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TUTANAK DERGİSİ 

42 nci Birleşim 

6.2.1970 Cuma 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
I — GEÇEN TUTANAK ÖSETî 928 

II — GELEN KÂĞITLAR 929 

III — YOKLAMA 929 
IV — BAŞKANLIK DİVANININ GE

NEL KURULA SUNUŞLARI 930 
1. — Sayın üyelerden "basılarına izin ve

rilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/186) 930: 
932 

2. — Bir toplantı yılında iki aydan faz
la izin alan Ankara Milletvekili Osman Bö-
lükbaşı'na ödeneğinin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi (3/187) 932 

3. — Gümrük ve Tekel Komisyonu 
Başkanlığının 2/143 esas numaralı kanun 
teklifinin Gümrük kanunu tasarısını görüş
mek üzere 26 ncı Birleşimde kurulması 
kabul olunan Geçici Komisyona, Sağlık 
Komisyonundan da 3 üyenin katılması su
retiyle, havalesine dair tezkeresi (2/43, 
3/188) 932 

V — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 932 
1. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 

Celâl Ertuğ ve 3 arkadaşının, 5239 sayılı 
Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları ka-

Sayfa 
nunu ile bu kanunu değiştiren kanunlara 
bağlı cetvellerin Tıp Fakültesi kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişikliklere dair Millet Mec
lisi Plân Komisyonu raporu (2/41) (S. Sa
yısı : 12 ye 1 nci ek) 932:933 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üye
si Yiğit Köker ve Cumhuriyet Senatosu 
Kontenjan Üyesi Ragıp Üner'in, Dil ve 
Tarih - Coğrafya Fakültesinde, Üniversi
teler Kanunu gereğince, doçent kadrosun
da profesörlüğe yükseltilmiş bulunan öğ
retim üyelerine, profesörlük kadrosu ve
rilmesi hakkında kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şikliklere dair Millet Meclisi Plân Komis
yonu raporu (2/40) (S. Sayısı : 11 e 
İnci ek) 933:935 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonunun 12 . 5 , 1965 tarih ve 468 sayılı 
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Sayf 
e) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 

Kurumu 935,940 
f) Güneş Matbaacılık T. A. Ş. 935,940 

935,940 
()) Türkiye Emlâk Kredi Bankası A. O. 
h) Ankara İmar Limited Şirketi 935,940 
i) Türkiye İnşaat ve Malzeme Limited 

Şirketi 935,940:941 
j) Tutum Bankası T. A. O. (Tasfiye 

halinde) 935,941 
k) Amaç Ticaret T. A. Ş. (Tasfiye 

halinde) 935,941 
l) T. C. Turizm Bankası A. Ş. 935,941 
m) A bant ve Bolu Çevresi Turizm 

A. Ş.. 935,941 
n) Turist Seyahat A. Ş. 935,911 
o) Güven Türk Ononim Sigorta Şirketi 

935,941 
l>) Güneş Sigorta A. Ş. (Yalnız 1964) 

935:941 
Karma Komisyon raporundaki temenni

ler kısmı üzerinde görüşme : 941:957 

I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sayfa 
Kanunun 3 ncü maddesi gereğince hazırla
dığı (1964, 1965, 1966 yıllarına ait) Ka
mu iktisadi Teşebbüslerinin denetimi so
nuçları hakkındaki raporlarına dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Ka,mu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonu raporu (D : I I ; 3/108, 122, 
259, 267, 385, 436, 456, 469, 506, 519, 
538, 544, 740, 796, 800, 813, 814, 841, 847, 
848, 866, 867) (Millet Meclisi D: I I I ; 3/54) 
(S. Sayısı : 771 e ek) 935 

a) Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığı 935,940 

b) Petkim (Petro - Kimya A. Ş.) 
(1965 - 1966) 935,940 

c) Isılit Petrol ve Ticaret Limited Şir

keti (1965 ve 1966) 935,940 
d) Millî Prodüktivite Merkezi (2 aylık) 

935,940 

Birinci Oturum 

Gümrük ve Tekel Komisyonu Başkanlığının, 
2/210 esas numaralı kanun teklifinin, Genel 
Kurulun 16 . 1 . 1970 tarihli 26 ncı Birleşimin
de kurulması kabul olunan Geçici Komisyona 
havalesine dair tezkeresi. 

Maliye Bakanı Mesut Erez'in, Milletlerarası 
Para Fonu Anas özleşmesinde değişiklik yapıl
masına dair anlaşmanın uygun bulunduğu hak
kındaki kanun tasarısının, havale edildiği ko
misyonlardan 3 er üye seçilerek kurulacak bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
ve 

Çalışma Komisyonu Başkanlığının, 2/84 | 
esas numaralı kanun teklifinin, Genel Kurulun i 
4 . 2 . 1970 tarihli 40 ncı Birleşiminde kurulan 
Geçici Komisyona havalesine dair tezkeresi ka
bul olundu. 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komis- ; 
yonu raporlarının görüşülmesine devam oluna
rak; ! 

Maden tetkik ve Arama Enstitüsü gelir ve 
gider hesapları ile, 

Elektrik işleri Etüt idaresinin blânçoları ve 
hesap neticeleri, yapılan görüşmelerden sonra, 
kabul edildi ve yönetim kurullarının ibra edil
miş olduğu bildirildi. 

Saat 15,00 te toplanılmak üzere Birleşime 
saat 12,30 da ara verildi. 

lldnci oturum 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi gelir ve 

gider hesapları, yapılan görüşmelerden sonra, 
kabul olundu. 

Verilen bir önergenin kabul edilmesi üzeri
ne; 

6 . 2 . 1970 Cuma günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşime saat 18,20 de son veril
di. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ordu 

Fikret Turhangil Memduh Ekşi 
Kâtip 

Erzurum 
Naci Gacıroğlu 

— 928 — 
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2 — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta

sarısı (1/197) (Sayıştay Komisyonuna) 

Teklifler 

2. — Bursa Milletvekili Barlas Küntay'm, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulması hakkında 
kanun teklifi (2/270) (Gençlik ve Spor ve Plân 
komisyonlarına) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir üyesi 
Nejat Sarlıcalı ve 9 arkadaşının, Ticarette Tağ
şişin men'i ve ihracatın murakabesi ve korun
ması hakkındaki 1705 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklif 
(2/271) (Ticaret ve Adalet komisyonlarına) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sim 
Atalay ve 9 arkadaşının, her dereceli öğrenim 
kurumlarında okuyan öğrencilere verilecek burs 
ve parasız yatılı imtihanları hakkında kanun 
teklifi (2/272) (Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarına) 

5. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit 
ve 13 arkadaşının, 7307 sayılı Orta Doğu Tek
nik Üniversitesi Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir madde 
ilâvesine dair kanun teklifi (2/273) (Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarına) 

Tezkere 
6. — Ankara Milletvekili ibrahim Cüceoğ-

lunun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sına dair Başbakanlık tezkeresi (3/185) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

Rapor 
7. — Diyarbakır Milletvekili Behzat Eğilli 

ile 4 arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sa
yılı Avukatlık Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, bu kanunun 186 ncı maddesine 
bir fıkra ve başına bir geçici madde eklenmesi 
ve bu kanunla, 22 Nisan 1962 gün ve 44 sayılı, 
14 Temmuz 1965 gün ve 657 sayılı ve 23 Ekim 
1969 gün ve 1186 sayılı kanunların bâzı mad
delerinin kaldırılması hakkında kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'm, Kastamonu Milletvekili Muzaffer 
Akdoğanlı ile Çankırı Milletvekili Hazım Dağ-
lı'nın, Erzincan Milletvekili Sadık Perinçek ve 
21 arkadaşının, Kırklareli Milletvekili Mehmet 
Atagün'ün, Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Elâzığ Milletvekili Mehmet 
Aytuğ'un, ve Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Âdil Altay'm, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/237, 2/62, 2/127, 2/172, 2/177, 2/208, 2/218, 
2/227) (ıS. Sayısı : 45) 

»>••« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Memduh Ekşi (Ordu), Naci Gacıroğlu (Erzurum) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 42 nci Birleşimini açıyorum. 

III — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekilleri lütfen beyaz 
düğmelere bassınlar. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake

reye başlıyoruz. 

— 929 — 
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IV — BAŞKANLIK DİVANININ G 

1. —• Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/186) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlanm, bâzı 
milletvekillerine izin verilmesine dair Başkanlık 
Divanı kararı var, okutuyorum. 

Genel Kurula 

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 
hizalarında gösterilen müddet ve sebeplerle vâ
ki izin talepleri Başkanlık Divanının 5.2.1970 
tarihli toplantısında uygun mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunur. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı, 90 gün 
hastalığına binaen, 20 . 1 . 1970 tarihinden iti
baren. 

Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Güler, 
60 gün hastalığına binaen, 12 . 1 . 1970 tari
hinden itibaren, 

Î3tanbul Milletvekili Orhan Eyüboğlu, 15 gün 
hastalığına binaen, 26 . 1 . 1970 tarihinden 
itibaren. 

Gaziantep Milletvekili Hüseyin incioğlu, 
20 gün hastalığına binaen, 27 . 1 . 1970 tari
hinden itibaren. 

Uşak Milletvekili Âdil Turan, 16 gün has
talığına binaen, 29 . 1 . 1970 tarihinden itiba
ren. 

Tokat Milletvekili Mehmet Kazova, 45 gün 
hastalığına binaen, 5 . 1 . 1970 tarihinden iti
baren. 

Maraş Milletvekili Mehmet özdal, 10 gün 
mâzaretine binaen, 6 . 2 . 1970 tarihinden iti
baren. 

İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem, 20 gün 
mâzaretine binaen, 3 . 2 . 1970 tarihinden iti
baren. 

Konya Milletvekili İrfan Baran, 15 gün ma
zeretine binaen, 21 . 1 . 1970 tarihinden itiba
ren. 

Muş Milletvekili Kasım Emre, 20 gün, ma
zeretine binaen, 3 . 2 . 1970 tarihinden itibaren. 

Erzurum Milletvekili Cevat önder, 30 gün , 
mâzaretine binaen, 31.1.1970 tarihinden iti
baren, 

3NEL KURULA SUNUŞLARI 

İçel Milletvekili Kadir Çetin, 10 gün, ma
zeretine binaen, 16 . 1 . 1970 tarihinden itiba
ren. 

Muş Milletvekili Nimet Ağaoğlu, 15 gün, 
mazeretine binaen, 23 . 1 . 1970 tarihinden iti
baren. 

Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy, 15 gün, 
mâzaretine binaen, 22 . 1 . 1970 tarihinden iti
baren. 

Tokat Milletvekili Yusuf Ulusoy, 15 gün, 
mâzaretine binaen; 22 . 1 . 1970 tarihinden iti
baren. 

Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, 
10 gün, mâzaretine binaen, 24 . 1 . 1970 tari
hinden itibaren. 

Sakarya Milletvekili Hayretin Uysal, 10 gün, 
mâzaretine binaen, 21 . 1 . 1970 tarihinden iti
baren. 

Muğla Milletvekili Ali Döğerli, 15 gün, 
mâzaretine binaen, 21 . 1 . 1970 tarihinden iti
baren. 

İçel Milletvekili Çetin Yılmaz, İ0 gün, ma
zeretine binaen, 21 , 1 . İ970 tarihinden itiba
ren. 

Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar, 15 gün, 
mazeretine binaen, 25 . 1 . 1970 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup, Yüce Mec
lisin oyuna sunacağım. 

Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı, 90 gün 
hastalığına binaen, 20 . 1 . 1970 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum, Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Güler, 
60 gün hastalığına binaen, 12 . 1 . 1970 tari
hinden itibaren, 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

istanbul Milletvekili Orhan Eyüboğlu, 15 gün 
hastalığına binaen, 26 . 1 . 1970 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo-. 
rum. Kabul edenler... Ka,bul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

^ 930 — 
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Gaziantep Milletvekili Hüseyin İncioğlu, 
20 gün hastalığına binaen, 27 . 1 . 1970 tari
hinden itibaren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Uşak Milletvekili Âdil Turan, 16 gün has
talığına binaen, 29 . 1 . 1970 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tokat Milletvekili Mehmet Kazova, 45 gün 
hastalığına binaen, 5 . 1 . 1970 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maraş Milletvekili Mehmet Özdal, 10 gün 
mâzaretine binaen, 6 . 2 . 1970 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

izmir Milletvekili Ali Naili Erdem, 20 gün 
mâzaretine binaen, 3 . 2 . 1970 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Konya Milletvekili irfan Baran, 15 gün ma
zeretine binaen, 21 . 1 . 1970 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum, Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Muş Milletvekili Kasım Emre, 20 gün, ma
zeretine binaen, 3 . 2 . 1970 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Erzurum Milletvekili Oevat Önder, 30 gün , 
mâzaretine binaen, 31 .1 . 1970 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

6 . 2 . 1970 O : 1 

içel Milletvekili Kadir Çetin, 10 gün, ma
zeretine binaen, 16 . 1 . 1970 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Muş Milletvekili Nimet Ağaoğlu, 15 gün, 
mazeretine binaen, 23 . 1 . 1970 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy, 15 gün, 
mâzaretine binaen, 22 . 1 . 1970 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tokat Milletvekili Yusuf Ulusoy, 15 gün, 
mâzaretine binaen, 22 . 1 . 1970 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, 
10 gün, mâzaretine binaen, 24 . 1 . 1970 tari
hinden itibaren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sakarya Milletvekili Hayretin Uysal, 10 gün, 
mâzaretine binaen, 21 . 1 . 1970 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Muğla Milletvekili Ali Döğerli, 15 gün, 
mâzaretine binaen, 21 . 1 . 1970 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

içel Milletvekili Çetin Yılmaz, 10 gün, ma
zeretine binaen, 21 . 1 . 1970 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar, 15 
gün, mazeretine binaen,, 25 . 1 . 1970 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Yüce Meçisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2. — Bir toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı'-
na ödeneğinin verilmesine dair Başkanlık tez
keresi (3/187) 

BAŞKAN — Hastalığı sebebiyle bir toplantı 
yılında ilci aydan fazla izin almış bulunan Os
man Bölükbaşı'nm ödeneğinin verilebilmesi, 
Yüce Meclisin kararına bağlıdır. Bununla ilgili 
Başkanlık tezkeresini okutuyorum : 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 

aydan fazla izin alan Ankara Milletvekili Os
man Bölükbaşı'na ödeneğinin verilebilmesi, İç
tüzüğün 197 nci maddesi gereğince, Genel Ku
rulun kararına bağlı olduğundan keyfiyet yüce 
tasviplerine arz olunur. 

Ferrulh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3. — Gümrük ve Tekel Komisyonu Başkanlı
ğının, 2/143 esas numaralı kanun teklifinin, 
Gümrük Kanunu tasarısını görüşmek üzere 26 ncı 
Birleşimde kurulması kabul olunan Geçici Ko
misyona, Sağlık Komisyonundan da 3 üyenin ka

tılması suretiyle, havalesine dair tezkeresi (2/43, 
3/188) 

BAŞKAN — Gümrük Tekel Komisyonu Baş
kam tarafından verilmiş bulunan bir önerge 
var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
0. Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Akso-

ley ve 10 arkadaşının, hastaların memleket için
de bulamadıkları ilâçları, dış memleketlerden 
getirtmeleri ve dış memleketlerden getirecekle
ri ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında Ka
nun teklifi, «Gümrük Kanunu tasarısı» ile bir
likte tevhiden nazara alınması hususu evvelce 
Komisyonumuzca kararlaştırılmış bulunmak
tadır. 

Bu kere, Genel Kurulun 16 . 1 . 1970 tarih 
ve 26 ncı Birleşiminde derpiş buyrulan Geçici 
Komisyon tarafından tetkik ve müzakere edile
cek olan «Gümrük Kanunu tasarısı» ile birlikte 
yukarda mevzuubahis teklifin, Komisyonumuz
dan sonra havalesi bulunan, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Komisyonundan da seçilecek 3 üyenin 
iştirakiyle mezkûr Geçici Komisyonda görüşül
mesine delâlet buyrulmasını saygıyla arz ede
rim. 

Gümrük ve Tekel Komisyonu 
Başkanı 

Nihat Bayramoğlu 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Gereği buna göre icra edile
cektir. 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Celâl Ertuğ ve 3 arkadaşının, 5239 sayılı Anka
ra Üniversitesi Kuruluş kadroları kanunu ile 
bu kanunu değiştiren kanunlara bağlı cetvelle
rin Tıp Fakültesi kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifine dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişikliklere dair M. Mec
lisi Plân Komisyonu raporu (2/41) (S. Sayısı : 
12 ye 1 nci ek) (1) 

(1) 12 ye 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tuta
nağın sonuna eklidir. 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanının 
Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu 
ile bu Kanunu değiştiren kanunlara bağlı cet
vellerin Tıp Fakültesi kısmına değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifinin Cumhuriyet Se
natosundan gelen değişik şekli üzerinde müza
kere açılmasını öngören önergesini okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gelen Kâğıltlarda bulunan Cumhuriyet Se
natosu Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ ve 3 arkadaşı
nın, 5239 sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş 

— 932 
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kadroları Kanunu ile bu Kanunu değiştiren ka
nunlara bağlı cetvellerin Tıp Fakültesi kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi
ne dair Cümlhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişikliklere dair M. Meclisi Plân Komisyonu ra
porunun C. Senatosundan dönen maddelerinin 
bir an evvel kanunlaşması için bütün işlere tak-
dimen öncelik ve iveidilıkle görüşülmesini arz ve 
rica öderim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Orhan Oğuz 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclistin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmıiyenler... 
Kabul eidilmişltir. 

Komisyon ve Hükümet yerini alsın. 
Muhterem arkadaşlarım Gelen Kâğıtlar ve 

daha sonra Cumhuriyet Senatosundan gelen me
tin, bir gün evvel Sayın milletvekillerine da
ğıtılmış bulunmaktadır. 

Ancak, 48 saat geçmemiş bulunduğu cihetle 
48 saat geçmeden görüşülme hususunu, Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu hususta düzenlenmiş raporu okutuyo
rum. 

(Plân Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Raporu okutmuş bulunmakta
yım. Rapor üzerinde söz istiyen?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım önce Millet Mecli
sinin kabul etmiş olduğu metni okutacağım. 
Daha sonra, Cumhuriyet Senatosunun buna gö
re kabul etmiş olduğu metni ve bunun yanında, 
eklemiş olduğu geçici maddeyi okutacağım ve 
onu takiben, benimsenip benimsenmemesi husu
sunu Yüce Meclisin oyuna sunacağım. 

Şimdi Millet Meclisinin kabul etmiş olduğu 
metni okutuyorum. 

Millet Meclisinin kabul ettiği metin 
5239 sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş 

Kadroları Kanunu ile bu kanunu değiştiren 
kanunlara bağlı cetvellerin Tıp Fakültesi kıs
mında değişiklik yapılması hakkında kanun 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metinde ge
çici madde yoktur.) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun ka
bul ettiği metni okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 
5239 sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş 

Kadroları Kanunu ile bu kanunu değiştiren 
kanunlara bağlı cetvellerin Tıp Fakültesi kıs
mında değişiklik yapılması hakkında kanun. 

Geçici madde — Bu kanunun yayımı tari
hinde (1) sayılı cetvelden aylık alan a) öğre
tim üyeleri, b) öğretim yardımcıları, c) Me
murlar yeniden tâyin ve seçim işlemine gidil
meden 2 sayılı cetvelde gösterilen ve halen iş
gal ettikleri unvan ve kadrolara tekabül eden 
kadrolara tâyin edilmiş sayılırlar. Kazanılmış 
bütün Ihakları saklıdır. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu kabul 
etmiş olduğu metne, bu geçici maddeyi ilâve 
etmiştir. Plân Komisyonu meseleyi tezekkür et
miş ve ilâve edilen bu geçici maddenin benim
senmesine karar vermiştir. 

Millet Meclisi bu geçici maddeyi, benimsen
meyi şayet kabul öderse, madde bu şekilde ka
nunlaşmış olacaktır. 

Şimdi Plân Komisyonunun Genel Kurula 
tavsiyelerini okutuyorum. 

Bütçe - Plân Komisyonunun Genel Kurula 
tavsiyeleri 
5239 sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş 

Kadroları Kanunu ile bu kanunu değiştiren ka
nunlara bağlı cetvellerin Tıp Fakültesi kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun 

Madde 1. — Kesinleşmiştir. 
Geçici Madde — Benimsenmiştir. 

BAŞKAN — Geçici madde, Plân Komisyonu 
tarafından benimsenmiştir. 

Benimsenme hususunu Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Benimsenmeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Benimsenme kabul edilmiştir. 

Geçici madde mezkûr kanuna ilâve edil
mek suretiyle kanunlaşmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ve Cumhuriyet Senatosu Konten
jan Üyesi Ragıp Üner'in, Dil ve Tarih - Coğ
rafya Fakültesinde, Üniversiteler Kanunu gere
ğince, doçent kadrosunda profesörlüğe yüksel
tilmiş bulunan öğretim üyelerine, profesörlük 
kadrosu verilmesi hakkında kanun teklifine da
ir Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
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Cumhuriyet Snatosunca yapılan değişikliklere 
dair Mill&t Meclisi Plân Komisyonu raporu 
(2/40) (S. Sayısı : 11 e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanının 
bir önergesi daha var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gelen Kâğıtlarda bulunan Cumhuriyet Se

natosu Ankara Üyesi Yiğit Köker ve Cumhu
riyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ragıp Üner'-
in Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde, Üni
versiteler Kanunu gereğince, doçent kadrosun
da profesörlüğe yükseltilmiş bulunan öğre
tim üyelerine, profesörlük kadrosu verilme
si hakkında kanun teklifine dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişikliklere dair Mil
let Meclisi Plân Komisyonu raporunun Cum
huriyet Senatosundan dönen maddelerinin bi
ran evvel kanunlaşması için bütün işlere tak-
dimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Orhan Oğuz 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyla
rına sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir.. 

önergede bahis konusu kanun teklifinin, 
Cumhuriyet Senatosundan muhavvel şekli ba
sılıp, sayın milletvekillerine dağıtılmıştır. 
Ancak dağıtımından itibaren 48 saat geçme
miştir. «48 saat geçme» hükmüne bağlı kal
maksızın görüşülmesi hususunu Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu hususta düzenlenmiş raporu okutuyorum. 
(Plân Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyenler?. 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

önce Millet Meclisinin kabul ettiği metni 
okutacağım. Onu takiben Cumhuriyet Sena
tosunun değiştirilerek kabul etmiş olduğu 
metni okutacağım. Daha sonra, buna göre de

fi) 11 e 1 nci ek S. Sayılı oasmayazı tu
tanağın sonuna eklidir. 

ğişikliğe uyulup uyulmadığı hususunu Mec
lisin oyuna sunacağım. 

Millet Meclisinin kabul ettiği metni oku
tuyorum. 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde, Üni
versiteler Kanunu gereğince doçent kadrosun
da profesörlüğe yükseltilmiş bulunan öğretim 
üyelerine profesörlük kadrosu verilmesi hak
kında kanun 

Madde 1. — Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağ
lı 2 sayılı cetvelin Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi kısmındaki cetvele, ilişik cetveldeki 
13 kadro ilâve edilmiştir. 

BAŞKAN — Millet Meclisi, 1 nci maddeyi 
bu şekilde düzenlemişti. Daha sonra metin 
Cumhuriyet Senatosuna gitmiş ve şimdi oku
tacağım şekle ifrağ etmiştir. 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde üni
versiteler Kanunu gereğince doçent kadrosun
da profesörlüğe yükseltilmiş bulunan öğre
tim üyelerine profesörlük kadrosu verilmesi 
hakkında kanun. 

Madde 1. — Ankara üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı 
1 sayılı cetveli değiştiren 7221 sayılı Kanuna 
bağlı 2 sayılı cetvelin Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesi öğretim üyeleri kısmına ilişik cet
veldeki 13 kadro ilâve edilmiştir. 

BAŞKAN — Plân Komisyonu meseleyi in
celemiş ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişikliğin uygun olduğu mütalâasına var
mıştır. 

Bu husustaki tavsiyeyi okutuyorum. 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde, Üni

versiteler Kanunu gereğince doçent kadrosun
da profesörlüğe yükseltilmiş bulunan öğretim 
üyelerine profesörlük kadrosu verilmesi hak
kında kanun. 

Madde 1. — Benimsenmiştir. 
BAŞKAN — 1 nci maddede yapılan deği

şiklik, Plân Komisyonu tarafından benim
senmiş bulunmaktadır. Yüce Meclis de bu be
nimsenmeye uyarsa madde, Cumhuriyet Se
natosunun değiştirdiği şekilde kanunlaşacak
tır. 

Şimdi 1 nci maddede Cumhuriyet Senato
sunun yapmış olduğu değişikliğin benimse
nip benimsenmemesi hususunu oylarınıza su-
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nuyorum. Benimsenmeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Benimsenme kabul edilmiş
tir. 

Madde, Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişik şekli ile kanunlaşmıştır. 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1965 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı (1964, 1965, 1966 
yıllarına ait) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
denetimi sonuçları hakkındaki raporlarına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
tkiisadÂ Teşebbüsleri Karma Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi D : II; 3/108, 122, 259, 267, 
385, 436, 456, 469, 506, 519, 538, 544, 740, 796, 
800, 813, 814, 841, 847, 848, 866, 867) (Millet 
Meclisi D : III; 3/54) (S. Sayısı : 771 e ek) 

a) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 
b) Petkim (Petro - Kimya A.Ş.) (1965 -

1966) 
c) Isüit Petrol ve Ticaret Limited Şirketi 

(1965 ve 1966) 
d) Millî Prodüktive Merkezi (2 aylık) 
e) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Ku

rumu. 
f) Güneş Matbaacılık T.A.Ş. 
g) Türkiye Emlâk Kredi Bankası A.O. 
h) Ankara İmar Limited Şirketi. 
i) Türkiye İnşaat ve Malzeme Limited Şir

keti. 
j) Tutum Bankası T.A.O. (Tasfiye halin

de) 
k) Amaç Ticaret T.A.Ş. (Tasfiye halinde) 
l) T.C. Turizm Bankası A.Ş. 
m) Abant ve Bolu Çevresi Turizm A.Ş. 
n) Turist Seyahat A.Ş. 
o) Güven Türk Anonim Sigorta Şirketi. 
p) Güneş Sigorta A.Ş. (Yalnız 1964) 
Muhterem arkadaşlarım, çok güzel bir 

lamaç için kurulmuş olan Kurum görülüyor 
ki, her yıl artan ve artacağı muhakkak bulunan 
ihtiyaçlar karşısında, maddi kaynaklar bakı
mından güçsüz bırakılmaktadır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bili
yorsunuz Kamu iktisadi Teşebbüslerinin de
netlenmesinin düzenlenmesi hakkında 568 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi bu müesseselerin bi

lançolarının Yüce Meclisin oyuna sunulması
nın dışında yalnızca, bilgisine sunulması ile ki
fayet edilmesini uygun görmektedir. Bilâhara, 
bunlar üzerinde görüşme yaptıktan sonra, bilan
çolarını Yüce Meclisin bilgilerine sunacağım. 

Şu ana kadar grupları adına bu müesseseler 
hakkında söz talebetmiş arkadaşımız yok. 

Şahısları adına söz istemiş olan arkadaşla
rıma söz vereceğim. 

Sayın Mustafa Kaftan. Buyurunuz efen
dim. 

MUSTAFA KAFTAN (Malatya) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, 

Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kuru
mu ile, Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası 
üzerinde kişisel görüşlerimi açıklamak üzere hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Bunlardan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt
lar Kurumu, 1961 yılında kurulan, özel hukuk 
hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip bir Ka
mu İktisadi Teşebbüsü olan, yüksek öğrenim 
yapma olanağından yoksun bulunan öğrenci
lere bu olanağı sağlamak gibi tamamen sosyal 
amaçlar güden bir teşekküldür. 

Bütün dünyada olduğu gibi, çağımızda Tür
kiye'de de, üniversite, yüksek öğrenim ve öğ
renci problemleri, iktidarları ciddî olarak meş
gul eden en önemli sorunlar halini almaktadır. 

Bu çok ciddî meselenin yalnız ekonomik 
ice^hesi ile değil, kültürel, sosyal yönleriyle 
de yakından ilişkisi bulunan Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar Kurumunu memleketimize 
bir müessese halinde getiren ve geliştiren 
düşünceyi ve teşebbüsü huzurunuzda kutla
mayı ve tebrik etmeyi bir görev sayarım. 

Bu Kurum, ne var İki, memleket gerçekleri 
açısından beklediklerimizi yeteri ölçüde ver
mek gücüne sahip değildir. 

Amacı, ihtiyacı tesbit edilen öğrencilere 
faizsiz öğrenci kredisi vermek, üniversite ve 
yüksek okul bulunan şehirlerde yurt binası inşa 
ettirmek ve yurt işletmek olan Yüksek Öğre
nim Kredi ve Yurtlar Kurumunun kapısını, 
her gün binlerce öğrenci aşındırmaktadır. Bu
nun gerçek sebebi, mevcut ihtiyacın yarısını 
bile karşılamıyacak olan Kurum sermayesi için, 
351 sayılı Kanunla kabul edilen 600 milyon 
liralık sermayenin, Devlet Bütçesine her yıl 40 
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milyon liralık ödenek konmak suretiyle, tamam
lanmamasından ileri gelmektedir. 

Yalnız 1966 yılında Kurumun ödenmemiş 
sermayesi 472 milyon lirıa, aynı sene içinde 
yurda girmek için sıra beikliyen öğrenci adedi, 
2 401 tanedir. 

Muhterem arkadaşlarım, çok güzel bir amaç 
için kurulmuş olan Kurum görülüyor İki, her yıl 
artan ve artacağı muhakkak bulunan ihtiyaçlar 
karşısında, maddi kaynaklar bakımından güç
süz bırakılmaktadır. Halbuki Yüksek öğrenim 
Kredi ve Yurtlar Kurumunu, Anayasamızın ön
gördüğü, eğitimde imkân ve fırsat eşitliğini 
sağlayıcı bir kuruluş olarak mütalâa edersek, 
bugünkü haliyle bu kurumun ihtiyaçlara cevap 
vermekten çok uzak olduğunu rahatlıkla söyli-
yebiliriz. Bu amacına göre onu yeterli ve güç
lü kılmak, her şeyden evvel bir Anayasa gere
ğini yerine getirmek olacaktın Bu konuyu da
ha geniş ve gerçekçi bir gözle ele alarak, Ku
ruluş Kanununun öngördüğü ödeneklerin munta
zaman bütçeye konması, at yarışlarından yüz
de 5, spor - toto gelirinden yüzde 10 gibi gelir
lere ilâveten, Devlet Bütçesine ağır bir yük teş
kil etmiyecek yan gelir kaynakları bulmak müm
kün olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, çok mahdudolan 
zamanın azlığı içerisinde bir hususu belirtmek 
isterim. Her gün artan hayat pahalılığına para
lel olarak, öğrenci ihtiyaçlarının fiyatları da 
günden güne artmaktadır. Kurum tarafından 
bu öğrencilere verilmekte olan faizsiz kredilerin 
miktarı da, artan ihtiyaçlara paralel olarak 
çoğaltılırsa maksat hâsıl olur kanaatindeyim. 

Yüksek öğrenim güçlüğü çekmekte olan öğ
rencilere maddi olanak sağlamak gibi, sosyal, 
kültürel, ekonomik bir kuruluşu gerçekleştiren 
düşünceyi huzurunuzda tebrik ederken, kuru
mun yöneticilerine ve emeği geçenlere teşek
kür etmeyi bir borç bilirim. 

Sayın milletvekilleri; Turizm Bankası hak
kında da kısaca kişisel görüşlerimi huzurunuz
da açıklamak istiyorum. 

Özel kanuna tabi anonim ortaklık şeklinde 
bir iktisadi teşekküldür. Bu teşekkül, turistik 
tesisler kurmak, turizm endüstrisine gerekli 
malzeme ve teçhizatı imâl veya ithal etmek, 
bunların ticaretini yapmak, turizmin gelişmesi

ne ve turizm sanayiine hizmet etmek amaciyle 
kurulmuştur. 

Turizmin memleket ekonomisi için önemi 
üzerinde duracak değilim. Şu kadarını ifade ede
yim ki, dış ödeme açığını turizm geliri ile ka
patan memleketler yanında, Türkiye en sonra 
gelen, hattâ bundan hiç istifade etmesi bahis ko
nusu olmıyan bir memlekettir. Tarih ve tabiat 
güzelliği bakımından turizmin iki anakaynağı 
olmak gibi büyük olanaklara sahip bulunan 
Türkiye'de, bugün için bir turizmden ve turis
tik organizasyondan bahsetmek maalesef müm
kün olamamaktadır. 

Amaçlarını okuduğum ve Türkiye'de turis
tik tesisler kurmak, turizmin gelişmesine ve tu
rizm sanayiine katkıda bulunmak amaciyle ku
rulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti Turizm Ban
kası bu amaçlann hiçbirini gerçekleştirememiş 
veya gerçekleştirme niteliğinden yoksun, Tür
kiye'nin en perişan bir bankası halinde faaliyetle
rine devam etmektedir, öyle ki, günlerden beri 
Yüce Mecliste çeşitli yönleriyle eleştirdiğimiz 
hiçbir Kamu iktisadi Teşekkülü Türkiye Cum
huriyeti Turizm Bankası kadar kendi kuruluş 
gayesine aykırı hale gelmiş değildir. Zira, 7470 
sayılı Kanun bu bankanın görevini turizm en
düstrisi ve bankacılık işletmeleri olarak tesbit 
ettiği halde, Devletin, turizm endüstrisine ön
celik etmek amaciyle kurduğu aşikâr olan bu 
bankanın turizmin gayesinden çok uzaklaştığı
nı söylemek mümkündür. 

Banka, Yüksek Denetleme Kurulunun rapo
runda belirtildiği üzere, mahdut işletmecilikle 
uğraşan bir kurum haline gelmiştir. Bu işlet
meler de maalesef 1964 - 1965 ve 1966 yılların
da artan bir ölçüde korkunç şekilde zarar et
miştir. Yeniköy işletmesi zarar etmiştir, Ker
van Oteli İşletmesi zarar etmiştir. Küçüksu İş
letmesi, bu okuduğum 3 yıl içerisinde, zarar 
etmiştir. 1965 yılından ayrı olarak faaliyete baş-
lıyan Ataköy işletmesi ve Dilson Oteli işletme
si de maalesef Turizm Bankasının bilançosunu 
zararla kapsıyan işletmelerinden iki tanesidir. 
Görülüyor ki, Türkiye Cumhuriyeti Turizm 
Bankasının, orta çapta bir sermaye ile özel sek
törün rahatlıkla başarabileceği, adedi belki bir 
ikiyi geçmiyen işletmeden başka, kuruluş ama
cına uygun bir çabası ve turizme hizmeti söz 
konusu olamamaktadır. Verimsiz işletmelerle 
uğraşıp durmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Tu-
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rizm Bankası turizmin gelişmesine ve turizm 
endüstrisine hizmet gayesinden uzak olduğu gi
bi, bankacılık yönünden de verimsiz bir.adalet 
içindedir. 

Muhterem arkadaşlarım, böylece Türkiye'de 
ekonomik yönüyle bakir bir iş sahası olan tu
rizme öncülük etmek amaciyle kurulmuş olan 
bu bankanın, uğraştığı, başaramadığı ve her yıl 
zararla kapadığı turistik işletmeler sahasına ya
tırım yapacak özel sektöre kötü bir örnek oldu
ğunu söyliyebilirim. Bu itibarla bu bankanın, ya 
statüsünün esastan değiştirilerek sadece işlet
mecilikle uğraşan bir kurum haline getirilmesi 
veyahut da turizm endüstrisine kredi sağlıya-
cak bir finansman müessesesi haline getirilme
sinde zaruret bulunduğunu huzurunuzda arz 
eder, hepinize teşekkür ederim. (C. H. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Arslantürk, buyurun. 
MEHMET ARSLANTÜRK (Trabzon) — 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, 
Yüksek Kredi ve Yurtlar Kurumunun rapor
ları üzerinde kişisel görüşlerimi açıklamak is
tiyorum. 

16 . 8 . 1961 gün ve 351 sayılı Kanunla 
Kurulan Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Ku
rumunun, kurulduğundan bu güne kadar genç
lik sorunlarına büyük ölçüde olumlu etkide 
bulunduğu bir gerçektir. Amacı, yüksek öğre
nim gören öğrencilere kredi vermek ve yurtlar 
yaptırmak olan bu Kurumun 351 sayılı Kanu
nunda özel yüksek okullar söz konusu değildi. 
Bugün bu okulların sayısı 40 ı aşmış bulun
maktadır. Kurumun Kanununun 4 ncü maddesi 
Genel Kurul üyelerini sıralarken, üniversite 
dışındaki yüksek öğrenim kurumları ve akade
milerin öğretim üyelerinden seçilecek birer tem
silci, diye de saymıştır. Kurum, Kanunun bu 
kısmını yanlış bir tefsirle, her özel yüksek okul
dan birer temsilciyi de Genel Kurula davet 
etmektedir. Bu hatalı bir yol ve tutumdur. Ka
nunun ruhuna ve esprisine de uygun değildir. 
Böyle devam edilirse bir iki yıl sonra Genel Ku
rulun çoğunluğunu özel yüksek okul temsilcileri 
alacaktır. Genellikle öğrencilerine kredi veril-
miyen ve yurtlarda barındınlmıyan bu okul 
temsilcileri Genel Kurulda neyi temsil edecek
ler ve neyi ileri süreceklerdir Kurum Yöne
timinin kanun vazını tazibetmeye hakkı olmasa 
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gerektir. Buna karşılık, Devlet Plânlama Teş
kilâtından bir temsilci Genel Kurulda mutlaka 
bulundurulmalıdır. Bunu sağlıyacak imkânlar 
araştırılmalıdır. 

Sayın arkadaşlarım, Kanunun 5 nci madde
sine göre Genel Kurul her yıl Başkanın daveti 
t serine Şubat ve Ekim aylan içinde toplanmak
tadır. Ekim ayı içindeki toplantı lüzumsuzdur 
ve israftır, yılda bir toplantı kâfidir. 

Yine Kanunun 7 nci maddesine göre de Yö
netim Kurulunda 7 üye bulunmaktadır. Bu Ku
rulda Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri 
Reisinin bulunacağına veya seçileceğine dair 
hiçbir kayıt bulunmadığı halde, yıllardır bu 
üye Yönetim Kuruluna alınmaktadır. Belki isa
betlidir, fakat kanunsuzdur. 

Yine ayrıca, Kanunun 14 ncü maddesinde; 
«yeterlikleri ve ihtiyaçları tesbit edilen öğren
cilere kredi verilir.» denilmektedir. Hal böyle 
iken, özel yüksek okul öğrencilerine kredi ve
rildiğini işitiyoruz. Gerçek böyle ise, bu hal ne 
insafa, ne mantığa ve ne de Kanunun ruhuna 
uygundur, özel yüksek okullarda parasız oku
yanlara, yani okul harcı alınmıyanlara da kre
di verilmemelidir. Devlet okullarında parasız ya
tılı okuyanlara ve burs alanlara kredi verilmez
ken, okul harcı alınmıyan, bir nevi burslu sayı
labilecek özel yüksek okul öğrencilerine neden 
kredi verilir, anlamak güçtür. Meseleye ne yön
den bakılırsa bakılsın anlamsızdır ve haksızlık
tır. 

Kanunun 18 nci maddesi, «kredi, maddi temi
nat ve kefalet karşılığı verilir» der. Zaten fakir 
olan bu öğrenciler maddi teminat ve kefalet 
karşılığı bulmakta zorluk çekmektedirler. Ku
rumun buna daha rasyonel ve yumuşak bir usul 
bulması gerekir. 

Yine Kanunun 22 nci maddesine göre; «Ku
ruma intikal edecek bütün yurtlar işletilmek 
üzere Kurumca üniversitelere tahsis olunur» de
nildiği halde, Kurumun kuruluşundan bu yana 
yurtlar üniversiteler tarafından değil, kurum 
tarafından işletilmektedir. Bu tutum ve işlet
me tarzı kanuna aykırıdır. Kanuna rağmen üni
versiteler yurtların işletmesini üzerlerine alma
makta, Kurum da yurtların idaresini bırak
makta pek hevesli görünmemekte ve durum 
böylece sürdürülüp gitmektedir. Üniversiteler 
bu yurtların işletmesini ellerine almalıdırlar. 
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Avrupa'da ve Amerika'da durum böyledir, öte 
yandan, Kanunda yurtların işletilmesi ile ilgili 
2 ve 22 nci maddeler arasındaki çelişki de, ne
dense bugüne kadar bir türlü düzeltillememiştir. 
Kanımızca daha çok öğrencinin kredi ve yurt 
hrikânlarmdan yararlandırılması için gerçeklere 
uygun Ölçülere göre hazırlanacak uzun süreli bir 
plâna ihtiyaç vardır. Ancak böyle bir plânın 
gerçekleştirillebilmeısi için Devlet yardımların
dan kısıntı yapılmamalı, bütçelere konacak öde
nekler eksiksiz olarak verilmeli ve geçmiş dö
nemlerde az verilen ödenekler telâfi edilmeli
dir. Öte yandan, Kurum bilanço tarihinin de 
takvim yılına alınmasının uygun olacağı dü
şüncesindeyim. 

Değerli arkadaşlarıım, yurtları sadece bir 
otel oılarak düşünmemeli, bu yurtlarda öğrenci
lerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını sağlıya-
cak tedbirlere geniş ölçüde yer verilmelidir. Her 
ne kadar kurum ticari bir müessese değilse de, 
yurt işletmesmdeki, yıflda 4 milyonu aşan zara
rın büyük olduğu da meydandadır. Kurumun 
ilerdeki faaliyetlerini a'kısatmıyacak şekilde ge
lir ve gider arasında bir denge sağlanması için 
gerekli tedbirler muhakkak alınmalıdır. Özel
likle merkez örgütünde personel çokluğu göze 
batacak seviyededir. Zaten zarar etmekte bu
lunan kurumun j>erson>el istihdamında daha 
titiz davranması gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, sayıları 100 000 civa
rında bulunan üniversite ve yüksek okul genç
liğinin büyük çoğunluğunun, Devletin her türlü 
yardımına muihtaoolduğu göz önünde tutularak, 
gerek yurMarm ve gerekse kredilerin hacmi
nin biran önce artırılması zaruretine kaani bu
lunduğumu Yüksek Heyetinize arz eder, saygı
lar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Üsfcündağ.. Yok. 
Başka söz istiyen? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Grup 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Tosyalı, buyurun. 

G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Saym Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; 

Türkiye'mizde en büyük noksanlıklarımızdan 
birisi de, yüksek tahsil talebemizin yeteri ka

dar yurt ve krediye sahibolamamasıdır. Güven 
Partisi olarak izmir, istanbul, Ankara gibi bü
yük merkezlerimizi tetkik ettiğimizde vardığı
mız netice şudur : Bu üç merkezimizde yurtlar 
yüksek tahsil talebesinin ihtiyacına kâfi gelme-
metkedir. Onlara verilen krediler ihtiyaca kâ
fi gelmemektedir. Yurtlar 351 sayılı Kanunun 
arzu ettiği şekilde başarı ile idare edilmemek
tedir. Bir millet düşünelim ki, yüksek tahsil ta
lebesine yatacak yer, kütüphane, yemek salonu 
temin edemiyor, onları huzur içerisinde yaşata
mıyor, bu memleketin yüksek tahsili tehlikede
dir arkadaşlarım. 

Her yere yatırım yapıyoruz. Yurtların ço
ğaltılması lâzımdır. Memleketimizin istikbali de
mek olan yüksek tahsil talebelerimizi huzur içe
risinde, refah içerisinde yaşatacak, iskân ede
cek yerlerimiz çok noksandır. Buralara yıllar
dan beri ayrılan tahsisatlar eksik olduğu gibi, 
1964, 1965 ve 1966 yılında ayrılan tahsisatlar da 
tamamiyle ihtiyacın altında kalmıştır. 

1964 yılında Kredi ve Yurtlar Genel Müdür
lüğü 1 700 küsur talebe kabul etmiş, eski yıl
larla beraber kredi verebildiği talebe miktarı 
5 000 küsur civarındadır. Bu ise mevcudu yüz-
bini bulan yüksek tahsil talebemizin ancak 
% 5 i civarındadır. 

Yıllardan beri takibedilmiş olan yüksek tah
sil politikamızın noksan taraflarından birisi 
de budur. 

Eğitim merkezleri mademki istanbul, Anka
ra, İzmir gibi büyük şehirlerde toplanıyor ve 
memleketimizin muhtelif bölgelerine dengeli 
bir şekilde dağıtılmıyor, o halde İstanbul'da, 
Ankara'da, izmir'de üniversitenin kontrolun-
da, Yurtlar Genel Müdürlüğünün kontrolunda 
yurtlar yapılarak çocuklarımız iskân edilmeli 
ye eğitilmelidir. 

Maalesef görüyoruz ki, yüksek tahsil talebe
lerimiz otel köşelerinde, küçük ve gayrisıhhi ev
lerde üçü beşi bir arada kalıyor; hem sıhhatleri, 
hem moralleri bozuluyor. Bu şekilde manen çö
küntü içinde bulunan Türk yüksek tahsil talebe
sine gerek aşırı sağ, gerek aşırı sol, zehirli elle
rini uzatıyor ve onları manen tahribe çalışıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk yüksek tahsil 
talebesi de bizden bir parçadır; memleketimizin 
yegâne ümididir. Yeter ki, onlara lâyık olduk
ları kıymeti verelim, onları şunun bunun eline 
düşürmiyelim. 
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Benim, Yüco Meclisimizden, Hükümetten ve 
bu tesislerin başında bulunan Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Genel Müdürlüğünden istirhamım; da
ha çok şefkatli, daha çok alâkalı ve daha çok 
ciddî olarak yüksek tahsil talebemizin barındı-
nlmasma önem versinler. 

Güven Partisi olarak, bu seneki bütçede da
hi bu mevzuda gerekli ilgiyi göremediğimizden 
dolayı büyük bir üzüntü içindeyiz. Gelecek se
tte içih G. P. olarak bütün ağırlığımızı koyarak 
yüksek tahsil talebemizi huzura kavuşturmak 
için çalışacağız. 

Şunu da belirtmek isterim ki, yüksek tahsil 
talebesinin barınması, yedirilip içirilmesi, kü
tüphanesi, eğlencesi kontrol altında bulunmalı
dır. 
Bu bir parti meselesi değildir arkadaşlar. Bu 

en büyük millî vazifemizdir. Partiler olarak, 
Hükümet olarak, milletvekilleri olarak bu işe 
önem vermemiz lâzımdır. 

Bütün vilâyetlerimizden gelen talebelerimiz 
burada perişanlık içindedir, içimizden hiçbir 
möbuâ yok İd, kendisine şu vilâyetten, bu vilâ
yetten gelen talebe müracaat etmesin; ama 
Yurtlar Kurumuna müracaat ettiğimizde kapı
lar yüzümüze çevriliyor; bu yüzden talebe ıstı
rap içinde, onların ıstırabı da hepimizin kalbin-
dedir. Binaenaleyh unutulmuş olan bu sahaya 
âzami önemin verilmesini Yüce Meclisten, Hü
kümetimizden dileyerek, hepinizi hürmetle se
lâmlarım efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım baş
ka söz istiyen sayın üye var mı? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NEC
METTİN CEVHERİ (Urfa) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI NEC

METTİN CEVHERİ (Urfa) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Sinop Milletvekili muhterem Mustafa Kap
tan arkadaşımızın, Turizm Bankasının işleyişiy
le ilgili ve bizim, Bakanlık olarak birçoğuna iş
tirak ettiğimiz görüş ve temennilerine arzı ce-
vabetmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Mustafa Kaftan 
arkadaşımız görüştü, Kaptan değil. Her halde 
bir iltibasa meydan bıraktı. Mustafa Kaptan Si
nop Milletvekili, Mustafa Kaftan da Malatya 
Milletvekilidir, 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NEC
METTİN CEVHERİ (Devamla) — Özür dile
rim efendim. Mustafa Kaftan arkadaşımızın te 
mennilerine arzı cevaTbedeceğim. : 

Turizm Bankasının, amaçlarını gerçekleşti-
remiyen ve gerçekleştirmiyecek durumda olan 
bir müessese halinde bulunması, gerçekten bu 
müessesenin reorganizasyonunu icabettirecek 
bir husustur. 

Kuruluş kanununa göre sermayesinin bir kıs
mı Devlet tarafından karşılanan ve bir kısmı 
da halka açık bulunan bu müessesenin, turistik 
yatırımların tabiatı icabı, uzun vadeli ve düşük 
faizli bulunmaları itibariyle, özel sermayesinin! 
terakümü bu sebepten dolayı tekâmül edeme
miştir. Bunu nazarı itibara alan Bakanlığımız; 
bankanın reorganizasyonunu ele almış ve Dev
let Plânlama Teşkilâtı ile birlikte üzerinde ça
lışmalar yapmaktadır. Ayrıca, bankanın men
supları da, bankanın statüsünü tâyin edecek v& 
tâyin ettiği bu statü içerisinde, gerçekten tah
riştik yatırımların ihtiyacını karşılıyacak bir' 
müessese haline getirilmesine çalışmaktadırlar. 

İşletmelerin verimli bir hal alamadığı iddi
alarının bir kısmı da vakıadır. Ancak, bu işlet
melerin bir kısmı da sermayesinin teşkili sıra
sında bankaya, sermaye mahsubu olarak veril
miş bulunup, bankanın işletmeciliği dolayısiyle 
yaratılmamışlardır. Yani, banka bunları devral
mak mecburiyetinde kalmıştır. 

Bu tesislerin de yine Devlet Plânlama Teşki
lâtının görüşüne göre ayrı bir statü içerisinde, 
ayrı bir işletme halinde düzenlenmeleri veı raa* 
yonalizasyonu çalışmalarımız arasındadır. 

Bankanın özel sektöre kötü bir örnek oldu--
ğu yolundaki görüşlere katılmak pek mümkün. 
değildir. Banka, Devletin ayırabildiği bütün im. 
kanlariyle ve büyük ölçüde özel sektöre hitabet-
mektedir. Özel sektör dışındaki turistik yatı
rımların, belediyeler, özel idareler ve sair âmme 
teşebbüslerinden gelen turistik yatırımların fi
nansmanı daha ziyade İller Bankasındaki 6086< 
sayılı Kanunla tesis edilmiş olan fon tarafından 
karşılanmakta, banka mevcut bütün imkânla-
riyle büyük kesimiyle sadece özel sektöre hita-
betmektedir. 

Eğer bankanın reorganizasyonunda Yüce 
Meclis yardımlarını esirgemezse, bunun özel 
sektöre ve Türk ekonomisinde hizmetleri olan 
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ve memleketin döviz kaynaklanndan birisini 
teşkil eden turistik yatırımlara yardımcı olma
sı için daha iyi bir statü içerisine alınmasına ça
lışılacaktır. Arz ederim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu

günkü programda kayıtlı ve biraz önce isimle
rini okuduğum müesseselerin bâzılarının 1964, 
1965 ve 1966 yıllan bilançoları ve bâzılarının ise 
1965 ve 1966 yılları bilançoları Yüce Meclisin 
bilgilerine sunulacaktır. 

Kamu iktisadi Teşebbüslerinin denetlenmesi
nin düzenlenmesi hakkındaki 468 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesi bu müesseselerin bilançoları
nın yalnızca Yüce Meclisin bilgilerine sunul
makla iktifa olunacağını emretmektedir. Buna 
uyularak şimdi Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığından başlatmak suretiyle bütün müesse
selerin bilançolarını Yüce Meclisin bilgilerine 
sunacağım. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı : 
1964 yılı kâr, 77 011 231,78 lira, 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu

lur. 
1965 yılı kâr, 68 230 414,74 lira, 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu

lur. 
1966 yılı kâr, 65 902 283,25 lira, 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu

lur. 

Pet - Kim (Petro - Kimya A. Ş.) 
1965 yılı zarar, 174 278,81 lira, 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu

lur. 
1966 yılı zarar, 302 048,15 lira, 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu

lur. 

Tsilit Petrol ve Ticaret Limited Şirketi : 
1965 yılı zarar, 14 430,38 lira, 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu

lur. 
1966 yılı kâr, 702 198,64 lira, 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu

lur. 

Millî Prodüktivite Merkezi : 
1965 yılı zarar, 191122,35 lira, 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. 

1966 yılı kâr, 2 171 936,04 lira, 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu

lur. 
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu : 
1964 yılı kâr, 25 257 802,72 lira, 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. 

1965 yılı Kâr, 28 648 996,24 lira, 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu

lur. 
1966 yılı kâr, 27 168 875,04 lira, 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su
nulur. 

Güneş Matbaacılık T. A. Ş. : 
1964 yılı kâr, 44 339,02 lira. 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su

nulur. 
1965 yılı zarar, 495 330,93 lira. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su
nulur. 

1966 yılı kâr, 238 385,58 lira. 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su

nulur. 
Türkiye Emlâk Kredi Bankası A. O. : 
1964 yılı kâr, 3 213 557,30 lira. 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su

nulur. 
1965 yılı kâr, 22 525,93 lira. 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su

nulur. 
1966 yılı kâr, 8 923 779,33 lira. 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su

nulur . 
Ankara İmar Limited Şirketi : 
1964 yılı zarar, 2 911 252,32 lira, 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su

nulur. 
1965 yılı zarar, 522 242,53 lira. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su
nulur. 

1966 yılı kâr, 1 286 511,13 lira. 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su

nulur. 
Türkiye İnşaat ve Malzeme IÂmited Şirketi : 
1964 yılı zarar, 1 375 139,95 lira. 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su

nulur. 
1965 yılı zarar, 2 633 627,65 lira. 
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M. Meclisi B : 42 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su
nulur. 

1966 yılı kâr, 2 041 894,56 lira. 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sü

rülür. 
Tutum Bankası T. A. O. (Tasfiye, halinde) : 
1964 yılı zarar, 2 010 615,53 lira. 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su

nulur. 
1965 yılı zarar, 833 552,10 lira. 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su

nulur. 
1966 yılı zarar, 400 552,96 lira. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su
nulur. 

Amaç Ticaret T. A. 8. (Tasfiye halinde) : 

1964 yılı kâr, 365 692,06 lira. 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su

nulur. 
1965 yılı zarar, 43 298,06 lira. 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su

nulur. 
1966 yılı zarar, 94 238,48 lira. 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su

nulur. 
Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası A. Ş. : 
1964 yılı zarar, 2 330 840,86 lira. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su
nulur. 

1965 yılı zarar, 3 096 080,09 lira. 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su

nulur. 
1966 yılı zarar, 3 142 355,54 lira. 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su

nulur. 
Abant ve Bolu Çevresi Turizm A. Ş. : 

1964 yılı zarar, 524 946,79 lira. 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su

nulur. 
1965 yılı zarar, 244 179,32 lira. 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine'su

nulur. 
1966 yılı zarar, 120 089,52 lira. 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su

nulur. 
Turist Seyahat A. Ş. : 
Turist Seyahat A. §. : 
1964 yılı zarar, 698 298,87 lira. 
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BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su

nulur. 
1965 yılı zarar, 777 922,33 lira. 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su

nulur. 
1966 yılı zarar, 309 921,04 lira. 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su

nulur. 
Güven Türk Anonim Şirketi : 

1964 yılı kâr, 2 040 448,92 lira. 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su

nulur. 
1965 yılı kâr, 2 817 151,18 lira. 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su

nulur. 
1966 yılı kâr, 3 512 524,01 lira. 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su

nulur. 
Güneş Sigorta Anonim Şirketi : 

1964 yılı kâr, 1 597 071,31 lira. 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su

nulur. 
Bu şekli ile muhterem arkadaşlarım; 6 Şu

bat 1970 Cuma günü görüşülmesi gereken gün
demin maddeleri görüşülmüş bulunmaktadır. 

Karma Komisyon raporundaki temenniler 
kısmı üzerinde görüşme : 

BAŞKAN — Yüce Meclisin daha önce almış 
olduğu karar gereğince program, gününde bi
tirildiği takdirde diğer günün programına geçi
lir hükmüne göre, yarınki Cumartesi günün 
programını kapsayan Karma Komisyon rapo
rundaki temenniler kısmı üzerindeki görüşmeye 
geçiyorum. 

Temenniler kısmında, şimdiye Ikadar grupla
rı adına yalnız, C. H. P. Grupu adına Sayın tl-
hami Sancar söz talebinde bulunmuştur. 

VEFA TANIR (Konya) — Grup adına ben 
de söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — G. P, Grupu adına Sayın Vefa 
Tanır, söz istiyorsunuz. Buyurun Sayın San-
oar. 

O. H. P. GRUPU ADINA ÎLHAMÎ SAN
CAR (İstanbul) — Sayın Başkan, «ayın millet
vekilleri ; 

On günden beri T. B. M. M. Kamu İktisa
di Teşebbüsleri Karma Komisyonu tarafından 
hazırlanmış bulunan ve bu teşebbüslerin 1964, 
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1965, 1966 yıllarına ait denetim sonuçlarını be
lirten raporu görüşmekteyiz. 

Bugün Karma Komisyon raporunun temen
niler bölümü üzerinde C. H. P. nin gör üslerini 
anlatmak maksadiyle söz almış bulunuyorum. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Devlet hangi 
rejime tâbi olursa ol&un, kalkınma ve gelişme
nin vazgeçilmez birer unsuru halinde kendile
rini kabul ettirmiş bulunan kuruluşlardır. Bu 
sistemin en güzel ve gelişmiş örneklerini bizim 
ülkemiz vermiştir. Bizde Kamu İktisadi Te
şebbüsleri, Cumhuriyet ilân olunduğu dönemde 
ele alınmış olan kuruluşlardır. O tarihte 
Osmanlı İmparatorluğundan intikal eden fabri
ka ve işletmelerin ekonomik esaslar dâhilinde 
çalıştırılmasına devam edilirken, bir yandan 
da Kamu İktisadi Teşebbüslerinin öncülüğünü 
yapan kuruluşların denenmelerine başlanmıştı. 
Bunların tafsilâtı ile sizleri yormak istemem. 
Ancak, bâzı örnekler vermeme müsaadenizi. 
rica ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, Kurtuluuş Savaşın
dan sonra Türkiye'nin hali hepimizce bilinmek
tedir. Uzun süren bir savaş döneminden çıkan 
memleket harabolmuştu - büyük merkezlerden 
sarfı nazar - köyleri bile yakılmış, yıkılmış; 
bütçe denksiz ve yığınlarla borç altındaydık. 
Böylesine bozulk bir durumun ıslahı için Devlet, 
birtakım çareler aramaktadır. Her şeyden evvel 
ele alınması gereken husus, şüphesiz malî po
litikadır. İşte, bu amaçla malî bünyemizin ıs
lahını mümkün kılan T, C. Merkez Bankası 
1930 yılında kurulmuştur. İktidarın basiretli tu
tumu ve bu bankanın çalışmaları sayesinde 
1938 e kadar yani İkinci Dünya Savaşanın baş
langıcına değin, Devletimizin ilk defa denk büt
çelerle yönetildiğini, hattâ dış ticaret dengesinin 
de sağlandığımı hatırlatmak isterim. 

Merkez Bankasından sonra büyük sınai te
sislerin kurucusu olan Sümerbank 1933 yılında, 
madencilik alanında gelişmeleri sağlıyan Eti-
bank 1935 yılında kurulmuştur. Nihayet yerli 
ve yabancı uzmanların görüşleri ajimarak, 1938 
yılında yürürlüğe konulan 3460 sayılı Kanun, 
Kamu İktisadi Teşebbüslerine özel bir düzen\ 
sağlamıştır. 3460 sayılı Kanun, bugün bile bir 
çok ülkeler tarafından örnek alınmakta, ken
di bünyelerindeki kuruluşlar için uygulama im
kânları aranmaktadır. 
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gelişme ve kalkınma görevlerini başarma ama
cı ile iktisadi ve ticari planlarda birtakım te
şebbüslere girişmelerini öngören bu kanunun 
adı; «Sermayesinin tamamı Devlet tarafından 
verilmek suretiyle kurulan iktisadi Teşebbüs
lerin idare ve Murakabeleri hakkında Kanun» 
idi. iktisadi Devlet Teşekküllerinin idare ve 
murakabelerinin bu kanuna göre yapılacağı, 
kuruluşların tüzel kişiliği haiz malî ve idari 
muhtariyete sahibolacaklan, sermayeleri ölçü
sünde malî sorumluluklara mâruz bulunacak
ları, umumi muhasebe, devlet alım ve satım ko
nulan ile Sayıştay deneticine tâbi tutulma-
yıp, özel hukuk hükümlerine göre yönetilecek
leri kanunun $k maddeleri ile belli ediliyor
du. 

Yeni Anayasamızda yer alan Kamu iktisa
di Teşebbüsleri, yukarıda temas ettiğim ikti-
sadü Devlet Teşekküllerini de kapsıyan geniş 
anlamlı bir deyimdir ve plânlı kalkınma dö
nemi içinde zorunlu olan iktisadi kuruluşlara. 
imkân vermektedir. 

Sayın milletvekilleri; 1960 yılma kadar ik
tisadi Devlet Teşekküllerinin sevk ve idaresin
deki hatalı davranışların muhasebesini yap
makta ve gereksiz tartışmalara ycfl açmakta 
fayda yoktur. Bu dönem artık tarihe malolmuş-
tur. Ancak, bugünün iyi anlaşılması için, dünü 
bilmek lâzımıdır. Bu sebeple, bunlara belli bir 
ölçüde değinmek zorunludur. 

Başlangıçta iyi amaçlarla kurulmuş olan 
ve memlekette sanayi, madencilik, tarım, ban
kacılık ve ticaret konularına örnek işletmeler 
kazandıran İktisadi Devlet Teşekkülleri zamanla 
yanlış ydllara itilmişlerdir. Özellikle 3460 sayılı 
Kanunun şirketlere katılmaya imkân veren yet
kisi alabildiğine geniş kullanılmış, teşekküller 
ödenmiş sermayelerini, hattâ özkaynaklarmı 
aşan miktarlara ujlaşacak şekilde ortaklıklara 
katılmışlardır. Ayrıca, bu şirketlere büyük öl
çüde kredi vermişler, netice itibaıUyle kendi
leri malî bir buhranın içine yuvarlanmışlardır. 

Bir yandan da özel kanunlaıfla veya özel 
kanunların verdiği yetkiye dayanılarak mey
dana getirilen ve her biri ayrı statüye sahibo-
lan birtakım teşebbüsler kurulmuştur ki, bun
lar 3460 sayılı Kanunun kapsamı dışında ol
makla beraber çalışmaları iktisadi ve ticari 
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alandadır. Bu suretle bir yandan kötü sevk ve 
idare, bir yandan ayrı hükümlere tabi kuruluş
ların alabildiğine gelişmesi gerek yönetim ge
rekse denetim açısından içinden çıkılmaz • "Vur 
ıdurumun meydana gelmesine yol açmıştır. O de
rece ki, bu keşmekeşin nas?!l bir sonuca bağ
lanacağımın o zamanki iktidarları bile tedir
gin ettiğini gösteren belgeler vardır. Bu du
rumun tortuları bugüne kadar devam etmiş 
olup, görüşme konumuz olan raporlarda da ör
nekleri bulunmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım, işte Devletin iktisadi 
alanda faaliyetleri böylesine karışık bir durum
da iken, 27 Mayıs 1960 gelip çattı; inkılâpçılar 
23 saylı Kanunu çıkararak, Devlet sermayesini, 
Hazine, İktisadi Devlet Teşekkülleri, belediye
ler, özel idareler ve Evkaf dâhil bir bütün ola
rak kabul ettiler. Bu sermaye ile kurulmuş 
her çeşit teşebbüslerin yönetim ve denetimleri
ni tek düzen haline getirdiler. 3460 sayılı Ka
nunun bâzı hükümleri değiştirildi. İdare mec
lisleri kaldırılarak, bunun yerine müdürler ku
rulu teşkil olundu. Şirketlerin. Ticaret Kanu
nu gereğince seçilen murakıpları hakkında 
özel hükümler getirildi. O zamana kadar Baş
bakanlığa bağlı bulunan Umumi Murakabe 
Heyetinin özerkliğini sağlamak amacı ile teşriî 
organa bağlandı ve heyetin adı Yüksek Denet
leme Kurulu olarak leğiştirildi. 

23 Sayılı Kanun bir ölçüde halen yürürlük
tedir. Unutmamak gerekir ki, kuruluş kanunları 
bir türlü çıkaramadığımız sermayesinin % 50 
sinden fazlası Devlete ait bulunan şirketler, 
müdürler kurulu tarafından yürütülmektedir. 
Bu şirketler şimdi, yasama organlarının ibra 
yetkisine dâhil olmıyan, sadece bilgiye sunulan 
kuruluşlardır. 

Millî Birlik İdaresi zamanında alınan bu ilk 
tedbirin yeterli olmadığı zamanla anlaşılmıştır. 
İktisadi alanda Devlet parası ile çalışan kuru
luşların vahîm durumları meydana çıktığı öl
çüde birtakım tedbirlere daha ihtiyaç duyul
muştur. Bunların gerçekleştirilmesine güçleri
nin yetemiyeceği anlaşılan yatırımlarının dur
durulması, incelenmesi ve İktisadi Devlet Te
şekküllerinin yeniden düzenlenmesi, borç ve 
alacaklarının tasfiye olunması hakkındaki ka
nunlar bu nedenlerle yürürlüğe konulmuştur. 

Sayın milletvekilleri; Kamu İktisadi Te
şebbüsleri oluşumunu ve bu durumlarını özet-
liyen açıklamalardan sonra şimdiki duruma ge
çiyorum. 

Bugün yürürlükte olan. İktisadi Devlet Te
şekkülleri ile müesseseleri ve iştirakleri hak
kında 440 sayılı Kanun ile, Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin denetlenmesi hakkındaki 468 sa
yılı Kanun olmak üzere başlıca iki kanun var
dır. Bizim çalışmalarımızın bu iki kanun çerçe
vesi içinde cereyan etmesi gerekiyor. Her iki 
kanun C. H. P. nin koalisyon durumunda ik
tidarda bulunduğu ve sorumluluğun büyük kıs
mını yüklendiği bir dönemde çıkarılmıştır. 

Karma Komisyon raporunun temenniler bö
lümünde bu kanunların değiştirilmesini öngö
ren teklifler bulunmaktadır. Ben, bunlar üze
rinde durmak istiyorum. 

Anayasanın 127 nci maddesinin son fıkrası 
«Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Bü
yük Millet Meclisince denetlenmesi kanunla 
düzenlenir.» hükmünü getirmiştir. İktidar ola
rak biz o zaman, Cumhuriyet Senatosu ile Mil
let Meclisi üyelerindan seçilecek karma bir 
komisyonun Plân ve Bütçe Komisyonu gibi ça
lışarak denetleme görevini başarabileceği ka-
nısmdaydık ve kanun teklifini bu yolda hazır
ladık. Yüksek Meclislerin çalışmaları sonunda 
468 sayılı Kanun çıktı. Yürürlüğe girdiği 
12 Mayıs 1964 tarihinden itibaren gerek bütçe, 
gerek Yüce Meclisler, gerekse Hükümet uygu
lama alanında büyük çabalar harcadılar ve ilk 
Karma Komisyonun hazırladığı ve çoğunlukla 
beş yıllık ibra teklifini kapsıyan rapor 12 Ma
yıs 1965 tarihinde, yani kanunun yürürlüğe 
girmesinden bir yıl sonra Cumhuriyet Senato
suna sunuldu. Senato bunun görüşmesini bir 
aylık kısa bir süre içinde tamamladı. Ancak, 
üzüntü ile belirtmek isteriz ki, Millet Meclisi
mizde bu hız sağlanamamış, aksine geciktiril
miştir. 

Karma Komisyonun bu raporu ile kuruluş
ların 1959 dan 1963 yılına kadar olan işlem
leri, bilanço, kâr ve zarar hesapları 1967 yılı 
Şubat ayında ibra olunmuştur. Bunların ara
sında Atatürk Orman Çiftliği gibi 1954 ten 
başlıyarak on yıllık, Elektrik Etüt İşleri İda
resinin 13 yıllık, Maden Tetkik ve Arama Ens
titüsünün 20 yıllık birikmiş işlemleri de mevcut 
idi. 
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Sayın arkadaşlarım; şimdi ne durumdayız, 
ona bakalım. 1970 yılının ikinci ayında Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin 1964, 1965, 1966 yılla
rına ait bilanço, kâr ve zarar hesaplarını ince
lemekle meşgulüz. 1964 e göre altı yllık bir ge
cikme var. Ayrıca, yılların biribiri üzerine ek
lenmesi âdeta bir gelenek haline gelmiş görü
nüyor. Halbuki 468 sayılı Kanunun ibra için 
'belirttiği sürelere göre birbuçuk yıl içinde 
bu görüşmelerin bitmesi gerekirdi. 

iSaym arkadaşlarım, bu derece uzakta ka
lan bir denetimin etkenliği elbette tartışıl
maya değer. Gerek Hükümet, gerekse Yüksek 
Meclisler bunun üzerine eğilerek çaresini ara
ma konusunda birleşmelidirler Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak biz de bu görüşü benim
siyoruz. 

Gerçekten denetimin gecikmesi yanında et
kenlik, incelemelerinin gereğince ve yeterince 
derine inmemesi, temennilerin Meclis kararı ha
linde kuruluşlara aktarılmaması, bugün için 
sakıncalar yaratıyor. 

Bir özelliğe daha değinmek isteriz : Gerek 
Karma Komisyonun, gerekse alt komisyonla
rın çalışmaları, Yüksek Denetleme Kurulunun 
raporlarına dayanıyor. Yani, denetlemeyi ya
pan aslında bu kuruluştur. Hattâ bir nok
tayı daha açıklığa kavuşturmak gerekir : Ku
ruluşlardan bir kısmı Yüksek Denetleme Ku
rulu tarafından denetlenmediği halde, Karma 
Komisyon bu kuruluşun bilgi ve tecrübesin
den faydalanarak, onlara ait raporlarına da
yanak olan belgeleri Yüksek Denetleme Ku
rulu aracılığı ile incelemektedir. 

Karma Komisyonunun şimdiye kadar bir 
noktada (bu dönemde TRT ile ilgili olmak 
üzere) Denetleme Kurulu görüşüne aykırı 
olan teklifini sonradan ıslah ederek eski duru
muna getirmiştir. Demek ki, sonuç olarak bir 
ihtisas grupu olan bu kuruluşun görüşleri hâ
kim olmaktadır. 

'Sayın milletvekilleri, şimdi bizlere düşen gö
rev gerçekçi olmaktır. Denetleme görevi
nin özel bir ihtisas işi olduğunu kalbul ede
lim ve Anayasanın 127 nci maddesindeki «ka
nunla düzenlenir» kelimesini biraz zorlayarak 
bugüne kadar edindiğimiz tecrübelerin ışığı 
altında 468 sayılı Kanunu düzeltelim. 

İktisadi Devlet Teşekküllerini, Yüksek De
netleme Kurulu uzmanları kendi usulleriyle 
denetlesin, işlemlerin kârlılık ve verimlilik 
anlayışı içinde cereyan edip etmediğinin kont
rol etsin ve düzeltici teklif ve temennilerde bu
luncun. 

Geçen yıl Karma Komisyon üyesi idim. De
netleme Kurulu mensuplariyle birlikte çalış
ma fırsatını buldum. Cidden bilgili, tecrübeli, 
çok iyi yetişmiş uzman ve üyelerden müte
şekkil müstesna bir topluluk olduğu kanısına 
vardım. 

Yüksek Denetleme Kurulu raporlarından 
ileri sürülen teklif ve temenniler isabetlidir. 
Bunların çoğu, bu Kurulu ticari ve iktisa
di faaliyetlerin gerektirdiği ölçü ve nitelikte 
verilecek, etkili bir yetki ile gerçekleştirilebi
lir. Hattâ, bilanço kâr ve zarar hesaplarının 
ibrası dahi, bu kuruluşun kararları ile ta
mamlanabilir. Böyle olması bir bakıma teşeb* 
büsleri politik tesirlerden koruyacağı için dah£ 
isabetli olur. 

Aynca, Yüksek Denetleme Kurulunun ha
zırladığı raporların, gerek muhteva, gerekse 
şekil bakımından örnek olacak nitelikte bu
lunduğuna işaret etmek isterim. Ancak, Yük
sek Meclislerin bilgisine sunulacak ayrı bir ra
pora ihtiyaç bulunduğu ortadadır. Denetle
me Kurulu, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
faaliyetlerini tüm halinde kapsıyan tek bir 
rapor hazırlıyarak Büyük Millet Meclisine sun
malıdır. Nitekim, 468 sayılı Kanunda da bu 
tek rapordan söz edilmektedir. Meclisler bu 
rapor üzerinde genel görüşme açarak iktisa
di alandaki kamu faaliyetlerini yüksek bir 
seviyede incelemek, tartışmak fırsatını bulur
lar. 

Şimdiki uygulama, bir kuruluş için ayrı 
rapor hazrılanması şeklindedir. Çoğunlukla ar
kadaşlarımız tarafından bu raporların muh
tevası tekrarlanmakta ve esasa ilişkin görüş
ler, suyun yüzüne çıkma şansını kaybetmek
tedir. 

Bu konudaki sözlerimi tamamlarken, Yük
sek Denetleme Kurulunun Devletin iktisadi 
alanda faaliyet gösteren tüm kuruluşlarını de
netlemek amacı ile Sayış taya benzer bir or» 
gan haline getirilmesini, 23 sayılı Kanundaki 
görüşe uygun olarak özerkliğini de sağlıya^ 
cak olan kuruluş kanununun biran evvel çı-
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karılması gereğine inandığımı ve bu yöndeki 
çlışmaları destekliyeceğimizi belirtmek iste
rim. 

ı&aym arkadaşlarım, şimdi 440 sayılı Ka
nun hakkındaki görşlerimi arz etmek isterim : 
Bu kanun üzerinde Hükümet olarak çok ça
lıştık. iktidarımızca teklif edildiği zaman, şim
diki 2 numaralı amaç maddesi 1 numarayı 
teşkil ediyordu ve kanunun amacını dile geti
riyordu. Bu amaç : İktisadi Devlet Teşekkül
leriyle müesseseleri ve iştiraklerin ulusal eko
nomimize faydalı olabilmesi için özerk bir tarzda 
yönetilmelerini, kârlılık ve verimlilik anlayışı 
içinde çalışmak ve sermaye birikimine yardım 
etmek suretiyle daha fazla yatırım kaynağı 
yaratmalarını, bu amacı gerçekleştirmek için 
denetlemelerini sağlamak idi. 

Yüksek Meclislerce kabul olunan bu kanun 
21 Mart 1964 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Ancak uygulama açısından çok talihsiz bir ka
nundur. Belli birkaç maddesi dışında, birçok 
hükümleri işletilememiştir. Bunun başlıca no-
nedi kuruluşların bu kanuna intibakını sağ-
lıyacak olan kanunların altı yıldan beri çıka
rılmamış olmasıdır. Kanunun emredici hük
münü yerine getirip işlemesini sağlamadan de
ğiştirilmesini teklif etmenin gereksiz ve uygun
suz bir davranış olacağı kanaatindeyiz. 

440 sayılı Kanunun Öngördüğü İktisadi Dev
let Teşekküllerini Yeniden Düzenleneme Komis
yonu iktidarımız zamanın la kurulmuştur. Ça
lışmaları dört yıl devam etmiş, hazırladığı ra
porlar ve incelediği kanun tasarıları, ileriye sür
düğü teklifler bakanlıklara intikâl ettirilmiştir. 
Hattâ geçen dönemde bunların birçoğu Meclis
lerimize geldiği halde, söz konusu kanunlar ka-
dük olarak kalmışlardır. 

Hükümet bunları tekrar sevk etmelidir. Ni
tekim bu ihtiyacı, Karma Komisyon raporunun 
birinci temennisi olarak, Parlâmento üyeleri de 
öngörmüşlerdir. Yeni dönemde seçilmiş olan 
Karma Komisyon, raporu benimsediğine göre, 
bu temennilerin işlemesi zorunludur. 

Sayın milletvekilleri, bu vesile ile iktisadi 
ve ticari alanda çalışan katma bütçeli kuruluş
lar için de görüşümü serdetmek isterim. Tekel, 
Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Çiftlikleri, Ha
ralar iktisadi esaslar içinde çalışan, hammadde 
satınalıp, mal üretip satan kuruluşlardır. Bun

lar, öteden beri kamu hizmeti gördükleri ileri 
sürülerek, iktisadi teşebbüsler grupu dışında iş
lem görmektedir. 

Tekel, geniş ölçüde tütün ve üzüm satmal-
makta, sigara ve içki fabrikaları işletmektedir. 
Çay endüstrisi bu kuruluşun bünyesindedir. 
Hattâ, ekici tütünleri destekleme mubayaaları 
da Tekel tarafından yapılmaktadır. Ancak, bu 
mubayaaların neticesi hesapları hakkında en 
küçük bilgiye dahi sahip değiliz. Bu işlerin de
netleme yetkisi özel bir kanunla yeni Anayasa
mızdan evvel Yüksek Denetleme Kuruluna ve
rilmiştir. Geçici bir tedbir olarak düşünülmüş
tür. Ne var ki, gözden kaçmış olan bu durum 
Anayasamızın 127 nci maddesine de aykırı düş
mektedir. Bugün artık Yasama Meclislerinin 
tasvibine veya bilgisine sunulmıyan başka bir 
örnek bulmak mümkün değildir ve ıslâha da bu 
sebeple muhtaçtır. 

Orman işletmeleri, tabiî kaynaklarımızın ba
şında gelen ve son incelemelere göre ümit ve
ren orman varlığımızı işletmekte, fakat iktisa
di murakabeden yoksun bulunduğu için, bu ça
lışmaların isabetli sonuçları hakkında Yüce 
Meclisler tam bir bilgiye sahibolamamaktadır-
lar. Kaldı ki, büyük kapasiteli fabrikalar bu 
idare tarafından işletilmektedir. Tazyikli elyaf 
ve yonga fabrikaları kurulmaktadır. İktisadi 
denetimden yoksunluğun mahzurları orman iş
letmelerinde öteden beri duyulmaktadır. 

Devlet Üretme Çiftlikleri evvelce iktisadi 
murakabeye tabi idi. Denetleme Kurulunun ra
porları bütçe eki olarak Meclise sunulurdu. Biz
ler bunu kâfi görmezdik, iktisadi Devlet Teşek
küllerinin içinde mütalâa edilmesini isterdik. 
Halbuki son tatbikat arzu edilmiyen bir istika
mette gelişmiştir. Çiftçinin tohum, damızlık 
hayvan ve fidan ihtiyacını karşılıyan bu kuru-
luşla'r, aynı zamanda örnek ve öğretici müesse
selerdir. Devlet elindeki haraların da bu top
luluk içinde nıütaâa edilmesinin yerinde olaca
ğı kanaatindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, bu münasebetle hay
vancılığın geliştirilmesi için gösterilen çabala
rın esaslı bir plâna bağlanması gerektiğine de 
işaret etmek isterim. Türkiye'de hayvancılığın 
büyük bir gelişme gücüne sahip bulunduğu yer
li ve yabancı uzmanların incelemeleriyle sabit 
olmuştur, iktidarlar birtakım tedbirlere başvur-
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muşlardır. Ama bunlar dağınık ve yetersiz ol
duğundan sonuç verememiştir. 

Yetiştiriciye çeşitli yollardan kredi veril
mekte, bilgi aktarılmakta, Tarım Bakanlığı ta
rafından koruyucu sağlık tedbirleri alınmakta
dır. Ama, noksan bir taraf kalıyor ki, o da pa
zarlama konusudur. Tarım ürünleri dünyanm 
her yanında himaye görmektedir. Nitekim, Top
rak Mahsulleri Ofisi memleketimizde tarım 
mahsulleri için himaye görevi yapıyor, Fakat 
hayvancılık, himaye politikasından yoksundur. 
Değil himaye, yetiştirici malını değer fiyatı ile 
satamıyor. Halbuki, elimizde güçlü bir kurum 
var; Et ve Balık Kurumu. Bu Kurum, halen ça
lışmakta olan dört kombinası ve inşaa halinde
ki yeni tesisleri ile de bu hizmeti başaracak ni
teliktedir. iktisadan ricamız, Et ve Balık Ku
rumunun reorganizasyonunu yaparken hayvan 
masullerinin piyasasını tanzim etmesi ve yetiş
tiriciyi koruma amacını göz önünde tutmasıdır. 
Dağınık yerlerden sağlanan bütün hizmetler bu 
kuruluşun bünyesinde toplanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Devletin iktisadi alan
da çalışan kuruluşları için 440 sayılı Kanuna 
uygun kuruluş kanunları hazırlanıp kabul olun
duğu takdirde, bugün varlığı ileri sürülen ak
saklıkların çoğunun ortadan kalkacağı tabiîdir. 
Karma Komisyon raporunda, teşekküllerin ka
rar ve icra organlarının ayrılması hakkında bir 
teklif var. Biz bu görüşe katılmıyoruz. 23 sayı
lı Kanunla ili?: defa kabul edilen fonksiyonel 
müdürler kurulunun uygulaması pek yerinde
dir. 440 sayılı Kanun, Maliye ile ilgili Bakan
lık için birer temsilci ile, bâzı işletmelerden iş
çilerin, Ziraat Bankasından ise tarım koopera
tiflerinin seçeceği birer üyeye de yer vermek su
retiyle karma bir tip meydana getirmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, 1964 yılından beri bu 
şekilde çalışan yönetim kurullarının sayısı *30 u 
aşkındır. Yüksek Denetleme Kurulu raporla
rının hiçbirinde uygulamadaki aksaklıktan ba
his yok. Merak ederek raporları teker teker göz-t 
den geçirdim, böyle bir şeye raslamadım. Ayrı
ca, teşekküllerde kurulun çalışma konusunu bi
len kişiler, teşekkül içinde olan genel müdür ve
ya yardımcıları ile işçi temsilcileri ve bakanlık 
temsilcileri içinde bu işi bilenler hemen hemen 
yok gibi. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerde, hat
tâ tamamen gelişmiş olan ülkelerde bile fonksi

yonel yönetim kurullarının daha isabetli ve ve
rimli çalışmalar yaptıkları anlaşılmaktadır. îşi 
bilen ve kararın dayanaklarını hazırlıyan bu 
kişiler bakanlık temsilcileriyle birlikte konu
yu tekrar enine boyuna görüşüp en isabetli 
kararlan alıyorlar. Uygulama sırasında da de
netleme ve nezaret yetkilerini kullanıyorlar. 
Esasen yatırımlar gibi önemli konutlarda Devlet 
Plânlama Teşkilâtının yetkisi var. Şu halde ka
rar ve icra organının ayrılmasında ne fayda dü
şünülmektedir 

Sayın arkadaşlarım, eski idare meclislerinin 
yeniden canlandırılması suretiyle birtakım kişi
lerin korunmasını sağlıyacak olan kadroların ge-
nişliyeceği meydandadır. Ama bu sayede İktisa
di Devlet Teşekküllerinin daha verimli bir ça
lışmaya kavuşacaklarını kabul etmek güçtür. 
Eski genel müdürlerin başlıca şikâyetleri, idare 
meclislerinden karar istihsalinde mâruz kaldık
ları güçlükler idi. Yüksek Denetleme Kurulu da, 
1960 yılından evvel idare meclislerine yapılan 
atamalardaki isabetsizliklere raporlarında çok 
değinmişler ve nitekim, Millî Birlik İdaresi de 
bu isabetsizliklerden ilham alarak idare meclis
lerini kaldırıp müdürler kurulunu tesis etmiştir, 

Sayın arkadaşlarım, Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin verimli çalışmalarını sağlıyacak olan 
imkânları karar organı değişikliğinde aramıya-
lım. Onların özerkliğine hürmet etmekle sağla
nacağını kabul edelim. Yeniden Düzenleme Ko
misyonunun elimizde bir raporu var. Buna göre 
genel müdürlerin işletmelerde kaldıkları ortala
ma süre 1,5 yıl. Aralarında 6 aydan daha az ça
lışanlar bile var. Bu durum hâlâ Adalet Partisi 
iktidarı zamanında da devam etmektedir. Yöne
ticilerin sık değiştirilmesindeki mahzurlar mey
dandadır. 

Gerek 3460, gerekse 440 sayılı kanunlara gö
re özerk olan bu kuruluşlara yapılan müdahale
ler bu kürsüden çok defa dile getirilmiştir. He
pimiz de bunları biliyoruz. Sadece nezaret hak-
kmp, sahibolan bakanlar ve bakanlık ileri gelen
leri kuruluşların başına musallat olmuşlardır : 
«Şu işi böyle yap, şu memurun işine son ver, şu 
kişiyi şu işe yerleştir.» Nihayet müdahalelere 
direnen genel müdürü veya yardımcılarını de
ğiştirirler. İşte verimli çalışmayı önliyen bun
lardır. Her şeyden evvel bu zihniyeti değiştir
mek lâzımdır. 

946 — 
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Sayın milletvekilleri, Kamu İktisadi Teşeb- I 
büslerindeki personelin ücret konusu da ayrı bir 
problem halindedir, iktidarımız zamanında Dev
let memurları ile İktisadi İşletme memurları 
arasında fark gözetilmiyordu. Son yapılan zam
larda bir fark yaratılmıştır. Bu davranış hak
sızdır ve giderilmesi gerekir. Son günlerde maaş 
bareminde birliğin sağlanacağı hakkındaki Hü
kümet beyanlarını memnuniyetle karşılıyoruz. 

Arkadaşlarım, Kamu iktisadi Teşebbüsleri
nin ve hattâ Devletin yatırımları ile ilgili ola
rak bir döviz bilançosuna ihtiyaç bulunduğunu 
belirtmek isterim. Plânın yıllık dilimlerine ya
tırımlar almıyor, gerekli incelemeler yapılıyor, 
projeler hazırlanıyor, hattâ siparişler veriliyor; 
fakat döviz sıkıntısından dolayı bunların ithali 
mümkün olmuyor ve en azından aylarca geciki
yor. Yıllarca gecikenleri de bizzat mesullerinden 
dinledim. 

Sanayi işletmelerinde döviz sıkıntısından do
layı hammadde temmi de ekseriya aksıyor. Ör
nek olarak Sümerbank Merinos Sanayiini suna
biliriz. Bu kuruluş büyük ümitlerle tevsi edil
miş, ama döviz yokluğundan dolayı kapasitesin
den tam mânasiyle faydalanmak mümkün ola
mamıştır. Karma Komisyon raporunda da bu is
tikamette bir temenni vardı. Hükümetin bir dö
viz bütçesi hazırlaması lüzumu üzerinde önemle 
durmamız gerekir. 

Sayın milletvekilleri, Etibank vesilesiyle Sa
yın Osman Sogukpmar arkadaşımın değindiği 
iki noktayı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
bu kürsüden cevaplandırmak vadinde bulundu; 
ama sıra bu konulara gelince, «Müzakere ko
numuz olan yıllarla ilgisi yoktur.» diyerek so
ruları cevapsız geçiştirdi. 

Arkadaşlarım, her iki huşu da çok önem
lidir. Hükümetin bunlar üzerinde dikkatle 
durması lâzımdır. Özellikle inceleme konumuz 
olan raporlar dışında birçok hususlara değinil
mesi olağan iken, s avs aklayıcı bir davranışı 
asla uygun görmemekteyiz. 

Sayın Soğukpınar'm değindiği birinci konu, 
kârlı işletmelerin veya bunlara ait hisse senet
lerinin özel sektöre satılmasıdır. Örnek: An
talya'deki Kepez Elektrik Santrali. Artık her 
ülkede elektrik enerjisi temel hizmet olarak 
Devlet tarafından üretilmektedir. Devlet işlet
meleri dışında ise asgari belediyeler elinde bu- | 
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lundurulmaktatiır. Yani, düpedüz kamu elin
dedir. Örneğimiz Kepez Santrali bir şirket 
tarafından ele alınmış, fakat tesisin başarıl
ması Etibankın büyük ölçüde iştirakini artır-
raasiyle mümkün olmuştur. Tabiatiyle teknik 
hizmetler tamamen Etibankca sağlanmıştır. 
Şimdi santral çalışıyor. Ekonomik rantabilite-
si % 15 civarında, satış kârı göstergesi % 50 yi 
aşkın. Bu kuruluşu hem alt yapı olarak, 
hem de kârlılık açısından elden çıkarmak düşü
nülebilir mi?.. Ama Etibank, her halde üstten 
gelen tesirlerle, düşünmüş, uygulamaya da geç
miştir. 440 sayılı Kanunun iştirakler için koy
duğu hükümler dolayısiyle Bakanlar Kurulu 
kararı alınması lâzım. Hükümet bunu hazırlı
yor ve Cumhurbaşkanına sunuyor. Konu ora
da da incelenmiş ve «Elden çıkarılması doğru 
değildir, dikkatle üzerinde tekrar durulması» 
diye bir tavsiyede de Hükümete bulunulmuştur. 

Kepez şirketinin sizlere de dağıtılmış olan 
1968 yılı denetleme raporundan öğreniyoruz ki, 
1 000 liralık hisse senedini Etibank, 1 100 
liraya satmıştır'. Düşününüz; her sene 150 li
ra kâr sağlayan 1 000 liralık hisse senedi, sa
dece bir defa 100 sağlanmak üzere elden çıka
rılıyor. Bu suretle Etibank dört milyon lira 
kendi sermayesini geri alıyor ve dörtyüz bin 
lira da kazanmış oluyor. Halbuki satmasa 
idi, yalnız o yıl değil her yıl altıyüz bin lira 
kazanacaktı. Şimdi yapılan bu iş doğru mu
dur? Yarın bu hisseleri, hattâ yalnız bunu de
ğil, özel sektöründeki diğer elektrik üreten te
sisleri, Türkiye Elektrik Kurumu teşkil edilince 
Devlet elinde toplamaya mecbur olacaktır. Bu 
davranışı anlamak güçtür. Hele cevap verece
ğim, diye Sayın Bakanın konuyu sudan beyan
larla geçiştirmesini anlamak daha da güçtür. 
Ortada millî ekonomiye kendi çapında zarar 
veren bir davranış vardır. Hükümetten rica
mız, hiç olmazsa şu andan itibaren Etibankın 
sahibolduğu hisse senetlerinin satışını durdur-
masıdır. 

İkinci konu yatırımlarla ilgilidir. Soguk
pmar arkadaşım yatırım gelişmelerinin sadece 
lajkçalı duruma göre takibedildiğini, fiziki ger
çekleşmenin de dikkate alınması temennisinde 
bulunmuştu. Yatırımların genel olarak öngö
rülen maliyetlerin çok üstünde ve pahalıya 
sağlandığı, termin plânlarının gerçekleştirile-



M. Meclisi B : 42 6 . 2 . 1970 O : 1 

madiği 'bir hakikattir. Bunun en canlı örneği, 
konumuz olan raporda, Karma Komisyonun 44 
numaralı temennisi olarak yer almıştır. De
netleme Kurulu raporlarında ise sayılmakla 
bitmiyecek kadar çok örnekler vardır. 

Karma Komisyonun raporunda, süt mamul
leri fabrikaları proje bedelleriyle bunların son 
maliyetleri taraşında % 100 fark zuhur ettiği 
içtin Süit Endüstrisi Kurumunun idari, malî 
ve iktisadi yönden gözden geçirilmesi isteniyor. 
1963 yılında kurulmuş olan bu Kurumun bu 
hale düşmesi üzücüdür. 

Arkadaşlarım, Yüksek Denetleme Kurulu 
raporları üzerindeki (gizli ve hizmete mahsus
tur) işaretini de yadırgadığımı arz etmek iste
rim. Bu gizlilik neden çıkmıştır, kimden gizleni
yor, anlıyaJmadım. Yüksek Meclislerde açık ola
rak -görüşülen ve enine boyuna tartışılan konu
ların bir gizlilik siperi altına sokulmasını ka
bul etmiyoruz. Ayrıca, bu raporlar galiba çok 
as sayıda basılıyor. Sadece Karma Komisyon 
üyelerine dağıtılıyor. Halbuki bu raporları bü-
i/im parlömanterlere ve hattâ, basma ve üniver
sitelere vermek lâzım. Bu hususta Hükümetin 
gereken tedbiri almasını temenni ediyoruz. 

Sayın Milletvekilleri, son bir nokta üzerin
de de durmak istiyorum. Anayasamızın 121 nei 
maddesine dayanılarak çıkarılan 359 sayılı TRT 
Kurumuna ait kanun, Adalet Partisi iktidarı sa
manında en çok tartışılan bir konudur. Hükü
met bu kuruluştan memnun değildir ve kendi 
görüşüne göre yönetmek ister, kendine ramet-
mek isıter. Aslında bütan iktisadi teşebbüsler 
özerktir. Ama TRT nin özerkliği Anayasa ile 
perçinleştirilmiştir. TRT Kanunu çıkarken, o 
tarihte teşriî organa bağlı bulunan Yüksek De-
ııeLleme Kurulu tarafından, iktisadi denetime 
tabi tutulması bizce de uygun görülmüş ve Ka-
ırm, buna uygun hükümlerle çıkarılmıştı. Yük
sek Denetleme Kurulu, kendine yakışır ağırbaş
lılık ile TRT yi denetlemiş ve raporlarını Yük
sek Meclislere sunmuştur. TRT yeni bir kuru
luştur, rayına oturuncaya kadar birtakım ak
saklıklar elbette olacaktır. Nitekim, Denetleme 
Kurulu aksryan konuları belirtmiş, ancak ku
rum 'bilançolarının ibra edilmemesi halikında bir 
teklifte bulunmamıştır. Karma Komisyonun alt 
komisyonları 1964, 1965 muameleleri için De
netleme Kurulunun görüşüne uygun tekliflerde 

buulnduğu halde nedense 1966 yılında ayrı bir 
görüş ileriye sürmüştür. 

Yüksek Yargı organlarının kesin kararları
na rağmen iktidar, TRT nin özerkliği konusun-
'i/alki âmme efkârının hassasiyetini kavrayamı
yor. Nihayet sıon hafta içimde alınan bir kararla 
bu görüşten vazgeçilmiştir. Buna memnuniyetle 
işaret etmek isteriz. 

Konunun, Denetleme Kurulu bünyesinde de 
ne derece tartışmalı geçtiği, Komicyon Rapor
törü Sayın Sedat Akay'm açıklamasından ve bu 
r.pora aynen alman Yüksek Denetleme Kurulu 
Başkanlığının yazısı ile Karma Komisyon rapo
runun Senatoda incelenmesi sırasında konuşan 
sayın senatörlerin beyanlarından anlşılmakta-
dır. 

Bugün için konu bir çözüme bağlanmıştır. 
Ancak bunun mevcut görüşmelere inhisar etmi-
yerek, Hükümetle özerk TRT arasında devamlı 
olmasını temenni ederiz, özellikle öteden beri 
iktidarın en yetkili ağızlarından duymakta ol
duğumuz TRT Kanununun değiştirileceği hak
kındaki beyanların da sona ermesini beklemek
teyiz. 

Sayın milletvekilleri, Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin 1964, 1965 ve 1966 yıllarına ait işlem
lerinin bilanço, kâr ve z&rar hesaplarının geç 
de olsa tasdik edilmiş olmasından dolayı mem
nun olduğumuzu, C. H. P. adına ifade etmek 
isterim. 

Bu sonucun alınmasını sağhyan Yüksek De
netleme Kurulu çalışmalarını takdirle karşılı
yoruz. 

Kamu iktisadi Teşebbüslerinin içinde bulun
dukları güç şariıilara rağmen başarılarını mem
nuniyetle takibediyoruz. Bu kuruluşların daha 
başarılı ve daha kârlı olmalarını diliyoruz. 

Kamu iktisadi Tşeobbüsleri Karıma Komisyo
nu çalışmaları da Yüksek Meclislere nazaran da
ha ileri bir safhadadır. Bu komisyonun 1967, 
1968 yıllarına ait raporlarını biran evvel Sena
to ve Meclis gündemine almalıyız. Kalkınma 
hamlemizin başlıca organı olan ve en verimli 
yptırımlarm yaratıcısı bulunan Kamu iktisadi 
Teşebbüsleri mensuplarını, bunların denetiminde 
emeği geçen Denetleme Kurulu ve Karma Ko
misyon üyelerini, büyük bir sabırla çalışan Mil
let Meclisi üyelerini sayigiyle selâmlar ve beni 
üinledikleri için teşekkürlerimi arz ederim. (Al
kışlar) . 
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nip beğenmeme kimkânı elimizde iken, biz bu 
1964, 1965, 1966 yıllarının denetlemesini bırak
tık, bugünün politikası üzerinde bunları geçiş
tirdik. 

Çok aziz arkadaşlarım, üç gün sonra başlı-
yacağımız bütçenin ehemmiyetli rakamlarından 
bir tanesi şu olacak, Hükümet bu teklifle gele
cek ve zannederim buradan o teklif aynen ge
çecek: Kabardığından gurur duytduğumuz 1970 
Bütçesinin içinde bir rakam; 1 900 000 000 
Tl. sı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin zararını 
kapa'tmak üzere 1970 Bütçesinden ayrılmış bu
lunuyor. Yani bugünlden, belki 1970 te bunun 
üzerine çıkacak bir zararı kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Vefa Tanır, Güven Par
tisi Grupu adına. 

G. P. GRUPU ADINA VEFA TANIR (Kon
ya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilli arkadaş
larım; Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonu raporunu 11 günden beri burada mu
za kera etmekteyiz. Aşağı - yukarı bâzı sırala
rın üzerinde duran 1 500 küsur sayfalık rapor 
burada hemen bir hafta yahut üç gün sonra baş-
lıyacağımız bir bütçe görüşmeleri usulünde geç
ti. 'Çünkü, muhteerm arkadaşlarım, müzakere 
mevzuu olan rapor 1964, 1965, 1966 yıllarına 
aitti; ama bu 1 500 küsur sayfalık göz nuru dö
külmüş, Devlet parası ile kâğıt harcanmış 
raporlar bir tarafa bırakılarak 1969 da 
Amerikan sefirinin Orta - Doğuda yakılan 
arabası ile iki gün evvelki Jandarma 
kontrolünün denetlenmesi bu kürsüye getirildi. 
Hemen hemen bütün meseleler öyle oldu. 

Bugün de elimdeki gündeme bakıyorum -
Fayın Başkanım affetsinler, ben de aynı hatayı 
işiiyeceğım galiba - bugün tatbik ettiğimiz şu ko
nuşma yarının konuşması, Komisyon raporu üze
rinde, bütçede oilduğu gibi bir kapanış ve genel 
görüşme değil, rapordaki temenniler üzerinde 
bir görüşme. Ama bu 11 günlük alışkanlığın ben
de de tesiri oldu ki, bu temennilere geçmeden 
bâzı noktalara ben de dokunacağım. 

Aziz arkadaşlarım, yoklamadan hemen son
ra bu konuşmalar adata bir televizyon progra
mı gibi geçiyor; çünkü orada da «muhterem 
seyirciler» dediğiniz zaman karşınızda kimse 
yoktur. Ekranın üleşinde olan seyircileri göze 
alırsınız ve «muhterem seyirciler» dersiniz. Ben 
de muhterem milletvekilleri arkadaşlarım, di
yorum. 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri, karma ekono
miyi hedef edinmiş, demokratik Cumhuriyeti
mizde vaz geçilmez müesseselerdir, bunu her 
halde kabul etmiyen siyasi teşekkül yoktur. 
Sonra, işsizliğin büyük bir problem haline gel
diği, meselelerin sokaklarda dillenldiği, asfalt 
ürerine döküldüğü bir devirde, 300 000 in üze
rinde personel çalıştırılan bu müesseselere, Yü
ce Meclisimiz, bunun çok üzerinde bir değer 
vererek müzakerelere girmesi lâzımldı. Hemen 
üç gün sonra başlıyacağımız bütçe müzakerele
rinde Sayın Süleyman Demirel'in politikasını 
başından sonuna kadar müzakere etmek, beğe-

Bu müesseselerin bugün değerlendirilmesi 
yapılırsa, zannederim yüz milyarın üzerinde kıy
met ifade edecek bir rakama varacaktır. Yüz 
milyarlarla kâr - zarar esasına göre çalışan bu 
müesseselerin kayıtsız şartsız zararlarını 1970 
Bütçesinden kabul ediyoruz. Bunu, alışagel
diğimiz için kabul ediyoruz. Türlü hizmetlerde 
kullanılması lâzım gelen 1 900 000 000 nu bun
ların açıklarına kapatıyoruz. Neden bu açıklar 
üzerine daha fazla eğilip, raporlara kendimizi 
daha fazla vererek durmadık? Bu noktayı anlı-
yamadım, arkadaşlar. 

Çok muhterem arkadaşlarım, şimdi, rapor
lara dikkat edersek, 1964 yılında 45 milyar li
ralık bir kaynak kullanılmıştır. Buna karşılık 
1964 yılında 1 057 000 000 liralık bir kâr sağ
lanmıştır. 1965 yılında 50 milyar tutarında bir 
kaynak kullanılmiiştır. Buna karşılık 1965 yı
lında 1 453 000 O00 Hralik kâr sağlanmıştır. 
1966 yılında 58 milyar tuJtarınlda bir kaynak 
kullanılmış ve buna karşılık 2 027 OCO 000 kâr 
sağlanmıştır. 

Aziz arkadaşlarım, bu toplam kârdır. Yani 
müesseselerin pek çoğu zarar etmiş, ama bir 
kısmı da kâr getirmiştir. 

Yalnız kullanılan kaynaklara dikkat et-
mişseniz 1964 te 45 milyar, 1965 te 50 milyar 
ve 1966 da 53 milyar liradır. 

45 ile 58 arasında çok hafif bir oynama ol
masına rağmen 1964 yılında kâr 1 milyar 57 
milyon, 1965 yılında 1 milyar 452 milyon ve 
1986 yılında 2 milyar 27 milyondur. 

Yani, aziz arkadaşlarım görülüyor ki, kay
nakların birbirine yakın olmasına rağmen kâr 
yıllara göre değişebiliyor. Hattâ bunları ayrı 
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ayrı müesseselerde, parça parça iktidarlar döne 
mlimde alırsanız, Kömür Müessesesi, bir devirde 
zarar ediyor, bir başka devirde akla gelmiyen 
şekilde bir kâr sağlıyor. 

İşte aziz arkadaşlarım, bu müzâkerelerde 
bumîara daha fazla eğilmek lâzım gelir idi. 

Aziz arkadaşlarım, Yüksek Murakabe Ku
rallı, Devletin çok kıymetli, büyük, ihtisas sa-
hübli ve müfelt/tişleri durumundadırlar. 

Aziz arkadaşlarım, bunlar, günlerce çalışır, 
teilikikatlarmı bir raporla bildirirler. Komisyon 
da bu raporlar üzerinde uzun uzun inceleme 
yapar; ama raporlar kâğıtlarda kalır. Siz; Sü
leyman Dem:ir©rin, Sayın Başbakanın politika
sını eleştirirseniz Murakabe Heyetinin dolduğu 
sıraları sizin sıralarınız gibi boş" görürsünüz, 
ilk günide bu azaların doldurduğu sıraları, ken
di. raporlarına ehemmiyet verilmediği için - Ko
misyon da ayın durıımldaldır - boş görürsünüz, 
bitirirken. 

Çek muhterem arkadaşlarım, özür diiîerim, 
«gündeme uyacağım» dediğim halde bu kadar 
lir girişi yapmak mecburiyetinde kaldım. 

Aziz aıkaldaşarım, ana mesele; Komisyonun 
blSd sunduğu raporun temenniler üzerinde ko
nuşmaktır* 

Baporlara dikkat edildiği zaman, Komisyon 
50 nin üzerinde temennide bulunmuştur. Gü
ven Partisi Grupu olarak bu 50 nin üzerinde
ki temeninin hemen hemen pek çoğuna ka-
tılıyoruz~ Yerindedir iyi temennilerde bulu
nulmuştur, ama, aziz arkadaşlarım, Güven 
Partisinin veya bir başka partinin bu temen
nilere katılmaları hiçbir şey ifade etmez. Bu 
temennilere, iktisadi Devlet Teşekküllerini 
idare edenlerin ve en başta da Hükümetin, 
şu müzakerelerde yerinde olmayan Hükümetin 
katılması bu müesseseleri kurtarır. Yoksa be
nim temenniye katılmam, benim grupumun 
temenniye katılması, bundan sonraki yıllarda, 
hele böyle 1964 ün, 1965 in veya 1966 nin 
raporları 1970 de, 3 - 4 sene geç gelirse bu 
temennilere katılmak ta bir şey ifade etmez. 
Çünkü bu temenniler gelmiş geçmiştir, «Bu 
temennilere katılsın» diyorum, ama katılsa ne 
ifade eder? Bunların bu kadar geç gelmesinin 
zararı da budur aziz arkadaşlarım. 

iştirak etmediğimiz temenniler de vardır, 
ama çok sayıda yapılmış bu temenniler ara
sında bunların sayısı çok az olduğu için «ço

ğuna katılıyoruz» dedim, istisna durumunda 
olan bunların birkaçını da saymadan konuş
mamı bitirmiyeceğim. 

«Ticaret Kanununa göre Genel Kurulları 
bulunan, Anonim Şirket tarzında kurulan mües
seselerin ibramı buraya getirelim» derler. 

O zaman, aziz arkadaşlarım, umumi he
yetin lüzumu kalmaz. Onun için bu temenni
ye katılmıyoruz. 

«Teşekküllerde karar ve icra organları ay
rı ayrı olsun» der. Yani umum müdürlük ve 
onun üstünde idare meclisi isteniyor, bir nev'i 
eski usul. 

Biz, şimdiki sistemin mahzurları ortaya 
çıkıncaya kadar devam etmesini istiyoruz. 

Temenniler yönünde pek çok arkadaşımı
zın teklifleri oldu, burada, Bu temenni raporda 
da var. «Yatırım Bankası daha ucuz fiyatla 
kredi versin» denir. 

Bu, iktisadi Devlet Teşebbüsleri lehine, özel 
sektörün aleyhine bir durum olduğu için - sos
yal adalet ilkeleri altında, bir başkasının gö
rüşü paralelinde değil - bu temenniye de ka
tılmıyoruz. 

Maden Hurdacılığı Şirketinin takviyesine 
ait bir temenniye, daha geniş bir izahatta bu
lunulmadığı için katılmıyoruz. Neden hatalı 
olduğu ve sebepleri izah edilmediğinden katı
lamıyoruz aziz arkadaşlarım. 

«Etibank, Sümerbank, Denizcilik Bankası 
faaliyetlerine devam etsin, etmesin» münaka
şası sonunda yine bir temenni vardır. 

Aziz arkadaşlarım, bunlar, siyasi partile
rin, siyasi partilerden teşekkül etmiş komis
yonların, siyasi kişilerden değil, daha ziyade 
ihtisas sahibi kişilerin vereceği kararlar olursa 
candan katılırız. 

Çok muhterem arkadaşlarım, yine Komis
yonun bu garip kararına daha katılmıyoruz. 

«Hububat fiyatlarının tesbitinde ortak pa
zar memleketlerinin fiyatları göz önünde tu
tulsun» denir. 

Çok muhterem arkadaşlarım, biz, Ortak 
Pazarın üyesi olacağız, içinde değiliz, hâlâ dı
şındayız. içine girdiğimiz zaman bu temennide 
bulunulsun. 

ikincisi, aziz arkadaşlarım, biz hâlâ buğday 
ithal eden bir milletiz, dışarıdan alıyoruz. Bu 
hususta bir ihracatımız yoktur ki, ortak pa
zarla bir ayarlamaya girelim. 

ınn 
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Dışarıda, Ortak Pazar devletleri paralarını 
sabit tutabildikleri için, bizim paramızın de
ğeri düştükçe, içeride satmalına gücü eksil-
dikçe, bugün dışarıya nazaran içeride pahalı 
görünen hububat fiyatlarını dışarıya göre 
ayarlamaya kalktığımız zaman, sosyal ada
let ilkelerini tamamen mahvetme durumuyla 
karşı karşıya geliriz. 

Bundan 10 sene evvel ziraatla uğraşan va
tandaşlarımız bir traktörü 25 bin liraya, Av
rupa mibzerini 4 bin liraya, 7 bin liraya alır
ken buğday 55 - 60 kuruş civarında idi. Şimdi 
ise 31 liraya bir mibzer alacak, ekipmanlariy-
la 80 - 90 bin liraya bir traktör düzemiyecek-
tir. 

Buğday fiyatlarına ufak bir fark vermişsi
niz, 82 kuruş olmuş. Siz, bunları nazarı itibara 
almıyarak buğday fiyatlarını dışardaki fiyat
lara ayarlamaya kalkarsanız, Türk köylüsü
nü tamamen öldürmüş olursunuz. Alın teri 
ve emek değerlendirmeden mahrum oluruz, 
onun için bu temenniye de katılmıyoruz. 

Çok muhterem arkadaşlarım, Yüksek Mu
rakabe Kurulunun aziz üyelerine, Komisyon 
ve iktisadi Devlet Teşekküllerini idare eden 
arkadaşlarımızın daha fazla mesai sarf et
mesi temennisi ve şu zarar şeklinden kendile
rini kurtarmaları dileği ile onlara da ve Yüce 
Meclise de saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Şahısları adına konuşmalar baş
lamıştır. 

Sayın Reşit Ülker, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka

daşlarım, günlerce devam eden müzakerelerden 
sonra, Türkiye'nin kalkınmasını sağlamakla gö
revli, Türk özel sektörünün de yaratıcısı olan 
Kamu İktisadi Devlet Teşebbüslerinin temenni
leri üzerinde konuşma yapıyoruz. 

Evvelâ, usul meselelerini arz etmek isterim, 
Yüce Meclise. 

Bugün, bu teşebbüslerin denetlenmesinin 
Anayasanın 127 nci maddesinde yer alması ga
yet yerinde bir tedbirdir. Bu tedbirin uygulan
masında aksaklıklar vardır. Bu aksaklıkların 
büyük bir çoğunluğu, bu denetleme metodunun, 
Meclislerimizde yeni bir metot olarak uygulan
masından ileri gelmektedir. 

Bu komisyonun ilk kurulduğu yıl, orada ça
lışmış bir arkadaşınız olarak şu tezi savunmuş

tum : Bu komisyon 200 milyara yakın millet 
varlığının murakabesini yapacaktır ve milletin 
kalkınmasını sağlıyacak bir millet varlığının 
murakabesini yapacaktır. Bir karma komisyon
dur. Bütçe Karma Komisyonu nasıl açık müza
kere usulünü seçmişse, bu komisyonumuz da açık 
müzakere usulünü seçmelidir. Basın yoliyle ka
mu oyunun ilgisini bu çok önemli konunun üze
rine çekmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, maalesef, aradan yıl
lar geçti, o gün bu sözleri söyliyen bir insan ola
rak bugün fikirlerimin doğruluğuna bir kat da
ha inanmaktayım. Kapalı yapılmıştır, kapalı ya
pılması için ileri sürülen sebeplere grup sözcü
müz cevap verdiler, hattâ «Hizmete özeldir, giz
lidir» diye raporlar yazıldığını ifade buyurdu
lar. 

O zaman şu iddia ileri sürülmüştü : «Bunlar 
ticari işletmelerdir, bunların ticari sırları var
dır. Müzakereleri açık yaptığımız zaman, bu sır
lar dışarıya sızabilir.» 

Bir ölçüde doğrudur, arkadaşlar, ama Yüce 
Meclise gizli meseleler geldiği zaman gizli görüş
mek nasıl mümkün ise, o komisyonun da gerek
tiği kısım ve hallerde gizli müzakereler yapması 
gerekirdi, ama esas itibariyle komisyon müzake
relerinin açık olması lâzımdır. 

öyle ise alacağımız tedbirlerden birisi budur. 
Komisyon açık olarak çalışmalıdır. Türk basını
nın ve ilgili kuruluşların bu açık müzakerelere 
ilgisini çekerek, kamu oyunu ve milleti bunlar 
üzerinde düşündürmeye sevk etmek mecburiye
tindeyiz. 

Diğer bir noktayı arz etmek isterim, bu sene-
ki müzakerelerin şekli dolayısiyle «bakınız ne 
kadar az kişi var?» gibi sözlerle «bâzıları üze
rinde hiç kimse konuşmadı» gibi düşüncelerle 
«canım, nedir, bu 20 günlük müddet, bunu kı-
sıtlıyalım, kolayca geçirelim» duygu ve düşün
cesine iştirak etmeye imkân yoktur. Bu sene, 
yine şahsım adına yaptığım bir konuşmada ifa
de ettiğim gibi, bunu; «biran evvel şu geçsin de, 
geçmiş yıllara ait, aktüalitesini kaybetmiş, hu
kukî neticeleri hemen hemen kalmamış, olmıya-
cak, bu raporları süratle geçirelim de, normal, 
yılı yılma, günü gününe yapılacak murakabe 
raporları gelsin de onların üzerinde konuşalım» 
düşüncesi bizlere hâkim. Onun için bu böyle ge
çiyor, ama yarın, günü gününe, yılı yılma gel-
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miş raporlar üzerinde, bu Meclis murakabesini 
kılı kılma yapacaktır. 

Burada kürsüye çıkıyorsunuz, büyük bir s j ^ 
kıntı içindesiniz. Yıllar geçmiş, raporlarda tav
siye edilen işlerin bir kısmı yapılmış, bir kısmı 
üzerinde konuşmanıza imkân yok, ama konuş
manız da lâzım. Bir sıkıntının içine giriyorsu
nuz... Başkanlığın müsamahası ile bu iş bu şe
kilde yürütüldü. Başkanlığın müsamahası da, 
adaletten geldi. Adalet hislerimizi rencide edi
yordu başka türlü olması, onun için bu noktaya 
geldik. 

Öyleyse, önümüzdeki yılda Meclislerin ve hü
kümetlerin vazifesi, günü gününe bu denetleme 
raporlarının buraya getirilmesidir. 

Yine burada çok önemli bir noktayı arz et
mek isterim : «E! Canım, Parlâmento üyeleri 
bütün bu meeslelerin, bu ince bilançoların, he
sapların, özel bilgi istiyen, uzmanlık istiyen şey
lerin altından nasıl çıksın?...» 

Değerli arkadaşlarım, bugün kabul edilen 
sisteme göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi na
mına, Yüksek Denetleme Kurulu gibi, hakika
ten iftihar edeceğimiz, müdekkik, uzman kişi
lerin yaptığı murakaJbe var. Bizim namımıza 
Yüksek Denetleme Kurulu yapıyor bu muraka
beyi. Biz, onun üstünde politik murakabeyi ya
pıyoruz ve buna ihtiyaç da vardır. Politik mu
rakabe daha serbesttir, daha cesaretlidir, daha 
açıktır, millet önünde yapılır. Öyleyse bu nok
tada, «Canım bunun altından nasıl çıkılır?» de-
miyelim. Çünkü, Yüksek Denetleme Kurulunun 
uzmanları Türkiye Büyük Millet Meclisi namı
na bu murakabeyi yapıyor. Bize düşen vazi
fe; Yüksek Denetleme Kurulunun yaptığı bu. 
denetlemeyi değerlendirmektir. Yani bizim gö
rev zor değildir, istediğimiz anda Yüksek 
Denetleme Kurulundan bilgi alabiliriz, derin
leştirebiliriz, onların uzmanlığından istifade 
edebiliriz.. Karşıı karşıya değiliz; Türkiye Bü
yük Millet Meclisi namına bu denetlemeyi y 
maktadırlar. 

Söz buraya gelince, asıl, iktisadi Devlet Te
şekküllerinin, daha geniş deyimiyle kamu te
şebbüslerinin derdi şuradadır; bunlar büyük 
işyerleridir ve yüksek politika dolayısiyle, po
litik tesirlerin girebileceği yerlerdir. Asıl bu
radadır, arkadaşlar. Biz, Yüksek Denetleme 
Kurulu dâhil, bu kuruluşların bağımsızlığını 
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sağlıyacak - tabiî kendine has bir bağımsızlığı 
kasdediyorum burada, hani gelişi güzel bir ba
ğımsızlık değil - bu müesseselerin ihtiyacı olan 
bağımsızlığı sağlıyacak, bunlara, bütün ekono
mik esaslar dâhilinde hareket etme imkânları
nı sağlıyacak tedbirleri getirmeliyiz. 

Aslında 1961 Anayasasa bunları da getir
miştir. Muhtelif maddelerinde, iktisadi Devlet 
Teşekküllerine tesir icra edilmemesi için bir
takım tedbirler konmuştur. Meselâ, hatırımda 
kaldığına göre, Anayasanın 73 nci maddesinde 
ve diğer maddelerinde tedbirler vardır. 

Şimdi, bu tedbirleri biz işletmek zorunda
yım. Bu tedbirleri işlettiğimiz zaman, gerçek
ten, bir ekonomik teşebbüsün başında ekonomi 
uzmanları olduğu saman ve onlar rahatça, yer
lerinden oynatılmadan; üç sene, beş sene, sekiz 
sene aym yerde hizmet göreceklerini bilerek 
oturdukları zaman bunlardan çok büyük fay
dalar alacağımız muhakkaktır. 

Buradan bir başka noktaya geçiyorum. Kı
sa kısa konuştuğum için özür dilerim, On da
kikanın çerçevesi içinde konuşuyorum, belki 
detaya giremiyorum, ama hiç olmazsa satır 
başlarını söylüyorum. 

Bu arada haksız bir ithamı da ortaya koy
mak mecburiyetindeyiz. Bugün Kamu iktisadi 
kuruluşlarının bir kısmı zarar eder durumda
dır ve en önde gözükenide Devlet Demiryolla-
rıdiii'. Ben vicdan azabı duyarım. «Devlet De
miryolları zarar ediyor» dendiği zaman vicdan 
azabı duyan bir kimseyim, ama kamu oyu bil
mek;, kolay da anlatılan bir şeydir bu; «İşte bun 
lar batırıyor memleketi, böyle oluyor.» diye 
şöylenh'. Halbuki Devlet Demiryolları bütün 
dünyada daima hükümetlerin desteklediği, kay
nak verdiği ve hükümetlerin sıkıntılı anlar
da kullandığı kuruluşlardır. Doğu'da kıtlık 
olur, gerekli ihtiyaç maddeleri vagonlarla ora
ya götürülür, talebeler istifadesini yapar, kâr -
fırtına oldu mu kimse otobüse binmez, istas
yonlara yığılır, bütün milletin kahrını, eziyeti
ni, derdini çeker. Sonra da hesap çıkarıldığı. 
zaman, bu; zarar eden teşebbüslerdendir. Tabiî 
hükümetlerin sosyal müdahaleleri, ekonomik 
müdahaleleri vardır; «Madeni şu fiyattan taşı
yacaksın» diye karan vardır, «Şunu şu kadar 
fiyatla taşıyacaksın» diye müdahalesi vardır. 

Şimdi, bunun 'içindir ki, bu teşekküllerde ça
lışanları da düşünmeye mecburuz, insanlar yap-
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tıklan işten haz duymak isterler, iş hazı işi ar
tıran bir şeydiv. Devamlı olarak küçük görü
len, haksız olarak hakir görülen insanların da
ha iyi iş yapmaları, insan tabiatına aykırıdır. 
Öyleyse, buna benzer kuruluşların hesaplarnıj 
ayrı çıkarmalıyım, arkadaşlar. Hükümetin, eko
nomik kuralların dışındaki müdahalesi neti
cesinde sarf edilen kısımları ayrı çıkarmalıyız 
veyahut bu türlü teşebbüsleri, bunların ara
sından çıkarıp ayrı bir kategoriye sokmak mec
buriyetindeyiz. Yoksa kendi kendimizi aldatı
rız ve bu teşebbüsleri kötülemiş oluruz. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, bağlayınız lüt
fen. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bağlıyayım 
Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım, şunu da ifade etmek 
istiyorum : Bugün sosyallik vasfını kabul et
miş Anayasamızın görüşüne göre, ta milliyet
çiliğin Türkiye'de ilk doğduğu andan itibaren 
fikirlerde, yazılarda, düşüncelerde yer alan, 
safha safha gelişen iktisadi milliyetçiliğimi
zin bir eseri olan ve eseri olarak devam etmek 
mecburiyetinde olan Anayasamız gereğince, bu 
teşekküllerin tasfiyesi asla bahis mevzuu de
ğildir. Bunlar Türk kalkınmasını gerçekleş
tirecek kurumlardır. Türkiye'nin kurtuluşu 
bunlardır, özel sektör de olacaktır, fakat hiç
bir zama,n bizim Anayasamız özel sektörü, bü
tün memleketi, bütün hayatı kaplıyacak bir 
şekilde kabul etmemiştir. Devamlı olarak Dev
let kesimi üstün kalacaktır, bunlar üstün va
kıflarını muhafaza edeceklerdir ve Türkiye'nin 
kalkınmasını, gelir dağılımını, Türk halkının 
insanca yaşamasını sağlıyacaktır. 

öyleyse, bunların reorganizasyonunu biran 
evvel bitirmeliyiz. Böyle bir karma teşebbüs
te; «özel sektöre şuraları verelim, buraları 
verelim, bakırları verelim, elektrik şirketini 
verelim» gibi düşünceler tamamen yanlış bir 
politikadır. Bu politika kütle haline geldiği 
zaman, bu politikanın Anayasayla karşı kar
şıya gelmemesi mümkün değildir. 

Ben, İktisadi Devlet Teşekküllerinin Türk 
kalkınmasına, bugüne kadar yaptıkları gibi, 
bundan sonra da büyük hizmetler yapmasını, bü
yük katkılarda bulunmasını temenni eder, ik
tisadi Devlet Teşekkülleri caimasının başından 
sonuna kadar Türk kalkınmasına hizmet 
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T eden elemanlarına en derin takdir hislerimi 
bu kürsüden belirtirim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Kabadayı, buyurunuz. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 468 sayılı 
I Kanunun inceleme konusuna giren İktisadi 

Devlet Teşekküllerinin, 1966 yılı sonu itiba
riyle sayıları 124 tür. Bunlar içerisinden İller 
Bankası ve Sosyal Sigortalar Kurumu çıkartı
lırsa, 119 İktisadi Devlet Teşekkülü kalır ki, 
bunlar 440 sayılı Kanuna tabidirler. Bu ka
nunla ilgili olarak kuruluş kanunları çıkma
mış, statüleri de maalesef değişmediği için, ik
tisadi Devlet Teşeküllerinin cümlesi huzurla 
çalışan müesseseler olmaktan uzak kalmıştır. 

1964, 1965 ve 1966 yıllan çalışmalarına ait 
Yüksek Denetleme Kurulu raporları ise 353 
adeddir. 

İktisadi Devlet Teşeküllerinin 1966 yılın
da gayrisâfi millî hâsılaya katkısı 8 400 000 000 
dır. Bu miktarın, 92 500 000 000 olan millî ge
lire nazaran nisbeti hiç de küçümsenecek bir 
miktar olmayıp, % 9,1 dir, ki bu miktarın sa
nayi dalındaki katkısı % 22, malî alandaki 
katkısı % 57, ulaştırma hizmetlerinde ise 
% 24 e varan bir seviyededir. 

3466 sayılı Kanunla, onun yerine kaim 
olan 440 sayılı Kanun arasındaki görüş fark-
lannda eleştirmeye mecburuz. 

3466 sayılı Kanun, kârlılıkla beraber mem
lekete sağlamış olduğu ekonomik ve sosyal 
faydayı esas tutmuş, idarecesine de basiretli 
ve tedbirli bir tacir gibi hareket etme insiya-
tifini vermişken, maalesef 440 sayılı Kanun 
kârlılık ve verimlilikle, sermaye birikimini 

[ esas kabul etmiştir. Halbuki sosyal Anayasaya 
I göre, millî geliri artırıcı ve millî geliri da

ğıtıcı tedbirleri almaya, sosyal hareketleri 
geliştirmeye ve bunları da düşünmeye mecbur 
olduğumuza göre, iktisadi Devlet Teşekkül-

j lerinin işleyiş ve çalışmasını kâr ve zarar ra
kamları ile yargılamak büyük bir hata olur. 
Binaenaleyh, 440 sayılı Kanunun, kârı esas tu
tan maddesinin süratle değişmesi ve bu kanu
nun bugünkü bünyemize süratle uydurulur 
hale getirilmesi bir zaruret haline gelmiştir. 

iktisadi Devlet Teşekkülerinin hemen he-
I men cümlesinde öz kaynak kifayetsizliği var-
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dır ve cümlesi bu yüzden zor durumdadır. 
Zor olmakla beralber bu meseleyi halletmeye 
mecburuz. Borçlarını ve vergilerini bu yüzden 
zamanında verememektedirler. Henüz kanun
ları çıkmadığı için bu teşekküller rahat ve hu
zur içinde çalışabilmek için, kendisine lüzumlu 
olan sermayeyi itfa edememektedirler ve bâzı 
teşekküller sağlamış olduğu kârı da bu sebep
ten öz kaynağına katamamakta, Hazineye ver
mek zorunda kalmaktadır. Yabancı kaynaklar
dan almış olduğu parailarla da, yıldan yıla, pek 
çoğu maalesef borçlu müesseseler haline gel
miştir. Yatırımlar için peîsooğu lüzumlu plas
manı kendi imkânlarından bulamadığı için ya 
Hazineden veya Devlet Yatırım Bankasından 
ağır faizlerle aıldığı için onların yükü allında 
erimektedir. Bu yüzdendir ki, 1964 yılında ik
tisadi Devle1}; Teşekkülleri 900 milyon, 1966 yı
lında da 1 200 000 000 faiz vermiştir, yüzde 7 
faiz haddi çok ağırdır. Bunu insaflı ve mıınsif 
'bir hadde indirmek zarureti vardır. 

İktisadi Devlet TeeşıMsülleririin malî duru
munu sekteye uğratan güçleştiren bir sebep de, 
alâkası olsun olmasın birçok iştiraklere zorla 
sevk edilmiş olmasıdır. Bu sevkediş, «Tosya'ya 
pirince giderken evdeki bulgurdan da olmak» 
gibi kendi düşenini de istediği gibi yönetme
mek gibi aksaklıklara sebebolmaktadır. Bâzı 
tesirlerle lüzumsuz ve erimesi güç olan stoklar 
meydana gelmiştir. 1964, 1985 yılı sfcokiîarmın 
itibari değeri 4 900 000 000, 196-8 yılı değerleri 
ise 5 800 000 000 a çıkmıştır. Yani İktisadi Dev
let Teşekküllerinin çallışmasında stok fazlalıkları 
üzerinde önem ve ehemmiyetle durulacak bir ko
nu haline gelmiştir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin, maalesef 
hepsinin en büyük derdi, personel rejimidir. Bu
günkü personel rejimini, iktisadi Devlet Teşek
küllerinde, olduğu gibi tutarsak müspet netice 
almamıza, arzu ettiğimiz seviyeye kavuşmaya 
imkân yoktur. Artık bugünün insanlarını kuru 
bir idealizm ile «Devlet okuttu, orada çalışma
ya mecbur» gibi düşüncelerle çalıştırmanıza im
kân yoktur, ideaöizm mübarek ve muhteremdir, 
ancak gerçeğe ışik tutmazsa, gerçekten kuvvet 
almazsa hiçbir değeri yoktur. Binaenaleyh ikti
sadi Devlet Teşekküllerinde kabiliyetli, verimli 
teknik eleman çalıştırmak istiyorsak içinde bu
lunduğu keşmekeş rejimden biran evvel kurta

rıcı, mensuplarını tatmin edici imkânlara hemen 
geçmenin zaruretine ben inanmış bulunuyorum. 
AKSİ halde iktisadi D avdet Teşekküllerinin cüm
lesi, özel sektöre kabiliyetli, ehliyetli adamlar 
yetiştiren müesseseler olmaktan kurtulaanıya-
caktır. Bağlamanın yolu budur. 

Verimliliğini düşüren diğer bir sebep de, 
maalesef muhtelif tesirlerle, ben de dâhil tanı
dık bildik, eş dostu zorlıyarak iktisadi Devlet 
Tpşeikküllerine fazladan memur, fazladan işçi 
yüklemenin yoluna sapmamıızdır. Buna kesin 
olarak son vermeli, bu kapıları kapamalı ki bu 
iktisadi kuruluşlar verimli çalışabilsin. 

Ayrıca, İktisadi Devlet Teşekküllerinin işti
raklerine de eş dost işi, ahbap işi elemanların 
idare meclisi üyelerinin ve Genel Kurul üyeleri
nin tâyini keyfiyetinden uzaklaşıllıması, bura
lara hiç olmazsa daha öhliyetli kişilerin daha 
insaf hudutları içerisinde tâyin edilmesi, hem 
millî ekonominin gelişmesi, hem de müessese
leri korumak bakımından faydalı yol olur ka
naatindeyim. 

Ziraat Bankası, maailesef, her yeni kuruluşa 
zorla sürükletilen, iştirakleri yaptırılan, kendi 
sahasının dışında birtakım müesseselere kredi
ler açan,, müdahale alımları için, destekleme 
alımları için para yatırtılan bir müessesedir. Zi
raat Bankası kendisi zaten himmete muhtaçtır. 
Köylünün tek kredi müessesesidir. Gayesinin 
dışında desteiMeme alımlarına, mubayaalara 
sevk edilirse, maalesef hem banka kendi gaye
sinden sapmış, hem de korumaya mutlak mec
bur olduğumuz köylünün tek bankası olan Zi
raat Bankasını da takatsiz düşürmüş oluruz ki, 
j;ı>\bı Ziraat Bankası bu kabîl yapmış olduğu 
kredilerden mütevellit pek çok alacağını ala
mamış, tahsili edememiş durumda bir çıkmazın 
içindedir. 

Ayrıca, iktisadi Devlet Teşekkülleri birbirle
rine karşı olan alıp vereceklerinde titizlikle ve 
sadıkane durmuyorlar. Artık bir yabancı alacağı 
vereceği gibi durmalarını, birbirinden alıp ver
melerini, gününde ve saatinde banka borcu gibi 
yjpıOmasmm bir temenni olduğu kanısındayım. 

Gübre sanayii : 
Memleketimiz, biliyorsunuz yüzde 77 bir ta

rım memleketidir. Tarımın gelişmesini istiyor
sak, köylü gübreye alışsın istiyorsak, tarlaya 
gübre saçsın, verim artsın istiyorsak fiyatı üze-
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rinde durmalıyız. Maalesef bu fiyatlarla köylü 
gübreyi almaz. Alıyor, tarlasına serpmiyor, dı
şarıya gidiyor. 90 kuruş çok pahalıdır. Gübre 
sanayiini ciddî olarak ele almanın, gübreyi köy
lüye daha ucuza verecek çare ve tedbirleri al
manın zamanı çoktan gelip geçmiştir. Duydu
ğum şu ki, Avrupa'da bir kilo buğday ile en az 
iki kilo gübre, üç kilo gübre almabiliyormuş. 
Bizde ise maalesef bir kilo buğday ile bir kilo 
gübre dahi alamazsmız. 80 kuruş buğday, 90 
kuruş gübre. Olmaz bu, bir orantı kurmaya mec
buruz. Bire iki alıyorsa dış memleketlerde, Av
rupa'da öyle imiş, bizde bire üçten vazgeçtik, 
hiç olmazsa bir kilo buğday ile iki kilo gübre 
alacak seviyeye indirmenin zaruretine inanıyo
rum. 

Ayrıca, İktisadi Devlet Teşekküllerinin elin
de, işe yaramaz, depolarda, mahzenlerde kal
mış, kullanmadığı, kullanmıyacağı deklâse bir 
sürü malzeme var, bunları da süratle elinden çı
karmalı. 

Şekerbank : 

Maalesef, bir Konyalı olarak kesinlikle söy-
liyebiliyorum ki, politikaya girdiğim günden 
bugüne kadar on sene oluyor, on seneden beri 
Şekerbankın pancarı alır almaz ayı içinde çift
çinin parasını verdiğini görmedim. Altı ay, ye
di ay, sekiz ay tehirli verir. Beyler insaf edin; 
hepimiz ayda bir maaş alan veya milletvekili 
isek üç ayda maaş alan insanız. Ay başı gelsin 
diye mütemadiyen çekeriz. Köylü senede bir 
maaş alıyor, harmanında alıyor; buğday ise buğ
dayını sattığında, pancar ise pancarını sattığın
da. Mahsulünü sattığı zaman köylüye parasını 
vermezseniz, onun o ayazda kışta, sıcakta, yor
gunluğunun üzerine parasını alamaması daha 
çok yargunluk, daha çok bedbinlik, daha çok 
kahır verici olacaktır. Güz mevsiminde para
sının eline geçmemesinden, kızının, oğlunun 
düğünlerindeki çeyiz için gidip manifaturacıdan 
borç hare alıyor, böylelikle pancarın kilosu 14 
kuruş değil 10 kuruşa düşüyor. Ne ise, ben il
gililerden istirham etmekteyim, Şekerbankın 
malî gücünü artırarak, köylüden almış olduğu 
pancarın parasını vaktinde saatinde ödiyecek 
imkâna kavuşturulsun... 

Toprak Mahsulleri Ofisi: Ciddî bir örgüt
tür, esaslı hizmetler yapmaktadır. Türkiye ça
pında her yerde kuruluşu, teşkilâtı vardır; fa

kat sezonluk hizmet görmektedir, sezon dışında 
bütün bu varlık âtıl - bâtıl kalmaktadır. Bu cid
dî teşkilâtı, bu alımın dışında âtıl, bâtıl kal
maktan kurtarıp, bu âtıl kapasiteyi deg<w?len--
dirmek lâzımdır. Maalesef, üzüntü ile söyleıü^-
ye mecburuz ki. Tarım Kredi Kooperatiflerinde-
ki elemanlar hem yetişkin değil, hem ehliyetli 
değil, birçok israf içerisinde, Hazineye zarar ve
ren alımlar yapmaktadır. Kanunda değişildik 
yaparak Tarım Kredi Kooperatiflerinin bünye
lerini alıcı, âtıl kapasiteyi iş ve hizmet görür 
aksiyoner hale getirici tedbirlerin aknrttası ra
porda dercediimiştir. Bunu çok yerinde v* isa
betli görmekteyim. 

SEKA tarafından, (okuduğum raporda) 44$ 
sayılı Kanunun ruhuna uymayan bir espride ve' 
maliyet fiyatının altında gazete kâğıtları veri
liyor. Beyler; gazeteci gökten, başka âlemler
den gelmiş değil. O da bu merJeketin evlâdı
dır, neye, niçin farklı bir imtiyaza mazhar ol
sun? Maliyet fiyatına veriniz, vermeye mecbur
sunuz. «Yok, biz vermiyeceğiz» diyeceksiniz, ka
nun bir tarafta bağırır. Siz, maliyetin dışında 
satış yapmaya devam ederseniz, bu, hukuk an^ 
îayışma uymaz hukuk Devletinde. Ya bunu' 
bugünkü nizam üzere vereceksiniz, temel mal-
ve hizmetler listesine alacaksınız; yok kamu
nun ruhuna uyacaksınız, normal fiyatına ver
meye mecbursunuz... 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin Türkiye eko
nomisindeki yeri büyüktür demiştim, gayrisâfi 
millî gelir hâsılaya Jkatkısmm yüzde 9,1 oldu
ğunu söylemiştim. Tümü ile beraber iktisadi 
Devlet Teşekkülleri 325 000 memur ve işçi ça
lıştırmakta ve lıunlara senede 4 200 000 000 üc-
rot ödemekte. Yılda 6 900 000 000 alım yap
makta, 12 500 000 000 da satış yapmakta ve 
yalnız satışlarından 1 100 000 000 kâr sağla
makta. iktisadi Devlet Teşekküllerinin zararını 
kârına mahsubedersek, geriye kalan kâr mikta
rı net olarak 1964 te 1 100 000 000, 1965 te 
1 500 000 000, 1966 da 2 milyardır. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, iktisadi Dev
let Teşekküllerinin denetlenmesi 468 sayılı 
Kanuna göre Yüksek Denetleme Kurulu ta
rafından yapılmaktadır. Ancak bu kurul ra
porları, teşri organlarda maalesef gereği ka
dar • önemsenmiyor, işletmelerin zarara uğ
ramasına, kanunların uygulanmasına zaman 
zaman Keyfî davranışlara sebebolmaktadır. 
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Devlet dairelerinin gelir ve giderlerini Rü- I 
yük Millet Meclisine bağlı Sayıştay denetle
diğine göre, Kamu iktisadi Teşekküllerinin 
denetiminin icra organına bağlı ve siyasi ka
rar mercilerinden emir alan bir kurul tarafın
dan yapılmasını çözmek güç meseledir. Hal
buki 3460 sayılı Kanun bu denetimi umumî 
heyetlere yaptırır idi. 468 sayılı Kanun bu de
netimi kaldırmış, bu yoldaki raporların 
T. B. M. Meclisince seçilen iktisadi Devlet Te
şekkülleri Karma Komisyonunda görüşülme
sine ve bu Komisyonun düzenliyeceği rapo
run Senato ve Millet Meclisi genel kurulları
na şevkini öngörmüştür. Halbuki, terkedilen 
3460 sayılı Kanunla kurulan umumi heyetlere, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin genel müdür
leri, millî bankaların genel müdürleri, Mec
lisin ilgili komisyon üyeleri iştirak etmekte idi. 
Şöylece kısaca bakarsak, kimdir bu umumi he-
yettekiler? Millî bankaların genel müdürleri, 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin genel müdür
leri, Meclisin bu yoldaki komisyonunun ilgili 
üyeleri. Cümlesi ihtisas sahibi, bilgi sahibi, yet
kili elemanlardır. Bunların müzakere sistemi
nin daha verimli olduğu, daha faydalı olduğu 
kanısındayım. 

Aradan beş - altı sene geçtikten sonra «ba
yat» diyeceğimiz haberlerin maalesef meclis
lerde ilgi sağlaması mümkün olmuyor. Üzüntü I 
ile söylüyorum, - bakın şurada kaç kişi varız? 
Yani, saysak bir eldeki parmakların adedi ka
dar azdır. Meclislerin ilgisini çekmediğine gö
re, raporlarda belirtilen çok kıymetli fikirler 
ve temenniler alâkasız kaldığına göre, onaltı 
üyenin, yüzden fazla memleket çapında uz- I 
manların hazırlamış olduğu bu güzel raporla
rın iltifat görmediği, alâka görmediği mey
danda iken, mevcut sistemi yürütmenin mem
lekete, millete hayrı olacağına inanmadığım 
gibi, hem yetkililerin vaktini alıyor, hem ça
lışan kişilerin aşkını şevkini kırıyor, hem de 
Yüce Meclisin kanunlarla meşbu olduğu bu yıl
larda hiç de faydalı olamadığı bir konu üze
rinde zaman harcamasına sebeboluyor. 

Şöylece, iktisadi Devlet Teşekkülleri mev
zuunda, bugünkü devlet anlayışında bütçenin 
sarfiyatını kontrolden daha mühim olan İk
tisadi Devlet Teşekkülleri mevzuunda, bir de
ğişikliğin yapılmasın* zorunlu görmekteyim. | 
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1966 yılı raporları tetkik edilirse; öz kaynağı 
23 milyar, sabit kıymetteki değerleri de 73 
milyar ve millî gelire de yıllık hâsılası 
8 400 000 000 olarak görülecek olan bu kuru
luşlar Parlâmentoda ilgisiz, alâkasız kaldığına 
göre, muayyen kişiler takibedip zaman da ye
diğine göre, hiç olmazsa böyle kıymetli rapor
ların 3460 sayılı Kanunun zamanında tatbik 
etmiş olduğu ve öngörmüş olduğu umumi he
yetlere benzer bir genel kurulun kurulması 
ve bu genel kurula demin de bir nebze bah
setmiş olduğum yetkili ihtisas sahibi kişiler
den üyelerin tâyin edilmesi ve hassaten üni
versitelerden değerli ilim adamlarının, Devlet 
Plânlama Dairesinden bu yolda yetkili kişi
lerin alınmak suretiyle genel kurullara gidil
mesi memleketin milletin menfaatine olur ka
naatindeyim. Bu suretle bu yolda emek veren, 
hizmet eden kişilerin de alâkasızlığı görerek 
bedbin, üzgün hale gelmesi önlenmiş olur. 

Hürmetlerimle efendim. 

BAŞKAN — Temenniler kısmında başka 
söz istiyen... 

Komisyon adına buyurun Sayın Orhan Tuğ
rul. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN TUĞ
RUL (C. Senatosu Bilecik Üyesi) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; Kamu iktisadi 
Teşebbüslerinin 1964, 1965 ve 1966 yıllarına ait 
bilançoları üzerindeki Meclis çalışmaları 14 gün
dür devam etmekte ve bugün neticeye gelmiş 
bulunmaktayız. 

Bilançolar hakkında, kıymetli milletvekille
rinin dile getirdikleri görüşler tenkid ve temen
niler üzerinde Komisyonumuzun hassasiyetle 
duracağını ve bu hususların bundan sonraki ça
lışmalarımıza ışık tutacağını belirtmek isterim. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin, devamlı ola
rak alt komisyonlar marifetiyle yapılan dene
timlerinde, evvelce tesbit edilmiş olan tenkid ve 
temennilerin birçoklarının yerine getirildiği, on
ların gerçekleştirildiği, yaptığımız denetleme
lerde Komisyonumuzca görüşülmüş bulunmak
tadır. Bâzı aksaklıkların henüz düzeltilememiş 
olması, evvelemirde bâzı teşekküllerin, teşeb
büslerin kuruluş kanunlarının henüz Meclisler
den geçirilmemiş olmasından ileri gelmektedir. 
Geçen sene, yanılmıyorsam 22 kuruluşa ait ku-
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ruluş tasarıları Yüce Meclise gelmiş ise de ka-
dük olmuştur. Bu sene yenileri de ilâve edilmek 
suretiyle inşallah Yüce Meclislerden çıktıktan 
sonra, bu teşebbüslerin kârlılık ve verimlilik hu
susundaki çalışmaları daha düzenli bir şekle gi
recektir. 

Yalnız açılış konuşmamda da arz ettiğim 
veçhile, gerek 440 sayılı Kanunda, gerekse 468 
sayılı Kanunda bâzı tâdillerin yapılması lâzım-
geldiği hususundaki kanaatimizi belirtmek is
terim. Şunu hemen ifade edeyim ki, 468 sayılı 
Kanun üzerindeki çalışmalar başlamıştır, inşal
lah en kısa zamanda Yüce Meclislere sunulacak
tır. Yardımlarınızla kısa zamanda bu kanunlar 
çıktığı takdirde, müesseseler üzerindeki dene
timler ve Yüksek Meclislere sunacağımız rapor
larımız en geç ertesi sene huzurunuza getirile
cek ve bunların âcil bir hale gelmesi temin edile
cektir. 

Şimdiden, Komisyonumuz vazifeye başladığı 
1,5 aylık devre zarfında, geçen sene noksan kal
mış olan müesseselerin denetlemelerini 1968 he-
saplariyle beraber denetlemeye başlamış, şu an
da büyük müesseselerimizden Sümerbank, Eti-
bank ve bankaların büyük bir kısmının dene
timleri yapılmış durumdadır ve raporları yazıl-
jnak üzere hazırlığa girişilmiştir. 

14 günden beri yapılan kıymetli irşatlarını 
ve Komisyonumuza karşı göstermiş olduğunuz 
teveccühlere teşekkürlerimi şahsım ve komisyo
num adına arz eder, hepinizi saygı ile selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. 
Muhterem arkadaşlarım, 25 Ocak 1970 günü 

başlamış bulunan Kamu İktisadi Teşebbüsleri
nin ve buna bağlı müesseselerin denetleme ra-
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porlarmın müzakeresi 14 günlük devamlı bir ça
lışmanın sonunda bugün bitirilmiştir. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ve bağlı mü
esseselerinin denetlenmesinin düzenlenmesi hak
kındaki 468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi uya
rınca, Yüce Heyetiniz iki fonksiyondan ibaret 
yetkisini kullanmak üzere, millet idaresinin mü
messilleri olarak bu teşekkül ve teşebbüsleri ön
ce denetlediniz, daha sonra 1964, 1965 ve 1966 
yıllarında sorumluluk almış idare heyetlerinin 
bilançolarını kabul etmekle, ibralarını sağlamış 
oldunuz. 

Yine aynı kanunun münderecatına göre, ka
bule şayan görülmüş bilançolar ve ibralar Res
mî Gazetede yayınlanacaktır. 

Bu 14 günlük devamlı çalışma sonunda elbet
te Kamu iktisadi Teşebbüslerinin daha önce 
Cumhuriyet Senatosunca görüşülmüş, orada bir
takım temennileri ihtiva etmiş raporları, Millet 
Meclisince de ayrıca görüşülmüş ve birtakım te
mennileri ihtiva etmiştir. Burada millet mümes
sillerinin bu raporlar üzerinde vâki tenkid ve te
mennilerinin ışığı altında, gelecek yıllarda bu 
teşekkül ve teşebbüslerin daha verimli çalışa
caklarını ümidetmekteyim. 

1964, 1965, 1986 yıllarındaki hesabı katî ve 
bilançoları kabul edilmiş bulunan Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin, Türk Milleti ve aziz yurdumuz 
için başarılı ve verimli olmasını dilerim. 

Gündemimizde başka görüşülecek bir konu 
olmadığı için 9 Şubat 1970 Pazartesi günü saat 
15,00 te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 17,38 

• • 
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GÜNDEMİ 

42 NCÎ BİRLEŞİM 

6 . 2 . 1970 Cuma 

ıSaat : 15,00 

A - BAŞKANLİK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARıNDA IVEDILIK KARARı 

VERILEN IŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞINCE BIR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK; IŞLER 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 

İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 9 . 1065 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 

majddesi gereğince hazırladığı (1964, 1965, 1966 
yıllarına ait) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
denetimi sonuçları hakikmldaki raporlanna dair 
Cumhuriyet Senatosu Başlkarihğı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan 'değişiklikler 
haikkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisaJdi Teşebbüsleri Karma Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi D : I I ; 3/108, 122, 259, 267, 
385, 436, 456, 469, 506, 519, 538, 544, 740, 796, 
800, 813, 814, 841, 847, 848, 866, 867) (Millet 
Meclisi D : I I I ; 3/54) (Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1131) (Millet Meclisi S. Sayısı : 771 
e ek) (Dağıtımla tarihi : 14 . 1 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMEİSİ YAPILACAK 
ÎŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Toplantı : ı MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 11 e I nci ek 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker ve Cumhuriyet 
Senatosu Kontenjan Üyesi Ragıp Uner'in Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesinde, Üniversiteler Kanunu gereğince, doçent kadrosunda 
profesörlüğe yükseltilmiş bulunan öğretim üyelerine, profesörlük 

kadrosu verilmesi hakkında kanun teklifine dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Ko

misyonu raporu (M. Meclisi 2 /40; C. Senatosu 2 /276) 

<Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1359) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 31 . 1 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10251 

2/276 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 23 . 1 . 1970 gün ve 153 sayılı yazınız : 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde, Üniversiteler Kanunu gereğince doçent kadrosunda pro

fesörlüğe yükseltilmiş bulunan öğretim üyelerine profesörlük kadrosu verilmesi hakkında kanun 
teklifinin, Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 30.1.1970 
tarihli 33 ncü Birleşiminde değiştirilerek ve işari oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 4.2. 1970 

Esas No. : 2/40, C. S. 2/276 
Karar No. : 15 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde, Üniversiteler Kanunu gereğince doçent kadrosunda pro
fesörlüğe yükseltilmiş bulunan öğretim üyelerine profesörlük kadrosu verilmesi hakkında kanun 
teklifi, (Cumhuriyet ISenatosu Oenel Kurulunun 30 . 1 . 1970 tarihli 33 ncü birleşiminde 1 nci 
madde metni değiştirilerek kabul edilmiş olduğundan Komisyonumuzda tekrar incelendi ve gö
rüşüldü ; 

Yapılan görüşme sonunda Cumhuriyet Senatosunca 1 nci maddede yapılan değişiklik, kanuna 
sarahat vermiş olduğundan, Komisyonumuzca da aynen benimsenmiştir. 



Genel Kurulun tasvibine 

Başkan ve bu rapor 
Sözcüsü 
Sakarya 

N. Bayar 

Elâzığ 
Ö. F. 8anaç. 

İzmir 
C. Karagözoğlu 

Muğla 
M. Akarca 
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arz edilmek üzere Yüksek [Başkanlığa sunulur. 

Kâtip 
Erzurum Bolu 

R. Danışman K. Demir 

Eskişehir İstanbul 
M. 1. Angı 0. C. Fer soy 

İzmir Manisa 
T. Orhon II. Okçu 

Tokat Trabzon 
/. / / . Balcı A. R. Uzuner 

Burdur 
N. Yavuzkan 

İzmir 
M. Akan 

Maraş 
A. İmamoğlu 

Zonguldak 
8. T. Müftüoğlu 

Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesinde, Üniversiteler Kanunu 
gereğince doçent kadrosunda 
profesörlüğe yükseltilmiş bulu
nan öğretim üyelerine profesör
lük kadrosu verilmesi hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Ankara Üni
versitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna 
bağlı 2 sayılı cetvelin Dil ve 
Tarih - Coğrafya Fakültesi kıs
mındaki cetvele, ilişik cetvel
deki 13 kadro ilâve edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul 
ettiği metin 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesinde, Üniversiteler Kanunu 
gereğince doçent kadrosunda 
profesörlüğe yükseltilmiş bulu
nan öğretim üyelerine profesör
lük kadrosu verilmesi hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Ankara Üni
versitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna 
bağlı 1 sayılı cetveli değiştiren 
7221 sayılı Kanuna bağlı 2 sa
yılı cetvelin Dil ve Tarih - Coğ
rafya Fakültesi öğretim üyele
ri kısmına ilişik cetveldeki 13 
kadro ilâve edilmiştir. 

Bütçe Plân Komisyonunun 
Genel Kurula tavsiyeleri 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesinde, Üniversiteler Kanunu 
gereğince doçent kadrosunda 
profesörlüğe yükseltilmiş bulu
nan öğretim üyelerine profesör
lük kadrosu verilmesi hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Benimsenmiş
tir. 

MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 3. — Kesinleşmiştir.. 

M. Meclisi (S. Seyisi : 11 e 1 nci ek) 



Dönem 
Toplantı ı MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : I2ye|nciek 
5239 sayılı Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları Kanunu ile 
bu kanunu değiştiren kanunlara bağlı cetvellerin Tıp Fakültesi 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Ko

misyonu raporu ( 2 / 4 1 ; C. Senatosu 2/275) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 1358) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 31 . 1 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10248 

2/275 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22 . 1 . 1970 gün ve 163 sayılı yazınız : 
5239 sayılı Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları Kanunu ile bu kanunu değiştiren kanun

lara bağlı cetvellerin Tıp Fakültesi kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin, Millet 
Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 30 . 1 . 1970 tarihli 
33 ncü Birleşiminde değiştirilerek ve işari oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 4 . 2 . 1970 

Esas No. : 2/41, C. S. 2/275 
Karar No. : 16 

Millet Meclisi Başkanlığına 

5239 sayılı lAmkara Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu kanunu değiştiren kanunlara 
bağlı cetvellerin Tıp Fakültesi kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi, Cumhuriyet 
iSenatosu (Genel Kurulunun 30 . 1 . 1970 tarihli 33 ncü Birleşiminde bir geçici madde ilâvesiyle, 
değiştirilerek kabul edilmiş olduğundan, Komisyonumuzda tekrar incelendi ve görüşüldü; 

İlâve -edilen bu geçici madde yerinde görülerek, Komisyonumuzca da aynen benimsenmiştir. 
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Oenel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek (Başkanlığa sunulur. 

aşkan ve bu rapor 
Sözcüsü 
Sakarya 
N. Bayar 

Elâzığ 
Ö. F. S anaç 

İzmir 
C. Karagözoğlu 

Muğla 
M. Aharca 

Katip 
Erzurum 

R. Danışman 

Eskişehir 
M. İ. Angı 

İzmir 
T. Orhon 

Tokat 
7. / / . Balcı 

Bolu 
K. Demir 

İstanbul 
0. C. Fer soy 

Manisa 
H. Okçu 

Trabzon 
A. R. TJzuner 

Burdur 
N. Yavuzkan 

İzmir 
M. Akan 

Maraş 
A. İmamoğlu 

Zonguldak 
8. T. Müftüoğlu 

Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

5239 sayılı Ankara Üniversitesi 
Kuruluş Kadroları Kanunu ile 
bu kanunu değiştiren kanunla
ra bağlı cetvellerin Tıp Fakül
tesi kısmında değişiklik yapıl

ması hakkında kanun teklifi 

(Millet Meclisinin kabul etti
ği metinde geçici madde yok
tur.) 

Cumhuriyet Senatosunun kabul 
ettiği metin 

5239 sayılı Ankara Üniversitesi 
Kuruluş Kadroları Kanunu ile 
bu kanunu değiştiren kanunla
ra bağlı cetvellerin Tıp Fakül
tesi kısmında değişiklik yapıl

ması hakkında kanun teklifi 

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nunun yayımı tarihinde (1) sa
yılı cetvelden aylık alan a) öğ
retim üyeleri, b) öğretim yar
dımcıları, c) Memurlar yeniden 
tâyin ve seçim işlemine gidil
meden 2 sayılı cetvelde göste
rilen ve halen işgal ettikleri 
unvan ve kadrolara tekabül 
eden kadrolara tâyin edilmiş 
sayılırlar. Kazanılmış bütün 
hakları saklıdır. 

Bütçe - Plân Komisyonunun 
Genel Kurula tavsiyeleri 

5239 sayılı Ankara Üniversitesi 
Kuruluş Kadroları Kanunu ile 
bu kanunu değiştiren kanunla
ra bağlı cetvellerin Tıp Fakül
tesi kısmında değişiklik yapıl

ması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Benim
senmiştir. 

MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

•M. Meclisi (S. Sayısı : 12 ye 1 nci ek) 


