodüktivite Merkezinin bu gibi 
isralan önliyecek tedbirleri veyalıut tavsiye
leri yapması da yerinde olur. 

Buradaki (e) ve (f) fıkralarına da kısaca 
temas etmek istiyorum. Hakikaten gerek resmî 
ve gerek özel sektör işyerlerinde işçi ve işveren 
arasındaki çatışmaları önliyecek ıbir hakem 
mevkiinde olması dolayısryle çok faydalı 
olacaktır. İşyerinin rantabdletisini ölçecek 
ve ona göre toplu sözleşmede bir hakem he
yeti olarak hareket edecektir. Memlekete fay
dalı olacağına kaanüm. 

Ancak, bunun haricinde toprak işçileri 
ve diğer geçici işyerlerinde çalışan işçilerin, 
daima işverenle işçi arasında, taahhütleri ol
duğunu görmekteyiz. Ve aralarında daima bir 
çatışma vardır. Medeni ımemleketlerde bunu 
bâzı formüllere bağlamışlardır. Meselâ toprak 
işçisinin yevmiyesi buğday esasına göre tan
zim edilmiştir. Şimdii çiftçi ister ki. buğdayım. 
yüksek fiyatla satsiîn, işçi de ister ki, ucuz fi
yatla alsın. Buna mukabil toprak işçisi yük
sek ücret almak ister, patron veya işveren de 
düşük ücret ödemek ister. Halbuki başka 
memleketler bunu zok güzel bi!r esasa bağla
mıştır. İşçinin yevmiyesini, veyahut saat üc
retini, ly5 kilo buğday veya 2 kilo buğdaya 
bağlamış. Ba suretle buğday fiyatıtrun artma-
siylo işçinin, yevmiyesi de, saat ücreti de art
maktadır. Bu suretle fiyat artışından çiftçi 
memnun olduğu gibi, işçi de memnun olmakta
dır. Çünkü hayat pahalılığı ile mütenasibö-
larak kendinin de saat ücreti artmaktadır. 
Acaba Millî Prodüktivite Menkezi bu gibi 
prensipleri de almak cihetine gidecek midir? 

Diğer taraftan, daha buğday ekimi başla
madan evvel bir fiyat tesbitine gitmek, me
selâ Haziran, Temmuz aylarında, gelecek sene
nin buğday fiyatlarını tesbit etmek, benim 
kanaatlerime göre Türkiye'deki buğday istih-
sualini % 20 artıracaktır. Kendi müşahedeleri-
and anlatacağım : 

Birçok köylerde, köylünün topraklan boş 
duruyor, ekmiyor. Soruyoruz : «Niçin bu top
raklan boş bıraktınız t» «Beyim, mahsul iyi ol
muyor,. sonra buğday ucuz. Burada bunu ekmek 
için bir çift öküz bulunduracaksın, buğday te
min edeceksin. Ve netice itibariyle mahsul 
olmryabüir. Halbuki gidip deşukadarmftddet 
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çalışırsam buğdayımı temin ederim» diyor. Bu şe
kilde köylü şehirlere doğru akıyor. Ama buğday 
fiyatı biraz yüksek olursa, buğday fiyatı, ek
mek fiyatı, bakımından bugün Türkiye dün
yanın en ucuz memleketi olarak kabul edile
bilir. İhtiyar bir ahbabım, ekmeği ucuz olan 
kir memlekette oturma derdi. Bugün eğer 
Türkiye birtakım malî krizlere doğru sürük-
lenmişse bunun en büyük sebebi, en büyük ge
lirlerimizden biri olan, en büyük istihlâk 
maddelerinden biri olan gıda maddesi olan 
buğday fiyatının çok ucuz tutulmasından 
ileri geldiğine kaaniim. Türkiye'de 25 senedir 
buğday fiyat politikası yanlış yolda ol
muştur. Bu suretle Türkiye'deki buğday eki
mi azalmış, aynı zamanda bu ucuzluk yüzünden 
kolayca ekmeğini temin etmek, yani muhta-
colduğu ekmeği temin edebilmek, için, iş 
aramak için köylü şehirlere akın etmiştir. 
Ve bu suretle şehirlerde de gecekondu dâ-
valan vahîm bir vaziyet almıştır. Bugün bence 
gecekondu meselesinin, bunlann sahiple
rine bina yapmakla halledilip, önleneceğine 

kaani değilim, Bu bilâkis, akan mulsluğu ka
patacak yerde, mütemadiyen musluğun akan 
şayiam yerd# silmek, kurutmak için emek 
sarf etmeye benzer. Bunun esas halli, içtimai, 
iktisadi sebeplere doğru gitmek ve buğda
yın fiyat politikası üzerinde durmak lâzım
dır. Bugün diğer memleketlerde şekerle buğ
day fiyatı arasındaki fark nedir, bu hususta, 
şekere nazaran, buğdaya nasıl bir fiyat ver
mişler; Türkiye'de de bunun yapılması lâ
zımdır. Aksi takdirde buğday istihsalimiz dü
şük olacak, yalnız iyi bir buğday fiyatının tesbiti 
% 20 nisbetinde istihsalin artmasını temin 
edecek ve bu da asgari üç milyar liralık -bu
günkü hesaplara göre - bir millî gelir artışı
nı temin edecektir. Bununla da kalımıyacaktır, 
en fazla ekmek yiyen köylü vatandaşlardır. 

Bu artışın, buğday fiyatının artışının köylü 
üzerinde menfi bir tesiri olmıyacaktır. Çünkü 
bunu kendisi yetiştiriyor. Buna mukaibil hayat 
seviyesi, yetiştirdiği, istihsal edeceği fazla buğ
dayı şehirlere götüreceği için, hayat seviyesi dü
zelecek. Diğer taraftan şehirlinin, esnafın, bak
kalın nihayet manifaturacının satış kabiliyeti ar
tacak. Bu şekilde memleket içinde iktisadi bir 
hareket temin edilmiş olacak. Bu itibarla, söziî-
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mü fazla uzatmak istemiyorum, yerinde bâzı fi
yat tesbitleri ile, yeni bir maddenin ekimine, 
(buğdayın, pamuğun, tütünün) geçmeden boş
altı ay evvelinden ilerde bu mahsulü kaça sata
cağım bilmesi köylüyü teşvik eder ve onu ümit 
ile işine bağlar. Diğer taraftan murabahacılara 
da boyun eğmez. Çünkü, çok zaman mahsulün 
idrakine dört beş ay kala mahsulünü yüzde yir
mi, otuz nisbetinde eksik bir fiyatla satmak mec
buriyetinde kalmıştır, ama bu mahsulün fiyatı 
tesbit edilmiş olursa, o zaman çiftçi bu mahsulü 
düşük fiyata satmaz. Bu gibi tesirleri olması iti
bariyle acaba memlekete çok hayırlı işler yapa
cağına inandığım bu müessesenin bu gibi ikti
sadi ve içtimai, bu noktaları nazarı dikkate ala
rak milletin iktisadi bünyesinde derin tesirleri 
olacak tedbirler alınacak mıdır? Bunu da komis
yondan istirham ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Komisvon Sözcüsü. 
GEçtcî KOMISYON SÖZCÜSÜ ORHAN 

APAYDIN (Aydm) — Muhterem arkadaşlarım, 
Meclis zabıtlarında geçen bir husus hakkında be
yanda bulunmak istiyorum. Komisyon metninde 
yazılı bir hususu tavzihan ifade edeceğim. Sayın 
Bolak arkadaşım «sakîm» kelimesi ile tasrih et
tiler. Sayın Bolak arkadaşımın hüsnüniyetinden 
eminim, kendileri de bunu belirttiler. Reis Bey 
de belirttiler. Yalnız, eski tâbirleri İmllanmak 
arkadaşımızın çok hoşuna gider, umumiyetle kul
lanır, güzel de kullanır. Fakat bu kelimelerin, 
bâzı eski tâbirlerin mânasını bilmeden buradan 
bunlan ifade etmek insanı müşkül durumlara 
düşürebilir. Sakîm kelimesi parlömaııter nezake
tine uygun bir tâbir değildir, arkadaşıma da ya
kıştıramadım. Ben kendisi için, bakm şunu di
yebilirim, şimdi bir maddenin müzakeresini yapı
yoruz, kelime be kelime, bu maddenin müzakere
sinde arkadaşımın sahibolduğu mantığın sofist 
bir mantık olduğunu söyliyebilirim. Bu parlö-
manter nezaketine uygundur, cari bir tâbirdir. 
Ama üslûbunun, sakîm kelimesini ihtiva eden 
üslûbunun sakîm olduğunu söylemem. Çünkü, 
nezaketime mugayir olur. Hürmetlerimle. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Sa
yın Başkan... 

BAŞKAN — Niçin söz istiyorsunuz efendim? 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Söz 

istemiyorum. Siz hiçbir meselenin olmadığını 
Meclise beyan ettiğiniz halde, sözcünün sözcülük 
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sıfatına dayanarak bu tarz konuşmasının parlö-
manter nezakete aykırı olduğunu söylüyorum. 

BAŞKAN — Mesele yoktur efendim. Takrir
leri okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
«Madde 2. — Millî Prodüktivite Merkezi, .... 

gibi vazifeleri görür.» şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Gümüşane 
Sabahattin Savacı 

Yüksek Başkanlığa 
A) 2 nci maddenin başlangıcındaki (başlı

ca) kelimesinin, 
B) (a) fıkrasındaki (Bu tedbirlerin tatbik 

mevkiine konulmasını sağlıyacak faaliyetlerde 
bulunmak) cümlesinin, 

C) (b) fıkrasının son cümlesi olan (tatbi
katı izliyerek gerekli tavsiyelerde bulunmak) 
cümlesinin, 

Madde metninden çıkarılmasını arz ve istir
ham ederim. 

Balıkesir 
Ahmet Aydm Bolak 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2 nci maddenin (b) fıkrasının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
îçel 

thsan önal 

b) Resmî ve özel sektörlerdeki müessese ve 
iş yerlerinde verimi artıracak ve israfı önliye-
cek metotları tesbit etmek ve bunların tatbik im
kânlarını araştırmak, tatbikatı izliyerek gerekli 
tavsiyelerde bulunmak; 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2 nci maddenin (f) fıkrası (e) fıkrasında ya

zılı hükümlerin tekrarından ibarettir. 
(f) fıkrasının maddeden çıkarılmasını arz 

ederim. 
Edirne 

Fahir Giritlioğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
532 sıra sayısında kayıtlı (Millî Prodüktivite 

Merkezi kuruluş kanunu) tasarısının 2 nci mad
desinin (a) fıkrasının sondan üçüncü satırında
ki (tatbik mevkiine konulmasını) deyiminin, (uy
gulamaya konulması), 
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Aym fıkranın sondan ikinci"satırındaki (faa

liyetlerde)' kelimesinin* (çâlişmâlarda), 
(b) îıkrâsimri sondan ikinci satırındaki (tat

bikatı)" klimesînin (uygulamayı), 
(cj îıkrâsınır. ikinci satırındaki (faaliyetin

de) kelimesinin (çalışmalarında), 
'^eKRnde "değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Tekirdağ 

Turhan Kut 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Tak
riri, tekrar okutuyorum. 

(Gümüşane Milletvekili Sabahattin Savacı'-
ninJinjgrgesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etm iyeni er... Kabul edil
miştir. 

İkinci takriri okutuyorum. 
(Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak'ın 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu 

efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ORHAN 

APAYDIN (Aydın) —• İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Üçüncü takriri okutuyorum. 
(îçel Milletvekili İhsan önal'ın önergesi tek

rar okundu.) 
BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un öner
gesi teTtrar okundu.) 

" BA^ltAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler..." Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

frâzarı dikkate alınan takrirlerle birlikte mad
de komisyona verilmiştir. Birinci madde hakkm-
dâlnler 'gelmedi. Üçüncü -maddeyi okutuyorum. 

Ö^rganl»rı : 
MADDE 3. — MPM nin organları şunlar

dır : 
a) Genel 1£ürul, 

—"İ567 
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b) Yönetim Kurulu, 
c) Denetleme Kurulu, 
d) Danışma* Kurulları. 

BAŞKAN — M a d d e hakkında sözjstiyen?.. 
Yok.. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel"Kurul : 
"MADDE 4. — Genel'iturul, "MPATriin'en 

üst yetki organı olup temsilci ve tabiî üyelerden 
meydâna gelir. 

A) .Temsilci üyeler : 
a) Üniversitelerin prodüktivite ^ ile ilgili 

kürsülerinden ve enstitülerinden prodüktivite 
ile r ilgili başka bilim ve eğitim kurumlarından, 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden; 

b) Başbakanlık, Millî Savunma, Maliye. 
Millî Eğitim, Bayındırlık, Ticaret, Gümrük ve 
Tekel, Tarım, Ulaştırma, Çalışma, Sanayi, İmar 
ve İskân bakanlıkları temsilcileri, bu bakanlık
lara bağlı, veya denetlemelerine tabi teşekküller 
arasında; 

c) Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odala
rı ve Ticaret Borsaları Birliğinden, MPM gelir
lerine katılan oda ve borsalardan, ziraat odala
rından, 

d) Üye adedi itibariyle en çok temsil kabi
liyetine haiz ve en üst işçi ve iş veren teşekkül
leri ile Türkiye esnaf ve sanatkârları konfederas
yonundan, 

İstenecek temsilcilerden mürekkeptir. 
MPM nin ilk Genel Kuruluna gelecek tem

silci üyelerin sayısı ve temsil edecekleri makam
lar bu kanunla ekli listede gösterilmiştir. Genel 
Kurul, mütaakıp toplantıları için gelecek tem
silci üyelerin sayısını ve temsil edecekleri ma
kamları tesbit etmek yetkisine sahiptir. 

Şu kadar ki, bir gruptaki temsilci üye sayısı 
temsilci üyeler toplamının beşte birini geçmez. 

B) Tabiî üyeler : 
a) Bu maddenin (A) bendinin (b) fıkra

sında yazılı Bakanların prodüktivite ile ilgili 
dairelerinin âmirleri, 

b) Genel Kurulun toplandığı tarihte faali
yette bulunan Danışma Kurullarının Başkan
ları, 

c) Prodüktivite derneklerinin başkanları, 
d) MPM nin eski başkanları, 
e) Genel Sekreter. 
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BALKAN — Madde hakkında söz istiyen. Sa

yın önal. 
İHSAN ÖNAL (İçel) — Muhterem arkadaş

larım, maruzatım çok kısa olacaktır. 4 ncü mad
denin (A) bendinde temsilci üyeler; burada tem
silci üyeler olarak (b) bendinde bakanlıklar sa
yılmıştır. Bu arada Köy İşleri Bakanlığı yoktur. 
Belki Köy İşleri Bakanlığı yeni kurulduğu ve bu 
kanunda daha eskiden ele alındığı için unutul
muş olabilir. Memleketin yüzde 7 0 - 7 5 ni teş
kil eden köylüyü alâkadar eden bir Bakanlık ol
ması dolayısiyle, millî gelirin de yüzde ellisinden 
fazlasını köylü istihsal ettiğine göre, Köy İşleri 
Bakanlığının bu bakanlıklar meyanmda konması 
gerekir. Bu hususta bir do önergem var. Zan
nederim bunu tasviple karşılarsınız. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şenyurt, 
ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Muh

terem arkadaşlarım, kurulmakta olan Millî Pro
düktivite Merkezinin kanunen kendine tevdi edil
miş olan işleri daha iyi yerine getirilmesi bakı
mımdan birçok mıüıesıseseleri .sinesi nd>e oemmteıtmiış 
bulunmaktadır. Kanun icabı, tasarı icabı birçok 
müesseseler bu merkezde yer alacak ve kendi fi
kirlerinden. istifade edilmiş olacak. Ve bu arada 
yurdun muhtelif yerlerinde iş hayatını tanzim 
öden ticaret odaları ve sanayi odaları da yine ta
sarıda derpiş edildiği veçhile genel kurulun bün
yesinde yer almaktadır. Ancak temsilci üyeler 
adiyle gördüğümüz başlıkta ve kanun maddesinde 
bir noksanlık bendinizce vardır. O da muhtelif 
vilâyetlerin ticaret odalarına yer verilmiş, an
cak Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası burada yer 
almamıştır. Bu itibarla (c) grupu listesine Er
zurum Ticaret ve Sanayi Odasının da alınmasını 
ve ilâve edilmesini istirham ederim. Zannediyo
rum bir takrir de sunmuştum, yoksa takdim ede
bilirim. 

BAŞKAN ~- Başka söz istiyen? Buyurun Sa
yın Savacı. 

SABAHATTİN SAVACI (Oümüşane) — 
Muhterem arkadaşlar, burada 4 ncü maddenin 
(d) bendinin sonunda; «Genel Kurul, mütaakıp 
toplantıları için gelecek temsilci üyelerinin sayı
sını ve temsil edecekleri makamları tesbit etmek 
yetkisine sahiptir.» Bunun bilmiyorum, bana gö
re ilerde bâzı fragmanlara meydan vermesi müm
kündür. Şöyle ki, bu merkez birçok araştırma 
ve yayınlariyle menfaatlere tesir edecek, neti-
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t çeleri ortaya koyacaktır. Bunun, böyle bir Ue-

nel Kurulun, terkibindeki kimselerin ve sayısının 
tesbit in in daha rejidolmasında bendeniz fayda 
görmekteyim. Eğer burada iştirak-edecek üye
lerin sayısı ve kimler olduğu kanunda tesbit edi
lerek bununla iktifa edilir, bilâhara genel ku
rula ve yetki verilmezse, ilerde muhtemel bâzı 
genel kurul toplantılarında şu veya bu surette 
kararlar almak için, şu makamı çıkartmak, veya
hut şunlarm adedini azltmak yoluna gidilmez ve
ya hiç. değilse, tasavvurdan silinir. Kanunla iş
tirak edeceklerin sayısının ve adedinin katî ola
rak tesbit inde fayda mülâhaza etmekteyim. Ben
denizin bu tereddüdünü komisyon sözcüsü gide
ri rse, bir şey diyemiyteocğim. Ancak tereddüdüm 
zannediyorum ki, muhterem arkadaşımı da 
ilgilendirmektedir. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN - Buyurunuz. 
OEÇÎCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ORHAN 

APAYDIN (Aydın) - Muhterem arkadaşlar, 
Köy İşler-i Bakanlığı ile Kncrji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığı bu rapor yazıldıktan sonra kurul
duğu için buraya yazamadıktı. Arkadaşlarım işa
ret ettiler, bende bir tadil teklifi verdim. Bu 
huşların ilâvesini komisyon adına arz ve teklif 
ederim. 

I Adnan Şenyurt arkadaşım Erzurum Ticaret 
Odasının temsilcisinin üye olarak Genel Kurula 
iştirakini istedi. Bunun yeri bu madde değil. 
tasarının sonunda bir listesi vardır, adeden gös
terilmiştir, isimleri de gösterilmiştir. Bu bakım
dan Erzurum Ticaret Odasının buraya dercine 
imkân yoktur. 

Sabahattin Savacı arkadaşımı tatmin etmek 
I isterim. Bu, «Genel Kurul, mütaakıp toplantı-
I lan için gelecek temsilci üyelerin sayısını ve tem-
I sil edecekleri makam lan tesbit etmek yetkisine 

sahiptir.» Bu şu bakımdan konmuştur. Meselâ; 
şimdi Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ilâ
ve edildi, Köy İşleri Bakanlığı ilâve edildi. Bu 
nevi değişiklikler, yeni kurulan müesseseler, ismi 

I değişen müesseseler, ilâveler ve çıkanlmalan iea-
beden durandan hâsıl olabilir. Bu dnmmlar 
mesleke intibak için konmuştur. Fakat şu hıwup 
tasrih edilmiştir. 5 gr.upa ayrılmıştır, Genel Ku
rulun temsilcileri. Bu beş grup için taksim edil-

I diği takdirde heyeti umumiye temsilcileri, her 
grupa düşen âza nisbeti azaltılamaz denmiştir. 

J Bir tahdit konmuştur, yani bir grubun tasfiyesi-
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ne imkân verilmemiştir, bu önlenmiştir. Arka
daşımı tatmin etmek için arz ediyorum, dondur
mak imkânsızdır, müessesenin çalışmasına imkân 
vermez. Bu bakımdan bu fıkranın ilâvesinde za
ruret vardır, arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Apaydın, bu madde ile 
ilgilidir bu liste. Bu madde kabul edildiği tak
dirde, bu tasarıya bağlı liste de kabul "edilmiş 
oluyor. Binaenaleyh, ileride liste üzerinde bir 
görüşmeye imkân olmadığı için mütalâanızı ona 
jyöre bUdiriniz. 

GEÇÎCÎ KOMISYON SÖZCÜĞÜ ORHAN 
APAYDIN (Devamla) — Erzurum Ticaret Oda
sının kuraya kaydı bana mümkün değildir şpbi 
geliyor. Tahdit vardır. Yahut bu hususları tet-
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kik edemedim. Madde geriverilsin, bunu da tet
kik edelim. Arkadaşıma o zaman daha sarih bir 
cevap veririm. Esasen vakit de seçikti Reis 
Bey. 

BAŞKAN — Bütün takrirlerle beraber mad
deyi size vereyim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜCÜ ORHAN 
APAY'DIN (Aydın) — Cok iyi olur. 

BAŞKAN — 4 ncü madde, verilmig olan tak
rirlerle beraber komisyona iade edilmiştir. 

Vakit gecikmiş olduğu için 26 Kasım Perşem
be günü saat 15,00 te toplanmak üzere Birle. 
simi kapatıyorum. 

Kapamm« saati : 19,50 




