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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisa
di Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 12.5.1964 
tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü maddeci ge
reğince hazırladığı Kamu İktisadi TeşePJbüsle-
rinin denetimi sonuçları hakkında rapor üze
rindeki görüşmelere devam olunarak: 

Millî Korunma (Petrol Ofis ve Et ve Balık 
Kurumu) bilanço, kâr ve zarar hesapları kabul 
edildi. 

Ulaştırma işleri 'konusunda ;bir süre görü
şüldü. 

8 Haziran 1965 Salı günü saat 10 da toplan
mak üzere Birleşime saat 19 da, son verildi. 
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SORULAR 

Yazılı sorular 
.1. — Cumhuriyet Senatosu TaJbiî Üyesi 

Mehmet özgüne/in, Kayseri'nin merkeze bağ
lı Elâgöz köyü halkının içmekte olduğu suya 
dair yazılı soru önergesi, Köy İşleri Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/215) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet1 özgüneş'in, Anadolu'nun çeşitli bölge-
' erinde eski ailelerin elinde bulunan 'kıymetli 
vY-m'.T, eserlerine dair yazılı soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/216) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — İçişleri Bakanlığı Merkez ve taşra teş

kilâtında çalışan memurların maaş intibakı 
hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu İç
işleri ve Bütçe ve Plân Komisyonları raporları 
(M. Meclisi 2/181; C. Senatosu 2/162) (S. Sa
yısı : 636) [Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1965] 

2, — Devlet memurları aylıklarının tevhit 

ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri 
Bakanlığı merkez ve il memurları kısımmda de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (M. Meclisi 2/19; Cum
huriyet Senatosu 2/161) (S. Sayısı : 637 [Da
ğıtma tarihi : 8 . 6 . 1965] 
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BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Mustafa Yılmam Inceojlu (Afyon Karahisar) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, Birleşimi açıyorum. 

3. — DEMEÇLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Ba
ki Güzey'in; petrol konusunda dünkü Birleşim
de vâki görüşmelerle bu konuda gazetelerde çı
kan yazılar hakkında demeci 

BAŞKAN —• Sayın Komisyon Başkanı Baki 
Güzey, buyurun. 

K A M U İ K T I S A D I T E Ş E B B Ü S L E R ! K A R 
M A KOMİSYONU. BAŞKANI BAKI GÜZEY 
(Bursa) — Muhterem Başkan, muhterem sena
tör arkadaşlarım, dünkü müzakerelerimizde ko
misyon raporunda mevcudolmıyan yeraltı ser
vetlerinin değerlendirilmemesi hakkındaki, ne 
komisyon raporunda, ne de Yüksek Murakabe 
Heyeti raporunda, «yeraltı rezervleri değerlen
dirilmelidir» diye bir cümle olmadığı halde, ve
rilen bir takrir ile yeraltı rezervlerinin hesaba 
dâhil edilmiycceği sebebiyle raporda bu pasajı 
yani Yüksek Denetleme Kurulu raporundan bu 
pasajın çıkarılmasına dair bir takrir verilmiş 
bulunmaktadır. Bu takrir üzerine keyfiyet oy
landı. Böndeniz şunu söyledim.: Üç aydan beri 
devam eden müzakerelerde yeraltı rezervlerinin 
hesaplanmaması lâzımgcldiğini bilhassa kendi
nin iddia ettiğini ve bir Halk Partili arkadaşı
mız tarafından, rezervlerin hesaplanması müta
lâasına karşı da bulunarak, hakikaten millî ve 
vicdani bir vazifemi yapmış olduğumu dün bu
rada beyan etmiştim. Bunun üzerine raporda 
olmıyan bir meselenin Senatoca karar alınma
sının uygun olamıyacağmı ve böyle bir karara 
varılırsa; yani Senatoda illâ «varmış» telâkkisi 
doğacak olursa komisyonun vazife göremiyece-
ğini ve Komisyon Başkanının istifa mecburiye
tinde. kalacağını arz etmiştim. Bu rapor oylan
dı, bizim komisyonumuzun bütün çabalarına 
rağmen bu rapor oylandı ve rapordan yanlış 

VE SÖYLEVLER 

bir muamele olarak veya yanlış bir anlayış ne
ticesinde bunun çıkarılmasına karar verildi. 
Ve bendeniz de daha evvelce beyan ettiğim 
şahsi hakkımı kullanarak komisyondan istifa 
ettim. Bilâhara arkadaşlarımın meseleyi bura
da vaz'etmeleri ve komisyon başkanının vazife
sine devam etmesi arzuları üzerine komisyon 
başkanlığı vazifesini görmek üzere yerime otur
dum. Fakat istifamı hiçbir zaman geri alma
dım. (Nasıl olur, sesleri) Müsaade buyurun me
seleye gsleceğim. Ve bütün arkadaşlarıma da 
söyledim, yarın bu mevzu başka türlü anlaşıla
caktır. Şimdi Yüksek Senatonun almış olduğu 
kararın ne şekilde efkârı umummiyeye akset-
tirilmeye çalışıldığını da şimdi matbuattan pa
sajlar okumak suretiyle sizlere arz edeceğim. 

Cumhuriyette; «Petrol rezervlerine ait rapor 
Senatoda reddedildi.» Bu bir. «A. P. li Komis
yon Başkam Balcı Güzey bir önerge üzerine is
tifa etti.» Hürriyette, «önergenin aleyhinde, re
zervlerin dâhil edilmesinin aleyhinde, sadece 
Baki Güzey konuştu.» 

Daha evvelki okuduğum mevzuu yarım bı-
rakmıyalım. «Petrol rezervlerinin şirketlerin 
malı sayılması ve şirket değerlendirilmesinde dik
kate alınması gerektiği yolundaki Yüksek Mu
rakabe Kurulu raporunda yer alan ibarenin 
çıkarılması için verilen müşterek önnrgevi grup 
başkanları Adalet Partisi adına Lütfi To\'oğlu, 
Cumhuriyet Halk Partisi adına İM elim et Hazer, 
Yeni Türkiye Partici adına Hasan Kan°;al, 
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi adına Ha
zım Dağlı, Fahri özdiler, Kontejan senatörleri 
adnıa Necati özdeniz, bağımsızlar adına da Ni
yazi Ağırnaslı imzalamışlardır, önergenin aley
hinde sadece Baki Güzey Konuşmuştur.» 
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Akşam Gazetesinde : 
«Şirketler adına petrol rezervlerinin tescilini 

mümkün kılan madde rapordan çıkarılınca ko
misyon başkanı istifa etti. Petrol kaynakla
rının satılması önlendi.» 

Ve böylece aşağı - yukarı bütün gazetelerde 
bn minval üzere. 

Muhterem arkadaşlarım, bir arkadaşınız daha 
evvel hakikatleri görerek, hakikaten onu sizin 
takdirinize bırakıyorum, bir memleket hiz
meti gayreti içinde yeraltı rezervlerinin hesap
lanmamasını, bilhassa üzerinde ısrarla durmak 
ve komisyonda buna engel olmak suretiyle ça
lışmasına rağmen, Senatoda alman bir kararın 
bu şekilde tezahür ettirmelerine sebebolıuala-
rmdan dolayı arkadaşlarıma üzüntülerimi be
lirtmek isterim. 

Bir Senato kararı ve heyeti umuyesi, erkân 
umumiyeye hizmet görenlerin tamamen zıddına 
tamamen aksine, sanki memleketi satarmışça-
sma ifadelerinin efkârı umumiyeye yayınlan
masına müsaade edeceğinizi tahmin etmiyo
rum. 

O halde şimdi burada bir meseleyi, haki
katleri bâzı düşünceler dolayısiyle hakikatlere 
kurban etmekteyiz, buna müsaade etmemenizi 
ve mümkünse tekrar bu meselenin müzakeresini 
ele almanızı Heyeti Umumiyenizden bilhassa rica 
ediyorum. 

Simdi bu netice efkârı umnmiveve dağılmış 
olabilir. Bir Parlâmento taktiği ile hakikaten bir 
insanın namus ve dürüst hizmeti aksi de tecelli 

8 . 6 . 1965 O : 1 
ettirilmeye çalışılabilir ve bunun kısmen de 
muvaffak olduğu zehabına kapılabilir. Fakat 
hiçbir zaman bunun yolsuzluğu önliyeceği neti
cesine varmak mümkün değildir. Ben de elbette 
bundaki yolsuzluğu bunun dışında olarak bir 
Senato üyesi olarak bir araştırma mevzu yap
mak için Senatoya getirmek hakkını muhafaza 
etmekteyim. Yalnız şunu bilmenizi rica ediyo
rum ki, hakikatleri, aldığımız kararlarda ef
kârı umumiye hakikatler ne şekilde aksetmek
tedir ve ne şekilde meseleler, dürüst çalışmalar 
ve meselelerin Örtbas edilmesi hakkındaki gay
retler ne şekilde efkârı umumiyeye aksetmek
tedir, bunu takdirlerinize arz ederim hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Ege söz istivorsunuz, fa
kat müzakere açmadık. Yalnız Baki Güzey'e 
söz vedim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ben 
de zaptı sabık hakkında söz istedim. 
. BAŞKAN — Yalnız Baki Beye söz verdim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 
Zaptı sabık hakkında .cöz itsiyorum. 

BAŞKAN — Ornvîi verdim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydm) -^ 

ismim mevzuubahsoldu. Söz istiyorum. Dün 
Başkanlığın tut^m^nun hatalı olduğunu söyle
miş ve naz istemiştim, söz verilmedi. 

BAŞKAN — Savın E<re zaptı sabık hakkın
da Savın Komisvoı Başkam Baki GıVey Beye 
söz verdim. Aynı konu üzerinde bir kişi konu
şur. 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 samlı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin denetimi sonulları hakkında ra
por (3/423) (S. Sayısı : 624) (1) 

E) Ulaştırma işleri, 
a) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryol

ları İşletmesi, 
b) Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve 

Telefon İşletmesi, 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

BAŞKAN 

(1) 624 S. Sayılı basmayazı 1 . 6 . 1965 ta
rihli 87 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

Sayın özden, buyurun. 

C. H. P. ORUPU ADINA EKREM ÖZ
DEN (İstanbul) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlar, bundan evvelki celsede ulaştırma işleri, 
konusu üzerinde müzakereler açılmış, ve C. H. P. 
Grııpu adına ulaştırmaya taallûk eden DD 
İsletmesi, PTT İşletmesi Denizcilik Bankası Türk 
Anonim Şirketi, Türk Havayolları ve Uçak Ser
visi Anonim Şirketi hakkında grupumuz adına 
arzı malûmat etmiştim. Vaktim dolması iti
bariyle, görüşmeler orada kesilmiş ve bugüne 
talik edilmişti. Şimdi Deniz Nakliyatı Türk 
Anonim Şirketinin üzerinde partimizin noktai 
nazarını kısmen ifade etmiştik. Şimdi kaldığı-
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mız noktadan devam etmek üzere Yüksek Hu
zurunuzu tekrar işgal ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Deniz Nakliyatı Türk Anonim Şirketi kara 

personelinin büyük bir kısmının yetersiz veya 
az çalışır durumda olduğu bilinmektedir. 

Filhakika yapılan tetkikatm iyi hazırlan
mış bir eğitim programının bulunmayışı bu ne
ticeyi tevlidetmiştir. 

Alt Komisyon raporunda da bildirildiği 
veçhile bu çalışmalar çok esaslı bir program
lara bağlanmalı, çalışanla çalışmıyan tefrik edil
meli şahsi sorumluluğu gerek hukukî ve cezai 
ve gerekse disiplin cezaları yönünden ele alın
malı ve personel tedariki usulleri yeterli per
sonel alınmasını mümkün kılacak tarzda dü
zenlenmelidir. Şirketin 1963 te kesif bir faa
liyet gösterdiği saklamlamaz hakikatlerdir 

23 sayılı Kanuna göre 5 kişilik Müdürler 
Kurulunun yönetiminde bir genel müdür, 2 yar
dımcısı ile idare edilen şirket 1963 te 32 şi
lep ve 4 tankerden ibaret bulunan filosu bu şe
kilde eski senelerin araç kadrosunu bu sene 
de muhafaza etmektedir. Filhakika bâzı faa
liyetlerin artmış olduğu müşahede edilmekte
dir. Geçen yıla nazaran sefer sayısı 50 aded 
artmış ve taşman yük 349 187 ton fazlalaşmış
tır. 

Ancak bu sene de dünya navlun piyasasın
da gerileme olmuş ve bunun yanında rekabe
tin doğurduğu (daha da az navlun alma key
fiyeti) yer almış, olduğundan (biraz azalma 
olduğu halde) yine de zararla vaziyetten kur
tulmak mümkün olamamıştır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şirketin 1961 yılından itibaren büyük mik

tarda zarar etmesinin sebeplerini şöylece ifade 
edebiliriz : 

1. 1961 de deniz ticareti libere edilirken 
(iktisaden ileri gitmiş memleketlerin bile 
va^ecem edikleri) himaye tedbirlerinden hiçbi
risine gidilememiş olması. 

2. Şirketin rekabet sahasında esaslı faa
liyet göstermesi için gerekli gücü henüz benim
sememiş olması. 

Bu iki unsur şirketin devamlı bir şekilde her 
sene zararla karşılaşmasını intaceden âmiller 
avamında en bellibaşlısı olduğunu ifade etmek 
isteriz. 

8 . 6 . 1965 O : 1 
Yatırım işlerine gelince; 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında şir

keti alâkadar eden 4 proje vardı : 
1. ödemiş Şilebinin motora tahvili işi için 

7 milyon lira ödenek verilmiş ise de, şirket 
bâzı tereddütler geçirdiğinden bu suretle de bir 
karara varamadığından 1963 ve 1964 te bu işe 
maalesef başlanamamıştır. 

Bu ihalenin bu sene yapılacağı ilgililerce ifa
de olunmuştur. Bu cihetin umum müdür ta
rafından ve bakanlıkça açıklanması zaruridir.. 

Komisyon raporunda da bildirildiği gibi 
yatırım işlerinde ödenek alınmadan önce ya
pılacak iş hakkında esaslı ve değişmez bir ka
rara varılması icabeder. 

2. Kastamonu Şilebi için 500 bin lira 
verilmiş ise de bilâhara bu geminin maden cev
heri taşıma işlerinde kullanılması derpiş edil
diğinden bu husustaki projeden vazgeçilmiştir. 

3. 5 200 000 liralık tahsisattan 3 420 000 
lira harcanarak Kastamonu, Rize, Kars, Malatya 
gemileri tadil edilmiş ve proje tahakkuk etti
rilerek 1964 Temmuz ayında iş tamamlanmış
tır. 

Burada gemilerin maden cevheri taşımaları 
için ona göre tadilleri icaberdi? Yoksa bu gemi
lerin petrol ve benzerlerini taşıyacak şekiller
de tadil edilmeleri mi daha doğru olurdu.. 
Daha açık bir ifade ile gemilerin sarnıç şek
line getirilmesi daha rantabl olmaz mı idi? 
Şirketin bu hususta bir etüt yaptığını göremi
yoruz. Umum Müdür veya Bakanın bu hu
susta bize bilgi vermelerini rica ederiz. 

4. Bir asit sülfrik tankeri inşası da bir 
nroje ile ele alınmıştır. Ancak bâzı sebep
lerle bu inşaatın 1965 ve 1966 ya sirayet ettiği 
ve o yıllarda harcanması gerektiği anlaşılmak
tadır. 

Sayın senatörler; 
Şirketin sabit sermayesi 362,8 milyon li

raya ulaşmıştır. Bununla beraber işletme ser
mayesi verilmemesi doğru olmamıştır. Kuru
luşta sadece gemilerin ve gayrimenkul! erin 
devri bu şirketin iş görmesine müsait bir ze
min hazırlıyamamıştır. 

Ecnebi sermaye tedariki karşısında şirket 
1963 yılında 14,8 milyon lira faiz ödemek du-
rumiyle karşılaşmıştır. 

Ortakların sermaye tezyidine muvafakat et
meyip, şirketin tahvil çıkarmasını uygun 

— 397 — 



C. Senatosu B : 93 
gördüklerinden 90 milyon liralık tahvil çıkarıl- I 
mış, bunun 40 milyonunu Emekli Sandığı, 50 
milyonunu Denizcilik Bankası satınalmıştır. 
Bu durum dahi ortaklığın malî durumunu 
maalesef düzcltcmemiştir. Her yıl şirket 5,8 mil
yon lira faiz ödemeye mecburdur. 

Ortaldığm yıldaki faiz tediyesi ortalama 37,5 i 
milyon liradır. 19G3 yılı 11,2 milyon lira za
rarla şirket hcsabatı kapanmıştır. 

G3 bilançosunu tetkik eden Genel Kurul 20 
Mayıs 19G4 tarihinde 2 nokta hariç kalmak üzere 
şirketin idare kurulunu ibraya karar vermiştir. 

Nakliyat şirketinin rapora göre : 
229,2 milyon lira borcu vardır. B:ı borçların 

112,2 milyonu iç, 117,10 milyonu dış borçlardır. ! 
Şirketin umumi vaziyeti 1960 senesine göre 34 
milyon küsur lira kârla o seneyi kapamıştır. 1961 
de 10 milyon küsur lira kârla kapatmıştır. 1962 
de zarar başlamıştır. Bu zararlar 1962 de 
45 497 275 tir. 1963 te zarar 11 139 780,57 ku
ruştur. 

Denizcilik Bankası Umum Müdürü veya Ba
kanın, bıı bankrmn 1963 yılındaki 37 milyon li
ra zararının hakiki sebeplerinin açıklanmasını 
grupumuz adına rica ederiz. 

Yine Denizcilik Bankasının kâr ve zarar he
sapları her yıl ortaklar genel kuruluna tasdik 
ve alâkalılarca ibra edilmiş olduğundan Umum 
Müdürlüğün ve Bakanlığın genel görüşmede 
ileri sürü'müş huluslarla Yüksek Denetleme 
Kurulunun ve Karma Komisyon raporunda 
mevzuubahsolan temenni ve isteklerinin yerine 
getirilmesini rica ederiz. 

Yukarda ifade ettiğim temennilere ilâveten; 
Havayolları scrmnyerûnln tezyidi ve jetlerle be-
zctilmesi ve mem'eketin belli - baş'i şehir'erine 
sefer yapıp memleket hizmetlerine yararlı olun
masını isteriz. 

Havayolarmm dış hatlarda mümtaz bir mev
kie ulaşmasını temin edici tedbirlerin almma-
S'nı Hükümetten rica ederiz. Bu mevzuların 
Türkiyo'nin en önemli dâvalarından birisi oldu- I 
ğuna inanıyoruz. Bilhassa dış memlekete gide- \ 
cek memurlarımızın muhakkak Türk ııçakla-
riyle seva.hat etmelerini isteriz. Esasen bu hu-
»rrta faydalar da mevcutur. Fakat buna riayet 
edilmemektedir. Hükümetin bu ciheti ele alması | 
zaruridir. I 
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tora harici kalan bu iki noktayı önemli ol- -

duğu için Yüksek Senatoya arzda fayda görüyo
rum. Bu noktalardan birisi; 

Ipar TranTport yeddieminliği işi ile ilgili olan 
o1 aylardır. Genel Kurul, kararında işin daha ge
niş ve derinliğine bir incelemeyi mümkün kıl
mak üzere ibra dışı bırakıldığını bildirmiştir. 

ikincisi ise; kadro dışı bırakılan, satışa çıka
rılan Kocaeli tankerini üç milyon liraya satm-
alan firmanın şartname hükümlerini yerine 
getirmemesinden dolayı ihalenin feshinden ve bir 
başka firmaya iki milyon üçyüzbin liraya satıl
mamdan do'ayı adlî safhaya intikal eden o1 ay
larla ilgili olup, şirket aleyhinle bir sonuç hâsıl 
olduğu takdirde alâkalılara rücu edilmelini sağ
lamaca, matuf bulunan bu iki nokta hariç kala
rak idare heyeti ibra edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bu înar Transport yo-
dlierain mcVesi şirkete ciddî bir şekilde bağ ol
muş ve şirketin durumunu sarsmıştır. Hükümet
ten ve alâkalılardan bu konuyu ciddî olara'k ele 
almalarını temenni ederiz. 

Yüksek Senatoca bâzı hususlar hakkında bir 
araştırma kararı verilmiş ve Araştırma Komisyo
nu henüz raporunu Genel Kurula getirmemiştir. 
Bunun biran ovvel ikm'nin bu şirketin iyi çalış
ması bakımından lüzumlu olduğuna kaaniiz. 

Türk deniz ticareti filom için Hükümetçe hi
ni avc tedbirlerinin acele alınmasını zaruri bul
maktayız. 

Şirket beynelmilel rakabeto dayanmamakta
dır. Şirketin personel ücreti konusunu ele al
ması, mukavele ile müstahdem çalıştırma usul
lerini tatbik etmesi icabeder. 

D. Demiryollarına gelince : 
Birinci Cumhuriyet devrinden 1950 senesine 

gelinceye kadar memleketin ulaştırma konusun
da gayet yararlı faydalı vazifeler ifa eden ve 
memleketin yükselmesine ve ekonomisinin geliş
mesine yardımcı olan demiryollarımızm o sene
den sonra daimi bir ihmale mâruz bırakılması 
bugünkü neticeleri tevlidetmiştir. 

Demiryollarında ve onun fabrika ve işyerle
rinde personellerin tâyin ve çıkarılmalarında 
1959 den ihtilâle kadar alabildiğine partizan 
idare sisteminin tatbiki, ayrıca bu vahîm sonuç
ların üzerinde müessir olduğunu ifade etmek is
teriz. Sayın Bakan DD nın zarardan kurtulma
sı için ne düşünmektedir. Teknik tedbirler mu-
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vacehesinde ne gibi esasları ele alacağını anla- | 
mak isteriz? I 

PTT nin elde bulunan büyük yatırım proje
sinin tahakkuku ne safhadadır? Ve bunun biran 
evvel ikmali için ne gibi gayretler sarf edilmek
tedir? Bu cihetlerin de ilgililer tarafından bildi
rilmesini ve açıklanmasını rica ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Kamu iktisadi Te
şebbüsleri Karma Komisyonu dokuz kısma ay
rılmış ve şimdi burada parti adına ifade ettiğim j 
hususlara mütaallik ulaştırma işleri 4 ncü kı
sımda mütalâa edilmiştir. Alt Komisyon gayet 
bitaraf çalışmış ve siyasi meseleler her türlü mu
rakabenin haricinde tutulmuştur. Bundan dola
yı bu komisyonda çalışan arkadaşları ve bilhas
sa Başkan İskender Cenap Ege'yi bu hareketle
rinden dolayı övmek isterim. Esas karma ko
misyonumuzun sayın kıymetli başkanı ne kadar 
usulsüz hareketler yapmış ise, bu komisyonun, 
Alt Komisyonun Başkanı o kadar nötr kalmıştır. 
Bu usulsüzlüklerin, eoas Karma Komisyonun Baş
kanının usulsüzlüklerinin nelerden ibaret oldu
ğunu açıklamak her zaman kabildir. 

Muhterem arkadaşlar, ulaştırma işlerinde ça
lışan kıymetli vatan çocuklarının ve drijoı il arı
nın umum müdür, müdür ve memurlarına ifa 
ettikleri vazifeden dolayı partimiz adına kendi
lerine teşekkür eder, muvaffakiyetler dileriz. I 
Kuruluşlarının hepimiz için hayırlı ve uğurlu 
olmasını temenni ederiz. 

Yüksek Senatoyu partimiz ve grupumuz adı
na sevgi ve saygılarımızla selâmlarım efendim. 
(Alkışlar) I 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Ömer Ucırcal. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA ÖMER 
UCUZ AL (Eskişehir) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler, Adalet Partisi Grupu adına Ulaştır
ma Bakanlığı ile ilgili bulunan Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin 1959 - 1963 yıllarına ait beş yıl- I 
lık bilanço ve katî hesap sonuçları hakkında gö- I 
rüş ve temennilerimizi arz etmek üzere söz almış I 
bulunuyorum. I 

Muhterem arkadaşlar, I 
Ulaştırma Bakanlığına bağlı, işletme ve mü- I 

esseseler 468 sayılı Kanuna göre teşekkül tarz- I 
lan nazara alındığında iki ayrı mahiyet arz et- I 
mektedir. Buna göre Devlet Demiryolları İşlet- I 
mesi ile PTT İdaresi bilanço katî hesap sonuç- I 
lan ibra için tasvibinize, Denizcilik Bankası I 
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T. A. O., Denizbank, Deniz Nakliyat T. A. Ş., 
Türk Havayolları A. Ş. ile uçak servisi A. Ş. ise 
aynı kanunun 4 ncü maddesi şümulüne giren ku
rumlar mahiyetinde olduğundan bilanço ve katî 
hesap sonuçları sadece ıttılaınıza arz olunmak
tadır. 

Açıklığı temin etmek bakımından bu işletme 
ve kurumların bilanço ve sonuçları üzerinde 
DD İşletmesinden başlamak üzere birer birer 
duracağız. 

DD İşletmesinin 1959 yılında ödenmiş ser
mayesi 2 500 000 003 liradır. Ve ayrıca 
27 512 372 lira ihtiyat sermayeye sahiptir. Bu 
yıl içinde işletme faaliyeti için masraf tutarı 
8S1 969 685 lira olup buna mukabil gelir tutarı 
ise 827 021 294 lira olup sene sonundaki duru
ma göre işletme zararla hesabını kapamış zarar 
tutarı 54 948 573,64 kurudur. İşletme bu yıl 
içinde memur, hi-metli ve işçi olarak 67 051 per
sonel ile faaliyetini ifa etmiştir. 

1980 yılında ödenmiş sermayesi yine 2,5 mil
yar o^p ihtiyat sermayesi 10 milyon fazlası ile 
37 156 675,17 kuruşa baliğ olup, yıl gideri 
894 877 023,58 kuruş olup, buna mukabil temin 
odilon gelir ise 737 835 835,63 liradır. Şu duru
ma göre, 1960 yılı zararı 150 991. 187,95 kuruş 
olmuş. İşletme bu yıl 60 091 personel ile faali
yette bulunmuştur. 

1961 yılında ödenmiş sermayesi yine 2,5 mil
yar lira olup, ihtiyat akçesi harcanmıştır. Gider 
tutarı 890 915 445,84 kuruş olup, geliri ise 
689 219 100,02 kuruş olup, bu yılın zararı ise 
221 696 345,82 kuruştur. Personel sayısı ise 
56 524 tür. 

1962 yılında sermaye aynı olup, giderler tu
tarı 932 861 415,63 lira gelirleri ise 685 849 715.80 
lira, bu yılki zarar ise 247 011 669,83 lira olup, 
personel sayısı da 59 717 ye yükselmiştir. 

1963 yılında ödenmiş sermayede bir değişiklik 
mevcudolmayıp giderler tutarı 1 046 517 412,94 
lira gelir ise 812 914 767,94 lira olup, zarar mik
tarı 14 milyon azalarak 223 602 645 liraya baliğ 
olmuştur. İşletmenin 2,5 milyar liralık ödenmiş 
sermayesi sabit kıymetlere bağlanmış olduğu gibi, 
1963 yılı sonunda işletmenin iç borçları tutarı 
1 130 212 liraya ve dış borçları ise 204 532 000 
lira olup bu duruma göre borçlar tutarı 1 334 744 
liradır. 

DD İşletmesinin zararı yıldan yıla artmak 
suretiyle beş yıllık zarar tuüan 877 093 777 li-
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raya yükselmiştir. Bu duruma göre işletme 
4 milyar liraya yakın sermaye ve borçtan teşek
kül eden ehemmiyetli bir meblâğı işletirken mü
tenasip bir kâr yerine aksine 877 milyon gibi bir 
zarara mâruz bırakılan işletmenin böyle bir tu
tumla ve çalışma temposu ile yakın bir tarihte 
iflâsla karşı karşıya kalacağını söylemek bir ke
hanet olmaz. 

Bu acı realite karşısında DD işletmesinin başın
da bulunan idareciler, işletmeyi zarardan kur
tarıp rantabl hale getirmek için Yüksek Denet
leme Kurulu ve Karma Komisyon raporlarında 
tesbit edilen esas ve temennilere harfiyen ria
yetle 8 003 Km. yi bulan Demiryolunun yol, cer, 
hareket ve hasılat dairelerinde gerekli tedbirleri 
alır ve kendi bünyesinde koordone bir çalışma 
devresini yaratabilirlerse bu büyük mesele çö
züm yolu bulmuş olur. 

işletmenin imkânsızlık içinde bulunduğu ve 
plânlı devreye isabet eden 1962 - 1963 yılların
da 5 Yıllık Kalkınma Plânı ile programa bağla
nan ve harcanması şart olan 468 milyonluk yatı
rımların ancak 122 milyonluk kısmı temin edile
memiş ancak 346 milyonluk bir kısmı tahakkuk 
safhasına eriştirilmiş bu yoldaki çalışma ve har
cama ile işletmeye gerekli ehemmiyet verilme
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
DD işletmesi sahibolduğu geniş teşkilât ve 

malik bulunduğu serveti ile Türk Milletinin ik
tisadi hayatında geniş imkânlar yaratacak kud
rettedir. Normal çalışma imkânına kavuştuğu 
takdirde kalkınmamıza büyük tesir icra edeceği 
izahtan varestedir. 1963 senesine kadar kendisin
den beklenen fonksiyonun müspet yola dönme
mesi millete ağır derecede yük olmuştur. Esasda 
faydasız formalitelerden kendisini kurtarama
dığı gibi, Kamu iktisadi Teşebbüsü olarak mü-
tebbir bir tacir gibi hareketle idari, teknik ve 
malî sahada faaliyetlerini yeni şartlarla değer
lendirmenin imkânlarını sağlamasını ve araştır
masını ehemmiyetle beklemekteyiz. 

Memleketimizin tabiî şartları ve iklim deği
şiklikleri muvacehesinde her zaman, karayolla
rı nakliyatı karşısında kendisine üstünlük temin 
edecek durumdadır. Ancak bu durumu temin 
için müşteriye karşı işletmenin sürat, kolaylık, 
temizlik ve gerekli ilgi esaslarını yerine getir
mesi şarttır. Karayolları nakliyatı gerek insan 
ve gerekse eşya bakımından her zaman Devlet 
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Demiryollarına nazaran her bakımdan emin ve 
garantili bulunmamaktadır. Ama yukarda arz 
edilen ve müşteri tarafından beklenen hususla
rı ifada Demiryolu işletmesine faik vaziyette
dir. 

işletmenin hareket servisinde çalışan ele
manları bilhassa trafiğin kesif olduğu hatlarda 
çok yorulmakta, böylece randıman azaldığı gi
bi, sık sık büyük kazalara sebebiyet verilmek 
suretiyle işletme ağır zararlarla karşılaşmakta
dır. 

Buna mukabil idari sahada ihtiyacın birkaç 
misli memur istihdam edilmek suretiyle iş gücü 
israf edilmektedir. 

Cer sahasında esaslı bir çalışma programı 
tanzim edilmeme sebebiyle rantaibilite düşük
tür. Bir işletme muhasebesinden mahrum olun
duğu için maliyet hesabı ters netice vermekte 
maliyet yükselmektedir. Teknik eleman azlığı 
sebebiyle bu sahada güçlük çekilmekte, yetişti
rilenler başka sahalara kaçmaktadır. Fabrika
lar malî yönden kendilerini zayıf düşürmemek 
için imalât sahasında olduğu gibi tamir saha
sında da iş değerini ve maliyeti yüksek tut
maktadır. 

Bu durumlarda işletmeyi ehemmiyetli dere
cede sarsmakta ve netice itibariyle zarardan 
'kurtulmanın yolları kapatılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
DD işletmesinin 'bugünkü güç duruma düş

mesinin sebepleri arasında belki başta maddi 
durumun yarattığı imkânsızlıklar görünmekte 
ise de bizim kanaatimize göre asıl sebep idare
ye her yönden iyi istikamet verecek ve bu me
suliyeti taşıyan mesul idarecilerin son yıllarda 
sık sık değiştirilmesidir. Bu kadar geniş bir teş
kilâtın idari ve teknik sahada mesuliyetini üzer
lerine alan kimseleri, bu yerlerde birkaç ayda 
değil, daha uzun zamanda çok ciddî çalışma ile 
çalışma sahasına intibak edebileceği bir haki-
şattır. idarecilerin sık sık değiştirilmesi elbet
te faydadan ziyade zarar getirmiştir. Ve kana
atimiz bu yoldadır. 

işletmenin başında bulunan genç, enerjik 
ve çalışkan elemanlar ciddî bir denetimi kabul 
ile idari ve teknik yönden olduğu gibi işletme 
muhasebesi bakımından da koordone çalışmayı 
temin ve bu yolda gerekli tedbirleri aldıkları 
takdirde asgari zararları çalışma devresine son 
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verip yeni bir çığır açacakları kanaatindeyiz. 
Aksi halele bugünkü çalışma şokli ile ne serma
ye artırımı ne de rekabetin temini için çıkarıl
ması düşünülen ve tavsiye edilen Karayolları 
Kanunu bir fayda temin etmiyecektir. Son za
manlarda faaliyete geçen Ereğli Domir - Çelik 
Müeessesesinin iptidai maddesini teşkil eden 
demir cevheri nakliyatı işletmeye geniş bir 
avantaj sağlıyacak kapasitededir. Bu avanta
jın kıymetlendirilmesi elbette ki, işletmeye bü
yük fayda sağlıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Devlet Demiryolları işletmesi bilanço ve 

katî hesapları sonucu üzerinde sözlerimize son 
vermeden 'bir hususa daha temas etmeden geçe-
'miyeceğiz. 63 bin personelin temin ettiği ser
maye ile gerek personeli tasarrufa sevk etmek, 
gerekse işletmeyi muhtacolduğu plasmanı te
min etmek gayesiyle kurulmuş olan Rayibank 
maalesef başında bulunan idarecilerin her türlü 
mesuliyet hissinden uzak tutumlariyle bugün 
tasfiye haline intikal etmiştir. Personelin tasar
ruf şevkini kökünden yıkan işletmenin plâzman 
ihtiyacını yok öden !bu mesul şahıslar hakkın
da Hükümetin tutumunu öğrenmekte fayda 
vardır. 7129 sayılı Kanunun 33 ve 60 ncı mad
delerini fevkalâde hal sebebiyle tadil eden 153 
sayılı Kanunla 'bugün Merkez Bankası 'bülte
ninde 164 milyon liralık borç teşekkül etmiştir. 
Devletin beş kuruşunu zimmetine geçiren me
mur T. C. K. nun 202 nci maddesine göre tec
ziye edilip mahkûm edilirken, Raybankm tas
fiyesi dolayısiyle Hazineye intikal eden bu za
rardan dolayı Raybank mesullerinin elini kolu
nu sallıyarask dışarda dolaşması efkârı umum i -
yenin ve hissedarlarının duygusunu rencide et
tiği bir realitedir. 

Devlet Demiryolları işletmesi ha'kkmda söz
lerimize son verirken 1959 - 1963 yıllarına ait 
bilanço ve katî hesap sonuçlarının tasvibinize 
hazhar olmasını temenni ederken işletme bün
yesindeki personelin başarılı olmalarını da te
menni ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Posta, Telgraf ve Telefon işletmesine gelin

ce : Bu isletmenin 1959 senesi ödenmiş 
yesi 92 milyon lira olup bu yıl kullanılan ser
maye 380 milyon liradır. 1 290 merkez ve şu
bede 18 268 memur ve hizmetli, faaliyette bu-
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lunmuş. 29 131 932 lira 1959 senesinde kâr sağ
lamıştır. 

1980 senesinde ödenmiş sermayesi 92 milyo
na yakın olup bu yıl 399 milyon lira sermaye 
ile çalışmış aradaki fark borç olarak sağlan
mış. 18 822 memur ve hizmetli ile faaliyetini 
ifa etmiş, bu yıl PTT İdaresi 32 583 851,36 ku
ruş kâr sağlamıştır. 

1961 senesinde ödenmiş sermayesi 92 milyon
dan 176 milyon 900 bin lira}ra yükselmiş, bu yıl 
kullanılan sermaye umumi olarak 406 milyon lira 
olup, personel adedi 19 067 ye yükselmiş, neti
cede 12 406 422,35 lira kâr elde edilmiştir. 

1962 yılında merkez ve şube adedi aynı ka
lıp acente adedi 117 ye yükselmiş, ödenmiş ser
maye 172 milyon liraya düşmüş; yıl içinde 
423 milyon umumi sermaye kullanılmış, per
sonel adedi 1931 aded artarak neticede 
21 177 ye yükselmiş, bu yılki kâr 21 000 177 
liradan ibarettir. Rantabilite % 5 e yükselmiştir. 

1963 yılında şube ve merkez adedi 1 222 ye 
yükseldiği gibi, bunu takiben personel adedi de 
20 491 e yükselmiştir, ödenmiş sermaye aynı 
kalmakla kullanılan sermaye 498 milyona baliğ 
olmuş. Bunun 287 milyon 400 bin lirası öz kay
naklardan, 210 milyon 400 bin lirası ise yabancı 
kaynaklardan temin edilmiş. Bu yılki gelir 
31 886 976,34 kuruş olup rantabilite % 8 e 
yükselmiştir. 

Böylece PTT idaresinin beş yıllık kârı 
147 186 493 liraya baliğ olmuştur. 

Raporlar münderecatına göre 5 Yıllık Plân
la ayrılan 237 milyon yatırımın ancak 129 mil
yon liralık kısmı tahakkuk etmiş, bakiyesi 
karşılanmamış ve yatırımlar böylece eksik bıra
kılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
PTT İşletmesi monopolden istifade eden bir 

müessese durumunda bulunduğundan karşısın
da rekahet yaratan başka teşekküllerin olmayı
şı sebebiyle zaman zaman tarifeleri değiştir
miş, böylece durumunu diğer teşekküllere na
zaran korumuş bulunmakta ise de bilhassa te
lefon işletmesi sebebiyle gelirini artırma im
kânına sahip bulunmaktadır. Bu imkândan is
tifade ederek çalışma temposunu lehe çevirmesi
ni temin etmişse de bünyesinde bilhassa merkez
lerde personel çokluğu hissedilir derecede faz
ladır. Tesislerin hemen hemen hepsi yüklü ve 
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yıpranma devresine girmiş bulunmaktadır. Ba-
yük şehirlerde yeni tesisler kurulması ve telefon 
ihtiyaçlarının tamamen karşılanması gerekmek
te ise de 'bugünkü malî durumu buna müsaidol-
madığı kullandığı sermaye kaynaklarından an
laşılmaktadır. Bu şartlar altınla idarecilere 
ciddî şekilde çalışmak ve bunun neticesi koor-
dlne b'ir durum yaratılması gerekmektedir. Aksi 
halde diğer ulaştırma teşekküllerinin durumu
na düşmesi mümkündür. PTT İşletmesi hakkın
daki sözlerimize burada son verirken İşletmeye 
başarılar temenni eder, 1950 - 1033 yıllarına 
ait bilanço ve katî hesap sonuçlarının tasvibi
nize mauhar olmasını temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Denizcilik Bankası T. A. Ortaklığına gelin

ce; bu müessese 1960 yılında 23 sayılı Kanunla 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri arasına alınmış, 
halen kendi bünyesinde bankacılık, liman işle
ri, şohir hatları işletmesi, tersaneler olmak üze
re 17 teşekkül bulunmaktadır. Bunlardan bir
kaçı müstesna olmak üzere ekseriyeti senelik 
faaliyetlerini zararla devam ettirmektedirler. 
Bu duruma rağmen 1960, 1961 ve 1962 yılları 
gittikçe azalan bir kârla ve 1963 yılı sonunda 
ise büyük bir zararla bilançolarını sonuçlandır
mışlardır. 

Denizcilik Bankası bünyesinde 1960 yılında 
memur, hizmetli ve gemi adamı ve işçi olmak 
üzere 18 731 personel istihdam etmiş, ödenmiş 
sermayesi 232 milyon lira olup, İşletmede 25 ge
mi faaliyette bulunduğu gi'bi, ayrıca şehir hat
larında çalışan 65 yolcu ve 13 araba vapuru bu
lunmaktadır. Banka aynı yıl içinde 1 milyar 
11 milyon lira umumi sermaye ile çalışmış, bu
nun 800 milyonu yabancı kaynaklardan, 312 mil
yon lirası ise kendi öz kaynaklarından temin 
edilmiş, sene sonunda 36 074 207 lira kâr sağla
mıştır. 

1961 yılında pers'onel sayısı 19 635 e yük
selmiş, işletme faaliyeti 23 gemi ile şehir hat
larında 72 si yolcu vapuru ve 11 i araba vapu
ru olmak üzere 83 vapur çalışmış, bu yıl diğer 
işletme bünyesindeki teşekküllerle birlikte 1 mil
yar 135 milyon umumi sermaye kullanılmış ve 
neticede 14 851 536,49 lira kâr sağlamıştır. 

1962 yılında personel sayısı 19 860 a yüksel
miş, işletme faaliyeti aynı miktarda gemi ve 
şehir hatları vapuru çalıştırmış, ödenmiş ser
mayesi 574 milyon lira ile birlikte 693 milyon 
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lira da yabancı sermaye ile birlikte 1 milyar 
267 milyon liralık umumi bir sermaye ile çalış
mış, yıl sonunda 2 262 698,02 gibi cüz'î bir kâr 
sağlamıştır. 

1963 yılında ise personel sayısı 19 693 e 
düşmüş, işletme faaliyetinde 19 gemi yolcu ve 
13 araba vapuru çalıştırmış, ödenmiş sermaye 
ve yabancı kaynaklardan temin edilen 1 milyar 
507 milyon lira umumi sermaye ile çalışmış 
sene sonunda 37 134 261,57 kuruş gibi hesap ve 
bilançosunu zararla kapamıştır. 

Denizcilik Bankası 1963 yılı sonunda 153 mil
yon 400 bin lirası dış ve 505 milyon 200 bin 
lirası iç borç olmak üzere 658 milyon 600 bin 
lira borçlu durumda bulunmaktadır. Buna mu
kabil sabit kıymetleri 883 milyon 500 bin lira 
değere baliğ olmuştur. Ehemmiyetli bir ser
maye ile faaliyetine devam eden müessesenin 
zarar etmesinin elbette sebepleri vardır. 

Personel politikası ehemmiyetli derecede 
suiistimal edilmiş ehil olmıyan elemanlarla kad
roda şişkinlik meydana gelmiştir. İşletmenin 
bünyesinde bulunan sosyal hizmet ifa eden 
müesseseler dışında kalıp her sene bilançosu
nu zararla kapatan müesseseler üzerinde ehem
miyetle durulmamıştır. Birinci Beş Yıllık Plân
la derpiş edilen yatırımlar için ayrılması ica-
beden finansmanlar %, de % yerine getirilme
miş şehir hatları ve İzmit Körfezinde çalışan 
vapurlar devamlı surette zarar ettiği halde 
bu vapurların uğradığı iskelelere £Öre ranta-
bilite durumu hesaplanmadığı gibi, İstanbul 
halkının menfaatine kullanılan bu çalışmanın 
meydana getirdiği zararların bu belediyece 
karşılanması hımışımla yapılan teşebbüslerin, 
hükümetlerce nazara alınmamış o1 ması, idari, 
malî ve teknik sahada gerekli çalışma prog
ramı hazırlanıp üzerinde ciddivetle durulması 
beMenirken Yüksek Denetleme Kurulu ve ko
misyon temennilerinin işletmeye ışık tutan 
^alışmaları rehber edildiği takdirde malî ve 
ekonomik rantabilite sağlama imkânına kavuşa
cağı elbette mümkün olacaktır. Aksi halde, 
1,5 milyar liralık bir sermayenin gelirden mah
rum olarak kullanılması, isletmeyi ağır durum
lara düşürebilir. 

Denizcilik Bankası T. A. O. İşletmesi hakkın
daki sözlerimize burada son verirken idareci
lerine başarılar temenni eder, 1960 - 1963 yıl-



C. Senatosu B : 03 
larına ait 4 yıllık bilanço ve katî hesap sonuç- I 
larmı ıttılaınıza arz ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat T. A. 

Ortaklığına gelince : Bu teşebbüs de 23 sayılı 
Kanunla Kamu İktisadi Teşebbüsleri arasına 
alınmıştır. 

Müessese 1960 yılında kara ve gemi adamı 
olarak faaliyetlerini 1 530 personel ile ifa 
ctmi'3. 26 şilep ve 4 tankerle daih.ilî ve haricî se
ferlerde cali-smış, 176 milyon 200 bin lira öz ve 
207 milyon 200 bin lira da yabancı sermaye 
olmak üzere bu yıl 383 milyon 400 bin lira umumi 
sermaye kullanılmış, yıl sonunda 34 486 880,56 
kuruş kâr sağlanmıştır. 

1961 yılında personel adedi 1 780 ne yük
selmiş, şilep adedi 33 e yükselmiş 4 tankerle 
faaliyetine devam etmiş. 417 milyon lira umu
mi sermaye kullanmış neticede 10 676 718,04 
kuruş kâr sağlam ş ise de hak'katte işletme 
7 milyon 700 bin lira zararlı olup batan Ay
dın ve Kütahya gemilerinin sigorta tazminatı 
bilançoda gelir olarak gösterilmiştir. 1962 sene
sinde batan gemilerde çalışan personelin ayrıl
ması sebebiyle bir azalma mevcuttur. Bu yıl 
32 şilep ve 4 tankerle iç ve dış seferler ya
pılmış, umumi sermaye 377 milyona düşmüş, 
geçmiş senelere nazaran taşman yük nisbeti 
fazla olmuşsa da gerek 70 sayılı liberasyon Ka
rarnamesi ve gerekse dünya navlun piyasasın
da mevdana gelen navlun ücreti düşüklüğü 
sobebivle gelir nisbeti düşük olmuş ve böylece 
45 497 275 lira zararla bilanço kapatılmıştır. 

1963 senesinde personel sayısı 1 603 e düş
müş, rantabitesini kaybeden 4 şilep çalıştırıl
mamış, 28 şilep ve 4 tanker ile iç ve dış sefer
ler yapılmış, taşman yük tonajı artmış buna 
rağmen navlun piyasasındaki kriz ve yabana 
rekabeti sebebiyle içi etme zarardan kurtarılama
mış 337 milyon umumi sermaye kullanılmış ve bu 
yılki zarar 11 139 780,57 kuruşa düşmüştür. 
Netice itibariyle işletmenin 4 yıllık zarar elde 
edilen kârlar gittikten sonra 11 473 529 lira 
sermayeden düşülmüştür. 

incelenen raporlar münderecatmdan anla
şıldığı üzere müessese evvelâ kara personeli I 
bakamından ihtiyaca göre bir kadro tesbit et
im em iş olduğu gibi, ihtisasa sahip eleman yeri
ne sadece vasıfsız eleman istihdamı ile kadro- , 
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yu kabartmıştır. Gemi adamları adedi normal 
ise de bunlarda beynelmilel deniz nakliyatı 
sahasında kâfi ihtisasa sah'-boimadıkları gibi, 
dış sefer çalışmalarında merkezle irtibat sağ
layıp istişareye girmeden hareket edilerek, 
işletmeyi sebepsiz masraflara d'jcar k lmmış-
tır. Teftiş yönünden gerctkli tedbirler alın
mamış, ayrıca işletme bünyesine uygun bir 
muhasebe esası kurmamış, muhasebe sahasın
da ayrı bir hususiyet gerektiren bu kadroya 
alınması icabeden personel için gerekli ücre
tin eklenmesi de mümkün olmamıştır. Bu se
bepten dolayı müessesenin inkişaf na ışık tu
tacak ve saVm 'istikâmette kontrol sağlıya.eak 
muhasebe ihdas edilmemiş, ihtiyaçların tesbiti 
güçlenmiş ve ihtiyaç dışında alımlara sebebi
yet verilmiştir. 

1963 yılında gerdk iç ve gerekse dış sefer
lerde idarece ciddî çalışmalar yapılarak: ge
rek navilun temini gerekse ücreti bakımından 
geçmiş senelere nazaran oldukça farklı bir 
durum yaratılmış isede netice itibariyle serma
ye kifayetsizliği sebebiyle zarardan 'kurtul
ma imkânı sağlanamamış ayrıca seferden alı-
konan gemilerin tamiri mümkün olamaımış-
tıı. 

Yukarda arz ettiğimiz sebepler üzerinde 
durularak gerekli tedbirlerin alınması haHnde 
müessese iken di bünyesi içinde ciddî bir ıslaha
ta kavuşacak bunun neticesi malî sahada sıkın
tıdan kurtulacağı gibi, ayrıca 70 sayılı Karar
name ile liberasyona gidilmiş bu sebeple mâ
ruz kalman zarar 'kadar müesseseye yardım 
edilmesi, tpar teşebbüslerine a'ıt 4 gemi sebe
biyle yeddiad'likten doğan masrafların önlen
meli ve bir çözüm yolunun buiunmasınıda Hü
kümetten beklemekteyiz. 

Denizcilik Bankası, Deniz Nakliyat Ano-
n'ım Or'tr-klığı bfânço ve katî hesapları üzerin
deki közlerimize son verirken müesseseye ge
lecek yıllarda başarılar dileğiyle bilanço ve 
katî he^ap ncticehrinaı itirazla 'kısımlar hariç-
o<\m°k üzere ıtHaınıza arz ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Devlet Havayolları İşletmesine gelince: 23 sa-

vılı Kanunla bu A. Ortaklık da Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri arasına, alınmıştır. 

1960 yılında, müessesenin personel sayısı 1484 
olup, faal uçak adedi 3.1 dir. 172 milyon 300 bin 
lira umumi sermaye ile çalışmış, sermayesinin 

— 403 — 

http://aih.il


C. Senatosu B : 93 
50 milyon 100 bin lirası öz kaynaklarından, 122 
•milyon 200 bin lirası yabancı kaynaklardan el-
do edilmiştir. Bu yılın çalışması sonunda 
14 777 569,63 kuruş zararla bilanço kapanmış
tır. 

1961 yılında personel sayısı 30 eksiği il o 
1454 o düşmüş, uçak sayısı 34 e yükselmiş, kul
lanılan umumi sermaye 32 milyon lira artarak 
205 milyon 800 bin liraya yükselmiş olmasına 
rağmen yıl sonunda zarar 21 553 030,07 liraya 
yükselmiştir. 

1962 yılında personel sayısı 1334 de inmiş, 
uçak sayısı 2 ci'ısiği ile 32 ye düşmüş, kullanılan 
sermaye miktarında değişiklik olmamış işletme 
hu sene de 17 881 044,98 kuruş zararla hesabı
nı kapamıştır. 

1963 senesinde personel sayısı 1295 olup uçak 
sayısında değişiklik olmamış, uçuş sayısında art
ma olup umumi sermaye 195 milyon liraya düş
müş, bu yılda bilanço iç ve dış hatlar da mey
dana gelen zararlar sebebi ile 27 676 484,89 li
raya yükselmiştir. 

Türk Havayollarının 1960 - 1963 dört yıllık 
zararı böylece 82 milyon liraya baliğ olmuştur. 
Yukarda arz edilen umumi durum muvacehesin
de işletme faaliyeti verimli olmamış, aksine ken
di kendini zorluklarla donatmıştır. İşletme diğer 
ulaştırma müesseseleri gibi malî zorluklar için
de ve ağır borçlar altındadır. Havayolları dün
yanın her yerinde ister Kamu Teşebbüsü, isterse 
şirket olarak zararla çalışır mütalâasını yerinde 
bulmamaktayız. Çünkü bu mütalâa ile raporlar 
daki diğer temennileri bağdaştırmak imkânı or
tadan kalkar. 

Hakikat şudur ki; işletme ihtiyaçtan fazla 
personel istihdam ettiği, idari ve teknik; eleman-
ler yanında diğer personelin de ücretleri hemen 
lıomen bir ve aynı seviyeye çıkarılmış, böylece 
ücret yüksekliği ve personel kabarıklığı bütçesi
ne ağır bir külfet olmuştur. 

İşletme yurtiçi seyahat ücretlerinin yüksek 
ligi sebebiyle uçakların birçok meydanlara tam 
kapasite ile sefere çıkmadığı malûmdur. Dış fil
lere yapılan seferlerde de, keza diğer yabancı 
şirketlerin rekabeti ile zararlı duruma düşürül
mektedir. Burada raporlarda ileri sürülen bi^ 
temenniye iştirakle, dış ülkelere giden vazifeli 
memurların mutlak surette muayyen uçuş yer 
lerine kadar kendi uçaklarımızla seyahat etme-
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leri yolunda hükümetlerin tedbir almasını bek
leriz. 

Halen sabit kıymetler arasında mühim bir 
yer tutan ve satış için senelerce teşebbüslerde 
bulunup satılmıyan 7 heron uçaklarının bakım
sızlık yüzünden hurda haline gelmesinin önlen
mesi için bulundukları mahalde iyi muhafaza 
edilmedikleri anlaşılmaktadır. Gerekli tedbiri a 
alınması lüzumuna inanmaktayız. 

Bu teşebbüsün de diğer ulaştırma teşebbüs
leri gibi bünyesinde gerekli idari, teknik ve malî 
yönden ciddî bir gayret sarfı icabettiği gibi, Dev
letin gerek vergiler yönünden ve gerekse anlaş
malar yönünden meydana gelen zararları önle
mesi için gerekli yardımı esirgememesini bekler
ken, işletmenin bilhassa yaş meyve ve sebze ih
racı yönünden nakliyata ehemmiyet verilmesi 
için gerekli yardımın ve çalışmanın sağlanması
nı yerinde ve gerekli görmekteyiz. 

T. H. yolları teşebbüsünün gelecek yıllarda 
başarılı olması dileğiyle sözlerimize son verir
ken 1960 - 1963 yıllarına ait dört senelik bilan
ço ve katî hesap sonuçları Yüce Senatonun ıttı
laına arz olunur. 

Muhterem arkadaşlar, 
Uçak servisi A. Şirketine gelince : 
Bu teşebbüs 1960 yılında 88 memur ve 103 

işçi olmak üzere 191 personel ile Yeşilköy ve 
Esenboğa Hava Alanında yabancı hava şirketleri 
ile T. H. Y. na ait lıandling ve kontrol hizmeti
ni yerine getirmiş bu yıl içinde 2 milyon 800 bin 
lira sermaye ile çalışmış 887 bin lira zararla he
sabım. kapamıştır. 

1961 yılında 192 personelle faaliyetine de
vam etmiş 2 milyon 600 bin lira sermaye ile ça
lışmış, bu senenin hesabını 265 bin lira zararla 
kapatmıştır. 

1962 yılında personel adedi 177 ye inmiş, 
umumi sermayesi 2 milyon 200 bine inmiş, sene 
sonu hesabını 33 b:.n lira zararla kapatmıştır. Za
rarlar toplamı sermayesinin asgari haddin altı
na düşmesi sebebiyle bir kısım sermaye tezyidi
ne gidilerek işletmenin devamı sağlanmış ise d? 
1963 yılında ise personel adedi 160 a inmiş, 
1 milyon 900 hin lira umumi sermaye ile faali
yette bulunmuş, bu yıl 101 bin lira kârla bilan
çosunu kapamıştır. Kurulduğu günden beri ken
disinden beklenen gayeyi yerine getirmediği ne
ticesine varılarak bu teşebbüsün tasviyesi muta-
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lâasma varılmıştır. Teşebbüs bünyesinde gerekli 
icraatı sağladığı takdirde kendisinden kâr bekle
mek şartiyle meydanlarımıza inen yabancı şirket
lere ait gerekli hizmetleri ifa ile, bu uçak sefer
lerinin aksamaması ve böylece birtakım yabancı 
yolcuların memleketimizi meydanlarda olsun gör
meleri veya uçak meydanda kaldığı müddetçe gö 
rülobilecek yerleri görmeleri dahi karşılıklı fay
dadan âri olmadığı hepimizin malûmudur. Bu se 
beple tasfiyenin bu yönden zararlı olacağı kana
ati ile bu teşebbüsün yaşamasında fayda mülâha
za etmekteyiz. 

Bu teşebbüsünde başarılı bir devreye girme
sini temenni eder bilanço ve kati hesap sonucu
nu ıttılaınıza arz ederiz. Muhterem arkadaşları
mı böylece 6 işletmenin neticede 5 yıl içinde kul 
lamlan umumi sermaye tutarı 30 milyara yakın 
olup, netice olarak kâr şöyle dursun üzüntü ile 
arz edelim ki bir milyardan fazla zararla karşı 
karşıyayız. 

Sözlerime burada son verirken A. P. Grupu 
adına Yüce Senatoyu hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Şahıslan adına söz almış olan
ları arz ediyorum : 

Sayın Artukmaç, Sayın Bozcalı, Sayın De
mir, Sayın Coşkunoğlu. Sayın Isıtan ve Sayın 
Alpiskender. 

Söz sırası Sayın Artukmaç'm. Buyurun efen
dim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Te
lefon İşletmesi hakkında mâruzâtta bulunacağım. 

Yurdun her tarafında teşkilâtı bulunan ve 
geniş bir halk tabakasının ve hemen hemen bü
tün yurttaşların ve Türkiye'de sakin yabancı
ların haberleşme ve mükâleme ihtiyaçlarını gi
dermekle görevli bulunan Posta, Telgraf ve 
Telefon İşletmesinin sistemli ve ras}7onel bir 
çalışma içerisinde bulunması temenniye şayan
dır. Ancak, Yüksek Denetleme Kurulu rapor
larının tetkiki; İşletmenin bizim bu temennimiz 
istikametinde henüz hizmete girmemiş bulun
duğu intibaını vermektedir. Bunu, üzülerek ifa
de etmek mecburiyetindeyim. Filhakika, rapor
da belirtildiği veçhile, PTT İşletmesinin malî 
bünyeli sağlam ve oldukça müsaittir. Gelirleri 
artırıcı, masrafları azaltıcı tedbirler alınarak 
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daha rasyonel bir işletme temin edildiği ve ya
tırımları da tamamlandığı takdirde teşekkül, 
hizmetleri ifada gayesine yaklaşacak, malî bün
yesi de daha müsait hale gelecektir. Bugün için, 
finansman ve envestisman durumları ancak ya
pılan uzun vadeli istikrazlarla müsait bir du
rum arz etmektedir. Buna cidden ihtiyaç var
dır. Çünkü, PTT İşletmesi gelirinin ve kârı
nın yegâne kaynağını telefon hizmetleri teşkil 
etmektedir. Halbuki telefon hizmetleri de gün 
geçtikçe inkişaf etmekte ve bu inkişaf ile mü-
tenasibolarak paraya ihtiyaç hissetmektedir. 
Gerçekten 200 b'in hattı geçen telefon santralle
ri kapasitesi halen dolmuş ve bekllyen telefon 
talepleri ise, bu miktara yaklaşmış bulunmak

tadır. 1963-1967 beş yıllık kalkınma plânında, 
bu durum göz önünde tutulmuş ve PTT İşlet
mesinin bu devre zarfında 202.400 hatlık yeni 
otomatik santral ve yıllık 40 bin otomatik hat 
imali kapasiteli b'lr telekominikasyon fabrika
sı kurulması ön görülmüştür. Beş yıllık plân
ın ilk iki senesi geçmiş olduğu 'halde, bu işin 
etüdü henüz tamamlanmamıştır. Etüdlerinin 
biran evvel tamamlanarak daha fazla geciktiril
meden İhalesinin yapılması lâzımdır. Bu işe,' 
yukarda da belirtildiği gibi, ancak uzun vadeli 
istikraz ile mümkündür. Bunun ise, PTT İda
resinin tahvil çıkarmasiyle mümkün olacağı ka
naatindeyim. Bu tahvillerin ilgililerin rağbeti
ne mazhar olacağı muhakkaktır. Hükümetimi
zin veya teşekkül umum müdürünün bu konu
daki düşüncelerini bilhassa öğrenmek isterim. 

Bu işin sadece Hazine tarafından finanse 
edilmesini, ben, bugün için mümkün görme
mekteyim. Çünkü bütçe imkânları buna elve
rişli değildir zannmdayım. İki seneden beri 
Maliye tarafından tam finanse edilmemiş olması 
da bu fikrimizi teyideylemekted'ir. 

Sayın senatörler; 
Yüksek Denetleme Kurulunun 1963 yılma 

ait raporundaki dikkate şayan stopajı da huzu
runuzda arz ve ifade etmek isterim. 

«PTT İşletmesinin merkez daireleri görevle
rinin önemi plânlı devrede büsbütün artmıştır. 
Buna rağmen dairelerin gerek birbirleri arasın
da, gerekse bölge veya telefon başmüdürlükleri 
ile münasebetlerinde bir koordinasyon sağlana
mamıştır. Dairelerarası işbirliği ruhu temini 
için genel müdürlük makamınca çaba gösteril
diği veya tedbir alındığı belirtilerine de rastla-
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namamıştır. Daire başkanlarının, işlerin içyüz- 1 
lerine nüfuz edemiyerek, bölgelerle münase
betleri üçüncü ve daha sonraki kademeler ele- I 
inanlarına bırakmaları başmüdürleri kötümser, I 
bezgin hale getlrm ş, çeşitli şikâyetlere yol aç- I 
mıştır. Plânlı yatırım devresinin şartları için- I 
de ve mevcu't imkânların değerlendirilmesi sı- I 
rasında, bu tutumun olumsuz etkileri işleri ge- I 
ciktirmekte, bazan da yapılamaz hale getirmek- I 
tedir. Daire başkanlarına teşkilâtı yakından I 
tanımaları, meseleleri yerinde görmeleri, ihti- I 
yaçların zamanında temin edilmemesinden do- I 
ğan sakıncaların sonuçlarını işyerlerinde ölçe- ! 
bilmeleri için imkânlar temin olunmalıdır. I 

Evvelce zaman zaman yapılmakta olan ve I 
başmüdürlerle genel müdürlük teşkilâtının ya
kın temaslarına ve bâzı işlerin kısa zamanda I 
'halline imkân veren bölge başmüdürlükleri 
toplantıları uzun süreden beri yapılmamıştır. I 
İşletmeyi yürütmekte birinci derece vazifeli ve 
sorumlu olan başmüdürlerin b'irçok dertlerinin 
halledildiği, bunların merkez daireleri ve bir- I 
birleriyle anlaşmalarına ve sürüncemede kalmış I 
bâzı işlerin halline imkân verecek bu toplantı
ların, önemli faydaları göz önünde tutularak, 
daıha fazla geçirilmeden yeniden tertiplenmesi 
lüzumuna işaret ederiz.» I 

Muhterem arkadaşlar; I 
PTT Genel Müdürlüğü teknik işler dairesi

nin, kendisinden beklenen çalışmayı tam yapa- I 
madiği ve bu yüzden tevsi ve tesis işlerinin ge
cikmekte olduğu anlaşılmaktadır. Halbuki şe
beke tevsiler'lndeki gecikmelerin önlenmesi ve 
yapılacak büyük tesislerin aksamaması için bu 
daire bünyesinde gereken ıslahatın yapılması 
şarttır. 

Bugün 16 bölge başmüdürlüğü ile 3 telefon 
başmüdürlüğü vardır. Bu başmüdürlüklerin 
teşkilâtı kuruldukları günden beri, yani yirmi 
yıldan beri ne idari yönden ve ne de işletme 
yönünden her hangi bir. değlşlklikğe uğrama
mıştır. Pocta ve telekomlnikasyorı bakımından 
kendilerine bağlı ünitelerin coğrafi, ekonomik, 
sosyal ve kültürel durumları göz önünde bu- I 
lundurularak, yeni ihtiyaçlara uydurulmalarını I 
ve daha rasyonel çalışmalarını sağlıyacak ran- j 
tabi bir işletme haline getirilmeleri şarttır. Kı
saca, bunların; bünün icap ve zaruretlerine I 
göre, yeniden teşkilâtlandırılması lâzımdır. Bu I 
değ'lşiklikte işletme şartlan, ulaştırma imkân- | 
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lan, sosyal ve ekonomik bağlantılar göz önün
de tutulmalıdır. 

Başmüdürlüklere kendi bölgelerinde ve te
şekkülde iyi hizmet imkânı verebilmek için; tâ
yin, satmalma yetkileri verilmeli ve kısaca, mer
keziyet s'lsteminden ayrılmalı, bunlara serbest 
hareket imkânı bahşedilmelidir. E:asen, Teşki
lât Kanunundaki ademi merkeziyet prensibi de 
bunu âmirdir. 

Burada, Yüksek Denetleme Kurulu raporun
da bahsedilmiş bir hususu da açıklamamızda fay
da vardır. O da, başmüdürlerin tâyini hususun
da idarenin tutumudur. Ehliyet ve liyakatin 
göz önünde tutulmadığı anlaşılmaktadır. Rapor
da şöyle deniliyor: «Bölge başmüdürlüklerine 
yapılan tâyinlerde, daima liyakat, meslekî bilgi 
ve tecrübe esasına göre hareket edildiği söylene
mez. En önemli iki Başmüdürlüğe yapılan tâ
yinde, teşekkülde idari ve meslekî çalışmaları 
ve tecrübeleri çok az kimselerin seçilmiş olma
ları bu hususta tiplik misallerdir.» 

Bu vesile ile merkez dairelerindeki başkan
lıklara, teşekkülün taşra teşkilâtında vazife gö
rerek her yönden tecrübe ve bilgi sahibi olmuş 
ve görevinde başarı göstermiş olan bölge başmü
dürlerinin veya telefon başmüdürlerinin mer&ez 
dairelerindeki başkanlıklara getirilmesinin son 
derece faydalı olacağını arz ve ifade etmek iste
rim. 

Muhterem senatörler; 
PTT Genel Müdürlüğü Teşkilâtında yüksek 

tahsilli eleman sayısı pek azdır. Buna mukabil, 
te*pkkülden ayrılışta yüksek tahsilliler nısbeti-
nin diğerlerinden büyük olduğu anlaşılmaktadır. 
Bunun nedenleri üzerinde hassasiyetle durulma
sı gerekmektedir. 

Diğer taraftan, teşekkülün tekni'k karakteri 
göz önünde tutularak teknik tahsilli elemanların 
dr, artırılması icaıbeder. 

Personel konusunu incelerken, yabancı dil 
konusuna da değinmek isterim. Teşkilâtın yeteri 
kadar yabancı dil bilen elemanı yoktur. Oysa ki 
Ankara ve İstanbul gibi illerin telgraf merkez
lerinde lisan bilgisi kuvvetli ve vasıflı personele 
ihtiyaç vardır. Çünkü yurt dışına kabul edilen 
voya yurda gelen telgrafların sıhhatli bir şokil-
cb muhataplarına ulaşması lâzımdır. 1963 yılın
da, memloket dışına 440 637 telgraf keşide edil
miştir. Aynı sene içinde yurt dışından momleke-
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timize 451 028 aded telgrafname gelmiştir. Bun
lar küçüımsenemiyecek rakamlardır. Bu ölçüdf 
bir mesai içine girecek kimselerin yabancı dili 
âşinâ cumaları şarttır. İdare, bu konuya çok önen, 
vermelidir. 

Bu vesile ile 12 sene önce kapatılmış ola.-.ı 
PTT Meslek Okulunun tekrar açılması lüzumu
na inandığımı da belirtmek isterim. Böyle bir 
okulun açılmasına şiddetle ihtiyaç hissedildiği 
bir gerçektir. 

Burada büro mamurları konusuna da değin
mek isterim. Büro memurlarının merkezde ala
bildiğine çok kadro iş^al etmesine mukabil, taş
ra teşkilâtında bilfiil işletmeyi yapan elemanla
rın sayısı çok az ve kadro imkânları çok dardır. 
Bu yüzden bâ^ı aksaklıkların meydana geldiği 
•bir gerçektir. Mektupların geç ve hattâ bâzı tel
graf namelerin mektuplardan bile sonra gelmesi. 
bu gerçeğin bir ifadesi değil midir? Bu husus
ta ne gibi tedbirler düşünüldüğünün bu kürsü 
den ifade edilmesini yetkililerden rica ederim. 

Muhterem aıkadaşlar; 
Telgraf ve Telefon Dairesine de değinmek 

isterim. Bu dairenin; günlük işleri yanında, da
ha önemli diğer görevleri de vardır. Yeni ihti
yaçlar karşısında gerekli etütlerin yapılması, iş
letmeyi tanzim edici yeni hükümler getirilmesi 
gibi konuları bu görevlerin önemlilerinden say
mak icabeder. 

Telgraf ve Telefon Daireri, bugünkü durumu 
ve tutuımu ile, bu görevi yerine getirememekte
dir. Bu sdbeple; bir taraftan dairenin günlük iş
lerinin basite irca edilmesi ve diğer taraftan te
lefon ve bölge Başmüdürlüklerine telekominikas-
yon sahasında da daha geniş yetkiler verilmesi 
lâzımgeldiği düşüncesindeyim. 

Sayın arkadaşlar; 
PTT İşletim esinin üzerinde önemle durması 

icabeden diğer konulara da temas etmek isterim. 
Yüksek Denetleme Kurulu raporunda belir

tildiği veçhile; İstanbul, Ankara, İzmir gibi bü
yük iş yerlerinde gelen ve giden posta servisleri 
ile paket merkezlerindeki malzeme ve teçhizat 
çok yetersizdir. Postalar aspratörsüz düz masa 
larda açılmakta ve bu hal personelin sağlığı ve 
çalışma randımanı bakımından menfi tesirler ic
ra eylemektedir. 
' Yani merkezler arasında koranportör ve rad-
yoring kanalları kurulmak suretiyle şehirlerarası 
konuşmalarına daha çok imkân verilmiştir. Şu 
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kadar ki; şehirlerarası pozisyonları sayısının ve 
bağlam?, zincirlerinin yeterli olmaması, operatris 
basma düşen kanal sayısının fazlalığı, bâzı mer
kezler arasındaki kanal kifayetsizliği, bilhassa bü
yük merkezlerde çevir sesi ve aboneyi bulmakta
ki zorluklar, operatris sayısının ve eğitimlerinin 
eksikliği gibi sebeplerle iptallerin çoğalması gibi 
hallerden dolayı şshirlerarası konuşmaların bek
lenen artışı göstermediği tesbit edilmiş bulun
maktadır. Bu aksaklıklar kısa zamanda gideril
melidir. 

Otomatik ve manvel santrallerle koranportör 
tesislerin, birçok merkezlerde, periyodik muaye
nelerinin yapılmadığı; yıllık balkım ve onarım 
iş'erine gereği kadar önem verilmediği tesbit 
edilrcrş bulunmaktadır. İsletme içrn hayati öne
mi haiz olan bu konu üzerinde hassasiyetle durul
ması gerekmektedir. 

PTT İdaresinin tren teşekküllü bir sanator
yumu vardır. Bu hastanede 14 mütehassıs dok-
'•:>•' vazife görmektedir. Hastanedeki bu doktor
lardan başka İstanbul Telefon Başmüdürlüğü ile 
İstanbul Bölge Başmüdürlüğüne de 7 doktor 
mevcuttur. Buna rağmen, hastaların bakım ve 
tedavileriyle lâyi'ki veçhile ilgilenemediği tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. Umum Müdürlüğün, bu 
konuda, âcil tedbirler alması lâzımdır. 

Muhterem arkadaş1 ar: 
Mâruzâtım?, burada son verirken, PTT İşlet

mesini lâyikiyle denetlemiş ve olaylara nüfuz et
mek suretiyle etraflı bir raporlar tanzim etmiş 
olan Yüksek Denetleme Kurulunun mesaisini 
şükranla karşıladığımı if?de etmek isterim. Her 
sene raporlarda belirtilmiş bulunan aksaklı/klanı? 
işle'mo yetkilileri tarafından giderilmemin oldu
ğunun müşahedesi ise üzüntü vermektedir. Bu 
tenlkidler üzerinde önemle durularak gereğinin 
yapılması elbette ki, işletmenin inkişafını sağlı-
yacaktır. 

Raporlarda belirtilmiş bulunan çeşitli aksak
lıkların idare tarafından kısa zamanda gideril
mesini candan temenni ederim. 

Hepinizi sevgi ve saygılarla selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Saym Bozcalı? Yok. Sayın De
mir, buyurun efendim. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Çok 
Muhterem Barkan, muhterem arkadaşlarımı, 
Muhterem Bakan ve erkanı, grupları adına konu
şan gerek C. H. P. ve gerekse Adalet Partisi gru-
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pu adına konuşan her iki arkadaşım ve Artuk-
maç arkadaşım hakikaten söylenmesi lâzımgelen 
en mühim konulara enine boyuna değindiler. O 
kadar ki, gerek ben ve gerekse benden sonra ko
nuşacak arkadaşlar tahmin ederim ki, bu konu
larda ve bu mevcudolan iktisadi Devlet Teşek
küllerin üzerinde söylenmesi lâzımgelen en önem
li hususlara birer birer dokundular. Bendeniz 
arkadaşlarımın dokunmuş oldukları noktalara 
değil daha ziyade bunların dışında kalan bir iki 
hususa dokunarak ve bir iki temennide bulun
mak suretiyle huzurlarınızdan ayrılacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, yalnız söylenmesi 
lâzımgelen hususlara değinmeden evvel gayet 
esaslı bir şekilde bütün iktisadi Devlet Teşek
küllerini Cinine boyuna incelüinök suretiyle gayet 
mükemmel bir raporu huzurunuza getiren ve 
'bu hususta kıymetli emek sarf eden arkadaşla
rıma da huzurunuzda teşekkür etmeyi (bir borç 
(bilirim. 

Çok muhterem arkadaşlarım, benden evvel 
•konuşan arkadaşlarınım değindikleri, şurada 
(bugün görüşülmesi lâzımgelen İktisadi Devlet 
Teşekküllerinden birisi müstesna hemen hepsi
nin bilançolarını zararla kapattıklarını ifade 
ettiler. Doğrudur. Yalnız arkadaşlarımdan bi
risi şuna temas buyurdu. Bu müesseselerin za
rar etmelerinin 'başlıca sebepler arasında liya
kat meselesini aklı ve ona 'değindi. Ben, yalnız 
şunu itiraf etmök lâzımdır ki, yalnız bu mü
essese değil muhterem arkadaşlarım, en küçük 
'müesseseden en büyük müesseseye kadar hep
sinde üzülerek ifade edeyim ki, bu ve bundan 
'evvelki iktidar Hükümetleri zamanında bunun 
üzerinde durulmamış ve bunlar esaslı bir pren
sibe bağlanmamıştır. Bu memleketin en büyük 
dertlerinden birisi eğer şu veya ıbu zarar edi
yorsa, işler yolunda girmiyorsa emin olunuz ki, 
üzerinde durulması lâzımgelen 'meselelerden 
ibirisi idari reform meselesidir. Meselâ muhte
rem arkadaşlarını, Hükümetler değişir, Bakan 
değişir, Bakan 'değiştiği zaman herkes masasın
dan hangi 'masaya ne zaman gideceğini düşü
nür ve o iş esasa 'bağlanamaz ve ancak ve an
cak o masaya oturanlar oraya gelecek Bakana 
ve Bakandan aşağı 'bulunan mensup]arma ya
randığı müddetçe orada kalacağını, hızım et i ile 
değil onlara yarandığı müddetçe orada kalaca
ğına inandıkları için ve zihinlerinde bu bulun-
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clirler. Benim şahsi kanaatim ve görüşüm odur 
ki, muhterem arkadaşlarım; eğer bu memleket
te gerek iktisadi Devlet Teşekkülleri ve gerek
se bunun dışındaki müesseselerin verimli ve 
normal çalışması isteniyorsa önce hakiki bir 
idari reform yapılmalıdır. Her müessesenin ba
şında bulunan kimse gelen giden müsteşar:n 
veya 'bakanın kim olduğunu hattâ ismini dahi 
bilmemesi ve onunla zerre kadar ilgilenmemesi 
yalnız vazifesi ile ilgilenmesi ve kendisine ve
rilen vazifenin üzerine eğilmesi şuuruna sahi-
bolduğu ve inandığı zaman yaptığı hizmetin 
mükâfatı olarak orda duracağına kaanİ bulun
duğu zaman emin olun ki, muhterem arkadaş
larım birçok işlerimiz düzelmiş olur. Yoksa 
muhterem arkadaşlarım, bir bakan 11 aylık 
icraatiylo 'burası için söylemiyorum, bundan 
evvelki müessese için söylüyorum. Çünkü bu 
umumidir. 11 ay bir masada oturur, 11 müdür, 
9 muavin ve bunun kadar da müdürleri değiş
tirirse, o gidenin yerine gelen Bakan hemen 
arkadaşların 1 - 2 tanesini uzaklaştırırsa o 
momlcikc'tte iş yürümez normal yürümez ve bek
lenen netice de alınmaz. Çünkü oraya oturan 
arkadaşlar işin mahiyet'ini anlamadan 'değişti
rilirse ondan hizmet beklemek doğru olmaz ar
kadaşlarım. Onun için ben şuna inanıyorum. 
Gelen giden Hükümetler olarak, arkadaşlarım 
artık dostluk, ahbaplık, siyasi görüş ve anlayı
şı ne olursa olsun onu bir kenara kip hizmet 
edene itibar etmek lâzımdır. Bunu yaptığımız 
zaman bu memlekette yapılmıyacak hiçbir iş 
yoktur. Bunu böylece tes>bit ettikten sonra ki, 
bu zararların çoğu emin olunuz ki, oraya inti
bak edinceye kadar, intllbak edince de aşağı 
'kademelerde salâhiyetini kullanmaması, şu ve
ya bu sebeple işi lakayt tutması s:6:t>iyle za
rar edilmektedir. Ben bir umum 'müdür 'bilirim 
arkadaşlar, bu umum müdür telefonla bütün 
mahiyetine hâkimdir. İsmini de söyliyeylm. İl
ler Bankası Umum Müdürü. Bu umum müdür 
telefonla mahiyetine hâkim olmaktadır. 

işte arkadaşlarım, böyle çalışıldığı zaman 
'böyle hâkim olunduğu zaman hizmet edilir. Bu
nun dışında hizmet mümkün değildir. 

Simdi arkadaşlarım, burada bunu böyle tes-
'bit ettikten sonra sırası ile iktisadi Devlet Te
şekkülleri üzerinde ben de fikirlerimi arz ede
ceğim. Devlet Demiryolları: Bu müessese yıl-

duğu için orada lâyıkıyla hizmet edememekte- j 1ar yılı bilançosunu zararla kapatmaktadır. Ar-
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kadaşlar burada söylediler, Karayollarıyla re- I 
kalbe t edememektedir. Ben Karayolları hakiki 
vazifesini yapıyor, bunun karşısına çıkmışsa 
memnunum. Zira Devlet Demiryollarının yapa
madığını Karayolları yapıyorsa hepimiz mem
nun olmalıyız. Fakat şunu da arz etmek iste
rim ki, eğer 10 ilâ 14 sene geriye gidersem;:, bir 
zaman bir hastalık türemişti. Her vilâyet, her 
'belediye otobüs işletirdi. Belediyeler biliyorsu
nuz, birçok kazalar arasında, vilâyetler arasın
da yahut da istasyonlardan uzak olanların, is
tasyonla şehir hatları arasında otobüs işletir
lerdi. Belediyeler aldıkları bütün bu 'otobüsler
den zarar etmişlerdir. Açık bir misal, o kadar 
zarar etmişlerdi ki, muhterem arkadaşlarım, 
yedi sekiz sene çalışan otobüs zarar ettikten I 
sonra, bu otobüste çalışan şoför, o otobüsü hur
da halinde aldıktan sonra kâr etmiştir, ve 1, 2, 
3, 4, 5 otobüs daha almıştır ve nihayet arkadaş
larım, muazzam bir şirket kurulmuştur. îş de ga
yet basit. Demek ki, muhterem arkadaşlarım, I 
özel teşebbüs bu memlekette geliştiği nisibette 
ve bu memlekette özel teşebbüse önem verildi
ği nisibette emin olun ki, işler daha kolay, da
ha rahat ve daha verimli olmaktadır. Size en 
basit bir misalini vereyim. Benim kazam da 
îller Bankasından para alarak bir otclbüs aldı, 
otobüs işletti. Fakat zarar etti. Otobüsü işleten 
şoför bu arabayı satmaldı, para kasandı ve I 
4 - 5 tane daha arabası var. Şimdi memnun. 
Çünkü neden? Ahmet'in arkadaşı biletçi, Meh
met'in arkadaşı kontrol olur, o onun adamı, bu 
şunun adamı. Muhakkak ki, dönen tekerleğin 
•bir kazancı vardır, onu yer bitirir. Onun için, 
şahsi kanaatim odur ki; eğer b\\ İktisadi Dev
let Teşekküllerinde çalışan arkadaşlar ve bu 
müesseseye hâkim olanlar hiçbir şey üzerinde 
etüdetmesinler. En basit olarak şu şekilde ça
lışan özel tekebbüslerin nasıl çalıştıkları, nasıl 
rantabl olduğu, nasıl verimli, kazançlı bir du
ruma geçtikleri incelenir ve bunun üzerine eği-
lirlerse onlar da hakikati görür ve nihayet bu 
müesseseleri zarardan kurtarırlar. Bu müesse
seleri zarara sokanlar emin olunuz ki, arkadaş
larım, bizim gibi burada kanunen politikacılar
dır. Onu burada arz etmek istiyorum. Çünkü 
arkadaşlar, şu veya bu politikacılar ki her za
man bu iktisadi Devlet Teşebbüslerinin zararı
na bu politikacılar sobeb olmuşlardır. Akraba
sını, dostunu, Ahmet'i, Mehmet'i oraya yerleş- | 
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tirmesi ve bizim gibi politikacıların dost ve ah
baplarının geçim (kaynağı orası bulunduğu müd
detçe, bundan kendimizi kurtaramadığımız 
müddetçe arkadaşlarım, bu zarar bugüne değil 
•bundan sonra da devam eder ve bu kürsüye çı
kacak olan arkadaşlarımız hiçbir zaman bu mü
esseselerin bir çoğunun kârlılığını beyan et
mezler ve etraiyeceklerdir, göreceksiniz. (Ne 
yapalım sesleri) söyliyeceğim ne yapacağınızı 
kardeşim. Biraz evvel de arz etmiştim, üsta
dım... 

BAŞKAN — Sayın Demir'in yaptığını yap
mak lâzım. 

MEHMET ALÎ DEMlR (Devamla) — Şim
di çok muhterem arkadaşlarım, bu zarar yapan 
müesseselerin bir kısmında zararları telâfi et
mek için, yine diyeceksiniz bölgecilik yapıyor
sun, ne yapalım ki, &z gelişmiş bir bölgenin 
temsilcisi olarak, oranın ıstıraplarını zaman za
man burada dile getirmek: mecburiyetindeyim. 
Çok kıymetli arkadaşlarım, Devlet Demiryolla
rı Erzurum'a, Kars'a, Kurtalan'a, Tatvan'a ka
dar uzanıyor. Fakat edindiğ-imiz malûmata gö
re, güzergâh üzerinde birçok istasyonlar da 
her gün kapatılmaktadır. Neden? Zarar etmek
tedir de ondan. Muhterem arkadaşlar, insaf 
edin yıllar yılı yalnız almayı 'bilen Hükümet bu 
bölgeye birşey vermemiş ise, müsaade buyurun 
da plânlı ve programlı devreye girdiğimizi, 
20 nci Medeniyet Asrında bulunduğumuz bir 
yerde af buyurun, vatandaşı katır ve merkep 
sırtından indirip, hiç değilse, 'Otobüsün, ve mo
torlu vasıtaların gidemediği köylerde bu vatan
daşın Ibu Devlet Demiryollarının kara vagonu 
ile seyahat etmesini de ve kendi kapısının önün
deki istasyonu da kaldırmak doğru bir şey de
ğildir. Meselâ arkadaşlar, Erzincan ile Erzu
rum arasında ıbir Mut istasyonu vardır. En az 
yirmi sene bu istasyon vatandaşa hizmet et
miştir ve etmektedir. Bu istasyon zarar etmiştir 
diye derhal kapatılmaya geçilir. Bize müracaat 
ederler, gideriz ilgili Bakana veya ilgili umum 
müdüre rica ederiz ve vatandaşın dileğidir, her 
ne kadar zarar ediyor ise de nihayet bu bir âm
me hizmeti görmektedir ve âmme hizmeti gören 
bu müesseseden vatandaşın faydalanmasını ve 
bunun kapatılmaması üzerindeki ısrarımız, ba-
zan tutulur, bazan tutulmaz. Çok istirham erle
rim arkadaşlarım, Doğu - Anadolu'daki meveu-
dolan istasyonların çoğu emin olunuz ki, Anka-
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ra ile İstanbul arasındaki bulunan istasyonlar 
kadar, bu bölgeler kadar kalabalık değildir. Ora
sı gayet dağınıktır. Nihayet bu âmme hizmeti 
görmektedir. Şimdi sorarım, her zarar eden mü
essesenin zararını telâfi için eğer başlıyan meb
de, bir nokta varsa, o da Doğu - Anadolu'da ve 
az gelişmiş bölgelerden bağlıyacaktır. Nasıl Zi
raat bankalarının hepsi zarar eder. ziraat ban
kaları, Doğu "dairi bilûmum ziraat bankaları za
rar etmektedir, öyle ise zarar ediyor diye bir 
İktisadi Devlet Teşekkülünü bunun vatandaşın 
da bu âmme hizmetinden mahrum etmek hiimem 
ki, hangi vicdana sığar, istirham ederim bu ve 
bunun gibi Doğu'da âmme hizmeti gören ve Yir
minci Asnn medeniyetinin yavaş yavaş nimetle
rinin girdiği, çoğu yerlere girmemiş ya, gidin 
bir Sikeftafaı görün arkadaşlar, 400 nüfus yaşar. 
400 nüfusun yaşadığı evlerin hiçbirisi toprak 
üzerinde temel oturtmamıştır, böyle yerlerde ya
şar. Yirminci Medeniyet Asrının getirdiği temel 
üzerine oturmamıştır. Onun için a.z gelişmiş bölge
lerde âmme hizmeti gören müesseseler zarar edi
yor diye, buralara el uzatıp bu bölge halkını bu 
nimetlerden mahrum etmek asla doğru değildir. 
Bunu yapan kimseler varsa elini vicdanına kor-
sa ve kendisinin de o bölgede uzun yıllar yaşa
dığını düşünürse emin olunuz ki, buna teşebbüs 
etmez. 

Çok muhterem arkadaşlar, Devlet Demiryol
ları ve yol üzerinde işliyen katarlar, Ankara ile 

istanbul arasında istenilen şekilde bakılır ve 
temizlenir. Fakat bu tarafı geçin vilâyetler ve 
kilometlerce öteye geçtiğiniz takdirde yavaş, ya
vaş oradaki insanlara göre de, o müesseseler için
deki hizmet de değişir. Basit arkadaşlar, Kara'a 
kadar bir seyahat yapın, bir seyahat yapın Kur
talan'a kadar, İstanbul'dan kalkın, buraya ka
dar gelin, gittikçe temizliğine bakın, çeken loko
motifine bakın, hepsi değişir. Müsaade edin ar
kadaşlar; bu vatanın her köşesinde yaşıyan kim
selerin bu vatanın istiklâl ve hürriyetinin kaza
nılmasında aynı derecede hizmet ettiklerini 
unutaııyalrm. Nimetler dağıtılırken, vatan sat
hına muayyen bölgelere değil, her bölgede de 
aynı nislbette dağıtılması şart ve elzemdir. Bir 
(kısmını buna lâyık, bîr kısmını lâyık görmezse
niz arkadaşlarım, emin olun ki, bu dünyada 
sizin yakanıza yapışmazsa, öbür dünyada yapı
şırlar, 
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Şimdi muhterem arkadaşlarını, Ibir de arka

daşlarımın dokunmadığı /bir noktaya temas et
mek istenin. Şimdi, bu garlarda bâzı büfeler 
vardır. Qeqen Bütçe Komisyonunda buna te
mas etmiştim. İlgili Bakan ve umum müdür ek
sik olmasınlar meselenin üzerine eğildiler. Bir 
Ankara Büfesi var, oturmaya iğrenirsiniz ar-
kadaşlarım. İstanbul'da öyle. Haydarpaşa'ya 
gidenler, görenler de varsa, bilirler tabağı, su
su, busu.. Dikkat buyurun hakikaten dağ ba
şında ıbâzı lokantalar vardır, mecburiyet lokan
taları vardır, onlardan aşağı olduğunu da ifa
de etmek isterim. İlgililere duyurdum, sağol-
sunlar buraları ele alındı. Fiyatları yükseltmiş
ler. Olabilir, iki kısma ayrılır falan. Şimdi bi
raz da muhterem, arkadaşlar biz bunların, bu 
'basit işlerin üzerine eğilmezsek büyük işleri 
halledenleyiz, önce basitten /başlamak lâzım
dır. 

Şimdi bir noktaya temas edeceğim. Bunun 
üzerine de ilgililerin eğilmesini ısrarla rica edi
yorum. Arkadaşlarım, sene 1946 idi, bir gazete
de okumuştum, af buyuran İstasyonda kebap 
satıyorlarmış almışlar, arkadaşlarım belki siz
ler de okumuşsunuzdur, satmış oldukları kelba-
bı af buyurun, köpek etinden yaptıklarını ga
zete yazıyordu. Şimdi bilhassa bu istasyonlar
da ayrı olarak oradaki vazifelilerin bunun üze
rinde de durmaları ve ımüşterek olarak bâzı 
müesseselerle beraiber çalışmaları şart ve elzem
dir. 

Nihayet oradan gelip geçen vatandaşlar 
mecbur kalıyorlar bir bardak su alıyor, şunu 
bunu alıyorlar, gıda maddeleri alıyorlar. Bun
ların üzerine de eğilmek lâzımdır. Basit işler 
ama basit işleri de yapamıyoruz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarını, bâzıları dik
kat buyuruyorum. İlgililerle temas ettiğimiz 
zaman niçin bunlar yapılmıyor diyoruz, döviz 
meselesi diyorlar. Günkü neden? Bendeniz Sa
nayi Bakanlığının Bütçesinin müzakeresi sıra
sında bu kürsünün, masanın üzerine bir şey
ler koydum. Sayın Bakan sağ olsun var ol
sun, doğrudur, dedi. «Demir'in derdi -hepi
mizin derdidir- memleketin dedirdidir»1 dedi. 
Bunları halletmek lâzımdır. Eğer hükümetler 
olarak, politikacılar olarak vatandaşlar ola
rak önce bu basit şeyleri halledersek o büyük 
meseleler için lâzım olan dövizler de bulunur. 
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İşte neticeyi buna bağlamak istiyorum. Arka
daşlar, Bulgaristan'dan çekiç, Polonya'dan çe
kiç sapı, bilmem nereden makas... Bunlara dö
viz verip de buraya getirirlerse, bu memleket
te hangi »sanayi gelişil'. Büyük işleri yapmak 
için nereden döviz tasarrufu yapabilir, sora
rım size. İşte politikacıların ve hükümetlerin 
şu veya bu yolla menfaat temin eden, sanayii, 
yerli sanayiimizi baltalıyan bu ve bunun gibi 
müesseselerin önüne set çekmezlerse siz de bu
nun ıstırabım çekersiniz, biz de bunun ıstıra
bını çekeriz. Yıllar yılı bu kürsü yalnız bu ıs
tırapları ifade etmekten kurtulamaz arkadaşla
rım. Onun için muhterem arkadaşlarım, hükü
metler olarak, iktidar hükümetleri olarak ön
ce basit problemler üzerine eğilirlerse diğer, 
büyük problemler de kendiliğinden halledilir 
kanaatindeyim. 

Şimdi bunu böylece bağladıktan sonra Dev
let Demiryolları, bir arkadaşını, bilhassa Halk 
Partili arkadaşım dediler ki Devlet Demiryol
ları kışın emniyet sahasıdır, vatandaşların çoğu 
kışın Devlet Demiryollarını tercih ederler, ve 
yazın da yer bulamazsınız. Sizlerin de malû
munuzdur. Fakat benim şahsi kanaatim odur 
ki, bilhassa raporda yer alan temenniler üze
rinde durulur, eğilir. Bunu sizler değil, hü
kümetler de biraz evvel arz ettiğim şekilde üze
rine eğilirsc, bunlar zaman zaman telâfi edi
lir. Biraz evvel bir kaza belediyesine ait oto
büsün özel teşebbüse geçtikten sonra nasıl kâr 
ettiğini ifade ettim. O temenniler değerlendi
rilir, bunlar katlanıp arşive konulur, ve bilâha-
ra İzmit Kâğıt Fafrıkasma hanı madde olarak 
gönderilmesi için çalışılırsa, işte sonu böyle 
olur; yoksa hazırlanan raporlar temenniler üze
rinde durulur- ve İzmit Kâğıt Fabrikalarına 
ham madde olmasına çalısılmıyan raporlar du
rumundan çıkarılırsa bu memleketin halledil-
miyecek derdi kalmaz. Yeter ki bunları İzmit 
Kâğıt Fabrikasına ham madde olmak duru
mundan çıkarı}), üzerinde eğilmek lâzımdır. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bir de bu 
Devlet Demiryollarında çalışan personelin du
lumu vardır. Bunların nakilleri, tâyinleri ve 
terfilerinin esaslı bir yönetmeliğe bağlanması 
lâzımdır. Bâzıları ara, istasyonlarında yıllarca 
bekletilirken, öbürleri yine kuvvetli bir dayı 
bir torpil bulup rahat ederler. Halk lisanında 
bıı sövlenivor. Oün'kü bu halk lisanında her 
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gün kullanılan bir kelime haline gelmiştir. Bu
nu bu torpil durumundan çıkarıp, dost ve dayı 
durumundan çıkarılıp esaslı prensiplere bağla
mak lâzımdır. Meselâ askerlikte olduğu gibi 
üç sene Doğu'da hizmet eden üç sene Batı'ya 
gider, bölgeler ayrılır. Hangi istasyon arasında 
ne kadar kalacağı.. Anası İstanbul'da doğurmuş
tur, oranın nüfusuna kayıtlıdır bir daha oradan 
ayrılmaz. Bir zaman gazetelerde, zannedersem 
Hürriyet Gazetesinde 1946 senesinde bir kari-
'katür çıkmıştı, bütün doktorlar İstanbul'a ya
lpısın ıslardır, .hiçbiri Anadolu'ya gitmek istemi
yorlardı. Şimdi bunu esasa bağlamak lâzım
dır. Birçok dairelerde bağlanmıştır. Kimler, 
nerelerde, nasıl terfi eder. Meselâ muhterem 
arkadaşlarını bir umum müdür nasıl umum mü-
clrü olabilir, hangi kademelerden gelmesi lâ
zımdır. Adam yıllarca şube müdürlüğü yapar, 
müdür muavinliği yapar siz buna itibar etmez
seniz, başka birini getirip umum müdürlüğe 
oturtursanız, umum müdür muavini çalışmaz, 
şube müdürü çalışmaz. Bunu prensiplere bağ
lamak lâzımdır. Herkes başladığı kademeden 
hangi kademeye gidecekse ona bu hakkı tanı
mak lâzım. Birinin emekliliğini diğerine ter
cih ederseniz orada hizmet olmaz. İşte valiler
de olduğu gibi, bu kürsüden de söyledim, bi
rinin emekliliğini getirip valiye tercih ederse
niz, mülkiyeden çıkana tercih ederseniz... Bey-
tüşşefbap'ta kaymakamlık yapan arkadaşın 'bü
tün arzusu Bingöl, Ağrı Valisi olmaktır. Yıllar 
yılı Şemdinli, Tatvan Kaymakamı, Ovacık 
Kaymakamı nihayet hukuk işleri müdürü ve 
bir vali muavinine bırakırsanız hizmet olmaz. 
Aynen burada olduğu gibi... 

BAŞKAN — Sayın Demir bunları Personel 
Kanununda söylersiniz. 

MEHMET ALİ DEMİR (Devamla) — Evet 
Başkanım Personel Kanunu, ama işte bu mües
seseler neden zarar eder'? Bunun izahını yap
mak için arz ediyorum. İkazınız üzerine bu
rayı bağlıyorum Sayın Başkanım. Özür dile
rim. 

Şimdi esaslı prensiplere bağlanırsa zarar 
etmez. Tâyinlerde adalet, her şeyde adalet. 
Sosyal adalet yalnız Anayasada yerini almamalı, 
her yerde yerini almalıdır, bulmalıdır, (çok 
doğru, bravo sesleri) doğrudur sayın meslek-
dasım. 
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Şimdi muhterem arkadaşlarım, bunu da • 

böylece belirttikten sonra Posta Telgraf Tele- j 
fon İdaresine de birkaç cümle ile değinmek is- j 
tiyorıun. Yine buna da az gelişmiş bölgelerden j 
bahsetmekle bağlıyacağım. Gayet güzel rapor- j 
lar hazırlanır, emirler verilir. Ben bu mües
seseye uğradım. 18 vilâyetin telefon şebekesi
nin esaslı bir program dâhilinde ele alınarak 
yapılması üzerinde durulmuştur. Yapılmıştır, 
ne yapılmış arkadaşlar? Yapıldıktan sonra ka
salara konulmuş, kapatılmıştır ve sen orada 
bekle denilmiş. Şimdi birgün, PTT Umum Mü
dürüne gittim, istirham ettim, hastalık ya, 
şimdi şunu dedim, PTT binaları yapıldı, yeni 
binalar yapıldı, yeri neresi ise, şunun sizde 
yapılmış bir haritası var mı? Hakikaten ge
nel müdür, bundan evvelki genel müdür, adı
nı unuttum, baştaki paşa, bunun üzerinde dur
muş ve güzelce bir haritası yapılmış. Bu kira
lık bina, bu Devlet müessesesinin binası, şu ha
rap bina, şu, bu... Arkadaşlar isterseniz oraya 
gittiğiniz zaman, istirham ediyorum sizden, şu
nu göreyim deyin, bilhassa az gelişmiş bölge
lerin temsilcilerine söylüyorum. Bakın arka
daşlarım, şöyle bir tarafta teksif edilmiş, ga
yet kesif, şimdi biz, gideriz deriz ki, şu Doğu'-
da - af buyurun - ahırlar restore edilmiş PTT 
memurları oturuyorlar. Orayı yapacağız, ne 
zaman? Plânı idi, programı idi... Orası tama
men zaten % 90 nmı almış, iki tane kalmış o 
da bitecek. Baktım tetkik ettim arkadaşlarım, 
hemen muayyen bölgelerde hepsi modern bina
lar, hepsi modern tesis1 er, telefonu santrali 
susu busu... Fakat zavallı Hakkâri vilâyeti bek
le senin sıran gedecek, bekle Şemdinli, bek1 e 
Çukurca kazası bekle... Henüz sana sıra gelme
miş. Çünkü medeniyet Batı'dan geliyor. Hal
buki esasında medeniyetin Doğu'dan gelmiş ol
duğunu bilmek lâzımdır. Onun için muhterem 
arkadaşlar1 m, ben ilgililerden istirham ediyo
rum, PTT Teşkilâtı -ki, müspet bir yoldadır, 
hakikaten iftihar ediyoruz. Ve o ki, kazanç
lı bir durumdadır - bu biraz daha adaletli ol
sun; çünkü o tarafa kepçe ile bu tarafa çay 
kaşığı ile veriliyor. Şimdi bunlar değiştirilsin. 
No olur? Cay kaşığı ile o tarafa, tatlı kaşığı 
ile o tarafa, kepçe ile de bu tarafa verilsin, 
muhtorem arkadaşlarım. Doğu'da az gelişmiş 
bölgelerin durumunu bölgecilik yapıyorum de-
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ğil, hakikatleri söylüyorum. Kim ne derse de
sin, inandığım bu meseleleri burada söyliye-
mezsem, nerede söyliyeceğim? Burada söyliye
ceğim inandığım problem; gittim gezdim, gör
düm. 

Petrol mevzuu burada görüşülürken Sena
toya geç geldiğim için müzakerelerin başında 
bulunamadım. Konuşmak için Divana ismimi 
yazdırdım. Ama geç kalmıştım. 15 nei sıraya 
düşmüştüm. Bir - iki takrir verdim, 10 ar da
kikadan fazla konuşulmasın diye. O da tut
madı. Orada konuşmak nasibolmadı. Söyliye-
ceklcrimiz vardır, o mevzuda da. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, PTT Teşki
lâtı, Doğu'daki PTT binalarım bırakalım PTT 
binalarını; bilhassa telefon şebekelerini ve şe
hirlerarası konuşmak imkânları her kazalara 
ve Batı'da pekçok nahiyeye tenr'n edilirken, Do
ğu'da da şu kazalara da bu imkânın temin edil
mesi imkânlarını arayalım arkadaşlar, araya
lım. Bir de Par ,ar günlerinde Doğu'da pek çok 
kazalarda efendim, belki büyük kazalara bu 
tanınmıştır, Pazar günleri telefon yoktur. Bu
ralarda kaza olur, adam ölür vasıta çağrılır 
telefon yoktur. Bir saat müddet koymuşlar. 

Muhterem arkadaşlarını, kâr müessesesi
dir, âmme hizmeti görür. Versin ücretini, ver
sin yevmiyesini her saat kazalarda âmme hiz
meti gören bu müessesenin vatandaşuı hikme
tinde bulunması şart ve elzemdir, ben buna 
inanıyorum. Bu da yerine getirilirse çok iyi 
olur. Sonra telefon muhabere^ri konusu. Yine 
arkadaşlarını, eğer birçok yerlere seyahat eder
lerse görmüşlerdir. Kabin diye adlandırılan 
300 - 500 liraya malolan yerler vardır ki, bir
çok kazalarımız bundan dahi mahrumdur. Bun
ları hiç değilse buralardan esirgemememiz lâ
zımdır. Yine bunlar içinde mağdur olan kim
seler çoktur. Bunu da bir esasa bağlamak lâ
zımdır. Muayyen bölgelerde kalan kimselerin 
değiştirilmesi ieabeder. Bilhassa t.'dv'l duru
munda çocukları bulunan aileler vardır, bunla
rın önplânda mütalâa edilmesi lâzımdu*. Yal
nız teksir makinası ile yazılmış kâğıtları ilgili 
bir memurun dosyadan çıkarıp da üst hışmına 
daktilo ile ismini yazıp oraya göndermek de 
dâvayı halletmez. Bunlardan vazgeçip prob* 
lcmlerin üzerine ve esasına eğilmek şarttır ve 
elzemdir, 
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Arkadaşlarım, PTT Teşkilâtı 18 vilâyette, az 

gelişmiş Doğu ve Güney - Doğu - Anadolu böl
gelerinde posta, telefon ve telgraf irtibatları ile 
ilgili tesisler için bâzı etütler yaptırmıştır. Fa
kat, bu yapılan etütler hangi vilâyetlerde tama
men tatbik edilmiştir, bunu da öğrenmok iste
rim. O ki, kâr etmiş bir müessesedir, kâra doğru 
gitmiştir. Bunların üzerinde durması, eğilmesi 
şarttır, elzemdir. Bunları da ilgililerden öğren 
mek isterim. 

Efendim, diğer hususlara gelecek olursak ki, 
müessese kâr etmiştir. Kâr ettiğinden dolayı da 
ıbu müessese mensuplarına bir ikramiye verilmiş 
tir. Bu ikramiyelerin verilmesi hakkındaki kanu
nu buradan çıkardık, biliyorsunuz. Bu müessese
nin kâr etmesinden dolayı hakkıdır, daha iyi 
olur. Tebrik ederiz. İnşallah 100 ve 200 üncü 
senei devriyeleri için bu ikramiyeleriyle birlik
te daha büyük kazançlar temin eder. 

Bu müessesede çalışan mensuplar alırsa, biz
den sonra gelecekler bu zabıtları okudukları za
man, onlar da böyle demişler, biz de böyle diyo
ruz ve sizleri tebrik edeceklerdir. Ben de şah
san bu müessesede çalışan fedakâr, müessese men
suplarını ve burada hizmet gören memurları 
candan, baştan tdbrik ederim, benden evvel teb
rik eden arkadaşlar gibi. 

Şiundi muhterem arkadaşlarım, Denizcilik 
Nakliyat, Türk Havayolları Uçak Servisleri. 
Uçak Servisleri Anonim Şirketi. Şimdi bunlar 
hakkında benden evvel konuşan arkadaşlar te
mas buyurdular. Onların hiçbirisi kâr yolunda 
olmadığını, zarar yolunda olduğunu beyan etti
ler. Arzumuz ve temennimiz, ilgililerden istir
hamımız bu temenniler değerlendirilerek Cenabı 
Hak'tf.n da temenni edelim ki, bunlar zarardan 
kurtulsun. Bir gün kâr yoluna girsin. Kâr yo
luna girildiği zaman muhakkak ki, zararda olan 
bu müessese ve bu müessese mensupları üzüntü 
içindedir, yalnız olan değil biz ve dolayısiyle 
millet de üzüntü içindedir. Onlar kâr ettiği nis-
bette bu müessese ve bu müesseseye mensup te
sisler yurt sathında daha fazla artacaktır, gene 
bunun da yolları vardır. Meselâ benden evvel 
konuşan Ekrem Özden arkadaşım, Türk Hava
yollarından bahsettiler. Dış seferler hakkında 
bâzı açıklamalar yaptılar. Dışarıya giden yolcu
lar biletlerini yabancı şirketlerden almaktadır
lar. Bu husus tahmin ediyorum kararname ile de 
değiştirildi. Yabancı şirketlerden sureti katiyede 
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bilet alınmamalıdır. Biletler Türk Havayolların
dan alınmalıdır. Bunlar bir şirkete yerini dev
rettikleri zaman bir yüzde mi alıyorlarmış, kâr 
mı ediyorlarmış, birtakım şeyler varmış bilmiyo-
"uuı. Malûmatım yoktur arkadaşlarım. Eğer böy
le bir kazanç varsa, o kazanç Türk Ha
vayollarına intikal ettirilirse daha iyi 
olur. Bakandan ve Umum Müdürden is
tirhamım şudur ki, bu vatan sathından 
dış memleketlere kalkacak, gidecek ve uça
cak her hangi bir vatandaş ancak ve ancak bu 
müesseselerin kapısını döğmek mecburiyetinde
dirler. Döğerse, o zaman şu veya bu yoldan beş -
on kuruş bu müesseseye girerse zararını kapat
mış olur, kanaatindeyim. Maalesef bu mevzuu 
da müspet bir çalışma olmamaktadır. 

Efendim, Devlet Demiryolları İşletmeciliğin
den bahsedeceğim, bir arkadaşım, Ekrem özden 
arkadaşım biraz evvel söylediler, bunların 12 
kilometrede bir istasyonları vardır. Trenlerin 
süratleri, âzami süratleri ekpreslerde saatte 51 
kilometre, diğerlerinde ise 30 kilometredir, de
di. Saat'e 30 kilometre süratle giden bir tre
nin ne kadar tehir ettiği de hepinizce malûm
dur. Bu aksaklıklar düzeltilirse, yalnız karayol
larında değil, havayollarında da aksadığı gözle 
görülmektedir. Bunların telâfisi cihetine gidil
mesi yerinde ve isabetli olur, kanaatindeyim. 

Son olarak şu hususu istirham ediyorum, ar
kadaşlarım. İnşallah bundan sonra bu raporlar 
huzurunuza geldiği zaman efendim, kârlı bir bi
lanço ile gelirler. Fakat ben hükümetlerinden, 
bugünkü hükümetten değil, bundan sonra gele
cek hükümetlerden istirhamım şu olmalıdır; han^ 
gi müessesede olursa olsun o müessesede vazife 
alacak kimse de liyakat şart olmak lâzımdır. Si
yasi görüş anlayışı dostluk ve akrabalık bir ta
rafa bırakılmalıdır. Efendiım, sonra birisinin ak
rabası olunca filân müessesede başa gelemez di
ye bir şey de yoktur. İşte Kennedy'nin kardeşi., 
Allah rahmet etsin, kardeşi Adliye Vekilidir. 
Efendim, onun için istirhamım budur. Ve idari 
bir reform yapmak lâzımdır. Değişmiyen pren
sipler koymak lâzımdır. Bakanın arzusuna göra 
prensip, umum müdürün arzusuna göre prensip, 
bu memlekette hâkim olduğu müddetçe bu mües
seseler aynı şekilde zarara devam edecektir, bu
nu hepimizin bilmesi lâzımdır. Beni dinlediğiniz
den dolayı teşekkür eder, hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın ÇoşkunoğluL Yok. Sa

yın Ilıtan. 
ALÎ RIZA ISITAN (Samsun) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Kamu İktisadi Teşekkülleri Karma Komis
yonun hazırladığı raporun 2 nci cildinin 13 ncü 
sayfasında Devlet Demiryollarından bahsederken, 
«Zararlı hatlardan nakliyatı hususi sektör ve 
belediyelerce tamamen sağlanan Samsun - Çar
şamba hattı ile bâzı işletmelerdeki banliyö hat
larının işletme veya terki hususunun karara bağ
lanması» şeklinde bir temenni mevcuttur. 

Alt Komisyon raporunun bu hükmünden an
laşılan mâna zarar eden hatlar arasında bulu
nan Samsun - Çarşamba hattının terki, yani fa
aliyetinin tatili temennisidir. 

Gerekçe olarak da iki sebep ileri sürülmekte
dir. Bunlardan birincisi, bu hattın zarar ettiği, 
ikincisi de bu hatta ait nakliyatın tamamen özel 
sektör ve belediyelerce sağlanmakta olmasıdır. 

Her ilki sebebin de haksız olduğu, memleket 
menfaat ve gerçeklerine aykırı bulunduğu üze
rinde durmak için söz almış bulunuyorum. 

Devlet Demiryollarının umumi bilançosu in
celendiğinde yalnız bu hattın değil, hemen hemen 
bütün Türkiye Demiryollarının topyekûn zarar
da olduğu görülür. Nitekim Devlet Demiryolları 
1959 yılında 54 900 000 küsur lira, 1960 yılın
da 166 991 000 lira, 1961 yılında 221 696 000 
lira, 1962 yılında 247 011 000 lira, 1963 yılında 
233 602 000 küsur lira zarar etmiştir. 1964 yıl 
zararı da 398 000 000 küsur milyon lira tahmin 
edilmektedir. 

Demek ki, Demiryolları arasında zarar eden 
yalnız Çarşamba hattı değil topyekûn Devlet De-
miryollarıdır. Diğer zararlı hatlara dokunmayıp 
da, yalnız Çarşamba hattının kaldırılmasını iste
mek bence en azından insafsızlıktır. Bu büyük 
zarar yekûnu içinde Çarşamba hattına düşen mik
tarı Sayın Genel Müdüründen öğrenmek isterim. 
Fakat benim tahminime göre umumi zararın bin
de birine dalhi ulaşmadığına kaaniim. 

Sözü geçen hattın inşasına 1924 yılında baş
lanmış ilk kazımayı da, Büyük Atatürk, kurtarı
cı elleri ile bizızat vurmuştur. Kısa zamanda biti
rilen bu hat bir taraftan Türk mühendisi ve iş
çileri için yetişme sahası olmuş, diğer taraftan 
Türk sermayesi ve Türk emeği ile demiryolu ya
pılabileceğini fiilen ispat etmiştir. Diğer taraf
tan 40 sene müddetle bu havaliye büyük hizmet-
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ler ifa etmiştir. Hele 2 nci Cihan Harbi, lâstik 
ve benzinin karaborsada olduğu 1957 ve mütaa-
kıp (senelerde Samsunu sadece bu hat beslemiş
tir. Hattın geçtiği köylerin ve Çarşamba'nın ço
cukları bu hattan faydalanarak okulu olan ma
hallere gidip gelme ve yetişme imkânları bulabil
dikleri gibi, Çarşamba'nın çeşitli ve bol mahsul
leri de bu hat sayesinde Samsuna ve diğer pa
zarlara naklolunarak değerlendirilme imkânı bul
muştur. 

Ve yine bu hat 1950 yılından önce her sene 
bilançosunu kârlı kapatan, nadir hatlardan birisi 
Olmuştur. 

Fakat o tarihten sonra bu hatta hiç bakıl
mamış vagon ve lokomotifi eri yenilenmemiş Sam
sundan - Çarşambaya yani 35 kilometrelik me
safeye ancak iki saatten fazla bir zamanda gidip 
g'elme mümkün olur hale düşmüştür. Bugün dün
yada trenler saatte 150 - 200 kilometre mesafe 
alırken Çarşamba hattının saatte 25 kilometre 
mesafe alan hattının rağbet görmemesi ve zarar 
etmesi tabiîdir. Fakat bu hal hattın kaldırılma
sını değil ıslah edilmesini gerektirir. Nitekim 
daha önce bu hattı genişletmek, motorlu tren
lerle takviye etmek günlük tren seferlerini artır
mak gibi konular ele alınmış ve projeleri yapıl
mıştı. Bunlar yerine getirilirse hat yine eskiden 
olduğu gibi derhal kâr edebilir. 

Hattın kaldırılması için gösterilen ikinci ge> 
rekçe yani bu hattın geçtiği yerlerin nakliyatı
nın tamamen belediye ve özel sektör tarafından 
sağlandığı iddiası da hakifcata aykırıdır. 

Bir defa bu hattın hizmet gördüğü köy ve 
kasabalara hiç bir belediye vasıtası işlememekte
dir. Raporun bu kısmı, bu hat sahası için asla 
varit değildir. 

özel vasıtalara gelince; bunlar Türkiye'nin 
her yerinde işlemektedir. Nitekim Ankara - İs
tanbul arasında da her gün gidip gelmektedir. 
özel vasıtalar işliyor diye İstanbul - Ankara hat
tının terki nasıl düşünülemezse Samsun - Çar
şamba arasında da düşünülemez. Kaldı ki, hat 
yalnız Çarşamba'yı değil birçok köyleri de Sam
suna bağlamaktadır. Bu köylere trenden başka 
Ibir vasıta işlememektedir. Binaenaleyh Alt Ko
misyonun gösterdiği her iki gerekçede yerinde 
değildir. Ve kabule şayan olamaz. Hattın kal
dırılması değil daha önce tasarlandığı gibi hattı 
genişletmek dizel motorları ile takviye ederek 
seferlerin adedini çoğaltmaik, bugün iki saatten 
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fazla bir zamanda gidilen veya gelinen 35 kilo- I 
ımetrelik mesafeyi hiç değilse yarım saatte ala
cak şekilde işler bir duruma sokmak gerekir. 

İşte o zaman bu hat eskiden olduğu gibi kârlı 
bir duruma geçecektir. Türkiye'nin en verimli 
sahalarından birisi olan Çarşamba ovasının çok 
çeşitli ve bol mahsulleri de daha çok değerlenme 
imkânına kavuşacaktır. 

Hem iktisadi yönden ve hem de muhitine I 
olan sosyal faydaları bakımından bu hattın kal- I 
dırıknası hiçbir suretle tecviz edilemez. Aksine 
olarak hattın inşasına başlarken ilk kazmayı Bü
yük Atatürk'ün vurmuş olması ve Cumhuriyet 
idaresinde ilk defa başlanıp bitirilen bir demir
yolu bulunması gibi tarihî değeri de bunun bir
an önce ıslah olunarak modern bir duruma geçi
rilmesini gerekli kılmaktadır. Bu sebeplerle ra
porun bu hatta ait kısmının kabul edilmemesini 
Yüce Senatoya arz eder hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Alpiskender. 
FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Muh

terem Başjkan, muhterem arkadaşlarım, ben 
(bilhassa grup sözcülerinin temas etmediği ve 
gerek Alt Komisyonun, gerekse Üst Komisyo
nun biraz karanlık bıraktığı veya temas etme
diği bâzı noktaları aydınlatmak üzere huzu
runuzu işgal etmiş bulunmaktayım. Vaktin 
geçmiş olmasını da nazara alarak bilhassa söz
lerimi mümkün olduğu kadar kısaltacağım. 

Demiryollarının her yıl açık vermesi kar
şısında çeşitli tavsiyelerde bulunuldu. Bu bir 
bütçe değil de bilançolar, ve katî hesapların 
görüşülmesi meselesi olduğuna göre realite 
ile karşı karşıyayız. Demiryolları zarar etmek
tedir. Geçen yıl 260 milyon idi. Bu sene 300 I 
milyon, gelecek sene 380 milyonu bulacaktır. 
Bunun karşısında yapılacak tedbirler perso
nel azaltılması veya daha rasyonel çalışmak ' 
gibi birtakım tavsiyelerde bulunulmuştur. Bun-

- 1ar nihayet işin sathi cephesidir. Türkiye'de 
personel fazlalığı bir hakikattir. Ama şunu 
arz tdeyim iki, Türkiye 8 nci gelmektedir, de
miryolları bakımından personel fazlalığı yö
nünden. Onun için personel ne kadar azaltı-
l.iTsa azaltılsın, çalışma şekilleri ne (kadar ras
yonelime edilirse edilsin, bu katî netice alına
maz. DDY nm belini kıran bilhassa faiz, ran-
i/ıblite ve gayrimeşru rekabettir. Bu ;üç mad-
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de üzerinde durmak mecburiyetindeyiz. Bu 
yıl 42 milyon liranın üstünde bir faiz öden
miş bulunmaktadır. Gelecek yıllar faizi ise 
50 milyona yaklaşacaktır. 50 milyon faiz ödi-
yen müessesenin, kurtuluş yoluna girmesi el
bette müşküldür ve hattâ gayrimümkündür. 
Bu faizler Amortisman Sandığından alınmak
tadır. Gerçi Amortisman Sandığı yerini Dev
let Yatırım Bankasına devrettiğine göre Dev
let tarafından faizcilik ve bir nevi murabaacı-
lık yapılmaktadır. Bu doğru değildir. Onun 
için buna bir çare bulunması lâzımdır. Kes
tirme çare, Konsorsiyum vasıtasiyle ve diğer 
kanallardan Maliye Bakanlığı 0,75 ile aldığı 
faizi demiryollarına bâzan 3, 5 - 4, 5 - 5, 5 le 
Ödenmektedir. Onun için en kestirme çare 
olarak, Dünya Bankasını bu hususta kurtuluş 
yolu olaraik gösterebiliriz. Dünya Bankası de
miryolları zararda bulunan birçok devletlere 
yardım elini uzatmaktadır. Geçen yıl Fransa 
Hükümetinin davetlisi olarak Paris ' te Sofra-
rayn müessesesini gezdiğimiz zaman, tahmi
nen bin sayfaya yakın iki ciltlik bir rapor 
hazırlanmış; İspanya demiryollarının ıslâhı, 
kalkınması ve zarardan kurtulması hususun
da. Bu müessese müdürüne sordum; ispanya bu 
parayı acaba sarf edebilecek midir, demiryol
ları için ayırabilecek midir, dedim. Dedi iki, 
Dünya Bankası yardım edecek. Siz neden Tür
kiye olarak Dünya Bankasından yardım iste
miyorsunuz. Dünya Bankası bilhassa ulaştır
ma sektörüne 1 nci derecede önem vermek
tedir. Avdedettiğimiz zaman Maliye Bakanına 
bunu arz ettim ve diğer taraftan konsorsiyum 
0,75 le dahi faizine vermektedir, iktisadi Dev
let Teşekküllerinin demiryolları da, Denizcilik 
Bankası da, Deniz Nakliyat Şirketi de dâhil 
olmak üzere bir taraftan Dünya Bankasiyle 
karşı karşıya getirmek, diğer taraftan Kon
sorsiyum yardımlarını doğrudan doğruya bu 
müesseselerle yaptırmak suretiyle bu faiz yü
künden kurtarmak imkânı vardır. Bu hususta 
ilgili makamların ve Yüksek Murakabe Heye
tinin dikkat nazarını celıbederim. Bunun for
müllerini hazırlamak kendilerine düşer. 

2 nci mesele, bütün dünya bizim bugün için
de çırpındığımız demiryollarının ıstırabını çeik-
miş ve geçirmiştir. Ve bunu bilhassa modernizas
yon dediğimiz; elektrifikasyon, dizelizasyon ve 
sinyalizasyon gibi üç modernizasyon temeli 
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olan bu üç vasıta ile halletmiş bulunmakta
d ı r 

Plânlama 1 nei 5 senelik devre içine Hay
darpaşa - Adapazarı için elektrifikasyon koy
muş ve bu 1 nci 5 yıllık devreyi nerede ise 
doldurmak üzereyiz, pek hızlı yürümüyor. 
Benim mesuliyet mevkiinde bulunduğum za
man yakinen ilgilendim, meselâ evvelâ müşa
vir ve mühendislik firmasını ihaleye çıkardık. 
Bunun ihale müddeti takriben iki sene sürü
yor. Bu raporlar geldikten .sonra bu sefer mal
zeme meselesi ihaleye çıkarılacaktır. Bu da iki 
sene sürerse dört sene olacaktır. Radikal yol
dan Ibu modernizasyona bir türlü gidilemiyor. 
Diğer taraftan Plânlama İkinci Beş Yıllık 
Plâna Adapazarı'nda sonra Ankara'ya kadar 
olan elektrifikasyonu kuracak mıdır kurmıya-
cak mıdır? Belli değil. Benim yaptığım hesap
lara göre Haydarpaşa - Ankara elektrifikasyo
nu tahminen 17 sene veya 20 sene gibi bir 
müddet zarfında ancak bitebil e? ektir. Arka
daşlar, senelik zararı 260 milyon ve nerede ise 
'müstakbel 380 milyonu aşacak olan bir mües
sesenin modernizasyonu bu kadar uzun müd
det içerisine sığdırmamalı. Atom çağında bu
lunuyoruz. Plânlamanın merkeziyetçi ve sta-
t'ık çalışmalarından biran evvel ayrılarak, mo
dernizasyonu mümkün olan süratle, üç - dört 
sene gibi bir müddet zarfında Ankara - Hay
darpaşa - Ankara ve ondan sonra Ankara -
Zonguldak hedefine varmış olması lâzımdır. 
Çünkü, Ibu 'kadar k:sa bir müddete bunu sığdır
mış olursak, diğer taraftan CTC dediğimiz, sin
yalizasyon, yani tek hatlardan çift hatların 
süratini elde etme imkânını elde edemiyecek, 
sinyalizasyon o zaman eoki hat üzerinden yü
rüyüp gelecektir. Halbu'ki, biran evvel bu elek
trifikasyon meselesi halledilirse o zaman sinya
lizasyonda ona muvazi olarak Haydarpaşa -
Ankara ve Zonguldak hedefine göre ayarlan
mış olur . 

Düşünün bugün neden (karayolları ile de
miryolları rekabet edemiyor? Çünkü otomobi
le biniyorsunuz, otobüse biniyorsunuz, dolmu
şa biniyorsunuz.ve 6, 7, 8 «aat sonra Ankara -
İstanbul, - Haydarpaşa mesafesini katediyor-
sunuz. Fakat elcıkti'ikli trenler yapıldığı tak
dirde ki, plânlamanın bize verdiği 'bilgiye 
göre elektrik enerjisi tam mânası ile istihlâk 
edilmiyor ve kapasite gayet yüksektir ve kulla-

8 . 6 . 1965 O : 1 
nılamıyor. Ve bu mesele kullanma yoluna gi
recek ve demiryollar.nm gerek yük, gerek in
san taşıması asgari bir seviyeye düşecek. Çün
kü kömür ve mazotla işlemiyecek, trenler elek
trikle dşliyecek. Elbette İd, her hangi bir yol
cunun sabahleyin saat 8 de trene bindiği za
man, 4 saat sonra Ankara'ya ulaşacağını naza
ra alırsak ne otomobil, ne otobüs, ne de her 
hangi bir vasıta bununla reıkabet edemiye-
cektir. O itibarla demek kurtuluş yolu moder
nizasyondur. Bunu biran evvel plânlama ile 
anlaşarak atom hızı ile gerçekleştirmek lâzım
dır. 1 7 - 1 8 senede bu modernizasyonu devam 
etmesi demek zararın devam etmesidir. 

Dizelizasyona başlandı. Birisi biliyorsunuz 
Amerika'nın verdiği 10 milyon dolara, /komis
yonun raporunda da ve bâzı sözcülerin de de
diği gibi, 1905 senesinde değil, kısmen 1963 
ve kısmen de 1964 senesinde realize edilmiş 
bulunmaktadır. Fakat nihayet bu bize 40 ve es
ki dizeller de tamir edilmek suretiyle 45 dizel 
temin etmiştir. Halbuki plânlamanın plâna 
koyduğu ve icraya direktif verdiği bir şeye 
^3re, senede 500 dizel imal etmek gerekmekte
dir. Tahmin ederim ki, iki bin dizel Türkiye'
nin ihtiyacını bol bol karşılıyacaktır. Fakat, 
bu dizel fabrikası kurulduktan sonra, Türki
ye'nin ihtiyacı karşılandıktan sonra kalan 
fabrikalar ne olacaktır?.. Bu mühim bir mese
ledir. Bunun için de ecnebi şirketlerle ortalt-
la.ş-araüv fabrikalarımızı bu şekilde kurmak ve 
kendi ihtiyacımızı temin ettikten sonra Doğu 
memleketlerine, yakın Şark memleketlerine ih
raç yapmak meselesi geliyor. Trenlerin bir kıs
mı bugün 31 - 35 kilometre sürat yapar ve 51 ki
lometre de ekspresler yapar. Halbuki Fransa'da 
bugün modernizasyon sayesinde asgari sürat 150 
kilometredir. Japonya'da bu 210 kilometredir. 
Bu dizelâsyon ve elektrifikasyon meselesi yalnız 
insanların taşınması değil, aynı zamanda yük 
taşınmam bakımından da mühim bir hizmet gör
mektedir. Fakat burada üçüncü bir engel de, 
yani Demiryollarına zarar veren bir engel de, 
Nakliye Vergisidir. Nakliye Vergisi % 10 - 20, 
hattâ % 25 arasında değişmektedir. Geçen yıl, 
benim bulunduğum zaman bir şirket çıktı, 
86 milyon liralık cevher nakli için Devlet De
miryollarına teklif yaptı, hesabettik, bunu ran-
tabl bulmadık, çünkü kâr kalmıyordu, tabiî bu 
iş Karayollarına intikal etti. Bunun gibi yüz-
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lerce teklif vardır. Onun için Nakliye Vergisi 
bakımından Demiryollarının Maliye ile esaslı 
bir temasa geçerek klâsik bir vegicilik sistemin
den Maliyeyi ayırmak ve Nakliye Vergisini daha 
mâkul bir hadde indirecek olursa bu kaçan özel 
sektörün sermayeleri Demiryolları ile işlerini 
yaparlar. Ve üçüncü nokta da bilhassa Nakliye 
Vergisldir. Çünkü, Karayolları hiçbir vergi ver
meden bu taşımayı yapıyor. Devlet Demiryol
ları bir vergiye tabi olduğu için aradaki reka
bet meşru bir mahiyet almıyor. 

Personel meselesi arz ettiğim gibi mühim 
bir şey teşkil etmez. Ve personelden zaten ya
pılan hesaplara göre, yüzde beşten fazla da ta
sarruf temin edilemez. Onun dahi yapılmış ol
ması memlekette sosyal bir mesele yaratabilir. 
Personel meselesinin en kestirme yolu istihsali 
artırmak, bu dizel fabrikalarını kurmak, iş 
hacmini artırmak ve personeli kaydırmaktır. 
Yoksa personel tasarrufu memlekette büyük 
sosyal meseleler yaratabilir. Devlet Demiryolla
rı ile vaktimizin azlığı dolayısiyle daha fazla 
şey söyliyemiyeceğiz, yalnız Doğu mebuslarının 
da zaman zaman yaptıkları şikâyet var. Ege 
mebusları da aynı ıstırabı duyuyorlar. Bu ya
taklı vagonlar meselesi halen çok iptidai bir şe
kilde devam etmektedir. Ve medenî bir yataklı 
vagon seyahati ancak Ankara ile Haydarpaşa 
arasında mümkün olmaktadır. O da Avrupa'da-
ki emsaliyle mukayese edilemiyecek şekilde geri 
Olmasına rağmen. Ulaştırma Bakanlığının Ser
best Bölgeler Kanunu vardı. Zamanında bakan
lıkların mütalâasını sorduk. Maalesef bakanlık
lar bunu çok geciktirdiler. Bu kanun halledilir
se o zaman Türkiye'de mevcut fabrikalarımız 
sırf yük ve yolcu vagonuna hasredilmiş olacak, 
zaten onun dışında vagon imal etmemek gibi o 
zaman birçok ecnebi şirketlerin yataklı vagon 
yapmaları teminat altına gelmiş olacak, bu
nun da yegâne hal tarzı bu olacak. 

Şimdi, Denizcilik Bankası üzerinde çok fi
kirler vardır. Bu kısa zamanda bunların hep
sini sıkıştırmaya imkân yoktur. Yalnız şunu 
açıkça ifade edeyim ki, Denizcilik Bankası başı 
büyük bir bankadır. Çünkü Deniz Nakliyat Şir
ketinden olan şikâyet ve ıstıraplarda dalma bu 
bankanın isminin anılması ve haksız şikâyetle
re hedef olmasına sebebolmuştur. Yoksa Deniz
cilik Bankası kalifiyet ve idare meclisi iyi çalı
şan rasyonel bir teşekkülümüzdür. Ama başı 
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büyüktür. Birçok şeylere girer. En büyük derdi 
bu banka faizleri meselesidir. Sonra dış harca
malarıdır. Bunlar hallolduğu takdirde, büyük 
bir yükten kurtulur. Aynı zamanda bir ihmal 
ettiği husus vardır. Onun da biraz süratlenmesi 
lâzımdır. Denizcilik Bankasının en iyi çalışan 
ve zararla kapanmıyan kısmı bankacılık servi
sidir. Ben bu bankancılığı Avrupa'da bilhassa 
Almanya'da Münih ve Frankfurt'ta ve diğer 
büyük Avrupa liman şehirlerinde bu bankanın 
şubelerini açmak ve oradaki işçilerimizin birik
tirmek istediği paralarının bu şekilde memleke
timize intikal etmesini ve orada birçok karabor
sacıların yaratılmaması, hem de ecne'bi ellerde 
bulunan seyahat acantalarımızın Ibize kâfi dere
cede yolcu temin edemed'iğini, çünkü ecnebi 
şirketler bunlara muayyen bir yüzde nisbetin-
de kâr veriyorlar, fakat biz bunu sağlıyamadı-
ğımız için bize kâfi derecede müşteri ve turist 
temin edemediğini ve orada hazır parası da ol
duğuna göre bu memleketlerde şubeler açılma
sını temenni etmiştim. Ve bu henüz kuvveden 
fille çıkarılmadı. Eğer bu olursa o zaman ban
kacılık servisinin kârı daha çok artırılmış olur. 

Diğer bir Denizcilik Bankasının karşılaştığı 
ıstırap şudur : Bunu Etiban'k ve diğer banka* 
larla beraber mütalâa ederek, bu işi görelim, de
niyor. Şimdi, Denizcilik Bankası derken onun 
yanında armatörleri de hatırlamamak, onları 
değerlendirmemek mümkün değildir. Ben De
nizcilik Bankasının, Deniz Nakliyat Şirketinin 
ne derece kazanması uygun ise memleketimiz 
İçin, millî menfaatlerimiz için faydalı ise arma
törlerin kazancını da en azından aynı nisbette 
ve önemli telâkki ederim. Armatörler bugün 
kredi temin edemiyorlar. Ancak % 15 ile kredi 
temin ediyorlar. Dünyanın hiçbir tarafında 
armatörlere bu kadar yüksek faizli ve kısa va
deli ikrazat varit değildir ve görülmemiştir. 
Bunlara % 3 gibi kısa ve az faizli ve uzun 
vadeli ikrazlar yapılması lâzımdır. Bununda 
Rıhtım Vergisinin % 5 ni Denizcilik Banka
sına bir fon olarak ayırmak ve buradan bunla
rı besleme yoluna gitmiştik, bu da maalesef 
realize edilemedi. Kredi -Maritime hususi bir 
sektördür ve ihtisas ister, diğer bankacılıktan 
apayrı bir bilgiye ihtiyaç hissettiren bir saha
dır. Onun için Kredi - Maritime Bankası ne 
özel Sektör Yatırım Bankasında, ne Etibank-
tan ne şu ve ne de bu bankada temini mümkün 
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değildir. Bunun bilhassa Denizcilik Bankasının | 
sırf bankacılık kısmını biraz daha inkişaf 
ettirmek suretiyle ona tahsisi lâzımdır. 

Şimdi Yalova. Kaplıcalarına gelince; Yalova'-
daki tesislerde uluorta birtakım fikirler ileri 
sürülmektedir. Bu özel sektöre devredildi, Sağ
lık Bakanlığına devredildi. Hiçbirinden bir ne
tice alınamadı. Yine Büyük Atatürk'ün ilk teş
his ve tesbit ettiği gibi bunun en uygun sekli 
Denizcilik Bankasının servisleri içerisinde bir 
inkişaf sahası bulmasıdır. Çünkü buraya hariç 
ten gelecek yolcuyu dahilden gelecek yoîcuyu 
Denizcilik Bankasının gemileri taşıyacaktır Bi
naenaleyh, burada kurulan oteller ye turistik 
tesislerle Denizcilik Bankasının tam bir koordi
nasyon halinde bulunması zaruridir. Ama, bu
günkü şekline ben de taraftar değilim. Acına-
nacak bir şekildedir. Bunu İktisadi Kurula 
sevk ettik. Orman kısmına, Ziraat Vekâletine 
Millî Saraylarda bulunan kısmını da Denizci-
lik Bankasına devrettikten sonra Sağlık ve Sos- ı 
yal Yardım Bakanlığı ile olan irtibatını ayır-
detmek ve mülkiyetini de bunun Denizcilik 
Bankasına verdikten sonra turistik değerde üç 
esasa istinaden yeni oteller açılmasına ve bun- | 
larm Denizcilik Bankasına kalmasına tarafta
rım. Yalnız bugünkü şekliyle değil. O bakım
dan Karma Komisyonla beraberim. Yani bu
günkü şekliyle bunun idamesi mümkün değil
dir. 

Şimdi, PTT den bahsetmiyeyim. Çünkü PTT 
hakikaten iyi bir dimağa malik olmuştur. Yük
sek idare kademesi değişmiş, tanı bir rasyo-
nalizasyon içinde1 çalışmaktadır. Yalnız bu iki 
bin hatlık ihale meselesinde bilhassa süratle 
bunun yürümesi ve PTT den kaçırılmış olan 
eski kıymetlerin de alınması, yeni idareden çok 
haklı bir temenni olarak istemek hakkımızdır. 

Bir de hacizli telefonlar meselesi vardır. 
Bu da senede 5 milyon zarara mucibolmaktadır. 

PTT telefonlara haciz konulabilmesi. Benim 
zamanımda İcra İflâs Kanunu tadil edilirken 
bunu önlemek istedik, fakat çok klâsik ölçü
lerle Meclis Adalet Encümeni bu İcra İflâs 
Kanununa girmez, ay m bir kanun mevzuudur, 
dedi. Halbuki telefon artık lüks olmaktan çık
mıştır, umumi hayatımıza karışmıştır. Ve icra 
dairelerince bu işler infaz edilmektedir. Bu 
kanunun içerisinde hallü faslledilmesi müm
kündü. Olmadığına göre, umum müdürlüğün 
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bugünkü bilançolarının belirttiği hakikat karşı
sında yani bir kanun hazırlayıp biran evvel 
Bakanlar Kuruluna ve Parlâmentoya gönder
mesi gerekmektedir. Ayrıca mekanik telefon 
meselesi de var, bunu geçiyorum. Şimdi gele
lim uçaklarımızın durumuna : 

Buradaki, konuşmamı da mümkün olduğu 
kadar ihtisar edeceğim. Bâzı grup sözcüleri de
diler ki, dış seferler şöyle zarar ediyor, böyle 
zarar ediyor. Dış seferlerin zarar etmesi gayet 
tabiidir. Çünkü biz bugün jet alınış değiliz. 
Jet alamadığımız için Avrupa iJe tam bir re
kabet halinde değiliz. Ama, şunu söyliyeyim ki, 
mesuliyet zamanımda ihdas edilen üç dış hat
tan birisi İsrail hattı bugün kârdadır. Zararda 
değildir. Diğerleri de kâra geçebilir. Ve Ha
vayolları personeli iyi bir çalışına içersindedir. 
Fakat ellerinde vasıtaları yoktur. Jet meselesi 
de halledilmelidir. 

lTçak servisine gelince : Bu uçaklar indik
ten sonra yolcuların bagajlarının alınıp da ter-
minala kadar götürülmesi, uçak servisine ait bir 
iştir. Bütün dünyada, havayollarından ayrı ola
rak bu işler görülür. Bizde şimdiye kadar bu 
şirketin başına kalifiye eleman getirilmediği 
ve hep kayırma yolundan gidildiği için maale
sef zarara girdi. Aldığım haberlere göre bu 
müessesenin kurucusu olan zat tekrar iş başına 
getirildikten sonra bu sene ilk defa olarak 
kâra geçmiş, bunu bilançoda göremedik. Çünkü 
1964 senesi karı bilançoya geçmemiştir. Eğer 
bu zat da iyi çalışmıyorsa nihayet zararlarının 
kaynağım tesbit ederek, bunun Havayolların
dan ayrı bir müdürlük halinde tutulmasın
da ben daha büyük fayda görüyorum. Çünkü 
bütün dünyada da aynı şekildedir. Sonra Ha
vayolları bugün zarardadır, bunu da onun içe
risine katacak olursak Havayollarında zarar 
miktarını bir kat daha artırmış olacağız. Evet 
benim aldığım hususi haberlere göre, uçak 
servisi kâra geçmişse bunu Havayolları kendi 
bünyesine almak suretiyle zararını kapatmak 
için bir vesile olamaz. Bunun da Havayolla
rından ayrı olarak mütalâa edilmesinin faydalı 
olduğuna kaaniim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım, vaktin gecik
miş olması itibariyle bu kadarla iktifa ediyorum, 
hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN - Komisyon!. Hükümet?.. Buyu
run Sayın San. 
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HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Başkan vakit çok geçti. Saat da bire yak
laştı arkadaşlar da azaldılar. Eğer tensibeder-
seniz Vekil Bey konuşmalarını öğleden sonra ar
kadaşların daha fazla olduğu bir zamanda yap
sınlar. 

BAŞKAN — Efendim, programımız tam 
saat birde bitecek. Devamı bilâhara yapılacak
tır. Buyurun efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI MİTHAT SAN 
(Gaziantep Milletvekili) — Sayın Başkan, muh
terem senatörler, günlerden beri bu mukaddes 
çatı altında ve Yüksek Huzurlarınızda devam 
eden müzakereler İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
hesap ve bilançolarının tetkiki sonunda bu te
şekkülleri sevk ve idare edenlerin ibra edilip 
veya edilmemesi keyfiyetidir. Bugün de Ba
kanlığıma ait İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
hesap verme sıfat ve haysiyetiyle bendeniz hu
zurlarınızda bulunuyorum. 

Grupları ve şahısları adına konuşan sayın 
senatörleri büyük bir dikkatle ve itinayla din
ledim. Engin müsamahanıza sığınarak bâzı 
hususları arz etmeye cesaret edeceğim. 

Sayın senatörler, yüksek malûmunuz oldu
ğu üzere milletten vergi olarak toplanan para
larla tesis edilmiş bulunan ve sermayeleri yekû
nu 50 milyarın üzerinde bulunduğu rivayet 
edilen İktisadi Devlet Teşekküllerinin Yüksek 
Senato önünde kâr ve zarar muhasebesi yapı
lacak, bilançoları tetkik edilerek şayet bu iş
letmelerle icra mevkiinde bulunan .şahısların 
veya heyetlerin bir kusuru varsa tebarüz etti
rilerek esbabına tevessül edilmiş olması lâzım-
gelecektir. Hal böyle iken şurasını arz edeyim 
ki, bugün yüksek huzurunuzda söylenen söz
leri, serd edilen mütalâa ve temennileri ben
deniz birinci defa olarak Bütçe Komisyonunda 
dinlemiştim. İkinci defa bütçe müzakereleri 
dolayısiyle, yine yüksek huzurlarınızda dinle
miştim. Üçüncü defa olarak yine bütçe müza
keresi sıfatiyle Büyük Millet Meclisinde dinle
dim. Bu kere ise, dördüncü olarak ilk defa 
Bütçe Komisyonunda aldığım notlar içinde ha
zırladığım cevapları Huzuru Âlinizde tekrarla
mak mevkiinde bulunuyorum. Değerli senatör
ler, cesaretimi -mazur görmenizi hassaten istir
ham ederek arz edeyim ki, aynı hususları Büt
çe Komisyonu için hazırladığım cevabı notlar-
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dan dördüncü defa ve bir plâk sadakatiyle tek
rarlamak suretiyle vazifemi yerine getirdiği
me kaani olamıyorum ve kendimi buna mandı
ra iniyorum. Hele 468 sayılı Kanunun uygulan
masının ilk yılı olması münasebetiyle bu sene-
ki müzakerelerin gelecek yıllara emsal teşkil 
edeceğinden müzakere usulündeki prensiplerin 
adı geçen kanunun esas ruh ve espirisine uygun 
bir şekilde cereyan etmesini zaruri görmekte
yim. Ancak bu suretledir ki, önümüzdeki yıl
larda müzakerelerin prosedürü teessüs etmiş 
olacaktır. 

Sayın senatörler, kanaatimce müzakerele
rin ağırlık noktası tetkik edilecek döneme ait 
bilanço kâr ve zarar hesaplariyle bu devreye 
ait faaliyetler üzerinde teksif edilmelidir. An
cak bu suretledir ki teşekkülün başında bulu
nan ve mesul meVkide olan icra organları ve 
yönetim kurullarının ibra edilip edilemiyeceği 
hakkında salim bir hükme ve neticeye varmak 
mümkün olacaktır. Şurasını arz edeyim ki, sa
yın senatörlerin tenkid ve temennileri bize ve 
bilhassa murakabe konusu olan teşekküllere 
çalışmalarında rehber olacaktır. Ancak bu 
müzakerelere Yüksek Murakabe Heyeti rapor
larının ve bunun üzerinde Karma Komisyon 
tarafından yapılan çalışmalar sonunda düzen
lenen raporların esas alınması müzakerelerin 
selâmetle yürütülmesi bakımından zaruri ve 
faydalıdır. Yüksek Murakabe Heyeti Kanunu
nun şimdiye kadar çıkarılamamış olmasının bu 
heyetin çalışmalarını güçleştirdiğini yüksek hu
zurunuzda tebarüz ettirmeyi insafla yerine ge
tirilmesi icabeden bir vazife saymaktayım. 
Haddizatında ibra edilip edilmiyecek olanlar, 
İktisadi Devlet Teşebbüslerinin başında bulu
nan genel müdürler ve yönetim kurulları oldu
ğundan, yüksek huzurunuzda sorulan hususla
rın kendileri tarafından cevaplandırılmalarının 
kanunun ruhuna daha uygun olacağı mütalâa-

sındayım. Sayın senatörler yüksek mesainizin 
müspet bir surette tetevvücetmesine önümüz
de bulunan hayatî problemin sağlam ve esaslı 
temellere oturtulmasına ve kanunun ruhuna 
uygun prensipleri vaz'ederek gelecek yıllarda 
tatbik edilecek prosedürün vücut bulmasına ve 
trodiksiyonunun teşekküle yardım edeceğine 
inandığım bu istifhamlarımın hüsnü telâkki 
edileceğini ümidederek hepinizi hürmetle se-
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lamlarım. Şayet muhterem arkadaşlarımdan | 
şahsıma taallûk eden sorular sormak istiyenleı 
varsa bunları da cevaplandırmaya amade ol
duğumu arz ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Genel müdürler içinde görüş
mek istiyen? Yok. Komisyon adına Sayın İs 
'keneler Cenap Ege. (Öğleden sonra sesleri) ]? 
dakikamız var efendim. 

KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİ KAT?-
MA KOMİSYONU ADINA İSKENDER CE-
NAP EGE (Aydın) — Sayın Başkan, Yüce Se
natonun sayın üyeleri, sözlerime Sayın Ulaş
tırma Bakanmm 440 ve 468 sayılı kanunlanr 
ışığında Kamu İktisadi Devlet Teşebbüslerini 
re organizasyona ve bu reorganizasyona bağb 
olarak Parlâmentoda bilanço kâr ve zarar he- I 
sap^armm ne şekilde müzakere edilmesi hak- I 
kındaki çok yerinde ve isabetli sözlerinden h;ı- I 
reketfe bağlıyacağım. Muhterem arkadaşların I 
günlerdir devam eden müzakerelerde bunu AlJ I 
komisyon^rdan başlayıp Karma Komisyond- I 
ifade ettiğimiz ve sonra yüksek huzurunuzda I 
da ifadeye çalıştığımız gibi, Kamu İktisad" I 
Devlet Teşebbüslerinin ibra mevzuu ile ilgi1' I 
müzakerelerde bu şekilde hem Senatoda ve her- I 
de MeeMste ilk defa bir müzakere usulü aeıknğ~ I 
için. bâzı husus1 arda acemilikTer yantığıırrr I 
aşikârdır. Ve bu kelimeyi samimiyetinize gü- I 
venerek ifade ediyorum. Bâzı arkadaşlarım d~ I 
aym şekilde bu kürsüden aynı kelimeyi ifad' I 
etmislcrd'r. Sunun için ifade etmek isterim kî • I 
buraca müzakereyi gerektiren r a m r Yü^so1 I 
Heyetinizin adma vazife gören 50 kişilik Kar- I 
n a Komisyonun hazırladığı rapor olması p*ere. I 
kir. Ve müzakerecin, münakaşaların esasın- I 
bu raporun teşkil etmesi lâzımgelir. Maalesef I 
daha evvelki müzakerelerde de bu hususu be- I 
lirtmek imkânım tam mânas:"yle bulamadık I 
Her hangi bir işletmenin Yüksek Denetleme I 
Kurulundan gelen, Başbakanlık kanaliyle ge
len raporları, bunlara ek raporlar ve Karm.° I 
Komisyon adma raportör olarak vazife gör^r I 
Alt komisyonların çalışmaları, Karma Komis- I 
yonda müzakere ediliyor. Bu müzakereler es- I 
nasmda i letme ileri gelenleri başta saym I 
umum müdürler olmak üzere, Yüksek Denet- I 
lcme Kurulu Saym Başkanı ve üyeleri bulun- I 
rrak üzere Hükümet temsilciler.min daveti ve I 
Karma Komisyonun bunlarla birlikte yaptığ I 
toplantıda meseleleri a rk ve amik konuşulur- 1 
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ken, esas olarak ele alman Yüksek Denetleme 
Kurulunun raporu oluyor. Ama buna ilâveten 
ok raporlar işletmelerin bu husustaki düşünce-
'cri, ve cevabi notları, yazıları, karşılıklı şifa
hi müzakereler, komisyonda baştan sonuna ka
dar zabıt haline getiriliyor ve bütün bu yapı-
'an müzakerelerin ışığında, komisyon üyeleri
nin madde madde her hususu oylamaları netice
sinde Yüksek Huzurunuza sevk edilen raporun, 
yani Kamu iktisadi Devlet Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu raporu meydana geliyor. Ve o 
meydana gelen rapor artık ne şu partinin, ne 
bu partinin ne şu başkanın, ne şu üyenin değil, 
tümüyle Karma Komisyonun malıdır. Bu ba
kımdan bâzı husus^rda zaman zaman komis
yonun almış olduğu o kararları veya almamış 
olduğu kararları almış gösteren konuşmalara 
komisyon üye1 eri olarak reaksiyon gösterme
miz tabiî olarak adınıza vazife göre Karma Ko
misyonun burada mümessilleri olarak bulma
mızdan ibarettir. Yoksa şahsi hiçbir endişe
nin ve havanın içinde değiliz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu açıklamayı 
yaptıktan sonra bizzat ismimden bahsettiği için 
H. H. P. adma konuşma yapan S aym Ekrem 
('Wlen'c şahsnn tefekkür ederim. Ben de ken
dilerinin düşündükleri gibi düşünmüştüm. Alt 
Komisyonda çalışan arka^as^arm ulaştırma 
•nevzıuıyba ilgiU, Dördüncü Komisyonda çalı
dan arkadaşlarınım gösterdik^ri gayret, bil
hassa Yüksek Denetleme Kumlunun Sayın Baş
kam ve üye1erinin bu mevzndaki titiz çalışma
ları ayrıca vazifeleri istanbul'da bulunmasma 
rağmen istanbul ve Ankara'da bulunan işlet-
— pVnnm basta umum müdürleri olmak üzere 
ilgilileri, komisyonlara çok büyük bir dikkat 
ve hassasiyetle katılmalarından dolayı rapor
ların hazırlanmasında hakikaten çok büyük 
emekleri geçmiş bize birçok imkânlar ve ilham
lar vermiş olmalarından dolayı, Yüksek Huzu
runuzda hepsine ayrı ayrı teşekkür etmeyi Alt 
Komisyon adma vazife bilirim. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin ulaş
tırma politikası maalesef tam mânasiylc tesbit 
edilmemiştir. Ve bugün ulaştırma sektörü için
de, bu ister kamu sektörü olsun, ister özel sek
tör olsun bir koordine çalışma yoksa ve ulaş
tırmada bir başıboşluk varsa bunun en büyük 
sebebi Türkiye'nin kara, deniz ve hava ulaştır-
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masının politikasının tam mânasiyle tesbit 
edilip ortaya konmuş olmamasmdandır. Bu 
meselede gerçekten çok geç kalınmıştır. Me
selâ Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
ile karayolu özel taşıtlarının ki, bunlar şahıs ve 
Şirket olabilir, karşılıklı rekabetleri muvacehe
sinde meydana gelen faydalı bir rekabet de
ğildir. Millî ekonomimizi zedeliyen bir hal al
masının sebibi, demiryolculukla, karayolcuîu-
ğunun ulaştırma mevzuunda hangisinin nereye 
kadar,- hangisinin ne derecede, hangi kısımlar
da vazife alması gerektiği ve böylelikle haki
katen günden güne yükü artan ulaştırma prob
leminin halli yoluna gidilmemesinden doğmuş
tur. Bir kere gerçekleri dile getirmek ve bu 
gerçekleri dile getirirken şu veya bu zümre, su 
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veya bu şahıs, şu veya bu devir değil, memle
ketin âli menfaatlerinin gerektirdiği istikamet
te memleketi kalkındırmak için alınacak ted
birlerin neler olduğunu tesbit edebilmek için 
hata ve sevaplariyle işletmeler olsun, Hükü
met politikası olsun bunların ortaya konması 
lâzımdır. Bunlar ortaya konabildiği nisbette 
eğri çizgiyi, bize, doğru çizgiyi gösterecek ve 
böylece yolumuzu daha kolay bulup gayemize 
daha çabuk varacağız. 

BAŞKAN — Sayın Ege konuşmanız devam 
edecek galiba. Özür dileyeceğim. Saat 14,30 da 
Birleşime devam etmek üzere oturumu kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 13,05 

Î K Î N C Î O T Ü S Ü M 
Açılma saati: 14,30 

BAŞKAN —. Ba?kanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Ahmst Naci A n (Kırklareli), Mustafa Yılmas tnceoğlu (Afyon Karahisar) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum, gündeme 
devam ediyoruz. Buyurun Sayın Ege. 

KAMU ÎKTÎSADÎ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU ADINA İSKENDER CE
NAP EGE (Aydın) — Muhterem arkadaşlarımı, 
öğleden evvel yarını kalan konuşmama devam et
mek istiyorum müsaadenizle. Ulaştırma politika
sından > bahsederken, bugün Türkiye'de Devlet 
adına ulaştırma mevzularını kim, hangi makam
lar alâkalıdır bunları da düşünmek mecburiye
tindeyiz. Türkiye'de ister Devlet Demiryolları, 
ister Karayolları olsun bu ulaştırma ile ilgili 
yatırım işleri Bayındırlık Bakanlığı tarafından 
yürütülür. Bakımı, idamesi ve işletmesi de Dev
let Demiryollarının, Umum Müdürlük tarafından 
yapılır fakat siyasi bakımdan Ulaştırma Bakan
lığına bağlıdır. Şimdi burada mühim olan nok
ta şudur: Aynı hizmetin yapılmasında ve yü
rütülmesinde ayrı ayrı iki Bakanlık vazife görü

yor ve bu iki baıkanlık arasında tam mânası ile 
bir koordinasyon olmadığından dolayı da bugün
kü ulaştırma meselemiz ve dâvamız maalesef ar
zu edilen seviyeye ve dereceye ulaşamıyor. Bu 
koordinasyon mevzuu yalnız ulaştırma meselele
rinde değil, bizim birçok işletmelerimizin ve ba
kanlıklarımızın müşterok çalışmasından maalesef 
yerine getirilemiyen ve bundan mütevellit bir
çok çatışmalara anlaşmazlıklara sebobolan bir 
mevzudur. Bu bakımdan Türkiye'de her ne ka
dar Kamu İktisadi Devlet Teşekkülleri içerisin
de mütalâa edilip, ulaştırma işleriyle alâkalı iş
letmelerin iktisadi ve ticari görüşler içerisinde 
yürütülmesi. 440 sayılı Kanuna bağlı olarak yü
rütülmesi lâzımgeliyorsa da, muhakak olan bir 
mesele vardır. O da, Devletin ve Hükümetin ulaş
tırma mevzuu ile yakından alâıkadar olması ve 
gerekli mevzuatı, gerekli politikayı ortaya koy
masıdır. Ulaştırma meselesi yalnız işletmecilik 
ıbakımından değil, yatırım mevzuları bakımından 
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da tamamen Ulaştırma Bakanlığında toplanması 
yerinde olacağı (kanaatindeyiz. 

Efendim, bu noktalara niçin temas ediyoruz. 
Bilanço tetkiki, kâr ve zarar hesaplarını ortaya 
koyabilmek için bunların tevellüdettiği noktala
rı ve menşei teslbit etmek mecburiyetinde olduğu
muz için. Bugün diğer Kamu İktisadi Devlet 
Teşebbüslerinde olduğu gibi PTT de olsun, Tür
kiye Gumlhuriyeti Devlet Demiryollarında, De
nizcilik Bankasında, Denizyolları işletmesinde 
olsun, Devlet Havayollarında olsun, verimlilik 
ve kârlılık anlayışını, verimlilik ve kârlılığı sağ
lamayı baltalıyan menfi tesirler yapan sebepler 
üzerinde durulması icalbeder. Bu da yine seneler
dir Türkiye'de İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
çalışmalarını Devlet ve Hükümet olarak bâ&ı si
yasi tesirlerin altında bırakılması başta gelir İd, 
buna işletmeler için dış tesirler diyebiliriz. Bir 
plânı, programı yapılır, iş programı yapılır, ona 
göre bütçesini hazırlar, bir çalışma temposu içi
ne girecektir. Bunu kârlılık ve verimlilik nokta
sından nazarı itibara alması icabeder. 440 sayılı 
Kanun çıkmadan da yine bu noktaların göz önün
de tutulması icabederdi, eski kanunlarda da. Ama 
bakarsınız bâzı siyasi tesirler ve müdahaleler bu 
çalışmaları gerekdiği hızda, gerektiği ehemlmi-
yette yürütmek imkânı vermez, bu bir. İkincisi 
iç tesirler. Kârlılık ve verimliliğe tesir ediyor. 
O da sık sık idarecilerin değiştirilmesi. Bu çok 
mühim mevzu. Siyasi endişelerle idarecilerin ye
rinden ayrılması veya ayrılmaya mecbur kalması 
gibi hususlar bu işletmelerin verimli olmasına 
ve verimi artırmasına engel oluyor . 

VASFİ GERGER (Urfa) — Arkadaşımdan 
buna bir .misal vermesini rica ediyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Ne 
bakımdan efendim? 

VASFİ GERGER (Urfa) — Verimli olma
ması hakkında bir misal verir misiniz? 

BAŞKAN —• Karşılıklı konuşmamanızı rica 
ederim, öğrenmek isterseniz soru sorarsınız Sa
yın Gerger. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Efendim ben İktisadi Devlet Teşekküllerinin ça
lışmalarında umumi olarak nazarı itibara alın
ması lâzmıgelen fakat nazarı itibara almmıy-an 
hususları ifade etmek istiyorum. Eğer Sayın Ger
ger bu mevzuda misal isterlerse, bir tane değil, 
tonla misal verebilirim.- Sadece PTT Umum Mü
dürlüğünün beş altı senede değiştirdiği umum 
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müdür sayısını nazarı itibara alırsanız her hal
de benim ifade etmek istediğimin ne olduğunu 
siz do takdir buyurursunuz. 

VASFI GERGER (Urfa) — Teşekkür ede
rim, öğrenelim. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Hayır bunları zatıâliniz benden daha iyi bilirsi
niz, her nedense bize sormak ihtiyacını duyarsı
nız, bilmiyorum. 

Yalnız, ben bu noktada ısrar ederek bir mi
sal vereceğim. Bana Japonya'dan on senedir, 
Japon Radyoları Umum Müdürlüğünden, An
kara Radyosu Umum Müdürlüğü diye hâlâ bir 
bülten gelir. Bana gelir. Ve Ankara Radyosu
nun da yirmi senelik bir mazisi vardır. Ben 
yirminci müdür olarak, on uzun kalan adam ola
rak üçbuçıık sene Ankara Radyosunda bulun
dum. Bu misali de şahsımdan vermiş oluyorum. 
Bütün bu söylediklerimi özetlemek icabederse 
bir cümle ile; Devlet, İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin normal, plânlı ve programlı çalışmasını, 
5 Yıllık Plâna göre kendisine verilen vazifeleri 
yapmasını sadece kolaylaştıran, buna engel 
teşkil eden hiçbir müdahalede bulunmamalıdır. 

Ulaştırma hizmetlerinin, ne derecede ehem
miyetli olduğu hepimizce malûmdur. Ve gün
den güne bu 'hizmetlerin artmakta olduğu da he
pimizin bildiği bir gerçektir. Ulaştırma hiz
metleri ve bu arada haberleşme mevzuu PTT nin, 
gördüğü âmme fonksiyonu da ortadadır. İkti
sadi Devlet Teşekküllerini tetkik ederken gö
rüyoruz ki, her İktisadi Devlet Teşekkülünün 
kendisine göre bir fonksiyonu vardır. Ama 
bunların arasında âmme hizmeti görenlerin hu
susiyeti muhakkak ki, daha başkadır. Onları tet
kik ederken sadece kârlılık ve verimlilik nazarı 
itibara alınmaz. Bâzı arkadaşlarımızın da haklı 
olarak ifade ettikleri gibi âmme hizmeti gören 
müesseselerin yapacakları hizmette sadece ve
rim, sadece kâr düşünülmez. Bu müesseselerde 
zaten imkân nisbetinde âmme hizmetini yerine 
getirmeye1 çalışmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarını, Sayın Ferit Alp-
iskender'in dokunduğu bir husus vardır. Buna 
olduğu gibi iştirak ediyoruz. Bugün Kamu İk
tisadi Devlet Teşebbüslerinin pek çoğunda ol
duğu gibi ulaştırma sektöründe de çekilen sı
kıntıların başında bu faiz meselesi geliyor. Alın
mış olan kredilerin meydana getirdiği faizlerin 
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çok ağıi' olmasından mütevellit bu inletmeler I 
birçok faiz ödemek mecburiyetindedir. Bu da 
faizin alınacağı yeri iyice tesbit etmek, uzun 
vadeli, az faizli kredilerin bulunabilmesi ve 
dalıa çıkar noktası, imkân bulunduğu nisbette 
sermayeyi artırma imkânına doğru gitmektir. 

Bir de, bu işletmelerin yine müşterek dâva
sı ki, derece derece hepsinde vardır, PTT de, 
Türkiye Cum'huriyeti Devlet Demiryollarında, 
Denizcilik Bankasında, filân, diğerlerinin hepi-
siude meslekin icabettirdiği eğitimi vermek 
mevzuu... Bu çok mühimdir. Meselâ, esbabı me-
salihlc her gün karsı karsıya olan ve telefon 
vasıtasiyle lıer çeşit vatandaşın karşısına çı
kan, PTT hizmetini gören personelik çok iyi 
yetişmesi lâzımdır. Hem hizmetin aksamadan 
yürütmesi, randımanını artırabilmesi, ayın za
manda iş münasebeti olan insanların hizmetin
de bulunduğu kişilerin, hizmetini gören perso
nelin güler yüzlü olması, işini bilir olması, te
mas halinde olduğu insanları incitmeden hiz
meti görmesi ve yerine getirmesi icabeden, hu
suslardır. Bunların söz olarak ifade edilmesi 
gayet kolay, fakat tatbikatta her gün pek ço
ğumuzun başına gelen üzücü hâdiselere sebebi
yet veren, yetişmemiş personelin yarattığı bir 
çok üzücü ve vazifeyi geciktirici, neticeye men
fi tesir edici davranışlardır ki, eğitim mevzu-
unıın ele alınması kademe kademe her mesele
de, buna ehemmiyet; verilmesi lâzımdır. Onun 
için misallerle uzun uzun vaktinizi almak iste
miyorum. Heı yerde, her şeyde bu böyledir. 
Bir trende, vapurda seyahatimizde hepimizin 
daima karşılaştığımız ve şikâyetçi bulunduğu
muz meselelerdir ki, bunu idarenin başında bu
lunan idareciler de bilirler. Fakat eğitim mev
zuu bir süs meselesi gibi bir kenara itilmiştir. 
Gerekli tahsisat verilmemiş, gerekli eleman bu
lunmamış, mütehassısları yoktur ve bunlara, ka
vuşamadıkları için de, eğitim işleri daima aksa
mış ve istenilen şekilde yürütülememiştir. Son 
zamanlarda bu işlerin ehemmiyetle ele alınmak- I 
ta olduğunu ilgililerden öğreniyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, ulaştırma sektörü 
içerisinde kendisinden en çok bahsedilen ve 
haklı veya haksız pek çok tarizlere uğrıyan, 
işletme Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryol-
larıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryol
larının bir tarihî gelişmesi vardır. Türkiye'de 
demiryolu nasıl başlamıştır1? Yabancı şirketler 1 
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ilk önce Türkiye'de demiryolunu nasıl kurmuş
lardır. Ve ayrı ayrı şirketlerin meydana getir
diği bu demiryolları standart değildir, birbir
lerinden farklı olmaları dolayısiyle. Sonradan 
Cumhuriyetle beraber devraldığımızda, onların 
iktisadi olmayışı, standart olmayışı, yeniden ku
rulan demiryollarının devrin icabı o zamanın 
anlayışı içinde iktisadiliği fazla nazarı dikkate 
alınamamış, sadece askerî bâzı düşüncelerle ku
rulmuş olmaları bugün işletme elindeki mev
cut hatların tekniğin icabettirdiği ileri bir iş
letmeciliğe imkân veraıiyecek durumda olduğu 
aşikârdır. Sonra bir nokta daha var, Türkiye 
mesai - sathi itibariyle çok geniş bir satha mâ
liktir. Ve bu satıh da arızalıdır, demiryolunun 
kurulması kolay iş değildir, masraflıdır. Bil
hassa İkinci Dünya Savaşında, demiryolları 
üzerinde umumi olarak dünyada bâzı anlayış 
farklılığı doğmuş, Devlet Demiryolları siyase
tinden vazgeçilmeye kalkışılmış ve bu durum 
memleketimize de siıayet etmiştir. Bunların bu 
tesirlerinde de kaimmiş olması ve bir müddet 
memleketimizde karayollarının süratle inkişaf 
etmesi ve bu inkişaf esnasında demiryolu po
litikası ile, karayolu politikasının hiçbir zaman 
bağdaşamaz, sanki yanyana geleınezmiş gibi ay
rı ayrı bir anlayışla yürütülmesi keyfiyeti de
miryolunun aleyhine neticelenmiştir. Bugün ar-
tik anlaşılmıştır ki, demiryolu bir kenara iti
lip demiryollarının yapacağı, onun göreceği hiz
metin karayolları vasi t asiyle yapılması, kara
yolları taşıtları ile yaptırılması imkân dâhilin
de değildir. Karayolu ile demiryolunun ayrı ay
rı fonksiyonları vardır. Her ikisi de kullanıl
malıdır. kullanılması lâzımdır. 

Sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi 
bunları yaparken hangisinden ne derece istifa
de edileceğini daha önceden tesbit etmek lâzım
dır. Devlet Demiryollarının bugün zarar içinde 
bulunması yavaş yavaş giderilmiş olur. Zaten 
bâzı arkadaşlarımızın da ifade ettikleri gibi 
hepimizin malünmdur. Demiryolu meselesi sa
dece iktisadi düşüncelerle demiryolu kurul
maz ve sadece kârlılık mevvAiubahsolmaz. Yal
nız zararın asgariye indirilınıesi için tedbirler 
alınır ve ibu tedbirlerin 'bugün memleketimizde 
alınmasına imkân vardır. Bu imkânlar kullanıl
dığı takdirde, Demiryollarmm içinde bulundu
ğu bugünkü zararlı vaziyetinden kurtulması 
'kolaylaşır. Yalnız demiryollarının hem. hat ba-
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kınımdan, hem lokomatif bakımından, hem va
gon bakımından ister yolcu, ister yük vagonu 
olsun beş yıllık plânda teslbit edilen yatırım 
miktarı tamamen karşılanalbilirse demiryolu 
siyasetimizin '.bugünkünden daha muvaffak ha
le gireceği ve geleceği muhakkaJktır. Sürat, 
ucuzluk, emniyet ve konfor gibi dört unsuru 
modern anlayış ve işletmecilik içerisinde tatlbik 
etmek imkânını bulabilirse, demiryolu işletmesi 
Ibugünkü zararlı vaziyetinden kurtarılabilir. 
Bunu sadece bir iç bünye meselesi olarak efen
dim bugün Devlet Demiryolları içerisinde çok 
fazla personel vardır, çoik fazla işçi vardır, iş
te demiryolları iyi idare edilememektedir. Bu 
zararların sebebi idarecilerin iyi olmayışı, per
sonelin yetişmiş bulunmayışı filân gibi sadece 
müessesenin bünyesine ait bir meseleymiş gibi 
ifade etmek biraz fasla 'bu müesseseye yüklen
mek olur düşüncesindeyiz. Müessesenin perso
nel meselesinden yetişmiş eleman işletmecilik 
ve idare kademelerindeki idari noksanları ola
bilir, 'bunların da giderilmesi lâzımdır. Bünye 
içerisinde bu noksanların giderilmesi için ted
birler alınması şarttır. Alınmalıdır, alınacak
tır. Ancak demiryollarının umumi meselesi bil
hassa karayolları ile mukayese eden arkadaşla
rımızın mukayeselerinde işte, nir vatandaş çı
kıyor 'bir 'Otolbüs alıyor, kâr ediyor da Demir
yolları nasıl kâr edemiyor, filân gibi ıbasi't mu
kayeselerin ilerisindedir. Bir defa ulaştırma 
mevzuunda demiryolları 'karayolları ulaştırma
sı ile vergilerin kanunların karşısında aynı hak
lara sahip hale getirilmelidir. 

Demiryolları kendi yoluna kendisi bakar, 
'kendisi tamir eder, üstelik bundan Devlete ver
gi verir. Karayollarını Devlet yapar onun üze
rinde karayolları taşıtları kendi arzu ettikleri 
gibi sefer yapar. Bir iş ve çalışma programı 
yoktur. Çalışmasının neticesinde bir amortis
man düşünmediğinden, aldığı aracı ne kadar 
'kullanır, kaç sene kullanır, kaç tonluk bir kam
yona kaç ton yükletir. Bundan dolayı yollar 
ne zarar görür. O elinde üç yıllık, beş yıllık 
ömrü olan taşıtın bir yıldan, (bilmem altı aya 
inmesi her hangi bir kazaya uğraması, bunla
rın karşısında bir sigorta mevzuu olmamak gi-
<bi, millî servete tesir eden faktörler hesaba alın
mazsa o zaman tabiî ki, bu nıuikayese haklı gi
bi görünür. 
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BAŞKAN — Sayın Ege, bir hususu arz ede

ceğim. Zatıâliniz Komisyon adına konuşuyor
sunuz. Sayın üyelerin komisyonun raporuna 
müteveccih olan hususlarını cevaplandırmamız 
lâzım. Bu hususa itina göstermenizi istirham 
edeceğim. Şahsınız adına konuşmuyorsunuz. 

KAMU İKTİSADI TEŞEBBÜSLERİ KAK
MA KOMİSYONU ADINA İSKENDER CE
NAP EGE (Devamla) — Misal tam üzerine gel
di Sayın Başkanım. Oür/kü ibir arkadaşımız bu
rada Devlet Demiryollarını tenkid ederken, bir 
tek arabayla bir tek kamyonla Devlet Demir
yollarının bütün imkânlarını karşılaştırdı ve 
bu şekildeki misaller ilk bakışta hakikaten in
sana cazip gibi geliyor. 

BAŞKAN — Tunceli'den 'bahsettiler, orada 
zaten DD yok efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Efendim, şimdi PTT mevzuuna geçiyorum mü
saadenizle. Bütün arkadaşlarım [konuşmaların
da PTT den bahsederken, PTT yi verimli olma
sından iyi ıbir idareye mazhar olmasından do
layı övdüler, tebrik ettiler. Bunlara iştirak edi
yoruz. Ancak, işletmelerin fonksiyonlarını da 
nazarı itibara almak gerektiğini gözden ırak 
tutmamak lâzımdır. PTT nin hizmet sahası ile 
(bugün PTT nin bu hizmeti karşısında hir'bir 
rakip olmadan yaptığını da göz önüne almak 
lâzımdır. Kaldı ki, PTT nin çalışmaları yıllarca 
evvel plâna, programa 'bağlanmıştır. Tâ 1954 -
1956 da 30 hin otomatik telefon mevzuu ele 
alınmıştır. 195G da 13 700 hatlık ve 19 .bin hat
lık bir yeni telefon mevzuu ele alınmıştır. Yi
ne 1954 - 1955 te 52 şehrin otomatik santrali 
kurulması, Ankara, İzmıir mevcut santralleri
nin gcnişletilmıesi meselesi o zamanlarda düşü
nülmüş, programlanmış ve plânlanmıştır. Hat
tâ 1955 te PTT nin ileriyi görüp ve göz önüne 
alarak meydana getirdiği telefon ihtiyacını 
'karşılamaik için meydana getirdiği hazırlık ça
lışmaları sonunda, eğer bu '.ihaleler yapılmış 
olalbilseydi, bugün çekilen telefon sıkıntısı ön
lenmiş olurdu. Bu bakımdan PTT nin şanslı 
olduğu noktalar vardır ki, o da, bu arz etmeye 
çalıştığım devreler içerisinde, biraz önce de 
ifade etmek istediğim husus, idarede bir istik
rar vardır, idarede bir devamlılık vardır, sık 
sık idareciler arasında değişmeler olamamakta
dır ve işin başında bulunan her kademedeki 
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mesul insanlar vazifelerini yerine getirecek im- I 
kâna kavuşmakta idiler. Bugün de 'biz PTT nin 
yarım kalmış hizmetlerini tamamlıyacağma 
inanıyoruz. Çünkü aynı devamlılık prensibin
den hareket edebilecek idarecilere kavuşmuş
tur. PTT nin 1955 ten meselâ 1964 e kadar elim
de bulunan cetvelde kâr ettiği, daha önceki yıl
larda da bu kârın devam edip geldiği ve her 
yıl biraz, daha arttığı görülmektedir. Kaldı ki, 
hu arada kurumlar vergisi, gider vergisi, bele
diye hissesi gibi ağır vergiler ve hisseler de öde
mektedir. 

Ikiyüzbin hatlık santral mevzuuna temas | 
ettiler. Bu ikiyÜ2Jbin hatlık santralin her yıl 
60 bin hat olarak ikmali düşünülmüştür ve iki-
•yüdbin hatlık otomatik santral malzemesinin 
hepsi bir defada teslim edilecek değildir. Bun
lar kısım kısım ele alınacak ve beş yılda ta
mamlanacaktır. Yani Beş Yıllık Plân devresin
de. Ama bu biraz gecikiyor gibimize geliyor 
bilmiyorum bu Beş Yıllık Plân devresi içinde, 
arkadaşlarımızın endişe ettikleri husus bizi de 
biraz endişelendiriyor. Yerine getirilebilecek 
midir? Onun için idarenin bu mesele üzerinde 
hassasiyetle durması icabeder. 

Muhterem arkadaşlarım, yalnız bir iki mi
salle şunu arz etmek isterim ki, PTT nin bu 
hizmetleri e-c'k süratli genişlemektedir. Meselâ 
1953 yılında şehir içi telefon konuşmaları 127 
•milyon iken, bu 1963 yılında 28.1 milyona ulaş
mıştır. Yani 10 sene içerisindeki artış % 120 
dir. Aynı şekilde şehirler arası telefon 
konuşmalarındaki artış ise % 250 dir. 
Diğer telgraf ve posta hizmetleri de böyle 
büyük rakamlar halinde ve yüzdeler halinde 
artmaktadır. Böyle geniş bir çalışma istiyen ve 
bu geniş hizmet alanına cevap vermek mecbu
riyetinde olan PTT nin bilhassa yatırımlarını 
zamanında yapması şarttır. Bunun için de Beş 
Yi link Plân gereğince 1 milyar 20 milyon lira
lık bir yatırım vardır PTT nin. Bunu tahakkuk 
ettirmesi gerekir. Maalesef bizimi tetkik etti,"i-
mh raporlarda, bu Beş Yıllık Plâmn icabettirdiği 
yatırımlar tam mânasiyle tahakkuk edemiyor 
ve noksan kalıyor. Bu bakımdan PTT hizmet
lerinin aksamasına sebebolabilir. 

Efendim, Denizcilik Bankası üzerinde yapı
lan tcnkidlerde Denizcilik Bankasının da zarar 
içinde olması ve bu yüzden konuşan muhterem 
arkadaşlarımın üzüntü duyduklarını ve bu mü- | 
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essesenin de kârlı hale getirilmesi için tedbir
lerin alınması lâzımgeldiğini iddia etmişlerdir. 
Bunda haklıdırlar. Bizim tetkiklerimizde De
nizcilik Bankasının bilhassa 440 sayılı Kanun
la beraber yeni bir çalışma sistemi havası içine 
girmekte olduğunu müşahede ettik. Tetkikleri
mizde gördüğümüz mesele bilhassa personel 
kadroları mevzuunda ve bu işletmenin gerçek 
ve ciddî bir çalışmada olduğunu bir sene ön
ceki çalışmalarında bine yakın personelin işine 
fazlalık itibariyle son verildiğini ve her sene 
bu kısıntıyı yapmakta olduğunu ve bu kısıntı
yı yaparken hiçbir vatandaşı mutazarrız etmek, 
işsiz, bırakmak veya sokağa atmak gibi bir en
dişe ve espiri içinde değil, bir kısmını tekaüde 
sevk etmek, bir kısmını başka yerlere naklet
mek suretiyle idareyi yürütmektedir ki, bu ta
rafı takdire şayandır. 

Efendim, Denizcilik Bankasının mühim olan 
mevzularından bir tanesi muhterem arkadaş
lar, Sayın Ferit Alpiskender'in üzerinde dur
dukları bu mesele; armatörlere kredi mevzuu 
ve dolayısiyle, bugün Denizcilik Bankasının 
bankacılık faaliyeti meselesidir. Biz de tetkik
lerimizde gördük ki, Denizcilik Bankasının 
bankacılık faaliyetleri muvaffak bir yoldadır. 
Ve yapmış olduğu çalışmalar verimli bir halde
dir. Bu çalışmaları tetkik ettiğimiz zaman ken
dilerine sorduğumuz bir sualde onların da ay
nı çalışmada olduğunu gördük. O da şudur: 
Hepiniz takdir edersiniz ki, Türkiye'de çeşitli 
bankalar, çeşitli iş sahiplerine kredi temin eder
ler. Meselâ Ziraat Bankası, meselâ Yapı ve Kre
di Bankası g!bi muayyen işlerin görülmesi için 
kredi temin ederler ve o sahada çalışan insan
lara şirketlere, kooperatiflere kredi yolu ile 
yardım ederler. Bugün Türkiye üç tarafı de
nizle çevrili... 

BAŞKAN — Sayın Ege, çok istirham edece
ğim, Komisyon adına görüştüğünüzü ifade et
tiniz. Korrrnvona birçok arkadaşlarımız teşek
kürlerini ilettiler. Sayın Bakan meseleyi arz 
etti. Umum müdürlerden görüşüp görüşmiye-
cr-kleri hususunu sorduk, kendileri arzu etme
diklerini zımnen ifade ettiler. Faaliyetinizden 
mütevellit komisyona teşekkür edileli. Siz ko
misyon adına konuşuyorsunuz. Tekrar hatırlat
mak mecburiyetinde kaldırım için özür dile
rim. Biliyorsunuz üç günlük bir programı ge-
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ciktirmiş durumdayız. Komisyona bu kadar te
şekkür edilen bir 'mevzuda bu kadar konuşmak 
ihtiyacını neden hissediyorsunuz anlamıyorum? 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Çünkü, mevzu petrol mevzuu gibi günün poli
tik meselesi olmadığı için pek fazla dikkati 
çekmiyor. Onun için ne kadar çabuk geliştiri
lirse o kadar iyi olur düşüncesi içine giriyoruz. 
Ama, petrol mevzuunda bir noktayı a'dik, 
deniz yaptık. O zaman Başkanlık Divanının 
bu ikazı ile karşılaşmadık. 

BAŞKAN — İkazımızı yanlış anlıyorsunuz 
Sayın Ege, komisyon adına beyanda bulunu
yorsunuz. 

K A M U İ K T I S A D Î T E Ş E B B Ü S L E R ! K A R 
M A KOMİSYONU ADINA İSKENDER CE
NAP EGE (Devamla) —• O zaman da komis
yon adına idi. 

BAŞKAN — Komisyon adına, rapor üzerin
de konuşan üyeler teşekkürden başka bir ifa
dede bulunmadılar. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Müsaade ederseniz efendim, arkadaşlarımızın 
teşekkürü içerisinde bâzı gerçekler var ki, bun
larla ilerde karşılaşacağız. 

BAŞKAN — Ona Hükümetin cevap verme
si lâzımdır. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Bu noiktada. onu arz etmek istiyorum. 

440 saydı Kanun muvacehesinde, Sümer-
bank, Denizcilik Bankası ve Etibankm banka
cılık kısmı alınıp, bu bünyeden ayrılmak is
teniyor ve bunun üzerinde Altılar Komisyonu 
duruyor. Bunun Denizcilik Bankası için za
rarlı olacağı düşüncesindedir komisyon. Bu 
noktayı arz etmek istiyordum. E<rer bu arz et-
mo c işediğimiz husus Yüksek Divanca uygun 
görülmemişse geçiyorum efendim. 

Efendim, ulaştrrma sektörüne aidolan ra
porlarla 6 rapordur; raporlar üzerinde konu
dan arkadaşlarımızın dokundukları noktalar -
iki (D. B) deniz nakliyatı ile, bir de T.H.Y. dır. 
Bunlar üzerindeki bizim görüşümüz ve muhte
rem hatiplerin ikazları hakikaten yerindedir. 
T.ÎÎ.Y. ve (D. B) deniz nakliyattı yanı şilep
çilik işletmesinin takviye edilmesi lâzımdır. Bu 
takviye için gerekli sermaye artırımına git
mek re abeder. Gidilmediği takdirde 70 sayılı 
Tebliğ muvacehesinde (D. B) deniz nakliya-
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tının dunumu dünya üzerinde ticaret filosu 
bulunan çeşitli zengin firmalarla rekabet ede-
ccık durumda değildir. Bunu nazarı itibara al
mamız lâzımgelir, bir. İkincisi; kendisine çok 
muhtacolduğumuz bilhassa Türk 'turizmine 
hizmet bek1 ediğimiz hayvanlarının da takvi
ye edilmesi lâzımdır. Bugünkü elinde bulunan 
uçaklarla arzu edilen hava ulaştırmasını ımo-
dern bir şekilde devrin tekniğine uygun ola
rak yürütmesine imkân yoktur. 

Ben sözlerime burada nihayet verinken 
Muhterem Başkandan ve Yüksek Heyetinizden 
özür dilerim. Belki, vaktinizi aldım. Ancak, 
ulaştırma sektörüne dâhil olan ve çolk büyük 
dertleri bulunan bu dertlerini kendi kendile
rine halletmesine imkân bulunmıyan Yüksek 
Heyetinizden ve hükümetlerden daima müza-
haret bekliyen başta Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet Demiryolları olmak üzere Denizcilik 
Bnnkası (D.B.) deniz nakliyatı havayolları ve 
PTT nin raporlarına gösterdiğiniz ilgi dolayı-
siyle hepinize hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, Başkanlık 
Divanı ve Heyeti Umumiyemiz itibariyle Kamu 
iktisadi Devlet Teşekkülleri denetimi mevzu
unda bir prosedür kurmak üzereyiz. Bu bakım
dan Başkanlığın tutumu hiçbir arkadaşı üzme-
•melidir. Hiçbir arkadaşın davranışı da Başkan
lığı üzmemektedir. Karşılıklı bir toleransın 
içindeyiz. Ancak diğer bütçelerde oMuğu gibi 
komisyonun görevi, tahmin edVoruz ki, komis
yona müteveccih olan hususlara cevap vermek
tir. Çünkü önümüzdeki kitap bizatihi komis
yonun eseridir. Eserine her hangi taarırz bir 
temenni ve telkin vâki olmadıkça onu izah et
mek zaman almaktadır. Bizim, ideallerimiz sa
vın komisyon adına konuşan arkadaşımız ma-
aır görsün yalnız ve yalnız bu açıdandır. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Efendim bir noktayı arz etmek istiyorum. 

Efendim, bundan önceki müzakerelerde ko-
mJsyon raporunda olmıyan maddeler de müza
kere edildiği için biz de ,bu alışkanlık içinde
yiz. özür dilerim. 

BAŞKAN — Karşılıklı özür diledik Sayın 
Ege, zaten. Son söz Sayın Kalpaklıoğlu'nün
dü:-. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Çok muhterem arkadaşlar, Sayın Başkan, 24 
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saatten beri 'konuşulan bu mevzuda son söz 
de olsa karşınıza çıkıp sizlere hakikaten ca
zip gelen tarafları ile mevzuu alıp sizlere sun-
ma'k kolay bir şey değil. Bunu düşündüğüm 
için gayet k:sa bir iki noktaya temas ederek 
huzurunuzdan ayrılacağım. Farkındayım sa
bırsızlıklar başladı. îlk defa Sayın Vekilden 
özür dileyeceğim, bir kere, iki kere, üç kere, 
beş kere aynı mevzuların tekrarlandığı, hepsi
nin malûm olduğunu ve yapabileceklerini düşü
nüp yaptıklarını, yapmak için uğraştıklarını 
ifade ettiler. Kendileri de biraz haklıdır ama 
müsaade etsinler bizim de haklı olduğumuz ta
raf vardır. îşte dert bizi söyletiyor. 

Efendim, bir personel meselesi vardır. Bil
hassa Devlet Demiryollarında. Ben büyük bir 
iddia sahibi değilim. Huzurunuzda bu müesse
senin çok personel çalıştırdığını ve bu yüzden 
zarara uğradığını iddia etmiyorum. Ama böyle 
bir mesele vardır. O halde isteğim şu; hakika
ten personel çokluğu varsa bunun üstünde dur
sunlar. Bu çokluğu eritme yoluna gitsinler. 
Bu nasıl olacak? Şüphesiz ki, müktesep hakla
ra dokunarak değil. Şu veya bu sebeple çıkan
ların yerine belki rantabl olmıyan kısımlarda 
yenisini almamak. Yoksa hiç kimsenin burnu
nun kanamasını, iş bulmuş kişilerin bilâsebep 
dışarı çıkarılmadı*-'^ hiç kimse düşünmez. Hele 
ben de bu düşüncenin dışındayım. Yalnız, be
nim kulağıma gelen bir mesele var. Derler ki, 
bu müessese bugünkü personel ve memuru ile ve 
elindeki imkân ve vasikalarla bugünkü taşımak
ta olduğunun ve yaptığının insan ve eşya nak
liyatı itibariyle üç misline kadarını yapabilir. 
Yeter ki bu iyi organize edilebilsin. Mademki 
bu kadar elde vasıta var, mademki bu vasıtala
rı işletecek bu kadar eleman var. Bunun âzami
sini bu vasıtalardan elde etmek suretinin ara
nıp bulunması, yani iyi bir işletmeci gibi hare
ket etmek neye vabeste ise bunların hesabedilip 
çıkarılması ve ona göre tatbikatına geçilmesi. 

Kıymetli arkadaşlar, şunu itiraf etmek lâ
zım ki, bu müessese bugünkü haliyle çalışırsa 
gıı anda iddia sahibiyim zarar devam eder. Bu
günkü şartlar altında ve bugünkü sistem dâhi
linde çalışacak bu müesseseyi zarardan hiç 
kimse kurtaramaz. Bu iddiada bulunan bende
niz de sahibi salâhiyet olarak bu vekâletin ba
şına gelsem, şu şartlar değişmedikçe bu mües
sese de zarardan kurtulamaz. Ve her gün bi-
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raz daha iflâsa gider. Sebebi arıyoruz, buluyo
ruz. Muayyen bir mesafe içinde bakıyorsunuz 
diğer vasıtalar sizi beş saatte götürüyor. Trene 
biniyorsunuz sizi 10 saatte, 15 saatte götürebi
liyor. Bunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. 
Bundan sonra hiç kimsenin zamanınş boş yere 
harcıyamayız. Beş, on lira fazla veriyor ve da
ha süratli vasıtalara biniyor, onunla gitmek 
yolunu düşünüyor. Onun için her şeyden evvel 
bu müessesedeki vasıtaların süratini artırmak 
mecburiyeti açıktır. Bunun başka türlü halli 
tarzı yoktur. Birçoklarınız biliyorsunuz. Avru
pa'da trenle giderken dışarıya bakamazsmız, o 
kadar süratle etrafınızdaki eşyaları terk eder 
gidersiniz. Ama bizimkinde insan sürati 40 ki
lometreyi geçmez. Eşya sürati 15 kilometreyi 
geçmez. Kim bu şartlar altında eşyasını verir? 
Tüccar bugün istanbul'daki malını çıkarıyor, 
Anadolu'nun en ücra bir yerinde 24 saat sonra 
bilemediniz 48 saat sonra eşyasını kapısında alı
yor. Ve satış imkânını buluyor. Devlet Demir
yollarına verecek hele bir de üstelik yangın, 
gitme, kaybolma meselesi olursa uzun uzadıya 
mahkemelere düşme. Ve tabiî tazminat meselesi 
de birçok şeylerde Devlet Demiryollarının le
hinde hallolur. Uzun dâvalar mevzuu olur. Bü-
vük bir garantisi de yoktur. Bu şartlar altın
da tücmar eşyasını verecek. Bu müessesede haf
talarca, günlerce geçecek bu esvayı bir yerden 
ı,lip öbür tarafa götürecek. Yok yağma arka
daşlar. Hiç kimse bu müesseseye bu şartlar al
anda eşyasını verip uzun boylu taşıtmaz. Kaldı 
ki, diğer vasıtalar yanında tren yolları pek de 
ucuz nakil yapmıyor. 

Gerek esvr. üzerindeki nakli vatlar gerekse 
insan üzerinde taşıma ücretleri ucuz da değil 
diğer vasıta1 ara göre. Konfor yok. Hakikaten 
konfor yok. Bern*m gibi birçoklarınız trene bini
yorsunuz. Görüvorsunuz açıklamıyorum artık. 
Temizliği yrfe, itina yok ve alâka yok. Şu yok, bu 
yok. Temizlik olmasın alâtka olmasın sürat de ol
masın, fiyatta da ucuzluk olmasm kimi bindire
ceksiniz bu. müessesenin vasıtalarına? Herkes 
kaçar, insan bugün düne nazaran daha iktisadi 
olmak mecburiyetindedir. Bu hakikati bu mües
sesenin de bilmesi ve ona göre haröket etmesi 
lâzım. Diyecekler ki, müessesenin başında bulu
nanlar ve Sayın Vekil, peki bunları biz de bili
yoruz ama, bunların hal tarzı nasıldır? Şimdi 
kıymetli arkadaşlarım, eğer bu işletmecilik bu-
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güne kadar hele şu dört, beş senedir gördüğü
müz gibi, her birkaç av içinde vekil, umum mü
dür, şube müdürü, değiştirirse elbette ki, bu ha-
cil duruma düşer. Düşer ve daha da düşer. Gö-
rüyoruz müessese bir türlü yerine oturamıyor. 
Ve ben yine iddia ediyorum, bu müessesede bü
yük bir huzursuzluk vardır. Gidiyorsunuz vekâ
lete memuru, âmiri, şube müdürü, daire müdürü 
hepsi adeta hepsi bir endişe havası içerisinde. Bu 
buradaki çalışma kıymetli insanların huzur için
de olmaması çalışmasını da o nisbette köstekler. 
Ama bunun müsebbibi vekil mi, bunun müseb 
bibi vekilden sonraki kademelere gelenlerde mi, 
Bana kalırsa sırası ile hepsinde. Ama Hükümet 
değişiyor, vcıkil değişiyor. Görüyorsunuz küçük, 
büyük koalisyonlar, şunlar, bunlar değiştikçe 
vekil değişiyor, Vekil değiştikçe onun altındaki 
kademelerdekiler değişiyor. Ve hiç kimse orada 
daha ne kadar kalacağının farkında değil, emni
yet içinde değil. Trenle gidersiniz arkadaşlarım, 
eksprestesiniz, tstasyonun birisine varırsınız, 
ekspres durur. Hem ne kadar durur?. Yarım saat 
durur, 40 - 50 dakika durur. Ne imiş karşıdan 
yük vagonu. Gözlerimizle gördük, şahid olduk. 
Bu kadar lâubalilik içinde çalışan müessese elbet
te zarar eder ve edecektir, arkadaşlar. Bir eşya 
trenini süratli katara tercih edersiniz. Bir tek is
tasyonda 40 dakika bekletilirsiniz. Hele bir defa 
bu sürat katarı bir istasyonda aksaklık yaptı mı, 
ondan sonra artık o aksaklık her istasyonda bi
raz daha artmak suretiyle 2 - 3 - 4 - 6 - 1 0 saa! 
sizi geri bırakır. Ondan sonra da vatandaşa der
seniz ki, trenime gel trenimle git; gitmez, gide
mez. Bir otobüsçüye varıyorsunuz size şe
ker kolonya ikram ediyor. Üç, beş kuruşluk 
kolonya ve şeker bir şay değildir, ama yolcunun 
gönlünü almasını biliyor. Bizim trenlerimize ba
kınız. Hangi alâka vardır yo^uya, yok. Birçok 
dilekler var, fakat görüyorum ki, geçmiş zaman 
içinde ve şu konuşma hududumuzun dışına çık
tığı için bu dileklerin hepsini bir kalemde sili
yorum, arz etmiyeceğim. 

Dış hatlarda ve iç hatlarda çalışan tayyare
lere kısaca temas edeceğim. Arkadaşlar, Frank
furt'ta biızim bir teşkilâtımız var. Tayyare bileti 
veren bir gişemiz bir teşkilâtımız var. Buradaki 
unemurlar ve gişede çalışanlar ilgililer katiyen 
alâkadar olmazlar ve Türk tayyaresine müşteri 
aramazlar, arıyamazîar. Bu teşkilâtın sanki var
lığı ile yokluğu birdir. Bizzat orada ben işittim, | 
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biziım tayyarelerimiz buraya boş dönmesinde ken
dilerinin çalışmamasının o teşkilâtın takviye edil
memesi veya alâkadar olunmaması dolayısiylc, 
ıbizzat orada müşteri aranmadığını kendilerinin, 
orada konsolojluktalki şikâyetlerinden öğrendim. 
Bu bir misal ve onun için de bizim tayyareleri
miz büyük mikyasta boş dönmektedir, Avrupa 
hattından. Bunların memleket içindeki seyaha-
tma gelince; bâzı hatlarda pahalılık nazarı iti
bara alınmadığından bir kişilik, iki kişilik, üç 
kişilik yolcu ile koskoca tayyare gidip geliyor. 
Ben kuru bir iddiada bulunmuyorum arkadaşla
rım, bunların birçok rakamları da var, fakat il
gililer benden daha iyi bilirler. Bir tayyarenin 
300 - 400 kilometrelik bir mesafeyi katetmesinin 
kendilerine kaça malolduğunu bilirler. Bir, iki, 
üç yolcu ile giden bu tayyarelerin tam yolcu ile 
gidip gelmesi neye vabeste ise onun ölçüsünü bu
lurlar, bulmaya mecburdurlar, ilgililer. O tay
yareyi boş götürüp getirmezler. Madem ki, boş 
gitse de, dolu gitse de masraf aynıdır, o halde 
boş giden tayyarede fayda yok zarar var. Bu 
milyonlarca zararı önlemek için siz istediğiniz 
kadar tekel kurunuz oraya binecek insanın eğer 
iştira' kabiliyeti, gücü o tayyare ile gidip gel
meye müsait değilse ya o tayyare seferini ora
dan kaldırmaya mecbursunuz veya o güce uygun 
bir fiyat tesbi'tine zorunlusunuz. Bunun bir baş
ka alternatif hal tarzı yoktur. Devlet 'bâzı hal
de tekelciler, aıma eğer vatandaşın iştira gücünü 
hesabetmezse o mevzuda tekelci olması mutlaka 
kendisine kâr temin etmez. Bu bir iktisadi kaide
dir. Aynı şey trenlerde var. Birinci mevkilere ba
kınız arkadaşlar. Birçok hatlarda birinci mev
kiler boş gider, boş gelir. Vagonun ortasındaki 
iki kompartıman vardır. Dörderden 8 tun o birin-
c'i mevki mevcuttur. Bilfarz Ankara - İstanbul 
arası yüz liradır. Bu yüz lirayı yolcu veremediği 
iç'İn daha ucuz vasıtalarla, daha süratli gittiği 
için, bizim o birinci mevki kompartımanlarımız 
da bir vagondan yüzer liradan sekiz yüz lira ala
cağım diye düşünsün dursun Devlet Demiryol
ları İdaresi o sekiz yüz lira yerine ya yüz lira, 
ilki yüz lira yani bir veya iki yolcu ile Haydar
paşa'ya -gider gelir, ve zararlar da o mabet
te artar durur. 

Gemilerimizin meselesi bundan farklı değil
dir arkadaşlarım. Hakikatten vapurlarımızın sü
rati düşüktür, isterseniz şileplerde, isterseniz 
yolcu vapurlarında emsal memleketlere göre bu 
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vapurlarımızın sürati düşük olduğu için bunlar I 
da bu yüzden ve işletmedeki hatalardan dolayı 
?arar etmektedirler. Bugün hâlâ bizden 12 mil, 
13 mil süratle seyreden vapurlar vardır ve be
nim duyduğum ve bildiğime göre bir kısım şi
leplerin süratleri noksan olduğu için, hatalı 
alınan bu şileplerin iyi bir işletmeciliğe tabi tu
tulması maksadiyle motorlarında değişiklik ya
pıldığını öğreniyoruz İnşallah bu doğrudur ve 
yakında, birkaç gemidir zannediyorum, bunlara 
daha süratli bâzı araçlar koymak suretiyle bun
ların işletmecilikte verimli olması temin edilir. 

Meşhur îpar gemileri vardır, yıllardan beri 
durur. Bunun günlük masrafları nedir, yıllık 
masrafları nedir! Neden ve niçin satılmaz, niçin 
tasfiye edilmaz? Çünkü bu zararlar da bugün
kü hesaplar içine dâhil olur. 

Sözlerimi bağlarken şunu ifade edeceğim. 
kıymetli senatör arkadaşlarım, eğer Devlet De
miryolları bugünkü sistem dâhilinde çalışmasın
da devam edecekse veya ısrar edecekse, bu za
rar başka türlü telâfi edilemiyorsa benim bir dü
şüncem var. Bu zarann neresinden dönersek 
kâr mevcuttur. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ba
ri satalım. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) 
— Arz edeceğim beyefendi. Sizi birbuçuk saat 
zevkle dinledik. 

Arjantin'de zanettiğime göre bu şekilde za
rar eden demiryollarının nasıl kâra çevrilece
ğini düşünmüşler ve bakmışlar ki, rantabl olmı-
yan bâzı kısımlarda yolcusu az olan bâzı hatlar
da bu işletmeden sarfınazarm bir zaruret oldu
ğu bittertip anlaşılır ve buna bir çare düşünülür. 
Derhal altı bin kilometre yol iptal edilir ve diğer 
sahalarda daha güzel çalışma, daha süratli 
yolcu ve eşya naklini temin etmek zarardan 
kurtulmak için o hatlardaki çalışanları takviye 
ve sürati artırılır. Böylece bu zarar önlen
miş olur. Bu bir misal... Buna benzer bizde de 
çok düşünülecek ve çaresi, hal tarzı bulunacak 
meseleler vardır. Bana öyle geliyor ki, Devlet 
Demiryollarında, Plânlama da dahil, ne yapı
lacağı katî olarak kestirilememiştir, evet arka
daşlar kestirilememiştir. Bugün Devlet De
miryolları yarın nasıl bir idare tarzına gi
deceğini, nereden başlıyarak hangi neticeye 
varacağının farkında değildir. Kısa anlatayım. J 
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Az evvel sahibi salâhiyet ve bu makamda bu
lunan bir insanım Vekil olması hasebiyle dü
nün icraatını geldi bu kürsüde dile getirdi. 
Kendisi bir elektrifikasyon işine temas etti. 
Onun rakamlarını ve kaç senede tahakkuk ede
ceğini ifade etti ve Plânlamaya göre konuştu 
ve buna bu memleketin tahammülü yoktur dedi. 
17 sene gibi de bir zaman içinde yalnız İs
tanbul - Haydarpaşa - Ankara'nın elektrikli tre
ne kavuşturulmasının - mümkün olacağını, plâ
na göre böyle düşünüldüğünü ifade etti, şahsi 
fikrini söyledi ve memleketin bu kadar zamana 
tahammülü yoktur dedi. Doğrudur. Görü
yorum ki, elektrifikasyon işinde veya buharlı 
lokomotiflerin mazotlu makinalarla çalışan lo
komotiflere ifrağı meselesi de bunun gibi ka
rışıktır. Hangi hatta hangisi çalışacak ne 
nisbette çalışacak hangi hatlar, hangi senede 
şu kadar sürati iktisr.bedecek. Hangi hatlar 
işletmeciliğe, doğru değilse, iyi gelmiyorsa bun
lar kaldırılacak veya ıslahı ne surette düşünü
lecek. Bunun bir programını da bendeniz gö
remedim. Kısa kesiyorum, sabrınızı suiistimal 
etmiyeceğim. Beni dinlediğiniz için hepinize 
teşekkür ederim, hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

ULAŞTIRMA BAKANI MİTHAT SAN 
(Gaziantep Milletvekili) — Söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bu istediğiniz 
gayrimümkündür. Son söz üyenindir. Eğer zatı 
devletlerinize de söz verirsem İçtüzüğümüze göre 
son söz üyenin olur, tekrar Hükümetin olur. 
Son söz İçtüzüğümüze göre üyenindir, özür di
lerim. Affedersiniz. 

ULAŞTIRMA BAKANI MİTHAT SAN 
(Gaziantep Milletvekil) — Bir tavzihte bulun
mak istiyordum, zabıtlara yanlış geçmesin diye. 

BAŞKAN — Son söz üyenindir. Efendim. 
Bir takrir vardır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Programın uygulanmasında üç güne yakın 

bir gecikme olmuştur. Bu itibarla hatiplerin 
konuşmalarının «grup adına 20 dakika, şahıs 
adına 10 dakika olmak üzere» tahdidedilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Necati özdeniz Zerin Tüzün 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Ordu 
Muzaffer Alankuş Zeki Kumrulu 
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Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. ü . 

ÂKif Eyidoğan Hasan Atakan 
Erzincan 

Fehmi Baysoy 

BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşmek is-
tiyen?.. Yok. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Konuşmalar, grupları adına 20, şahıslar adına 
onar dakikadır. 

Bir takrir daha var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Petrol rezervleri hakkında Yüksek Mura

kabe Kurulunun raporuna istinaden Yüksek 
Senatoca verilen karar maksatlı olarak tahrif 
edilmiş ve Kamu Teşebbüsleri Karma Komis
yonu, rezervlerin hesaba geçmesi mütalâasında 
olduğu şekilde gösterilmiştir. 

Bu millî mevzuda komisyonumuzun rezerv
lerin aktifte yer alması gibi bir mütalâası yok
tur. Bu hususun Yüksek Divanca tasvibedilme-

.sini bir tebliği ile temin etmenizi saygılarımla 
rica ederim. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Denetleme Karma Komisyonu 

B ıskanı 
Bursa 

Baki Güzey 

BARKAN — Grup başkanları tarafından ve
rilen takrir okunmuş. Karma Komisyonun ver-
mîri olduğu rapor tetkik edilmiş ve raporda, 
takrirde bahsi geçtiği veçhile 117 nci sayfada 
y»v p1".n hum1'1 ne bir Alt TOmVwonun ve ne dn 
Denetleme Kurulu tarafından tamim edilmiş 
bulunan bir raporun bu Karma Komisyon ki
tabına eklenmiş olmasından ibarettir. 

Başkanlık Divanınca takririn gereği tezek
kür olunacaktır. 

KAMTT İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU BAŞKANI BAKÎ GÜZEY 
(Bursa) — Teşekkür ederim. 

STRRT AT AT A Y (Kars) — Bavanmız hak
kında konuşmak istiyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buvurunuz. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Beyanınızın 

Cumhuriyet Senatosunu bağlayıcı bir nitlikte 
olmaması gerekir. ÇLinkü, yapılan bir işlemin 
hukukî mahiyeti ve mesnedi bir t irken"1 ih\ 
verilmiş bir önerge ile her hangi bir şekilde 
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değiştirilemez. Oiinkü, Başkanlık Divanı olarak 
bir işlemin burada her hangi bir şekilde ima 
voliyle veya zımni bir yolla... 
BAŞKAN — Sayın Atalay, istirham edece

ğim, beyanımı lütfen yarın okuyunuz. Zaptı 
sabık hakkında konuşursunuz; daha salim olur. 

Beyanımı, ben Heyeti Umumiycnin ittihaz et
miş olduğu karara sureti katiyede ilişmeksi-
zin verilen takriri getirttim. Takrir 117 nci 
sayfada mevcut hususun Karma Komisyon ra
porundan çıkarılmasını muhtevidir. Bu rapor
la da yetinmedim. Denetim Kuruluna, Yüksek 
Denetim Kuruluna gönderdim. Kendilerine aidi
yetini tesbit ettim. Benim yaptığım bundan 
ibarettir. 

Eğer tutumum hakkında bir beyanınız varsa 
lütfen yarinin, zaptı sabıkı okursunuz, ne den
mek istediğini daha iyi anlamak suretiyle be
yanınızı zikredersiniz. 

Bilanço, kâr ve zarar hesaplarını okutuyo
rum. 

a) T. C. Devlet Demiryolları isletmesi : 

1959, zarar: 54 948 573,G4. 
BAŞKAN — 1959 bilanço, kâr ve zarar he

saplarını tasvibcdenler... Etmiyenler... Tas-
vibedil mistir. 

10G0, zarar: 211 939 761,59. 
BAŞKAN —- 19G0 bilanço, kâr ve zarar he

saplarım tasvibcdenler... Etmiyenler... Tas-
vibedilmiştir. 

İflGI, zarar: 396 479 432,24. 
BAŞKAN — 1961 bilanço, kâr ve zarar he

saplarını tasvibcdenler... Etmiyenler... Tas-
vibedilmiştir. 

1962, zarar: 647 880 477,70. 
BAŞKAN — 1962 bilanço, kâr ve zarar he

saplarını tasvibcdenler... Etmiyenler... Tas
vibe dil mistir. 

1963, zarar: 881 758 130,77. 
BAŞKAN — 1963 bilanço, kâr ve zarar he

saplarını tasvibcdenler... Etmiyenler... Tas-
vibcclilmiştir. 

b) Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve 
Telefon i-Jetmesi : 

1959, kâr: 29 131 932,56. 
BAŞKAN — 1959 bilanço, kâr ve zarar he

saplarını tasvibcdenler... Etmiyenler.., Tas-
vibedilmiştir. 
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1960, kâr: 32 583 851,36. I 
BAŞKAN — 1960 bilanço, kâr ve zarar hc- I 

saplarım tasvibedenler... Etmiyenler... Tas- I 
vibedilmiştir. I 

1961, kâr: 12 406 422,35. 
BAŞKAN — 1961 bilanço, kâr ve zarar he

saplarını tasvibedenler... Etmiyenler... Tas-
vibedilmiştir. 

1962, kâr: 21 177 300,45. 
BAŞKAN — 1962 bilanço, kâr ve zarar hc- | 

saplarım tasvibedenler... Etmiyenler... Tas- I 
vibedilmiştir. I 

1963, kâr: 31 886 976,34. 
BAŞKAN — 1963 bilanço, kâr ve zarar he

saplarım tasvibedenler... Etmiyenler... Tas-
vibedilmiştir. I 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş I 
ve görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanunun 
22 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair l:a- I 
nun teklifinin 31illet Meclisince kabul edilen I 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon I 
raporu (Millet Meclisi: 2/696, 2/699; Cumhuri- I 
yet Senatosu: 2/159) (S. Sayısı : 632) (1) 

BAŞKAN — Efendim, Bayındırlık Bakanı
nın bir takriri var, okutuyorum. I 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına I 
Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve I 

görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanunun I 
22 nei maddesine bir fıkra eklenmesine dair I 
(Karayolları Genel Müdürlüğünce yurt dışın- I 
dan ithal edilecek makina ve teçhizatın Güm- I 
rük Resminden muaf tutulmasına dair) kanun I 
teklif tasarısı Yüce Senato Karma Komisyo- I 
nunda müzakere edilerek karara bağlanmış 
bulunmaktadır. I 

Karayolları Genel Müdürlüğümüz için çok I 
önemli olan bu kanun teklifinin öncelik ve ive- I 
dilikle görüşülmesi hususunda Yüce Senato Ge- I 
nel Kurulunun tasvibine sunulmasını arz ve I 
teklif ederim. Hürmetlerimle. I 

Bayındırlık Bakanı I 
Orhan Alp I 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanının tezke
resi üzerinde konuşmak istiyen?.. Yok. Gün
deme alınması hususunu oylarınıza arz ediyo-

(1) 632 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. .; ^ir\^^Sğ§.. 
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rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesini oylarımza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyon, Sayın Küçük?.. Burada. Hükü
met Sayın Bayındırlık Bakanı burada. Komis
yon raporunun okunup okunmaması Ihususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Okunmaması 'kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen?.. 
Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Yalnız komisyondan bir hu
susu rica edeceğim. Millet Meclisinden delen 
metinde «dair kanun teklifi» deniyor. Bir de
ğişiklik, bir haşiv, bir tabı hatası olacak, baş
lıkta... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SAMİ KÜ
ÇÜK (Tabiî Üye) — Millet Meclisindeki gibi 
okunacak efendim. 

BAŞKAN — Millet Meclisi gibi okutucağız. 

Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 5539 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlü
ğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 5539 sayılı 
Kanunun 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

Teşkilât Kanununun 2 nci maddesi gereğin
ce Genel Müdürlüğün yapacağı inşa ve tesisler 
için ithal edilecek motorlu, motorsuz makina, 
(Binek arabaları hariç), cihaz ve vasıta, alet 
edevat ve buharın yedek parçaları ve lâstikleri 
her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen. Buyurun Saym Melen. 

FERİD MELEN (Van) — Muhterem ar
kadaşlarım, Gümrük Resmi, İthalât resimleri 
iki sebebe dayanır. Birisi Devlet vergi alır, 
ikincisi himaye fonksiyonu vardır. 

Yerli sanayii, yerli ınamulâtı ve j^erli mas-
luhatı himaye eder. Devlete ait bir teşekkü
lün ithalâtından vergi alınması büyük bir şey 
yapmaz. Bir hesap meselesinden ibarettir. 
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Eğer vergi alırsanız o nisbette tahsisatını artı
rırsınız. O tahsisatı Gümrük Resmine verir ve 
mesele kalmaz. Ve bunun faydalı bir tarafı 
da olur. Vuzuh getirir. Ne kadar ithalât olu
yor, ne kadar vergi alıyor, diye. 

İkinci fonksiyonu; himayedir. Bu türlü 
dairelere, müesseselere dışardan gümrüksüz 
mal ithal etmek imkanı verirseniz, ha takdir
de bu nevi sanayii memlekette kuramazsmız. 
Rekabet edemez ve bu daireler de, daima dışar
dan ucuz olduğu için, makina, malzeme hattâ 
lâstik, - lâstik sanayii kurduk - lâstiği dahi dı
şardan gümrükten muaf olarak ithal edeceğiz. 
O vakit memlekette sanayii kuramazsınız. Sa
nayii himayesiz bırakırsınız. Filvaki daha söy-
liyeceklcr var. Devlet Su İşlerinde var. Maa
lesef bunlar zaman içerisinde gözden kaçarak 
verilmiş hükümlerdir. Bunlara yenilerini ek
lemek değil, bilâkis mevcutlarını dahi ayıkla
mak lâzımdır. Bir memlekette, özel teşebbüsle 
Devlet teşebbüsü arasında bir eşitlik yaratmak 
istiyorsanız, bir Devlet müessesesi ithal erler 
vergiden muaf, bir mütaahhit firması ithal 
ederse aynı makinaları vergiye tabi ve ondan 
sonra karşılıklı bu iki teşebbüs eşit rekabet 
şartları içerisinde rekabet etmesini beklersiniz. 
Hiç şüphesiz bu mümkün değildir. 

ikincisi; memlckote sanayii himayesiz bıra
kırsınız. Bu sebeple arz ettiğim gibi sadece ka
rayollarına münhasır olarak söylemiyorum, bir 
prensip meselesini ortaya koyuyorum. Mevcut 
muafiyetleri dahi oturup ayıklamak lâzımdır. 
Biz sadece mamelek güçlüğünü ortadan kaldır
mak için. Günkü arz ettiğim gibi Devlet için 
bir şey değil, o nisbette tahsisatını artırırım, 
fazla tahsisat veririm. Gümrük Resmine gelir. 
Netice itibariyle, Devletin mamelekine ne fazla 
bir şey girer, ne çıkar. Orada bir şey yok. Sa
dece bir hesap kolaylığını temin için bir siste
mi bozmak, zedelemek veyahut da yeni mahzur
lara yenilerini katmayı ben prensip itibariyle 
doğru bulmuyorum. Bu sebeple görüşümü arz 
ettim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka görüş
mek istiyen, buyurun Sayın Atalay, 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bulunduğum 
yerden sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Bu mevzuun 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile ilgili bulun-
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ması sebebiyle komisyonun fikri alınmış mıdır? 
Yahut, bu mevzuda Gümrük ve Tekel Bakan
lığının ııoktai nazarı nedir? Bunu öğrenmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Küçük. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SAMİ 

KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Gümrük ve Tekel Ba
kanlığının noktai nazarı alınmamıştır. Yalnız 
Karma Komisyonda Gümrük ve Tekel Bakan
lığını temsil eden üyesi mevcuttu. 

BAŞKAN — Karma Komisyon olması hase
biyle, Gümrük ve Tekel Komisyonuna mensup 
üyelerin komisyonda bulunduğu, ancak bu Ba
kanlığın mütalâasının alınmadığı beyan edil
miştir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Esasen kanun 
tasarısı ve tekliflerinin komisyonlarda görüşü
lürken ilgili bakan veyahut bakanlığı temsiicn 
mütehassız veya ilgili memurlar bulunur. Ko
misyon Başkanından bunu rica ediyorum. Bu
lunmamışlardı. Geçici komisyonlarda Gümrük 
ve Tekel Bakanlığından hiç kimsenin bulunma
dığı, tarafların bulunmadığı, ilgili vekillerin 
bulunmadığı ve görüşlerinin alınmadığı ifade 
ediliyor. Bu kanun teklifi, tasarı değil. Kanun 
teklifinin görüşülmesi sırasında orada Gümrük 
ve Tekel Bakanlığının veya Bakanın fikrini 
öğrenmek isterdik. Bunlara ait sual sorulmayı 
tasvibediyorsanız, bu hususların yerine getiril
memesi sebebiyle müzakerenin tehirini rica ede
ceğim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka görüş
mek istiyen?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak is
tiyen 1. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kânunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Kanunun tümü üzerinde görüşmek isti
yen? Yok. Kanunun tümünü oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Kanun açık oylarınıza arz edilecektir. 
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t, — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu I 

îktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin denetimi sonuçları hakkında ra
por (3/423) (S. Sayısı : 624) 

F — TARIM ÎŞLERÎ 

a) Türkiye Zirai Donatım Kurumu, 
lb) Ziraat Aletleri ve Makinaları Fabrika

ları Müessesesi, 
e) Atatürk Orman Çiftliği, 
BAŞKAN — Kamu îktisadi Teşebbüslerinin 

tarım işleri bölümüne geçiyoruz. 
Tünkiye Zirai Dontım Kurumu, Zirai Dona

tım Kurumu Alet ve Makinaları ve Fabrikala
rı Müessesesi, Atatürk Orman Çiftliği, Yem Sa
nayii, Türk Anonim Şirketi, Kauçuk Sanayii 
Türk Anonim Şirketi, Kuzu Yetiştirme ve Ti
careti Limitet Şirketi, Türkiye Şeker Fabrika- | 
lan Anonim Şirketi üzerindeki görüşmelere 
'başlıyoruz. 

ilgililer yerlerini lütfen alsınlar efendim. I 
Bu bölümde görüşme arzu eden sayın üye

leri arz ediyorum. 
A. P. Grupu adına Sayın Hasan Âli Türker, 

şahıslan adına Sayın Mehmet Ali Demir, Sa
yın Sırrı Atalay, Sayın Şevket Akyürck. 
O. H. P. Grupu adına Sayın Fehmi Baysoy, 
Alâoddin Çetin şahsı adına. Alt Komisyon ra
porunun okunup okunmaması hususunu oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Okunmaması karargir olmuştur. 

C. II. P. Grupu adına buyurun Sayın Feh
mi Baysoy. 

C. H. P. GRUPU ADINA FEHMÎ BAYSOY 
(Erzincan) — Sayın Başkan, sayın arkadaşla 
rım, Türkiye Zirai Donatım Kurumu, Atatürk 
Orman Çiftliği, Yem Sanayii, Kauçuk Sanayii. 
Kuzu Yetiştirme Ticaret Limitet Şirketi, Tür
kiye Şeker Faıbrikaları hakkında görüşmek üze
re C. H. P. Grupu adına huzurunuza çıkmış bu
lunuyorum. 

Türkiye Zirai Donatım Kurumunun kuru
luş scıbepleri de, raporda da belirtildiği veçhi
le İ 

1. — Tarımda kullanılan her türlü alet, ma 
kina ve malzemeyi, ilâç malzemelerini, sun! 
gübreleri imal ve istihsal etraok, 
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2. — Tohumluk, damızlık iş ve irat hayvan

larını iç ve dış piyasalardan tedarik ederek pe
şin veya taksitle satmak, 

3. — Bu işler için gerekli müesseseler kur
mak, • 

4. — Tamirhaneler açmak. 
Kuruluş gayesi budur. 
Şimdi bunları sırası ile gözden geçirirken, 

bu arada tenkidlerimizi de sıralıyayım. 

Malûm olduğu üzere Zirai Donatım Kuru
munun Adapazarı'nda zirai aletleri imâl eden 
bir fabrikası mevcuttur. Bu fabrika şimdiye 
kadar olduğu giıbi bundan sonra da, bu ziraat 
aletlerini yapmakta devam etmakte ayrıca bir 
da montaj işlerine başlamış bulunmaktadır. 
Yalnız raporda da tenkid edildiği gl'bi, ilk za
manlarda 'belki pek lüzumlu gibi görülen ya
yık, arı kovanı ve emsali gibi ufak tefek şey
lerin hâlâ yapımına devam ettiği görülmektedir. 
Bunları artık terk edip diğer tarafa doğru git
mesini yerinde görürüz. Çünkü bu küçük ima
lâtı mahallin geleneklerine göre yerli halk pe
kâlâ yapabilecek duruma gelmiştir. Bu arada, 
traktör montajı yanında yalnız motoru dışarı
dan getirilmek suretiyle, biçerdöver ma'kinala-
rınm montajının yapılması imkânlarının aran
ması yerinde olur. 

Asıl mühim bir mevzu da, muhterem arka
daşlar, Türkiye'de 'bir tohum israfı ve son za
manlarda gübrenin yayılmaya başlaması dola-
yısiyle de bir gübre israfı vardır. Binaenaleyh, 
çok kısa zamanda gübre ve tohum birlikte atan 
kombine librelerinin artık Türkiye'de geniş mik
yasta köylüye intikal ettirilmesinin zamanı gel
miştir. Biliyorsunuz, Anadolu'nun birçok yerle
rinde dönüm basma 20 - 22 kilo kadar tohum 
ekilir. Halbuki bunun normali nihayot 12 - 14 
kilo arasındadır. Binaenaleyh açıktan 10 kilo 
tohum zayi oluyor. Haber aldığımıza göre bu 
mevzu üzerinde Makina Kimya Kurumu da ça
lışıyormuş. inşallah en kısa zamanda bu hizme
ti yerine getirirler. Vazifeleri arasında bir de 
;<irai mücadele ilâcı yapmak mevzuu da vardır. 
Fakat şunu kabul etmek lâzım ki, muhterem ar
kadaşlarım, bir ilâcın tutunabilmeıi ve faydalı 
olabilmesi için uzun bir lâboratuvar tecrübroin-
len geçmesi ve ondan sonra da onun imalâtı için 
bir yatıran yapılması lâzımdır. O bakımdan bir 
taraftan kanunen kendisinin zararlı çalışmama-
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sim arzu ettiğimiz müesseseyi, böyle bir işi yap- J 
mamasından dolayı tenkid etmeyi uygun bulmu
yoruz. Zaten Türkiye'de yerli ilâç fabrikaları 
da artık ihtiyaca cevap verir şekle gelmeye baş- I 
lamıştır. 

Yine kuruluşuna göre Zirai Donatım Kuru
mundan bir de gübre imali istenir, kendisi biz- I 
zat yapmamakla beraber, memlekette mevcut 
gübre fabrikalarına iştirakleri vardır ve bu da 
görüşümüze göre gübre tevzii işlerinde zirai I 
donatımın vazifesini yapmıştır. Yalnız geçen 
gün azo't sanayii mevzuu görüşülürken bura
da, 1962 deki gübrelerin satışının yapılmadı
ğı ve bunda Zirai donatımın menfi bir propa
ganda yaptığı şeklinde bir beyanda bulunul
du. Bu zannediyorum bir yanlış anlaşılma do-
layısiyle olmuştur. Gübre rejimi biliyorsunuz 
•muhterem arkadaşlar, 1962 yılı Eylül ayında 
karara bağlanmış ve bu karardan sonra Zirai 
Donatım kendisine düşen vazifeyi yapmış, fab
rikalardan aldığı gübreleri sevk mahallerine 
götürmüştür. Nitekim 1963 te Zirai Donatım 
eli ile tevzi edilen gübre miktarı 190 bin ton
dur. Halbuki 1962 de bu tevzi serbest sektör
le ve zirai donatımla birlikte yapılıyordu. Bir 
taraftan da ithal ed'liyordu. Yalnız yerli sa
nayiimizi himaye maksadiyle ithal eden her 
şahsın veya hükmi şahıs ithal ettiği miktarın 
ünte biıi nöbetinde, yerli fabrikalarımızdan 
gübre almak mecburiveti konmuş idi. Fakat 
bu rejim iyi yürümediği, iyi tatbik edilmed'ği 

.için nihayet bir kararname ile gübrelerin Zirai 
Donatım Kurumunun eli ile, tevzii karar altına 
alınmış ve çok faydalı olmuştur. Ama son seneler
de bunun bâzı aksak tarafları olduğu ve hu-
srai Rektöre doğru kaydırıldığı, yine burada 
iki gün evvelki (konuşmalarda belirtilmişti. Yi
ne vazifeleri arasında; tohumluk iş ve irat 
'hayvanlarını iç ve dış piyasalardan tedarik ede
rek peşin veya taksitle satışını yapması var
dır. İrat hayvanlariyle pek meşgul olmamakla 
beraber, kendisinden istendiği takdirde d:ş 
memleketlerden bir hayli damızlık hayvan ge
tirmiş ve istenilen müesseseye vermiştir. Yine 
böyle bir teklif vâki olunca, gayet tabiî bu 
vazifeyi yapacaktır. Yalnız Zirai Donatım Ku
rumunun evvelce çok faydalı bir iş olarak 
yaptığı korunga ve yonca tohumunun hem Tür
kiye irindeki dağıtımı mevzu, hem de bu ara
da bir ihraç işi vardı. Raporda da belirtildiği | 
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gib\ bunu her nedense bu tohumların ihracı 
durdurulmuş veya bununla meşgul olunma-
nvrçtır. Halbuki korunga ve yonca en mükem
mel bir hayvan gıdasıdır ve aranan bir gıdadır. 
Ve hem de en iyi yetiştiği yer de Türkiye'dir. 
Bunun ihraç İmkânlarının tekrar aranması çok 
yerinde olur kanaatindeyiz. 

Kuruma verilen vazifelerden bir tanesi de 
tamirhaneler kurmasıdır. Bunun için de yurt 
içinde, meselâ halihazırda 17 tane sabit, 9 tane 
ajans ve 31 tane de seyyar bakım atelyesinin 
hizmette olduğu raporda belirtilmiştir. Haddi
zatında bunların daha çok olması kuruluş ka
nununa göre lüzumlu ise de, şartlar bir hayli 
değişmiştir. Kanun çıktığı zamanlarda Türki
ye'de, değil tamirci, şoför bulmak da kcfoil 
değildir. Ama bugün hamdolsun bir taraftan 
askerî birliklerimiz mütemadiyen şoför yetiş
tirmekte, Cıir taraftanda 'kendiliğinden yetiş
mektedir. Ve aşa.ğı - yukarı büyük iköylere 
'kadar da tamircileri bulmak knkân dahilinde
dir. Qu ha1 de tamir atelyeleri kifayetli değil
di', yahut adedi çok değildir diye tenkid ye
ril1 e bu mevcut atölyeleri en iyi imkânlar için
de çalıştıracak elemanların yetiştirilmesi ve 
bol ml'ktarda yedek parça bulundurulmasını 
da vazifeleri araşma alırsa daha faydalı olur. 
Yodok parça deyince arkadaşlarım, bir mev
zua temas etmek yerinde olacaktır. Biliyorsu
nuz, birer yedek parça da getirmek hakkı ta
nınmış olmasına rağmen ve yine traktörlerin 
yurt içinde tamiri için seyyar atelyeler kur
ma mükellefiyeti kendisine yüklenmiş olma
sına rağmen, bu mükellefiyeti yerine getirme-
mişlerdir. Bu bakımdan bugün zürramız çak 
büyük zarara girmiştir. Çünkü bu muhtelif 
traktör parçaları mevcut değildir artık. Hattâ 
o kadar ki, bugün gidip te o traktörü ithal eden 
firmayı da ortada bulmamıza i mikan yoktur. 
Çünkü, firma bunları ithal etmiştir ondan son
ra ticaretini yapmış, firmasını kapatmıştır. Bu 
brJlvindan cidden Türkiye büyük zarara gir
miştir.. Bundan sonraki ithalâtlarda mümkün 
mertebe, az sayıda değil de, mar'ka adedi iti
bariyle az sayıda traktör ithal edilmesi çok 
yerinde olur. 

Şimdi muhterem arkadaş1 ar, yukarda belirt
tiğimiz ve zaman darlığı dolayısiyle teferruatı
na inemediğimiz iş hacmi içinde Zirai Donatım'-
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•m, kanunun kendisine verdiği işlen yapabilmesi I 
inin sermayesinin kifayetsizliği bir hakikattir. 
Nitekim Kurumun bu durumu raporda da belir
tilmiştir. Sermayesinin yeterli hale çıkarılması 
Kurumun çalışmalarını her halde memlekete da
ha faydalı kılacaktır (Sağdan gürültüler) 

Şimdi bir nebze de Atatürk Orman Çiftliği 

BAŞKAN — Sayın üyelerin dışarda görüş
melerini rica ederim efendim. 

FEHMÎ BAYSOY (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, hepinizin malûmu olduğu gibi Ata-
türk Orman Çiftliği, Atatürk tarafından 193S 
yılında millete hediye edilen bir çiftliktir. Bilâ-
hara 2İ . 3 . 1950 de de 7,5 milyon sermaye ile 
özel kişiliği haiz ve Tarım Bakanlığına bağlı bir 
müessese haline konulmuştur. Bu müessese An
kara'nın hemen yanıbaşmda ziraat ile, hayvan
cılığı ile, ziraat sanatları ile civarındaki köylüye 
misal olması, ve ona hizmet etmesi ve dolayısiyle 
de şehir halkının birçok hayvani gıdalardan ve 
çiftlik mahsullerinden istifade ettirilmesi gayesi 
ile kurulmuş olsa gerektir. Faıkat raporda da te
ma?. edildiği gibi, bu çiftliğin bilhassa, son se
ne hariç ziraat sanatları ve meyvacılık kısmı ha
riç, hayvancılık ve zirai kısmı pok istenilen ran
dımanı vermediği belirtilmektedir. Halbuki, bu 
çiftlik her türlü imkâna sahip, fennî imkâna, 
ilmî imkâna sahiptir. Şöyle ki, hemen yanı ba
şında bir üniversite vardır, bu üniversite içinde 
Ziraat Faikültesi, Veteriner Fakültesi, bunun ya
nıbaşmda birçok lâboratuvarlar, m'brıc'elor 
mevcuttur. Buna rağmen çiftlik hayvanlarında 
hastalı'k görülür. Bunu müsaadenizle biraz tuhaf 
karşılamak lâzım. Nitekim sığırcılık mevzuunda 
raporda 1963 yılındaki bir sene evvelkine naza
ran 110 bin lira zarar gösteriliyor. Çünkü şap 
hastalığına yakalanmış hayvanlar. Diğer taraf
tan yine raporda bu kadar sene çalışmasına rağ
men, hâlâ kendisine uygun en iyi verimli bir süt 
ırkını temin edip de o mevzu üzerinde çalışıp ci 
vardaki köylüye de misal olamamıştır. Gene ra
porda tenkid edildiği gibi elindeki mevcut koyun
ları, mütaaddit defalar kendilerine telkin edildi
ği halde, bir türlü Merinosa çevrilmemiştir. Hıl-
bu'ki çiftliğin bir gayesi, bir vazifesi de etrafın
daki köylüye ve orayı gezen taşradan gelen hay
vancılıkla biraz alâkalı olan insanlara yeni yeni 
şeyler göstermesi, öğretmesi gerekir. Bu bakım 
dan çiftliğin biraz daha gayretli hareket etmesi 
yerinde olur. 
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Yem sanayii, memleketimizde hayvancılığın 

gelişmesi ve kalkınması için yem sanayiinin ku
ruluşu hakikaten çok lüzumlu idi. Ve bu çalış
maların faydalı olacağı da muhakkaktır. Yalnız 
arkadaşlarım, bugünkü şartlar içindeki et fiyat
ları ile yem fiyatlarını mukayese edersek yeni 
fiyatlarının çok yüksek olduğunu görürüz.. 

BAŞKAN — Sayın Baysoy, üç dakikanı* 
kalmıştır... 

FEHMÎ BAYSOY (Devamla) — O bakıra-
dan bunun üzerinde bu müessesenin iyi durma
sının lüzumuna kaaniim. Bir de kauçuk sanayii. 
var. Malûm, bu memleketimizde bir defa tecrübe 
edilmiş, fakat iyi netice vermeiiği için onun tas
fiyesi öihetine gidilmiştir. Diğer taraftan bir 
Kuzu Yetiştirme Limited Şirketi var. Bunun ku
ruluşu gayet iyi. Fakat maalesef kurulurken iş 
hacmi nazara alınarak kendisine 600 bin lira vo 
rilmiştir. Bu para ile bu müessesenin kurulamı-
yacağı ve yürüyemiyeceği tabiîdir. Nihayet bu 
tabiîliği kendisinin ortağı olan müesseselerde ka
bul etmiş, Ziraat Bankası, Et ve Balık Kurumu, 
bıı sermayelerinin artırılmasını vadettiği halde, 
maalesef bunu yapmamış ve nihayet bu kuru
mun kapanmasın?, sebobolmuştur. Halbuki Kuzu-
culuk Limited Şirketi normal çalışmış olsaydı 
memleket hayvancılığı üzerinde ve bilhassa et 
randımanı bakımından büyük tesiri olacaktı. 

Simli zamanın darlığı dolavıoiyle kısaca bir 
de Şeker Şirketine temas edeceğim. Şeker, muh
terem arkadaşlar en iyi besin gıdalarımızdan bi
risidir. Bu bakımdan şeker tüketimini Türkiye'-
do artırmak için el birliği ile çalışılması yerinde 
olur. İstatistiklere bakacak olursak, Türkiye en 
az şsker yiyen ülkelerdendir. Meselâ Danimarka, 
Kolanda, İngiltere, İzlanda, İsviçre'de şeker bir 
senede nüfus basma 50 kilonun üzerinde istih
lâk ediliyor. Buna mukabil İtalya, 19,8, Yuna
nistan 14,2, Romanya'da 12,3, İran'da 17,9, Mı
sırda 13,3, Türkiye'de 11,5. Şdker istihlâkinin 
artırılması iki bakımdan faydalı olacaktır. Birisi 
gıda bakımından, gıdası noksan olan köylümüzün 
hiç olmazsa karbon nitratlarla bu gıdası takviyo 
edildiği gibi, asıl mühim tarafı şcıker pancarı 
ekiminin gelişmesini de temin edecektir. 

Muhterem arkadaşlar, pancar ekimi Türk zi-
raatindo büyük rol oynamıştır. Çünkü pancar 
ekiminde tarla kontrol altındadır ve gayet iyi ha
zırlanır. Binaenaleyh, o hazırlığı takibeden sena-
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l&v&c, diğer mahsuller ekildiği zaman elbette is
tihsalde bir hayli fark olur. Bu 'bakımdan pan
car ekimini muhakkak geliştirmek mecburiyetin
deyiz. Ama bugünkü istihlâkimiz istihsalden çok 
düşüktür. Dünya fiyatlariyle de pek rekabet 
edfecefc durumda değiliz. Çünkü dünyanın birçok 
yerlerinde şeker kamışından şeker istihsal edil
diği için gayet tabiî olarak daha ucuza maledil-
mektedir. Buna rağmen bol miktar şekeri dışa
rıya ucuza ihracedip; şeker pancar ekimini ge
nişletmek çok yerinde olur. Bir de muhterem ar
kadaşlarımı şeker pancar fiyatlarını muhakkak 
ekimden evvel ilân lüzumludur. Çünkü buna gö 
re çiftçi hesabını kitabını yapıp, neyin ne ka
dar ekileceğini tesblt etmelidir. Sadece pancarda 
değil bütün Devletin alımı altında bulunan mah
sullerin fiyatları çok daha evvelden ilân edilme
lidir. Bir de Hükümetin bir prensibe varması 
lâzımdır. Pancar fiyatlarını fiks fiyatı mı yapa
caktır, kademeli fiyat mı yapacaktır, bunu da 
daha evvel ilân etmeli ve bu işin foir prensibini 
kabul etmesi lâzımdır. Vaktimiz dar olduğu için 
çok kısa temas etmek mecburiyetinde kaldım. 
Hepinizi hürmetle «selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Karayolları Genel Müdürlüğü 
ilo ilgili kanuna oyunu kullanmıyan sayın üye 
var mı? Efendim lütfen. Oy verme muamelesi 
(bitmiştir. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Hasan 
Ali Türker. 

A. P. GRUPU ADINA HASAN ÂLÎ TÜR 
KER (Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın sena
törler. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri bünyesinde mü
talâa edilen ve tarım konusunu ilgilendiren: 

Türkiye Zirai Donatım Kurumu, 
Atatürk Orman Çiftliği, 
Yem Sanayii Türk Anonim Şirketi, 
Kauçuk Sanayii Türk Anonim Şirketi, 
Kuzu Yetiştirme ve Ticareti Limited Şirketi, 
Ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şir

keti hakkındaki görüşümüzü arz edeceğim. Kısa 
da olsa 'bu saydığım teşekküller üzerinde ayrı 
ayrı durmak istiyorum. 

Yurdumuzun iktisaden kalkınmasında, tarım 
sektörünün geniş ölçüde rol oynadığını kabul 
etmemek mümkün değildir. 

Kalkınan memleketlerin hemen hepsi, sanayi 
kollarına girmeden evvel, temelini, tarım sektö 
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rüne bağlamak suretiyle ve kolaylıkla kalkına-
bilmişlerdir. 

Aksi halde, emeklemeden yürümeye benziyen 
kalkınma edebiyatı yapılırken düşmek kolay 
olur. 

Biz, inanıyoruz ki, tarım, kalkınmamızın te
melidir. Topraklarımız, iklim şartlarımız, tarım 
sektöründen toplanan iş gücümüz buna çok mü
saittir. 

Tarımda kalkınma kısa vadelidir. Bunda mu
vaffak olduktan sonra, diğer işlerimiz daha ko
lay yürütülecektir. Ele aldığımız bu konular üze
rinde bu noktai nazarla duracağız. 

Topraklarımız bakımsızdır. 
Çiftçilerimiz, öğretim ve eğitimden mahrum

dur. 
Modern ziraatin icabettirdiği her türlü alet, 

makina, malzeme, ilâç ve suni gübre noksanlığı
nı gidermek gayesiyle Türkiye Zirai Donatını 
Kurumu görevlidir. Hemen ifade etmek isterim 
ki, Tüıkiye Zirai Donatım Kurumu, kendisino 
verilen imkân nispetinde: 

21 BiJlge Müdürlüğü, 
5 Şube Müdürlüğü, 

110 Ajans Şefliği ve, 
975 Temsilci ile çalışmakta ve muvaffak ol-

mektadır. Nominal sermayesi 100 milyon lira 
olup ancak 57 milyon lirası ödenmiş sermayesiy
le Kuruluş Kanunundaki hizmetleri ifada geniş 
ölçüde gayretler gösterilmektedir. 

Bugün ziraatçı vatandaşlarımızın elindeki 
motorlu ziraat alet ve makinalarınm % 50 si Zi
rai Donatım Kurumu kanaliyle intikal ettiril
miştir. Devamlı olarak elinde: 

25 milyon liralık yedek parça bulundurması 
da motorlu ziraat yapan vatandaşlarımızın garan
tisidir. 

Topraklarımız, suni gübreye çok muhtaçtır
lar. Az topraktan çek verim almanın başlıcı 
şartlarından biri de toprağı gübrelemektir. Eski 
senelerde olduğu gibi tabiat şartlarına bağlı bir 
ziraat bizi açlıktan kurtaramıyacaktır. Birkaç 
Batı memleketinin OÎCD raporuna göre dönüm 
başına toprağına verdiği suni gübre miktarını 
açıklarsak görüşümüzü daha iyi ifade etmiş ola
cağız. İspanya'da dönüm başına 34 Kg., Yuna
nistan'da dönüm başına 49 Kg., Fransa'da 90 
Kg., Belçika'da 223, Holânda'da 226 Kg., suni 
gübreyi topraklarına her sene atmaktadırlar. 
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Buna mukabil Türkiye'de sarf edilen suni güb
renin dönüm basma miktarı senede sadece iki 
kilodur. Az topraktan çok mahsûl almanın sır
larından biri, bu noktada gizlenmektedir. Mües
sesenin bilanço, kâr ve zarar hesapları raporlar
da mevcudolduğu için üzerinde durmıyacağım. 
Yalnız, Türkiye topraklarının verimli hale ge
tirilebilmesi 'için hakikaten bu ve buna benzer 
müesseselerin çalıştırılması ve memleket ihtiya
cına cevap verecek hale getirilmesi gerekmekte ' 
d ir. Bu yollarla zirai reformun kapısını açmiT 
olacağız. 

En 'basit şartlar olarak: 
1. Zirai Donatım Kurumu sermayesinin ra

porda da işaret edildiği gibi bir milyar liraya 
çıkarılmasına taraftarız. 

2. Ziraat alet ve makinaları fabrikalarının 
bugünün ihtiyacına cevap verecek hale getiril
mesine taraftarız. 

3. Gübrenin bol ve ucuz şekilde çiftçiye in
tikal etmesi temennisindeyiz. 

4. Satışlarda, çiftçiye daha olumlu kolaylık
ların gösterilmesi kanaatindeyiz. 

5. Teknik zirai bilginin de oiftiçiye koor-
dine bir şekilde beraber götürülmekti hususundaki 
temennilerimizi tekrarlarız. 

Demonstrasyon hususunda Devletin elinde bu
lunan zirai müoxeselerle koordine çalışmanın za
ruretine lbil!hassa işaret etmek isterim. 

Atatürk Orman Çiftliği 
Mart 1D50 de 53'39 sayılı Kanunla kurulan 

ve 7;5 milyon lira itibari sermayeli tüzel kişiliği 
haiz ve Tarım Bakanlığına bağlı bir müessese 
olan Atatürk Orman Çiftliği Ankara civarında 
modern ziraat in önderliğini yapmak vazifesiyle 
yüklü bulunmaktadır. 

Tarla ziraati, I 
Bahçe kü1 türleri, I 
Hayvancılık, I 
Ziraat sanatları, I 
Hayvanat brhçesi, I 
Park ve ağaçlandırma, I 
Süt ve süt mamulleri, I 

Şarap ve meyva suları imal ve istihsal etmek 
gibi işerle meşgul olan Atatürk Orman Çiftliği I 
uzun yıllar çalışmalarında, bekleneni verememiş 
•bir müe'nesedir. Bugün dünyanın her tarafında, I 
zirai çalışmalar ilmî araştırma merkezlerinin em- I 
rine girmiştir. ilmî araştırma merkezleriyle ir- | 
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t i bat kurmadan çalışan müesseseler, alelade de-
noms safhalarında, varlıklarını eritip giderler. 

Atatürk Orman Çiftliğinin ilmî yönden fay
dalanabileceği fakülteler çok yakında olduğu gibi, 
kendi 'bünyesinde de bir araştırma merkezleri 
kurmalı ve denemelerini ilmî çalışmalara bağla
ttı alı idi. 

Bze ka'ırsa, bütün iktisadi Devlet Teşekkül-
V'ln'n kendi bünye1 erinde ve genişlikleri nisbe-
tlnde birer araştırma merkezleri olmalıdır. 

Yapılacak her çalışma evvelâ etraflı ve ilmî 
"olarla tetkik edilmeli, müspet sonuçlar alın
lıktan ronra pratiğe intikal ettirilmezdir. Aksi 
tak lirde, yıllar, emekler ve sermayeler heder 
o1 ur ve 50 mil varlık varlığı bulunan iktisadi 
Dar1 et Teşekkülleri, neden bu memlekete asgari 
% 10 kar sağlamıyor diye sorar dururuz. 50 mil
yarlık: iktisadi Dev'et Teşekküllerinin kâr ede-
movişi sebepleri arasında ilmî araştırma merkez
lerin İMI mahrum oluşları büyük çapta rol oynar 
kanatindeyim. 

Hor türlü imkâna sahipken sığırcılık, tavuk
çuluk, ziraat sanatları şubelerinden zarar etme
sini başka türlü izaha imkân yoktur. 

Çalışmalarını âmme hizbetlerine hasretmiş 
görünmek zarar etmenin katî pe'bebi sayılamaz. 
Çift'ik, Ankara civarına örnek bir müessese hali
ne gelebilmek için, 

Otel inşaatı, 
•Genel idare giderlerinin fazlalığı, 
idari bina ve lojman gibi gayrimüstahsıl ya

tırımlardan sarfmazar etmeli, 
Şayet, turistik önemini <f>z önüne a7arak An-

kaıa halkına veva memlekete hizmette bulunmak 
ileniyorsa, turizm bakımından yine esaslı bir 
plân ve programlara bağlı çalışmalara girilme
lidir. 

Yem Sanayii Türk Anonim Şirketi : 
Türkive'de hayvancılığı sayısı çok verimi dü

şük bir kaynağımızdır. 

Dünyanın 'hiçbir tarafında nrktar itibariyle 
havvan sayısı çok olduğu halde, hayvan ve mah
sullerinden çok M kadanan hizim gibi bir mem
leket yoktur denebilir. 

Bunun başlıca sebepleri : Salgın ve paraziter 
havvan hastahklariyle mücadele kifayetsizliği, 
ırklarının İslah edilemeyişi ve modern yemleme
ye imkân bulunamayışıdır. 
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îşte mevcut yem çeşitlerini ve yem kaynakla

rını işleyip ve bu maddelerin tedarik, imal ve 
çiftçiye intikalini sağlamak gayesiyle 1956 yılın
da kurulan Yem Sanayii Türk Anonim Şirketi 
kendi namına : 

Ankara, 'Konya, Erzurum ve istanbul'da ol
mak üzere dört yem fabrikası kurmuş. 

Eskişehir, Mersin, İzmir ve Bandırma'da ma
hallî şirketlerin kurduğu dört fabrikaya da 1,5 
milyon lira ile ortak olmuştur. Ziraat Bankası, 
Toprak Mahsulleri Ofisi, Et ve Balık Kurumu, 
Zirai Donatım Kurumu ve Türkiye Yapağı ve 
Tiftik Anonim şirketlerinin koyduğu 31,8 milyon 
lira. bu şirketin sermayesini teşkil etmektedir. 

Fakat, fabrikasyon yemine çiftçimizin intibak 
edcmevişi, fiva^arm'n görünüşte pahalı oluşu, 
fabrika yemi kullanmakla et, süt ve yumurta gi
bi mahsulün artacağı hakkında inancın bulun-
mavışı, hayvancılık yapan Devlet mücsscjjelcrin-
do, layıkiyle demo-:rjl:ra7rvon çal rinalarının \wmıl"-
mavışı, yem fiyatlariylo, hayvan mahsulleri 
fivaUarıırn muvazene1! olmavışı, hayvan mah
sulleri piyasasının müstakar b'r hale konulma
malı yükünden yem sanavii, beklenen süratle 
.gelişemenrstir. Hrmmaddenm daha, ucuza te
mini, fabrika vardiva!arının artın1 man suretiyle 
kesif yemin biraz daha ucuza sat^ması, aynı za
manda ihtiyaç bölgelerinde- 'satış 'kolaylığının 
sağlanması gerekmektedir. Bu arada şunu da 
ifade etmek Merim ki, yem sanayii bugün temel
siz çalışmaktadır. 

Evvehı, ilmî araştırma merkezleri yoktur. Pi-
tasava çıkardıkları yemlerin vasıf ve cinslerini 
tcf/ıt ve kontrol edecek kanuni bir müeyyide yok
tur. BHha^.a yem maddeleri kanununun olma
yışı çok hazmdir. Bir yem maddeleri kanunu
nun hazır1 anıp Büvük Meclise sevk edilmeyişi, 
hu müesseseve olan itimadı sarsmaktadır. 

Neden bir yem maddeleri kanunu hazırlan
madığını izah güçtür. 

Kauçuk Sanavii Türk Anon;m Şirketi : 
Bu ş;rket, Türkiye'nin zirai ve ekonomik ba-

k">mdan uygun bölgelerinde yetiştirilecek kauçuk 
istihsaline elverişli ouaveul ve ben-:y:i İ tkiler
den ham k?ucuk istihsal evirmek, kauçuklu ma
muller üretmek, lâstik tekerlek imal etmek gi
bi konu1 arla ilgili her türlü zirai, sınai ve ticari 
forvet lerde bı^unmak ü^e^e 195B yılında 
D.Ü.Ç. Genel Müdürlüğü, Etibank, Makina ve 
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Kimya Endüstrisi Kurumu, Sümerbank, T.C. Zi-
•aat Bankası ve Türkiye Zirai Donatım Kurumu 
tarafından taahhüdolunan 10 milyon lira serma
ye ile kuru1 muş ve bu sermayenin 7,2 milyon li
rası ödenmiştir. 

Quayul çalısı daimî yapraklı kök dâhil 
% 8-10 nisbetinde kauçuk ihtiva eden uzun 
ömürlü ve dört yaşında âzami verimini veren bir 
bitkidir. İlk hesaplara göre bu çalının kısır top-
rakhırda yetişeceği dönüm başına 1 350 ki'o ça
lı 270 liralık da kauçuk vereceği hayvanlar ta
rafından yenmediği, onun için koruma kolaylığı 
olduğu düşünülmüş fakat tatbikatta : 

En az hububat yetiştiren arazi istediği, 
Hayvanlar tarafından yendiği, 
Dekardan ortalama 240-250 kilo cali alındığı 

ve dönüm hâsılasının da ortalama 50 iira oldu
ğu görülmüştür. 

Avrıea bu çalıdan elde edilen ham kauçuktan 
LÂteksn (Lâteko) elde edöbilmek için mihaniki 
ve kimvovi fabrikasyona t ahi tutu1 ması gerekti
ği bunun bu için de fabrika ve tesisler için ge-
n'ş ölçüde yatırıma ihtiyaç görüldüğü anlaşıl
mıştır. 

1959 yılında : 
7 279 dekarı sözleşmeli çiftçilere, 

422 dekarı şirkete ait, 

7 701 dekar çalı dikilmiştir. 

1960 yılında : 11 031 dekar çalı plântasvonu 
yapılmış ise de. büyük bir kısmı tahribedilerck 
bugün 3 704 dekar çalı ka'mıştır. 

2 milvon lira zararları var l ı lar ı Makina ve 
Kimva EndüsLri:si Kurumuna devredilmek sure
tiyle tasfivesine gid^msstir. 

Quayul çalısı, bizim memleketimizde zoraki 
yetişen bir bl'tkid'.r. Amerika'da tabiî olarak ye
tişmektedir. Orada da kauçuk sanayiinde kullan
mak ekonomik görül memsştir. 

Bu çalının yetiştirilmesi için Antalya'da 500 
kadar çiftçi ile mukavele yapılmış, dönüm ba
şına 80 lira Ziraat Bankasınca kredi verilmiş, 
hâsılanın hu rakamdan aşağı olduğu görülmüş, 
bu işle uğraşan köylüyü müşkül duruma düşür
müştür. t!mî bir araştırma yapılmadan tatbika
ta geçllmesin'n en acı misallerinden biri de kau
çuk sanayii olduğu için üzerinde bu kadar dur
muş oluyorum. 

— 438 — 



0: Senatosu B : 93 
Kuzu Yetiştirme ve Ticaret Limited Şirketi: I 
Sayın Senatörler; 
Memleketimizin bilhassa Trakya, Marmara 

ve Ege bölgelerinde erkek kuzular çok erken 
mezbahaya sevk edilmekte ve senede ortalama 
olarak 12 - 15 kilo canlı ağırlıkta 2,5 milyon 
kuzu 1,5 - 2 aylıkken kesilmektedir. Bu suretle 
yaklaşık olarak senede 30 bin ton koyun eti, 
2 500 ton yapağı ve 2,5 milyon deri ve bağırsak 
zayi olmaktadır. 

Bu suretle senede yüzlerce milyon lira millî 
•gelirden zarar edilmektedir. 

Bu zarar, kanuni müeyyidelerle önlenemez. 
Ancak, 1,5 - 2 aylık kuzuların kesimini tev-

lideden sebepler göz Önüne alınarak iktisadi ted
birler alınmakla bunun önüne geçilebilir. Er
ken kuzu kesimini cnliyerek et istiksalini artır
mak, yün ve derinin heder edilmesini önlemek 
ve bunlarla ilgili zirai ve ticari faaliyetlerde 
bulunmak maksadiyle Ziraat Bankası, Et ve 
Balık Kurumu, Yapağı ve Tiftik Anonim Şirke
tinin iştirakiyle 600 bin lira sermayeli bu şir
keti 1958 Martında kurulmuş ve faaliyete geçi
rilmiştir. 

Bu para ile iş yapılamıyacağı iş'n başından 
anlaşıldığı için Ziraat Bankası 24 milyon lira, 
Et ve Balık Kurumu da mubayaa için 5 mil
yon lira kredi vermeyi kabul ettikleri halde her 
ortak da bu kredi taahhütlerini vaktinde kar
şı lamadıklarından ve aynı zamanda şirketin 
kendi bünyesinde alıp çiftliklerde baktırdığı ku
zular, zamanında Et ve Balık Kurumunca mu
bayaa edilemediğinden şirket vazifesini yapa
mamış ve 29 Mart 1962 tarihinde tasfiyesine ka
rar verilmiştir. Kredilerin hakiki müstahııla ve 
bu yolda iş yapacak kimselere verilemeyişi, al
dıkları krediyi gaye dışında kullananlara kre
di verilmesi lâyık'İyle kontrol yapılamayışı da 
şirketi tasfiyeye götürmüştür. 

Halbuki, kuzuyu mutlaka erken elden çıkar
mak zorunda olan yetiştiricilerin bu kuzuların 
değer fiyatlarla, mubayaası ve çiftliklerde bakı
mı suretiyle biraz evvel bahsedilen millî zararın 
önlenmesi mümkündür. 
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Bu satışı önlemek ancak böyle bir çalışmaya 

bağlıdır. Bu şirket tasfiye edileceğine, mah
zurlar ortadan kaldırılmak suretiyle faaliyeti ar-
tırılsa idi memleket çok şeyler kazanırdı. 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi : 
Türkiye parçan ziraatine elverişli topraklara 

rahiptir. Halkımızın şekere şiddetle ihtiyacı var
dır. Hem, topraklarımızın teknik usullerle iş
lenmesini, hem de, gerek memleket içindeki 
şüker ihtiyacını sağlıyarak 'icabında i'hracatı te-
m;n etmek üzere 1934 senesinde kurulan Şeker 
Fabrikaları Anonim Şirketi 12 şeker fabrikası
na, 2 ispirto fabrikasına, 3 tohum üretme çift
liğine sahiptir. 

Sümerbank, Ziraat Bankası ve iş Bankası
nın eş't miktarlarda iştirakiyle sermayesi teşek
kül etmiştir. 

Ayrıca her biri ayrı bir anonim şirket halin
de çalıştırılan beş şeker fabrikasının da idare 
ve finansman işleri Şeker Fabrikaları Anonim 
Şirketince yürütülmektedir. Şirketin son seneler
deki pancar ekim ve istihsal rakamlarına göz 
atarsak : 

1961 de 1 303 000, 1963 te 1 345 000 dekar 
arazi ekilmiştir. 

Bu rakamın 1964 yılında 1 867 000 dekara 
çıktığı düşünülürse, pancar ekimi günden gü
ne Türk çiftçisi tarafından iştiyakla benimsen
mektedir. 

Şeker randımanı 1960 da yüzde 14,68 iken, 
teknik çalışmalarla pancardan elde edilmiş şe
ker nisbeti yüzde 15,54 rakamını bulmuştur. 

1960 yılında 4 384 000 ton pancar istihsali
ne karşılık bugünkü pancar istihsali 4 705 000 
tona yükselmiştir. Yine 1960 yılında 643 498 
ton olan şeker istihsali 1963 te 471 601 ton, 
1964 te ise 731 321 tonu bulmuştur. îıtihsali 
edilen bu şekerin bugün ortalama 424 000 to
nunu dâhilde istihlâk etmekteyiz. 

1960 yılında şekerin maliyeti 176,69 kuruş 
iken bugün 155,05 kuruşa düşürülmüştür. 

öğrendiğimize göre bu maliyetin bir lirası 
pancar müo'ahsılma intikal ettirilmektedir. Biz, 
bu fiyatlarla müşterek pazara gidebiliriz kanaa
tindeyiz. Zira MüşterekPazar memleketleri bu 
rakamların üzerinde bir ba^ fiyat tesbit etmek 
üzeredir. Almanya'da şekerin maliyeti bizim 
paramızla 198 kuruş olduğuna göre bizim ma
liyetimiz normaldir. 

Yetiştirici turfanda1 kuzu ve fiyatlarının ca
zibesi ve kış aylarında koyun sütünün rağbet 
gören b'lr fiyatla satışı yüzünden kuzuyu mutla
ka satmaya mecburdur. 
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• İstihsal artırıcı tedbirleri aldıkça maliyetin 

düşeceği de tabiîdir. 
Dünya şeker istihsali 66,4 milyon ton oldu

ğuna ve bunun her sene 20 milyon tonu dünya 
pazarlarına çıkarıldığına göre, biz de bu nisbct-
ler dâhilinde istihlâk fazlası şekerimize pazar 
bulmak zorundayız. 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi
nin, çiftçiye teknik bilgi götürdüğüne, verilen 
kredilerin yerine sarf edilmesini sağladığına, di
ğer bütün istihsal kredileri sağlıyan müessese
lere örnek çahşmalar yaptığına inanıyorum 

Pancar ziraatinin topraklarımızı münavebe
den faydalandırdığı gibi, istihsal edilen şeke
rin değeri kadar da, memleket hayvancılığına 
hizmet ettiğine, şeker fiyatı kadar da millî ge
lire et ve süt verimi sağladığına inanıyorum. 

Bu Görüşlerin ışığı altında komisyon rapo
rundaki temennilere uyarak ifade etmek iste
rim ki : Hükümetçe şeker sanayiinin istihsal, sa
tış, ihraç, pancar ve şeker fiyatları ve vergi 
konunîarmm esaslarını düzenliyen uzun vadeli 
bir politika tesbit edilerek çalışmalar bu 
esaslar dairesinde yürütülmelidir. 

Şeker istihsalinde saha tahdidi kaldırılmalı, 
mevcut fabrika kapasitelerinden tam istifade 
edilmelidir. 

Pancar f'yatları, vergi nisbeti ve satış fi-
fatı üzerinde durulmalı, bilhassa şekerden alı
nan verginin bir nisbe düşürülerek, halkımızın 
fazla şeker istihlâki cihetine gidilmelidir. Pan
car müstahsılma vaktinde pancar paralarının 
ödenmesine gayret edilmeli, bu hususta Şeker-
bank sermayesinin artırılması çaresi aranmalı
dır. 

Tarım işleri konusundaki görüşlerimize bu
rada son verir, hepinize saygılarımı arz ederim. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — C. K\ M. Partisi topluluğu adı
na Sayın Hazım Dağlı. 

O. K. M. P. TOPLULUĞU ADINA HAZIM 
DAĞLI (Çankırı) — Sayın Başkan, sayın ar
kadaşlarım, vaktinizi fazla işgal etmiyeceğim. 
Çünkü diğer konuşan arkadaşlarımın temas et
tiği noktalara temas etmemek ve onlara iltihak 
etmek suretiyle temennide bulunacağım. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de şeker sa
nayii hakikaten inkişaf halindedir. Bu, 
şayanı memnuniyettir. Yalnız şeker sa
nayii inkişaf ederken benim arkadaşlarıma iş-
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tirak etmediğim husus, maliyetin yüksek olu
şudur. Filhakika Almanya'da veyahut da Ame
rika'da maliyetler bize denk gibi görünüyorsa 
da hakikatte böyle değildir. Türkiye'de bir amele 
10 liraya çalışır. Amerika'da 10 dolara çalışır. 
iştira gücüne ve dünya fiyat piyasasına ba
kacak olursak, bizim amelenin 10 liraya yaptığı 
bir işi Amerika'daki amele 100 liraya yapmak
tadır. Binaenaleyh maliyette büyük fark var
dır. En büyük unusr amelî unsur olduğuna 
göre mnl'vette büyük fark vardır. 

BAŞKAN — Sayın Dağlı işçi deniyor, şim
di] v. mevzuatta. îsoi ve işveren. 

HAZIM DAĞLI (Devamla) — Bendeniz 
eski olduğum için... 

BAŞKAN — Hatırlatıyorum efendim, özür 
dilerim. 

HAZIM DAĞLI (Devamla) — Teşekkür 
ederim efendim. îşci arkadaşlar için maliyetin 
yüksek olduğunun diğer bir sebebi de Şeker Şir
ketine verilen sarmeyenln kâfi olmayışıdır. Şe
ker Şirketinin sermayesi gayet azdır. Fakat 
yaptığı iş iki milyara yakındır. Binaenaleyh 
aradaki büvük para farkını faizle ödemektedir. 
Buda maliyeti yükseltmektedir. Binaenaleyh, 
Hükümetin alacağı tedbirler arasında Seker Şir
ketinin sermayesini çoğaltması dâzımdır. 

Üçüncüsü, maliyete tesir eden sebep dün
yanın hiçbir tarafında görül miven lükstür. 
deri kalmış bir memlekette bu kadar lükst mil
letle alay edilecek şekildedir. (B~avo sesleri.) 
Bendeniz Amerika'da 100 bin. 50 bin amele ça
lıştıran fabrikaları gördüm. Yani onlarda ki, 
lüksle bizimkini mukavesc edersen'z. kövlü ile 
şehirli arasındaki fark kadar ki, onlar kövlü, bi
zim fabrikaları şehirli vazivetindedir. Bu kadar 
arala fark vardır. Tab:atiyle bunların yanı
mı için sarf edilen paradan başka bunların idâ
mesi için de yaralan masraf maliyete tesir et
mektedir. Meselâ, bir misalle daha izah etmek 
icabederse : Kastamonu Seker Fabrikası ve di
ğer fabrikalarımız düşünülerek kurulmamak
tadır. Kastamonu Seker Fabrkasınm Kasta
monu'ya yakınlığı 15 kilometrelik bir mesafede 
olduğu halde, orada ayrı bir şehir yanılır gibi 
lojmanlar, tenis mahalleri, yıVme havuzları 
v> saire gibi, böyle bir sosyal vazivetler vardır. 
Halbuki, Kastamonu gibi geri kalmış bir mem
lekette 1 - 2 - 3 - 5 otobüs getirmek snretivle 
her gün halkı şehirden fabrikaya gidebilir. Ora-
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ya yatırılan paralar da yeni fabrikaya sarf 
edilebilir. Maalesef bunlar yapılmıyor. 

Ankara Şeker Fabrikası hakkında. Bir ar
kadaştan dinlediğime göre işten yemeğe git-
met için 2 kilometre veya 3 kilometre bir me
safe vardır. Yani biz o kadar maliyete dikkat 
etmeden yapıyoruz ki her şeyi, onun için fiyat
lar yüksek oluyor. Şeker Şirketi fabrikaları
nın yerinde yapılmaması ve pancar mmtakala-
rmın uzak olması da nakliye yüzünden mali
yete tesir etmektedir. Bu da, yeni yapılacak 

• tesislerin, maliyet hesapları yapıldıktan sonra 
yapılması iktiza etmektedir. Binaenaleyh, ben 
bilhassa Şeker Şirketinden ricam, ki Türkiye'de 
bu lüks hayatını bütün Türkiye'nin sosyal ada
letine uygun bir şekilde düzenlenmesidir. 

İkincisi, maliyet üzerinde burada durduk
tan sonra sosyal adalet cephesinden de fiyat
lar arasında fark vardır. Meselâ tabiat Ada-
pazarı'na, Eskişehir'e ve diğer sulak ve müm
bit araziye bâzı faktörler vermiş bâzı imtiyaz
lar tanımıştır. Bir kısım yerlere de bu imti
yazları başka şekilde tanımıştır. Fakat şeker 
fabrikaları bu imtiyazları tabiatın kendisinden 
iyi tanıdığı yerlere daha fazla vermek sure
tiyle, onları kalkındırmakta, diğer kısmına 
imtiyaz hakkmı tabiat daha fena verdiği halde 
onu da bertaraf etmektedir. Bunu bir misal
le arz edeceğim, Adapazarı'nda şekerin kilo ile 
satdmasmda Adapazarı'nda pancar yetiştirilen 
yerde 1 - 2 kiloluk kadar veya daha büyük bir 
'hacımda çıktığı halde, şeker ünitesi bakımın
dan farklıdır. Binaenaleyh orada üç kilo şe
kerden, 10 gram şeker veyahut bir kilo seker 
alınırsa, diğer bir tarafta kurak bir arazi sa
hibi tarlasına suyunu çok büyük bir emekle ge
tirmek suretiyle elde ettiği, yetiştirdiği panca
rı nm ufak olması fakat şeker miktarmm çok 
olmasma rağmen kiloya düşünce, oradaki seker 
miktarının fazlalığı katılmıyor, kilo hesabına 
bakılıyor. Binaenaleyh, bir adam 5 - 1 0 gram
lık bir seker almak için bir kilo pancar ve
rirse, diğer bir taraf da, seker miktarı bakı
mından az olan bir yer, üç kilo vermek suretiy
le o şeker almıyor. Halbuki üç kilonun para
sını abyor, öteki bir kilonun alıyor. Bu suret
le sosyal adalet tahakkuk etmiyor. Buna kar-r 
diyorlar ki, bunları tesbit etmek zordur. Her 
tarla babına gidelim de, şeker ünitesini mi tos-
bit edelim? Arkadaşlar bu basittir, kolaydır. 
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Bunların tesbit edilebilmesi için bir tarlaya git
mek değil, mıntakayı tesbit etmek lâzımdır. 
Meselâ Adapazarı Şeker Fabrikasının bir ucun
dan bir ucu arasındaki fark pek cüzi bir fark
tır. Orada ortalama miktar alınır, Erzurum'
da ve Konya'da tekrar tesbit edilir. Erzurum -
için fiyat alınır, Adapazarı için bu fiyat alınır. 
Binaenaleyh, bu suretle sosyal adalet tahak
kuk eder. Ve alman para da yerli yerine git
miş olur. Fiyatı sabit tutmayı arkadaşlar söy
lediği için ondan sarfınazar ediyorum. Yalnız 
raporu tetkik ettiğimiz vakit, Şeker Şirketinin 
iştirakleri vardır namütenahi. Yani esas mu
kavelenin 4 neti maddesi gereğince şeker istih
salinin artırılması, şeker ziraatinin inkişaf et
mesi için bunların neşvünemasını temin etmek 
için birçok iştiraklere girmiştir. Bu iştirakler 
hakkında maalesef raporda hiçbir malûmat yok
tur. Arkadaşlar derler ki, bu iştirakler % 49, 
% 51 den aşağı olduğu için bunun denetimi 
başka sahalardadır. Biz buraya bunun içme 
almadık derler. Halbuki biz burada Seker Şir
ketinin iştiraklerini murakabe edeceğimiz için, 
bu hususların da geV-cck seneki programda biz
lere malûmat kabilinden verilmesini rica ede
rim. 

Meselâ, bir sanayi nakliyat şirketi var. Me
selâ bir kooperatifçilik m ese1 esi var. Meselâ, 
bir sigorta işi var. Bunlar hakkında, belki, şir
keti ilzam edecek bâzı konuşmalar yapılabilir. 
Fakat şimdi yerinde olmadığı için yapmıyorum. 
TTakikatcn bunlar çok mühim şeylerdir. Onun 
'cin Yüksek Murakabe Heyetinden bilhassa ri
ca ediyorum, gelecek seneki raporunda bu iş
tiraklerden bize bilgi verecek şekilde bir ra
por tanzim ederek bize getirmesini bilhassa fay
dalı addediyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım, efendim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün kuruluş, görevleri halvkmdaki 5530 sayılı 
Kanunun 22 nci maddesine bir fdvra eklenmesi-
ıi" dair kanun teklifine 03 sayın üye katılmış, 
80 kabul, 12 ret, bir çekinser oy çıkmıştır. Ka
nun kabul edilmiştir. 

Saym Mehmet Ali Demir?. Yok, Saym Sırrı 
•Halay. Şahısları atlına konuşan sayın üyelerin 
10 ar dakika ile mukayyedolduğıınu arz ede
rim. 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Üç konuya kısa

ca temas etmek istiyeceğim. Kuzu Yetiştirme 
ve Ticaret Limited Şirketi, 1958 yılının 5 Mart 
tarihinde, ortaklıkları Et ve Balık Kurumu, 
Tiftik ve Yapağı ve Ziraat Bankası olmak üze-
1*3 kurulmuştur. Kuzu ticareti yapmak, canh 
stok bulundurmak ve kuzu kesimine mâni ol
mak gayesi ile kurulan işbu ortaklık, görürüz 
ki, yapılan faaliyette iki yıl da öküz yetiştir
mekle meşgul olmuştur. Gerçekten Kuzu Ano
nim Ortaklığı öküz yetiştirmeyi üzerine almış
tır. Ve daima zarar etmiştir. 1961 yılmdan 
itibaren de tasfiyesine girişilmiştir. Bütün bun
lar bir devrin iktisadi politikasının ve zihniye
tinin ifadesidir. Ve gerçekten sadece birkaç 
kişiye iş bulmak, birkaç khive bir idare mec
lisi âzalığı temin etmek için kurulmuş batakçı 
bir zihniyetin ifadesidir. Nitekim, o şekilde 
tasfiye haline gelmiş ve maatteessüf tasfiyesi 
de henüz bitmiş değildir. Süratle tasfiye yo
lundaki Denetleme Kurulunun görüşüne de ay
nen iştirak etmekteyim. 

Yem sanayii dört fabrika faaliyeti halinde 
bulunan ve kaliteli hayvan yemi yetiştirmek 
görevi ile kurulmuş bulunan bu müessesenin 
faaliyetlerinden bahsetmek ieabederse, pahalı 
bir fiyat maliyeti olduğunu ifade etmek iste
rim. 49,91 santim olan ham madde maliyeti 
yamnda maalesef 19.90 nisbetinde işletme mas
rafları vardır. Böylelikle 69.81 kuruş bir ki
lo başına maliyeti 72,28 kuruşa satılmaktadır. 
72 kuruşa varan bir yemin Türkiye'de hayvan 
besicileri tarafından istihlâk edilip edilmiyece-
ği aşikârdır. Türkiye'de hayvan ürünleri po
litikası yoktur. Bu sebepledir ki, maalesef son 
yıllarda yem sanayiinin yemleri satılamamak-
tadır. Ve böylelikle iki vardiya halinde çalış
mamakta, tam kapasitede çalışmadan vazge
çilmiştir. Ve satılmaması yüzünden randıman 
elde edilmemektedir. Mutlak surette bir fiyat 
politikası ve muvazenesi lâzımdır. Ve besici 
köylünün alabileceği bir fiyat seviyesine gelme 
zarureti vardır. Bu da Türkiye'den canlı hay
van politikası, et politikası, et endüstrisinin 
kurulmasına bağlıdır. Ve Et ve Balık Kuru
munun raporunun görüşülmesi sırasında ifade 
etmiştik. Bir vasat düşünün ki, T. C. Ziraat 
Bankası, Ticaret Bakanlığı, Et ve Balık Kuru
mu ve Veteriner Umum Müdürlüğü oturup bir 
arada bir besicilik projesinin esaslarını kendi 
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aralarında yapamamaktadırlar. Böyle bir müş
terek proje yapılmadıkça. Yani bir besicilik 
projesinin esasları tesbit edilmedikçe şüphesiz 
bir taraftan yalnız yem sanayiinin yemlerinin 
şu ve bu sebeple maliyetinin hesaplarını yapma
ya imkân yoktur. Çünkü tüketimi yapacak 
asıl köylünün bunu alabilme seviyesine gelmesi 
lâzımdır. Bunu öğrenmedikten sonra, tek ba
şına yem sanayiinin maliyet fiyatlarını şu ve 
bu dereceye getirmesi mümkün değildir. Be
raber bir çalışma iktiza eder. Bu hususta da 
Denetleme Kurulunun işaretleri yerindedir. 
Burada Atatürk Orman Çiftliği üzerinde de 
durmak istiyeceğim. 5659 sayılı Kanunla Ata
türk Orman Çiftliği Müdürlüğü kurulmuş bu
lunmaktadır. Bu kanunun altıncı maddesine 
göre, her yıl muayyen müddet içerisinde bu 
müdürlük, bilanço ve hesap neticelerini Yük
sek Denetleme Kuruluna verecektir. Yüksek 
Denetleme Kurulu da bunları Türkiye Büyük 
Millet Meclisine verecektir. T. B. M. Meclisi 
Bütçe ve Tarım komisyonları raporlarını hazır
layacaktı. Bu raporlar da Meclislere sevk edi
lecekti. Meclîsler tasviplerini bildireceklerdi. 
Görürüz ki, 1954 tarihinden itibaren bu dene
tim yapılamamıştır. Yani bu raporlar 1954 se
nesinden bu tarihe kadar T. B. M. Meclisine 
getirilmemiştir. Ancak Anayasanın ]27 nci 
madde ile, İktisadi Teşebbüslerinin denetlen
mesi Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılabi
lecek, fakat daha önce 5659 sayılı Kanunla yal
nız, bir şey olmak üzere Atatürk Orman Çiftli
ğinin hesapları Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne gelmesi zarureti vardır. 1954 yılından bu
güne kadar bu raporlar Türkiye Büyük Millet 
Meclisine gelmiş değildir. Denetleme Kurulu 
raporunda görürüz ki Atatürk Orman Çiftliği
nin uzun yıllar zarar ettiği bir türlü kâra geçe
mediği görülür. Ben 1950 tarihinde mebus ol
duğum tarihi biraz, geçtikten sonra bâzı kanun
lar gelirdi. Ve kanunların bir kısmında, Ata
türk Orman Çiftliğinin arazisi satılırdı. Zan
nedersem, eğer hafızam beni aldatmıyorsa 
14 milyon liralık şimdiye kadar arazi satılmış
tır. Ve bunlarla ancak bir gelir temin edebil
miş idi. Onların hepsinin karşısında idim. Za
rar, daima bir zarar gelirdi ve arazi satılıyor
du. Daima bu yola başvurulmuştu. Ancak 
son senelerde görürüz ki, yani bir senedir ve 
daha yakın bir tarihtir ki, Atatürk Orman 
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Çiftliği daha rahat bir çalışma imkânına sa-
hibolmuştur. Ve kârlılığa geçmiştir. Demin 
burada birçok arkadaşlarımız, A. P. Grupu 
sözcüleri de dâhil olmak üzere, birçok arkadaş
larımız, en son Kayseri Senatörü Sayın Kal-
paklıoğlu'nun ifade ettiği gibi... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, 
kaldı. 

bir dakikanız 

SIRRI ATALAY (Devamla) — İfade ettiği 
gibi, niçin kârlılık ve verimliliğe giremiyor. 
Çünkü müesseselerin müdürleri huzur içinde ça
lışma imkânına sahip değildirler. Ve daima si-
y.nM iktidarlar tesiri altındadırlar. Bunun en 
tipik misalini Atatürk Orman Çiftliği vermiş
tir. Yani kuruluş tarihinden bugüne kadar en 
iyi şekilde idare etmiş bir müdürün, son gün
lerde hiçbir sebep gösterilmeksizin maaşlı kad
rosundan, yevmiyeli şekle getirilmesiyle, ka
nunlar çiğnenerek ve sebepsiz olarak işinden 
alındığı fakat Devlet Şûrası tarafından verilen 
tehiri icra kararı ile vazifesi iade edildiğini gö
rürüz. Bunlar nihayet birer zihniyetin ifade
sidir kârlılık ve verimlilik sistemine niçin gi
demiyoruz diyoruz ama, bir taraftan da ikti
darda bulunanlar bunu en açık şekliyle ve yan
lış yoliyle tatbik ederler. 

Yine bu Atatük Orman Çiftliğinde, kanu
nun açıkça vazife olarak kendisine verdiği hu
suslar. aşılarak yapılmış bir otel vardır ve br 
fakir millete milyonlarca liralık bir zarara mal 
olmuştur. Zannedersem 1954 de mi başladı. 
1955 te mi başladı. Fakat o zaman çiftliği ka
nun sayar, şu şu vazifeleri yapılacak diye ken
disine verir ve 2 nci maddesinde tasrih eder 
Ve bunun içerisinde otel yaptırmadı gibi bir 
şey hatırdan geçmez ama. Mesulleri kimdir 
ne olmuştur bir şey bilmeyiz. Bir de bakar
sınız A. O. Çiftliği hiç sebep yokken bir oto! 
yapmaya kalkar ve milyonlarca lira zarar eder 
Ama bu zararı yapanlar, bunu kuranlar, geti
renler, ne oldu, ne yapıldı, mesulleri nerede 
kimler mahkemeye verildi1? Hiç birisi hakkın
da da malûmata sahip değiliz. Müddetim dol
duğu için bırakıyorum. 

Saygılarımla. 

FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) 
adına söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

Şahsım 
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Buyurun Sayın Akyürek. 
ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem senatörler, vaktinizin 10 
dakika ile tahdidcdilmesi muvacehesinde iki 
teknik mevzua temas etmekle iktifa edece
ğim. 

Şdker şirketinin faaliyetleri hakkında 
parti sözcüsü arkadaşlarımın- kıymetli konuş
malarını dinledikten sonra bilhassa Sayın 
Türker arkadaşımın verdiği binkaç doneye is
tinaden ben de ilâveler yapmak suretiyle ma
ruzatımı arza çalışacağım. 

1962 senesinde 340 bin ton şeker isthsaline 
mukabil 1964 senesinde 731 bin tona yüksel
diğini aynı şekilde pancar istihsalimizin, 1962 
de 2 milyon 790 bin ton iken, 1964 senesinde 
4 milyon 700 bin tona yükseldiğini, keza bu
na ilâveten ben de ilâve etmek isterim, tali 
madde olarak şeker istihsali 'm ey anında hu
sule gelen me^âs da 1962 senesinde 102 bin ton 
iken, 1964 senesinde 166 bin tona yükselmiştir. 
Bu müessese yaln:z şeker istihsali ile ve onun 
satışı ile iktifa etmemiş, aynı zamanda tali 
maddelerini de kıymetlendirme cihetine git
miştir. Şöyle iki, bu 100 k'lo melasın 14 kilo et-
yaptığmı mütaaddit defalar bu kürsüden söy
lenmişti. Bunun yem olarak kullanılması cihe
tine gidilmiş ve köylülerimizi yem olarak kul
lanmaları için teşvik ederek aynı şekilde 1962 
de 4 500 ton melas satışına mukabil 1964 te 
7 400 ton melas satmaya muvaffak olmuştur. 
Keza tâli maddenin ispirto için kullanılması 
muvacehesinde 1962 de 62 bin ton iken 1964 te 
86 bin tona yükselm'stir; Bundan arta kn^an 
diğer kısım da 27 dolardan, 43 dolardan ve dün-
va piyasasına göre, çeşitli iniş ve çıkışlara 
^öre dünya piyasalarında 'kıymetlendirilmek 
^•nretivle satılmış bulunmaktadır. Esas burada 
bir husus daha bizi memnun edecek durumu 
TÖsterm ektedir. Söyle ki, bu müessese 1960 se
rçende 15 fabrikaya sah'm iken 1964 sene
sinde 17 fabrikaya sahiptir. Kendisinin 1960 
"P-nAsindeki daimi vasıflı personeli 9 055 iken 
1964 senesinde bu personel miktarı 9 140 ol
muştur. Ve 'bu arada 1960 senesinde fabrika ba-
r.-na. 604 uersonel isabet ederken 1964 senesin
de bu miktar 5^0 o\ırak tesbit edilmiştir. Bu 
durum muvacehesinde. 'bu müessesenin perso
nel bak-mmdan % 10 nisbetinde bir tasarruf 
yaptığı aşikâr olarak meydandadır. O halde 
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arkadaşlarım, biz burada birçok müesseselerin 
murakabesini, müzakeresini yaparken, tenkid-
lerirniz, zarar eden müesseselerde, tasarruf yap-
mıyan mü ekserilerde ne 'kadar acı ithamlarda, 
«özlerde bulunuyorsak, bu şekilde 'karşımıza 
yelen bir ımücc/seseyi de takdir etmemiz ve 
.ben § alisi m adına teşekkür ötmeyi vazife te-
lâJkki etmekteyim ve alakalı vekâletin de, keza 
Yüksdk Murakabe Heyetinin de 1964 rapor
larının tetkiki sınurnda bu hususlarda bu mües-
îîeuenin yetk'lerini taltif ve takdir etmelerini 
temenni etmekteyim. 

ikinci bir konu, bundan bir müddet evvel, 
iki ay evvel, hepimizi meşgul eden ve hattâ yi
ne de Ticaret Vekâletinin müzakeresinde, Sana
yi Vekâletinin müzakeresinde, Ziraat Vekâleti
nin müzakeresinde daima konuşulan bir soya fa
sulyesi yağı mevzuudur. 

Muhterem arkadaşlar; bu yağ mevzuu haki
katen önemle üzerinde durulması gereken bir 
konu ki, bu duruma göre konuşmalar netice
sinde nebati yağ olarak hariçten ithal ettiğimiz 
ve bilhassa Amerika'dan getirttiğimiz soya ynğ-
larmm bu Haziran sonundan itibaren artık 
bir bağlantıya tabi olmıyacağı ve gelmiyeeeği 
üzerinde bir nevi karar alınmış vaziyettedir. 
Memleketimizde soya yağı yerin'i hangi yağ tu
tacaktır? Bir kere birçok müzakereler esnasın
da my& gelsin, yağını biz 'burada yapalım, de
diler, biz kendimiz yağ yapalım, dediler. Şim-
'di memleketimizde bir margarin yağı 'istihsali 
yapılmaktadır. Ve bu fabrikaların ihtiyacı h-
'tanbuPdakinin yüb'in ton, îzmir ve diğer yer-
lcrdekilerinin de 60 bin ton civarındadır. Soya 
fasulyesi alalım ve Ordu'daki Soya Yağı Fabri
kasında bunu biz yapalım, dediler. Halbuki bu 
fabrikanın kapasitesi zaten âzami 10 - 14 bin 
ton civarındadır. Sürîravey yapsa dahi, yu
muşak maddeleri kullansa 14 bin tonu geçmesi
ne maddeten İmkân yoktur. Şimdi, bugün öğ
rendiğimize göre, bir senelik elimizde bu nebati 
yağlardan stok olduğu söylenmektedir. Fakat 
yine de biz bu mevzuda gayet ihtiyatlı ve ted
birli -olmak mecburiyetindeyiz. Bunlardan soya 
yağma fazla önem verilmektedir ve soya yağı 
istihsaline önem verildiği için değildir. Soya 
fasulyesinin ve soya yağının istihsalinden sonra, 
geriye kalan küspesi esas kıymeti taşımaktadır. 
Bu itibarla Amerika istihsal ettiği bu soya ya-
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ğmı bedava da olsa satmak mecburiyetindedir, 
elinden çıkarmak mecburiyetindedir. Elimde bir 
soya küspesinin ve soya yağının küspesinin ve 
r.oya fasulyesinin nerelerde kullanılacağını gös
teren bir şema vardır. Bu şamayı sıra ile okuma
ya imkân yoktur şimdi... 

BAŞKAN — Sayın Akyürek, bir dakikanız 
kalmışiir efendim. 

ŞEVKET AKYÜREK (Devamla) — Fakat 
arzu eden arkadaşlara bunu göstermek vazifem
dir. Şunu yalnız iible edeyim ki, »".-.ya yağı çı
karıldığı zaman, küsbes'inclen un yapılmaktadır, 
pasta, çörek, bisküvi yapılmaktadır, ve onun 
yanında diğer yiyeceklerden tavuğun beyaz eti 
vardır, aynı beyaz etini yapmakta, keza sosis 
yapmakta, sanayide de suni yün yapılmaktadır. 
Ve buna benzer yalnız kinbosiden 80 çeşit sanayi 
ve yiyecek maddeleri yapılmaktadır. Buna mu
kabil soya yağı yalnız 33 çeşit yerde kullanıl
maktadır. Bu itibarla bu mevzua Ziraat Vekâ
letinin, çok önemle eğilmesi ve Ticaret Vekâ
letinin, Sanayi Vekâletinin, bu sanayie haki
katen dikkat buyurmaları memleketimiz için çok 
lüzumlu bir husustur. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım efendim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Alâeddin Çetin. 
ALÂEDDİN ÇETİN (Çorum) — Çok muh

terem senatörler, bendeniz Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin faaliyeti yü/sek huzurunuzda ko
nuşulurken itiraf edeyim ki, biraz hüzün duy
maktayım ve biraz da sadece şekli kurtarıcı bir 
faaliyet içinde bulun'duğumıızu görmekteyim. 
Türkiye'de Kamu İktisadi Teşebbüsleri fevka
lâde önem kazanmıştır. Bungünkü iktisadiyatı
mızın yarıdan fazlasına hâkim durumdadır. Belki 
10 - 15 sene sonra bugün 50 - 60 milyar dedi
ğimiz bunların varlığı 100 milyarı da. geçecek
tir. Demokrasilerde muğlaklaşan Devletin ida
reyi, iktisadi ve malî faaliyetlerini Parlâmen
tolar geniş çapta kontrol etme zaruretini his
set mişk'i'dir. Medeni Devlet o kadar muğlak, 
o kadar anlaşılması güç bir mekanizmadır ki, 
esaslı kontrol cihazlarını doğrudan doğruya mil
letin mümessili olan Parlâmentoya bağlamazsa
nız, milletin haklarını korumaya imkân kalmaz. 

Şimdi, bütçe müzakerelerini yapıyoruz, bir 
hesabı mı etüt ediyoruz, hakikaten anlamak 
mümkün değil. Demin sayın bir bakanın da 
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izalh ettikferi <gibi, bu kürsüde bu sene iki defa 
da 'bütçe geçtiği için, sanki aynı konular müte
madiyen tekrar ediliyor gibi bir 'hava içindeyiz. 
'Buraya 'gelecek şeyler gayet belli şeylerdir. Gö
nül ister ki, faraza bu mevzuda Şeker Şirketi 
konusunda Yüksek Denetleme Kurulunun etüd-
leri var, bunlar komisyona gelmiş, Kamu ikti
sadi Teşebbüslerini kontrol eden Yüksek Ko
misyon buna istinaden bize kârın sebebini, za
rarın sebebini kötü işliyen taraflar varsa bun
ları ve iktisadi temenniler, verimi artıracak, 
kârı artıracak temennileri öne sürsün. Böyle 
bir şey göremiyoruz. Bir -m'isal vereceğim. Sa
nayi Nakliyat diye'bir şirket var. Bu şirketten 
bahis yok. Ama Sayın Umum Müdüre ve hattâ 
diğer ilgili Bukanlık erkânına sorarsanız böyle 
bir şirketin olduğunu, Çimento Sanayii, Şeker 
Şirketi ve galiba başka bir bankanın iştirakiyle 
kurulduğunu, bunun gayet faydalı olduğunu, 
kendi şirketleri olduğu için bir nevi rekabet im
kânı sağladığını, eğer bu şirket olmasa.özel te-
şsbbüs ve hususi nakliyat şirketlerinin pahalı 
şekilde nakledecek] erini ileri sürerler. Ama 
tatbikat 'böyle olmaz. Bu tatbikatın gönül ister
di ki, Yüksek Komisyonda etüt edilmesi müm
kün olsun. Şimdi bu şirketin hesapları yüksek 
huzurunuza gelmediğine göre Vekâlet veya 
umum müdürlük yarın, bu şirket resmîdir, be
nim şirketimdir, dolayısiyle ben kendi aracımla 
taşıtıyorum, imtiyaz tanıyorum, diyememesi 
lâzımdır. Yok bu şirket .gayriresmî durumda, 
yani anonimse 'o zaman da şirketler gibi ihale
ye girer, aynı kanuna tabi müsavi şartlar içe
risinde mücadelesini yapar. 

Şimdi .Sayın Bakandan ve ilgililerden rica 
ediyorum. Bu .şirket resmî bir şirket ise neden 
hesaplarını bize getirmediler? Çünkü şirkette 
tetkikat yapıbııaktadır. Şikâyetler olmuştur, sui
istimal olduğu iddiaları olmuştur. Ama bu şir
ket hakkında Yüksek Denetleme Kurulunun 
hiçbir notunu göremedim. Başka bir yerde var 
d:ı, 'bendeniz vâkıf değilsem, aydınlatılmamı bil-
hrrna istirham ederim. İkincisi tatbikat şu: Tu
tuyor nakliyat şirketine veriyor. Teminat mek
tubu yok. Diğer şirketler teminat mektubu ve
ril*. Buna karşılık faiz verir. Ama bu benim 
şirketim diyor, benim malını ne lüzumu var di-
yo."' ona. devrediyor. O çıkarıyor Türkiye çapın
da şeker pancarı nakliyatını ihale ediyor. Ama. 
bu nihayet resmi olmadığına göre bir bakımdan 
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hususi şirket olduğuna göre, bu ihalelerin bir 
k:.smı resmî, açık veya kapalı zarf usulü ile bir 
kısmı da pazarlıkla olduğuna göre birçok dedi
kodulara, gayet tabiîdir ki, meydan veriliyor, 
eı-ef verici hâdiseler oluyor. Görüyoruz muay
yen nakliyatın dışında şoför insan taşıyor, hu-
y-rr.l bâzı şeyler taşıyor. Dolayısiyle 'bu, şirke
tin zararına oluyor, belki şoför 3-5 kuruş kaza
nıyor, ama halk nazarında mütemadiyen bu şir
ketin itibarı zedeleniyor, öbür taraftan şirketin 
ve rnî bir durumu olmadığı ve nedense taşaron 
dır. umuna düşürdüğü için diğer mütaahhitleri 
diğer ÎIakliyecileri, adam şirkete teminat mektu
bu veriyor, altı ay olmuş teminat mektubu ve
rilmez. Niçin verilmez! Resmî daire değil taz-
vik eklemiyorsunuz. Ben şirketim diyor, faz1 a 
•'iv' e 1-5 en iz hukuk mahkemesine 'git, diyor. Ama 

öbür taraftan da resmî daireyim, faraza şirketin 
diyor, Şeker Şirketinin malıyım ben diyor. 

Orada da mükellef i vetslz, parasız ber şeyi alıyor. 
Hulâsa arz etmek istediğim şu; tefarruata girmi-
ye.eeğlm. Bunu ayrıca peyderpey arz edeceğim. 
Bu. şirketin hesapları buraya gelmeli idi. Şeker 
Şirketinin re anî iştiraki ise, gelmediğine göre 
bunun bize bir izahı verilmeli idi. Şeker Şirke
tinin burada yalnız şayanı şükran olan bir hiz-
nıstini de arz etmek isterim. O da; bizim köy
lümüze teknik ziraat'i öğretmesi bir. Bir de Av-
ruoayîa bize rekabet edeceğimiz bir sahamız 
olduğunu ispat etmendir. İsmi hatırımda d'e-
ğil. Zannedersem geçen sene bir kitap neşredil
di «Ortak Pazar karşısında şeker sanayiimizin 
durumu» Buradaki etütlere göre, bizim şeker sa
nayiimiz Ortak Pazara gidecek kabiliyettedir. Bu 
sevinilecek bir şey. Şeker fiyatlarımız Alman
larla, Fransızlarla ve Çeklerle rekabet edebile
cek, diğer Avrupa devletleriyle bir seviyededir. 
Bâzılarından birkaç kuruş pahalı ise de, bâzı
larına an daha ucuz istihsal yapmaktayız. 

Bunu aradan maksadım şu; şimdi, bundan 
böyle 'ser İktisadı Devlet Teşebbüsü, mademki 
Ortak Pazara gireceğiz, oraya kaderimizi bağla
mışı;1:, onlarla rekabete veya müsavi şartlarla ça
lışmaya mecburuz. Şeker Şirketinin şu güzel 
etüdünü ve metodunu ele alsın, faraza çelik sa
nayiinde, kumaş sanayiindeki durumumuz nedir? 
Sümorbank gönül arzu eder ki, bu etüdü yapsın. 
Ve Yüksek Murakabe Heyetine bunlar getirilsin, 
Yüksek Huzurunuzda da o müessese bir nevi ta-
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ah'hüt altına girsin. Yüksek Meclise demiş bu
lunsun 'ki, ben şu sahada hazırım Ortak Pazara 
•»•irecek durumdayım. Veya şu tedbirleri ala
bilirsem 5 sene sonra girebilecek durumdayım. 
Biz de millet namına inşirah duyalım. Bu etüt 
yapılmadığı takdirde bizim Ortak Pazara gir
memiz imkânı olmadığı gibi, yüksek affınıza 
sığınarak söylüyorum, pratik bakımdan şu mü
zakeremizin de hiçbir faydası olmaz. Onun için 
mühim bir temenni olarak arz ediyorum : Ko
misyonumuz da kabul ederlerse bundan sonra di
rektif verilisin. Ortak Pazara sanayiimiz ne mik
tarda hazırdır? 

Her İktisadi Devlet Teşebbüsü etüdünü yap
sın, bu bakımdan Yüksek Meclise bilgi versinler. 
Taahhüde girsinler, mesuliyeti üzerlerine al
sınlar. Yüksek müsaadelerinizi daha fazla istis
mar etmemek için hürmetle huzurlarınızdan ay
rılıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ünal'dı, Komisyon Söz
cüsü müsünüz1? 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun. Sayın Ünaldı'dan ri
ca ediyorum, kısa olsun. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET ÜN
ALDI (Devamla) — Evet efendim. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, Sa
yın Alâeddin Çetin arkadaşım nakliye şirketin
den bahsettiler. Ne Komisyon ve ne de Muraka
be Heyeti raporunda bu şirkete ait her hangi bir 
pasaja Taslamadıklarını beyan ettiler. Kendileri
ne arzı cevabedelim. Komisyon raporunda, Mu
rakabe Heyeti raporunda da bundan bahsedil
mektedir. Ancak, Komisyon raporumuzdak', 
17 nci sayfanın 19 ncu temennisi olarak bahse
dilmektedir. Bâzı Kamu İktisadi Teşebbüsleri
nin kendi kurdukları veya katıldıkları nakliye 
şirketlerine taşıma yaptırmaları tarzı üzerinde 
durulmasını lüzumlu bulma/ktayız. Burada anonim 
bahsedilmiştir. Fakat, kasıt Murakabe Heyeti ra
porunda da daha açıkça izahatı vardır. Kasıt 
bahsettikleri şirkettir. Hakikaten bu mevzu üze 
rinde durulması gerekmektedir. Bu yalnız Şeker 
Şirketinde değil, diğer İktisadi Devlet Teşek
küllerinin kurmuş oldukları şirkette de bu gibi 
yollara gidilmesini önlemek maksadiyle Komis
yon raporumuzda bu hususa temas edilmiştir. 
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Madem ki, iktisadi bir teşekküldür. Hususi hu
kuk hükümlerine tabi bulunmaktadır. Binaena
leyh normal nakliyat şirketleri gibi umuma nak 
liyat işlerinin açık bulunması icabetmektedir. 
Halbuki kendi şirketleri olduğu için sermayesi 
kendileri tarafından temin edildiği için bu şir
ketlere, doğrudan doğruya münakaşaya çıkarma
dan, nakliyat işlerinin yaptırılması, belki de ma
liyet fiyatlarına inikas edecek, unsur üzerinde 
tesiri olur bakımından Murakabe Heyeti anonim 
olarak bu mevzua temas etmiştir. Hükümetin bu 
mevzuda elbette ki, ıttılası bulunacak ve bu 
mevzuda tedbir alacaktır, teşekkül de, gerek Ko
misyonumuza vo gerekse Murakabe Heyetinin 
temennilerine iştirak edecektir. Bu müessesenin 
doğrudan doğruya bir rapor mevzuu haline ge
tirilmemesi sebebi de sermayesinin % 50 den 
aşağıda bulunması dolayısiyledir. Şeker Şirketi
nin sermayesi % 50 den aşağıda, onun için Mu
rakabe Heyeti murakabesinin dışındadır. Bu se
bepten buna ımunhasır bir rapor tanzim etmemiş
tir. Mâruzâtımız budur. Hürmetlerimle. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Bir sual sora
bilir miyim?... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Her hangi bir 

İktisadi Devlet Teşekkülü 'kendi malını kendi 
vasıtası ile taşıması için mevzuatımızda mâni bir 
hüküm düşünülüyor mu? 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Bir İktisa
di Devlet Teşekkülünün, kendi vasıtası ile malı
nı taşııması başka şeydir, kurmuş olduğu şirkete 
taşıtması başka şeydir. Kendi vasıtası ile pek
âlâ taşıyabilir. Onun hesabatı kendi bünyesi 
içerisinde görülür. Ama, şh'ket olursa bu bir be
del ödiyecoktir. Ayrıca ve bu bedel piyasadaki 
diğer nakliyat şirketlerinden fazla olduğu tak
dirde maliyete inikas eder, münakaşaya çıkarsa 
belki o şirketten daha ucuz fiyat teklif eden 
olursa... 

BAŞKAN —• Soru cevaplandırılmıştır. Sayın 
Sadık Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhterem 
arkadaşlar, 

Türk köylüsünün önemli bâzı ihtiyaçlarını 
karşılamakla görevli bulunan Türkiye Zirai Do
natım Kurumu ile bu kurumun Adapazarı Zira
at Aletleri ve Makinaları Fabrikaları Müessesesi 
hakkında çok kısa mâruzâtta bulunacağım. 
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Zirai Donatım Kurumunun en son bilançosu- I 

na göre, 1963 yılındaki alımları ve satışları; ön
ceki yıllara nazaran çok inkişaf etmiştir. Traktör, 
traktör pulluğu, mücadele ilâçları, kimyevi gübre 
tohumluk, araba, yedek parça gibi çeşitli şeyle
rin satışından elde edilen gayrisâfi yıllık satış 
•kârı, ki 53 milyon liraya yakındır, 1963 yılma 
kadar elde edilemiyen bir seviyeye ulaşmıştır. 
Bu netice, kurumun; hemen bütün mallarının 
satış fiyatlarından müşteri lehine mühim indir
meler yapmasından ve buna mukabil satış hac
minin büyümesinden ileri gelmiştir. Demek ki, 
rasyonel bir çalışma zemini içine girilmiştir. Bu 
anlayış, gayreti ve başarıdan dolayı ilgilileri teb
rik ederim. 

Sayın senatörler; 
Zirai Donatım Kurumu, ıbölge ve ajans ta

mirhaneleri ile seyyar bakım arabaları yardımiy-
le, tamir ve bakım faaliyetlerinde de bulunmak
tadır. Bu tamirhanelerde traktör, (biçer döğer, I 
çeşitli diğer ziraat aletlerinin tamirleri veya ba
kımları yapılmıştır. Bunların adedleri raporda 
yazılıdır. Şu kadar ki, Kurum, 1963 yılında bu 
alanda 733 bin lira zarar etmiştir. Bu zararın 
nedenleri üzerinde durmak lâzımdır. 

Fikrimizce, özel teşebbüs tamirhanelerinin 
bulunmadığı yerlerde faaliyette bulunulması ve 
sabit tamirhane kadrolarının asgariye indiril
mesi her halde isabetli bir hareket ve tedbir 
olur. 

Kurumun taşra teşkilâtı arasında bir tein-
silcilik vardır. Temsilcilerin; kummla daima 
ihtilâf halinde bulundukları, bölge müdür
lükleriyle hemen hemen temas temin etmedik
leri ve kurum mallarını müşteriye lâyikiyle 
intikâl ettirmedikleri bir .gerçektir. Bu sebep
le, bunların kurumla ilgilerinin tamamiyle ke
silmesi yeıinde bir tedbir olur düşüncesinde
yim. 

Çeşitli ziraat alet ve makinaları, motopomp
lar ile vasıtalar imâl etmekte olan Türkiye Zi
rai Donatım Kurumu Adapazarı ziraat alet
leri ve makinaları fabrikalarının; arı kovanı, 
yayık, tınaz maıkinası ve et arabası gibi küçük 
imalâtçının yapabileceği ve hattâ küçük ima
lâtçının müessese mamullerinden daha ucuzr 
malettiği imalâttan, vazgeçmeleri lâzımdır. Bun
ların yerine, daha teknik ve değeri yüksek ima 
lâlta önem verilmelidir. Ayrıca şu ciheti de be
lirtelim ki ithali; büyük döviz fedarkârlığma 
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ihtiyaç gösteren ve motorundan gayrı kısımları
nın müessese fabrikalarında imali imkân dâhilin
de bulunan biçer döğerler de müessese fabri
kalarında imaledilmelidir. Bu hususta gereken 
etütlerin kısa zamanda yapılarak imalâta ge
dilmesi temenniye şayandır. 

Diğer taraftan, tra'ktör parçalarının da bu 
fabrikalarda yapılması hususu üzerinde önem
le durulmalıdır. Demonte bir halde ithal edilen 
traktör parçalariyle montaj atelyelerinde uğ-
raşmaktansa, bu parçaların doğrudan doğru
ya kendi fabrikamızda imali yoluna git
memiz, memleket ekonomisi için herhalde da
ha faydalı ve daha lüzumludur. 

Kanaatimiz şudur ki, Adapazarı fabrikala
r ı ; sadece traktör, traktör ekipmanları ve bi
çer - döğer imalâtına başladıkları gün memle-
'ketin hakiki ihtiyacını karşılamış olacaklar
dı-. 

Bu vesile ile, fabrika işçilerinin teknik iler
lemeyi takip imkânına sahibolan kimseler ara
sından seçilmesi lüzumuna da bilhassa işaret 
etmok isterim. Halen fabrikalarda çalışan iş
çilerin bu seviyede olmadıkları ve kalifiye iş
çiye nadir raslandığı anlaşılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Mâruzâtıma burada son veriyorum. Saygı

larımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Fahri Özdilek. 
FAHRÎ ÖZDÎLEK (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler, muhtelif hatip arka
daşların temas ettikleri mevzudan bir kısmı
na ben de değineceğim, temas etmedikleri bâzı 
hususlara da ayrıca değinmek istiyorum. 

Sayın Artukmaç Adapazarı zirai aletler 
fabrikalarının bâzı mevzularla alâkalanması
nı ortaya sürdüler. Ben de aynı fikirdeyim. 
Ancak bu fabrika mamullerinin pahalı olduğu
nu bir kere daha tekrar etmek lüzumunu his
sediyorum. Nitekim fabrikanın yapmakta oldu
ğu bâzı mamullerin benzerini dış piyasada ya
panlar, fabrikalardan daha ucuza satıyorlar 
ve fabrika mamullerini elden çıkarmıyor. Fab
rika büyük ve 'küçük tip Fordson traktörleri 
ve bunun montajı ile meşgul olduğu için aynı 
zamanda diğer kamu sektörü ile ilgili bâzı ma
mulleri de sattığı için, bu arada Makina ve 
Kimya Endüstrisi Kurumunun da yapmasını 
tasavvur ve tasvibettiği ziraat aletlerini de bi-
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ran evvel imâle geçmesi ve bunların da fiyatla
rı üzerinde dikkatle durularak çiftçiye kıymet
le ve ucuza maledilmesi imkânlarını tahaşşü
dünü temin etmek faydalı olacaktır. 

Suni gübre meselesine arkadaşlarım da te
mas ettiler. Ben de bir zaviyeden buna temas 
etmek istiyordum. îki fabrikamızın birisi Ba
tıda birisi de Güneyde gübre imal etmekte ol
dukları suni gübrenin senelik istihsal mikta
rı aşağı - yukarı beherinin yüzer ton olduğu 
iddia edilerek 200 bin tondan bahsediliyor. Bu 
bugün geçmiş senelere kıyasen köylünün is
tihlâki ile mecbur olduğu suni gübre miktarı-
n:n buna ilâveten altıyüz ile yediyüz 'bin ton 
ithali lüzumu üzerinde duruluyor. Bunun te
şebbüsüne geçilmiş ıbugün, şey anı şükrandır. 
Ancak bir şey işittik, eğer doğru ise bu da 
üzüntü mevzuudur. Asit sülfirik temininde bâ
zı müşkilcta mâruz kalındığından dolayı fab
rikalar gübre istihsalinde bir gecikmeye tabi 
olmuşlar. Kaldı ki, bu sene altıyüz küsur bin 
ton dışarıdan ithal mecburiyeti düşünülürken, 
önümüzdeki senelerde bu miktarın artmasıda 
mevzubahsolaeaktır. Beheri yüz bin ton kapasi
teli o1 an fabrikalarımızın bu /kapasitesi kifa
yetli olmadığına göre, yeni fabrikalar üzerin
de durulması mecburiyeti vardır. 

Bu arada diğer bir mevzua da temas etme
den geçemiyeceğiz. Fosforik yataklarından is
tifade etmok, bu maddeyi dışarıdan getirtmek 
düşüncesini artık uzaklaştırmak gerekir. Böy
lece köylünün eline geçmesi ve biran evvel 
teşvik edilmekte olan gübrenin, fazla miktar
da köylünün kul1 anması için gübre fiyatları
nın da üzerinde dikkatle durulmak ve fiyat
ları azaltmak gerekiyor. 

Sayın Akyürek arkadaş-.mız melastan yem 
ve ispirto olarak istifadeden bahsetti. Ben de 
bunun diğer müşta.k maddeleride istihlâki ile 
ilgili bir teşebbüse geçilmesinin maliyet üze
rinde birtakım kolay'ık'ar temin edilebilmesi 
bakımından fayda mülâhaza ettiğimi beyan et
mek mecburiyetindeyim. 

Pancar nakli ve küsbenin geri götürülme
si nakliyat meselesiyle alâkalıdır. Köylünün 
günlerce bu işle burada bağlanması zarureti 
vardır. Tam bu istihsal meselesi ile alâkalı sa
mandır. Aynı zamanda yeni yıl için köylünün 
ekimle çalışacağı mevsimdir. Bnnu da bir dü
zene sokmak için sayın şeker şirketi umum mü-
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dür ve mensupkıiının nasıl bir hal tarzı üze
rinde durmaları lâz.inceldiğini ben pek müti-
hassısı bulunmadığını bu mevzuda, kifayetli 
bir fikir sahibi olmadığım için değinerek geç
mek istiyorum. İcabederse kendileri ile de ay
raca bir temasta bu vaziyetle kendilerini şa
hit kılmak mümkün olacaktır. Mâruzâtım bu 
kadardır, Saygılarımla. 

MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sizin sıranız geçti Sayın De
mir, yeniden sıranız gelirse veririm. 

Sayın Ömer Ucuzal? Yok. Komisyon adına 
konuşmak istiyeni. Yok. Hükümet adına veya 
Umum Müdürlük adına? Yok. Buyurun Sayın 
Demir son söz olarak. Yalnız haberiniz yok 
Sayın Demir, 10 dakika ile mukayyittir. 

MEHMET Alil DEMİR (Tunceli) — Çok 
•muh'terom arkadaşlarım, ben Yem Sanayii üze
rinde ve bir de Atatüi'k Orman Çiftliği üzerin
de durmak isterim ve mâruzâtım gayet kısa 
olacaktır. Birincisi Yem Sanayii. Yem Sanayii 
hakikaten memleketimizin en 'büyük ihtiyaçla
rından biridir. Hayvancılık deriz, hayvancılığı 
•geliştirmek için çalışırız. Eğer bugüne kadar 
ele geçen raporlar tetkik; buyurulmuşsa, görü
lecektir ki, millî gelirimizin, tarım alanındaki 
millî gelirimizin büyük bir 'kısmı hayvancılık
tan temin edilmektedir. Fakat bu kadar önemli 
ve memleketin millî gelirinde bu kadar etkisi 
olan hayvancılık üzerinde onıin olunuz ki, bi
hakkın eğilmiş değiliz. Yem Sanayiinin kurul
ması büyük bir boşluğu kapatmıştır. Kapatmış
tır ama, fakat, henüz elde edilen müspet bir 
yola girmediğine kaaniim. Misal arz od eşeği m 
muhterem arkadaşlarım, yalnız kurmak değil, 
kurulduktan sonra, bilhassa yom ihtiyacı olan 
bölgelere de kaymak lâzımdır. Şu bir gerçek
tir ki, bizim vatandaşın, bilhassa köylü vatan
daşın aklı gözündedir, gördüğüne inanır. Bir 
nebze umum müdür beyle bunu konuştum ve 
kendisine de arz ettim. Bir bölgecilik değil, 
bölgemden bahsettiğim için özür dilerim, Tun
celi'nin Ovacık Kazası vardır, yedi sekiz ay ta
mamen yolları kapanır, 6 - 7 metre kar ynğar. 
Bu bölge hayvancılıkla meşguldür. Ne yapar 
bilir misiniz muhterem arkadaşlar? Arz ede
yim. Dağda af buyurun mahallî tâbirlerle çarçur 
denilen ot vardır, yığılır, kışın kızaklarla tagı-
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nır. Fakat bu kâfi gelmediği taikdirde dere ke
narlarına - bu bir gerçektir, bilhassa Doğu - Ana
dolu'yu bilenler, burada yaşamış olanlar veya 
memuriyette bulunanlar bunu yaşamışlardır, 
bunu bilirler - dere kenarında bulunan söğüt 
ağaçlarını her sene keserler. Niçin? Yeni filiz
ler versin diye. Nasıl ipek böcekçiliği yapılan 
yerlerde dut ağaçlarını keserler, her sene filiz 
versin ondan faydalansın. Şimdi o filizleri muh
terem arkadaşlarım yem yetmeyince onları bu-
darlar, ayrı olarak döverler bunları hayvana 
vermek suretiyle kışı geçirirler. Bu da yetmez 
arkadaşlarım ormancılığımızı muhafaza edelim 
diye uğraşırız, ne yaparlar bilir misiniz muhte
rem arkadaşlarım? Kız oldu mu af buyurun, 
kar donar ve bunları ormanlık bölgede, vatan
daşın tâbiri ile söylüyorum, burç derler taze fi
danların, o burçları hayvanlara yedirmek sure
tiyle nihayet kışı atlatır, bahara ölü veya diri 
halinde zorla çıkarır. Şimdi arkadaşlarım bu bir 
gerçek. 

Bu tabloyu bilmek lâzımdır, görmek lâzım
dır. Görenler inanır, görmiyenler de duyar. Bu
nun böyle olup olmadığını ne dij^eyim hakika
ten derecelinin ne olduğunu bilmezler ve bunun 
neticesi olarak da yılda binlerce hayvan telef 
olur gider. 

Çok muhterem arkadaşlarım, Doğu'da,^ Gü
ney - Doğu'da hayvancılık yapan kimseler, bun
lar onlar için büyük bir servet kaynağı olma
makla beraber, bir de bilin ki, bu bir hakikat, 
Doğu'da birçok vatandaşlar bütün gelirini su
suz bir iki tarlaya, bir iki baş koyuna ve keçi
ye bağli3ran insanlardır. Bunlar da, gidince mal 
da canın yongası olunca nereye başvuracaktır? 
işte bendeniz şimdi bu müesseseden istirham 
ediyorum, evet pahalı derler. Fakat o vatandaş 
samanın kilosunu dahi 40 - 50 kuruşa maleder 
Siz bu ve buna benzer yerlerde zamanından ev
vel Yem Sanayiinde mevcudolan maddeleri bu 
bölgelere kaydırır, zamanından evvel tedbir alır, 
orada depo yaptırırsanız bu vatandaşı kurtarır
sınız. Eğer o vatandaş buna inanmıyorsa orala
ra cüzi miktarlarda gönderilir vatandaşın bulun
duğu yerlerde bir vatandaşın beslediği yemle 
hayvanın beslenişi, bir do onun yanında, Yem 
Sanayiinin yemi ile iki hayvan besletilir ve o va
tandaşa gösterilir işte benim, işte senin. 

BAŞKAN — Sayın Demir bir dakikanız kal
mıştır. 
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MEHMET ALÎ DEMİR (Devamla) — Bi-

:'inci istirhamım budur. 
Bunun üzerinde durmak lâzım muhterem 

arkadaşlarım, millî gelirimizin esasını hayvan
cılık teşkil eder. Anadolu tâbiri ile «Saldım ça
yıra Mevlâm kayıra» durumundan kurtarmak 
lâzımdır hayvancılığımızın durumunu. 

İkinci husus, Atatürk Orman Çiftliğine te
mas edeceğim. Muhterem arkadaşlarım, bura
da yıllar yılı ölü yatan ve 12 milyon lira değe
rini bulan, 12 milyon lira sarf edilmiş bulunan 
bir otel mi vardır, müessese mi kurulmuştur, 
birşey kurulmuştur, ne olacağını 'bendeniz de 
bilmem, muhterom arkadaşlarım, hem para, 
para deriz, «bir para yatırıldığı zaman o bir ge
lir temin etmelidir. 12 seneden beri 12 milvon 
lira boş yatar. Nerede bu gelir? 12 milyon lira
yı bir bankaya yatırdığınız zaman getirdiği ge
liri düşünmeık lâzım ve elzemdir. 

Şahsi kanaatim odur ki, ister hatalı olmuş, 
ister doğru olmuş ister politik bakımdan, feter 
siyasi 'baıkımdan ne yapılmışsa yapılmış bu ve 
buna 'benzer, böyle yapılmış yatırımlar eğer 
varsa şurada homen bundan vazgeçeıek bunla
rı değerlendirmek lâzımdır. Hepinize teşekkür 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bilanço 'kâr ve zarar hesapla
rının tasviplerine geçilmesi hususunu oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etaıiyenlcr... 
Kabul edilmiştir. 

a) Türkiye Zirai Donatım kurumu : 
1959 Kâr : 17 076 806,84, 
BAŞKAN — 1959 bilançosu, kâr ve zarar 

hesaplarını tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvi-
bedilmiştir. 

] 960 Kâr : 12 921 171,66, 
BAŞKAN — 1960 bilançosu, 'kâr ve zarar 

hesaplarını tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvi-
bedilmiştir. 

1961 Kâr : 695 673,77, 
BAŞKAN — 1961 bilanço, kâr ve zarar he

saplarını tasvibedenler... Etmiyenler... Tadvibe-
diimistir. 

1962 Kâr : 6 886 244,25, 
BAŞKAN — 1962 bilanço, kâr ve 

saplarını tasvibedenler... Etmiyenler... 
dilmiştir. 

zarar he-
Tasvibe-
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1963 Kâr : 27 093 384,19, 
BAŞKAN — 1963 bilanço, kâr ve zarar he

saplarını tasvibedenler... Etmiyenler... Tasviüe-
dilmiştir. 

b) Ziraat Aletleri ve Makinaları Faibrika-
ları Müessesesi : 

3959 Kâr : 2 002 321,95, 
BAŞKAN — 1959 bilançosu, kâr ve zarar 

hesaplarını tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvi-
tbedilmiştir. 

1960 Kâr : 3 289 757,79, 
BAŞKAN — 1960 bilanço, kâr ve zarar he-

ısaplarını tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibe-
'dilmiştir. 

1961 Kâr : 208 038,59, 
BAŞKAN — 1961 bilanço, kâr ve zarar he

saplarını tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvilbc-
di'lmiştir. 

1962 Kâr-: 17 746,96 
BAŞKAN — 1962 bilanço, kâr ve zarar he

saplarını tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvîbo-
dilmiştir. 

1963 Kâr : 6 955 824,73, 
BAŞKAN — 1963 bilanço, kâr ve zarar he

saplarını tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvi'be-
dilmiştir. 

c) Atatürk Orman Çiftliği : 
1954 Zarar : 412 427,46, 
BAŞKAN — 1954 bilançosu, kâr ve zarar 

hesaplarını tasvübedenler... Etmiyenler... Taısvi-
h edilmiştir. 

1955 Kâr : 156 550,99, 
BAŞKAN — 1955 bilanço, kâr ve zarar he

saplarını tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibe-
dilmiştir. 

1956 Kâr : 450 257,30, 
BAŞKAN — 1956 bilanço, kâr ve zarar he

saplarını tasvübedenler... Etmiyenler... Tasvübe-
dilmiştir. 

1957 Kâr : 701 161,50, 
BAŞKAN — 1957 bilanço, kâr ve zarar he

saplarını tasvübedenler... Etmiyenler... Tasvibe-
dilmiştir. 

1958 Kâr : 1 099 232,80, 
BAŞKAN — 1958 bilanço, kâr ve zarar he

saplarını tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibc-
dilmiştir. 
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1959 Kâr : 218 502,60, 
BAŞKAN — 3959 bilançosu, kâr ve zarar 

hesaplarını tasvübedenler... Etmiyenler,,, Tasvi-
•bedilmiştir. 

1960 Kâr : 2 453 236,97, 
BAŞKAN — 1960 bilanço, kâr ve zarar he

saplarını tasvübedenler... Etmiyenler... Tasvi'be-
dilmiştir. 

1961 Kâr : 832,94, 
BAŞKAN — 1961 bilanço, kâr ve zarar he

saplarını tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibe-
dilm iştir. 

1962 Kâr : 1 314 060,40, 
BAŞKAN — 1962 bilânça, kâr ve zarar he

saplarını tasvübedenler... Etmiyenler... Tasviibe-
dil'm iştir. 

1963 Kâr : 194 683,42, """ " ^ 
BAŞKAN — 3963 bilanço, kâr ve zarar he

saplarım tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvübe-
dilmiştir. 

3. — içişleri Bakanlığı merkez ve taşra teş-
Jy<l âtında çalışan memurların maaş intibakı hak
kındaki kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu içiş
leri ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. 
M «-dişi 2/181; C. Senatosu 2/162) (S. Sayısı : 
636) (1) 

BAŞKAN — Bütçe ve Plân Komisyonu Baş
kanlığından gelmiş bir takrir vardır. Okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
içiş1 eri Bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilâ

tında çalışan memurların maaş intibakı hakkın
daki kanun teklifi Te Devlet memurları aylık
larının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekle
rinin içişleri Bakanlığı merkez ve il memurları 
kısmında değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
teklifinin önemine ve müstaceliyetine "binaen 
gelen kağıtlara ckden günrleme alınarak önceli* 
ve ivedilikle görüşülmesi hususunu arz ve *ekbf 
ederiz. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

îçel 
Cavit Tevfik Okyayüz 

(1) 636 S. 
nundadır. 

Sayılı ibasmayazı tutanağın so-
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BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşmek iste

yen yok. Gelen kâğıtlardan gür deme alınmasını 
oylarınıza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir, öncelikle görüşül
me hususunu oylarınıza arzediyorum. Kabul 
edenler... Eemiyenler... Kabul edilmiştir. Sayın 
komisyon, Hükümet adma Müsteşar buradalar. 
Evvelâ taşra teşkilâtında çalışanlara mütedair 
olan kanunu müzakere ediyoruz. 2 teklif vardır, 
çünkü. Kanunun tümü üzerinde buyurun sa
yın Vacfi Gerger, Sayın Kalpaklıoğlu tümü üze
rinde. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Efendim ben maddeler üzerinde görüşeceğim. 

BAŞKAN — Siz söz istemiyor musunuz Sa
yın Kalpaklıoğlu? 

HÜ3EYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Hayır efendim, maddeler üzerinde istiyorum. 

VASVİ GERGER (Urfa) — Muhterem ar-
kadaş'arım, bu kanunun tümü üzerindeki gö
rüşüm şudur. Uzun yıllardan beri bu Bakanlığın 
bu taşra memurlarının çektiği ızdırabı karşı
lamaya matuf olan bu kanunun Millet Meclisinde 
şefkatle karşılandığı gibi Yüce Heyetinizce de ay
nı şsfkat ve hisle karşılanacağından emin bulu
yorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, yeknazard'a bu 
bir terfi ve terfih gibi bir mâna taşırsa da, ben
deniz böyle tahmin etmiyorum. Tetkik buyuru-
lıırsa, hu küçük memurlar diye andığımız bu 
daire kademelerinde en mühim vazifeyi ifa eden . 
'birer memur oldukları yeknazarda anlaşılır. 
Şimdi takdir buyuru! m ası lâzımdır ki, bir me
muriyette bulunan bir insan bir sene terfi et
mez, iki sene terfi etmez mümkündür, üç sene 
terfi edemez mümkün, beş sene terfi edemez belki 
mümkün. 10 sene 15 sene terfi edemez. Biraz da 
bu durum insan takatinin ve insan moralinin 
memuriyet hayatında bir türlü bağdaşmıyan 
bir his hâsıl eder. Ve bu his altında da çok 
önemli işler gören bu kadro memurları faydala
namaz. Personel Kanununa tekaddüm ederek 
bu kanunun gelmesi ile ben şahsan şükranla
rımı arz eder ve Yüce Senatodan müspet oy rica 
ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Seyhan, maddelerde ko
nuşacaksınız, değil mi? 
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NECİP SEYHAN (Hakkâri) — Tümü üze

rinde. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde, buyurunuz. 
NECİP SEYHAN (Hakkari) — Sayın ar

kadaşlarım, bendeniz de senelerce Dâhiliye Ve
kâletinin taşra teşkilâtında bulunmam hasebiy
le bu kanunun, bilhassa küçük memurlar için 
önemini kısaca izah etmek istiyorum. Malûmu
nuz olduğu üzere taşradaki küçük memurları
mız senelerce aynı kadroda kalmış ve uzun 
müddet terfi edememişlardir. Bu kanunla bu 
mudur memurlarımızın nisbeten rafaha kavu
şacağını tahmin ediyorum. Bu itibarla Heye
ti Umumiycnizin bu kanunun lehinde oy kul
lanmanızı rica ediyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Raporun okunması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını 
arzu edenler... Etmiycnlcr... Raporun okunma
ması karargir olmuştur. Maddelere geçilmesi
ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, ivedilikle görüşül
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Î7H21İ Bakanlığı morkos ve ta^ra t3şkilâtmda 
çalışan memurların macr, intibakı hakkında Ka

nun 

MADDE 1. — İçişleri Bakanlığı merkez 
vo taşra teşkilâtında her hangi bir maaşlı me
muriyete girmiş olup da halen aynı Bakanlık 
merkez ve taşra teşkilâtında çalışmakta bulu
nan ve yüksek tahsil yapmamış olanlardan geç
miş maaş derecelerinde tarfi sürelerini doldur
muş oldukları halde kadrosuzluk yüzünden 
vaktinde terfi edememiş olanların bu suretle 
geçen hizmet sürelerinin toplamının üçte iki
si nazara alınmak suretiyle her üç yıl bir terfi 
süresi kabul edilerek aylıkları tesbit edilecek 
dereceye yükseltilmek suretiyle intibakları ya
pılır. 

Ancak bu yükselme neticesinde ilgili, hiç
bir suretle 4598 sayılı Kanunun 242 sayılı Ka
nunla değişik 4 ncü maddesi gereğince, üç üst 
derece ile dahi üçüncü derece maaşı üzerine 
çıkarılaniıyacağı gibi yapılacak yükseltme bu 
kanunun yürürlüğü tarihinde almakta olduk
ları aylık derecesinin üç üst derecesini geçe
mez. 

Bunların bu kanun yürürlüğe girdiği tarih
teki aylık derecelerinde geçen hizmet süreleri 
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intibak sonunda bulunan yeni derecelerinde 
geçmiş sayılır. 

Birinci fıkraya göre yapılacak intibakta 
bir veya iki derece faydalananların artan süre
leri de 2 nci fıkraya göre yeni derecelerinde; 

*artanı da mütaakıp derecelerinde geçmiş sayı
lır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde buyurun 
Saym Kalpaklıoğlu. 

IIÜSEYÎN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Arkadaşlar, görüyorum ki, hepimiz bu kanu
nun gelmesine çıkmasına taraftarsınız. Ben de 
aynı şeyi söyliyeceğim. Hakikaten bu mağdur 
küçük dereceli memurları düşünüp bu tasarıyı 
getiren Hükümete (teklif, sesleri) ve teklif sa
hibi arkadaşlarımıza teşekkür etmemek müm
kün değildir. Yalnız bu kadar mağdur olan bu 
kişilerin mağduriyetleri tanı karşılanamamış
tır. Bunların geçmiş sürelerinin tam terfi müd
detinin kabulü ile bugünkü alacakları derece 
nazarı itibara alınmamış ve üçte ikisi kıymet
lendirilmiş ve üçte biri gitmiştir. Buna gönlüm 
razı olmuyor. Ama havayı görüyorum ki, bir 
takrir versek de reddedilecek, Meclisten böyle 
geldi, böyle gitsin deencek. Şu kadar Devlet 
Hazinesinin zararı olacaktır, denecek, ama be
nim Kalpaklıoğlu olarak gönlüm de razı olmu
yor. Adamın bunca senelik hakkını verme 
şimdi de hakkını verirken illâ 1/3 ünü kes öyle 
ver. Fakat görüyorum ki, Umumi Heyet sabır
sızlanıyor. Kendilerine verilen, bu kadar hak 
da yeter, telakkisi içerisinde görüyorum, arka
daşlarımı. Ben de sözü burada kesiyorum. Tek
rar ediyorum, hakikaten 1/3 hakları zaî olu
yor. Fakat bu kadar verilenle - arkadaşlarım 
gibi - hakikaten bunları tatmin ederse ben de 
memnun olacağım. Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka görüş
mek istiyen?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci maddedeki esaslara 
göre yapılacak yükseltmeler, usulü dairesinde 
tesbit edilmiş veya icabında yeniden tesbit olu
nacak tezkiye ve başarı esaslarına dayanır. Bu 
kanuna göre yapılacak maaş yükseltmelerinde 
başarısız geçtiği, usulüne göre tesbit edilen 
yıllar nazara alınmaz. 

Durumu tesbit edilememiş olan hizmet yıl
ları başarılı geçmiş sayılır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-

ycn l . Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1 nci madde gereğin
ce aylıkları yükseltileceklerden işgal ettikleri 
kadrolar 45î)o sayılı Kanunun 4 ııcü maddesini 
tadil eden 212 sayılı Kanunun 1 nci maddesi 
hükmünün tatbiki ile dahi bu intibaktan fay
daki mmıl arma müsaidolmıyanlar için hizmetin 
gerektirdiği sayıda yeni kadrolar alınmak su
retiyle hazırlanacak kanun tasarısı, bu kanu
nun neşrinden itibaren en geç bir ay içinde 
Büyük Millet Meclisine sunulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek' isti-
yent. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Evvelce içişleri Ba
kanlığı merkez ve taşra teşkilâtında çalışmış 
olup da halen diğer bir teşkilât veya idare em
rinde bulunanlardan bu kanunun neşri tarihin
den itibaren bir yıl zarfında aynı Bakanlık 
merkez ve taşra teşkilâtında bir göreve yeniden 
veya naklen tâyin edilenler bu kanunun hü
kümlerinden faydalanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDİ1] 3. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen l . Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanın hükümlerini İçiş
leri ve Maliye Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen'?,. Yok". Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet ve komisyon adına konuşmak is-
tiyen ?. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI CAV İT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — 
Kısa bir mâruzâtta bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BÜTÇE VB PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — 
Sabrınızı suiistimal etmiyeeeğim aziz arkadaş
larım. Buradan birçok defalar mâruzâtta bulun
dum. 32 yıldır terfi edememenin azap ve ıştıra-
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(1) 637 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
eladır. 
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bı ile hakikaten vazife görmekte mânevi zorluk 
çeken Dahiliye Vekâleti küçük memurlarına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, Meclis ve 
Cumhuriyet. Senatosu olarak gösterileri bu ko
ruyucu şefkate yürekten minnettar olduğumuzu 
arz ediyorum. Bu koruyucu şefkatinizin bu me
murlara yeniden ümit ve güven verici değerine 
inanmanızı da bilhassa istirham ediyorum. 
Hürmetlerimi arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kanunun tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiycnler... Ka
bul edilmiştir. 

4. — Devlet mımv.ıiarı aylı/darının tevhit ve 
tcaiiilüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Ba
kanlığı merkez ve il memurları kısmında deği
şiklik yapılmışı hakkındaki kanım teklifinin 
Millet M udisine c kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 2/19; Cumhu
riyet Senatosu 2/161) (S. Sayısı: 637) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunun okunup 
okunmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum; 
okunmasını arzu edenler... Arzu etmiycnler... 
Okunmaması karargir olmuştur. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen?.. 
Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum; kabul edenler... Etmiycnler... Kabul 
edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi istenmektedir. Bu hu
susu. oylarınıza sunuyorum; kabul edenler... Et
miycnler... Kabul edilmiştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3353 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin îçrjlcri Ba

kanlığı merkez ve il memurları kmnmda 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE I. — <m(\ saydı Kanuna bağlı (t) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Ba
kanlığı merkez ve taşra teşkilâtı kısmından 
ilişik (1) sayılı cetvelde, derece, unvan, aded 
ve aylık tutarları gösterilen memuriyetlere ait 
kadrolar çıkarılmış ve yerine (2) sayılı cetvel-
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do derece, unvan, aded ve aylık tutarları gös
terilen memuriyetlere ait kadrolar konulmuş
tur. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde görüşmek is-
'iyen?.. Yok. Maddeyi cetvelleri ile birlikte oyu
nuza sunuyorum; kabul edenler... Etmiycnler... 
Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte illerde nüfus başkâtiplikle
rinde, ilçe nüfus memur ve kâtipliklerinde, bu
cak nüfus memurluklarında, il, ilçe ve bucak 
tahrirat kâtipliklerinde görevli bulunanların 
bu kanunla alman nüfus başkâtibi, nüfus me
muru, nüfus kâtibi ve tahrirat kâtibi kadrola
rına, yeniden tâyin ve işe başlama kaydı aran
maksızın almakta oldukları maaşlarının veril
mesine devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen?.. 

Buyurun Sayın Gerger. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem ar

kadaşlarım, bu geçici 1 nci maddede bir baskı 
hatası vardır. Bunun tashihini rica edeceğim. 
Çünkü, Millet Meclisince kabul edilen metin 
avnen kabul edilmiştir, diye yazılıyor, fakat 
M'llet Meclisi metninde bu kanunun yürürlüğe 
girdili tarihte illerde nüfus başkâtipliklerinde 
ve kâtipliklerinde kaydı var iken, baskı hatası 
olarak «ve kâtipliklerinde» kısmı çıkmamıştır. 
Bu böyle olunca, bu şekilde çıkınca hem ka
nunda bir tadilât yapılmış, hem ne yapılmış, 
«kâtipleri» çıkarmak suretiyle bir tadilât ya
kılmış gibi bir vaziyet hâsıl olmaktadır. Millet 
Meclisinde kabul edilen metinde zaten vardır. 
Avnen de kabul edildiğine göre, bunun tashihi 
lâzımg:ılir. Sayın Başkandan rica ediyorum, ko
misyonun da görüşü alındıktan sonra bu suretle 
oya vaz'cdilmesini rica edeceğim, hürmetlerim
le. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI CAY İT TEVFİK OKYAYUZ (içel) — 
[kıskı hatası olmuştur. 

BAŞKAN — Başkâtipliklerde ve kâtiplikler
de, övle mi efendim. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA-
::.r OAVİT TEVFİK OKYAYUZ (içel) — 
Kâtipliklerinde, olacak. 

BAŞKAN — Evet, Millet Meclisi metnine 
aynen uyulması için tabı hatasını tashihli şekli 
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ile maddeyi oyunuza sunuyorum, kabul eden- I 
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte memur bulunanlardan de
rece, aded ve aylık tutarları değiştirilip memu
riyet unvanları değiştirilmemiş olanların yeni
den tâyini ve işe başlama kaydı aranmaksızın 
almakta oldukları maaşlarının verilmesine de
vam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tİyeni. Tok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. I 
Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul cdilm*ştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihini ta
kiben aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen?.» Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. | 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen?.. 
Yok. Kanunun tümünü oya sunuyorum; kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Ha
yırlı olsun. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Ağır sanayi bölümüne geçiyoruz. Ekseriyet yok, 
yorulduk, yarma tehir edelim. 

BAŞKAN — Efendim içtüzüğün gereğini 
rica edeceğim. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Fakat buradaki sayın memurlar daha fazla, 
biz mi sayın memurları murakabe ediyoruz, sa
yın memurlar mı bi?:i? Şaşırdım, efendim. 

BAŞKAN — Efendim, murakabe ediyoruz. 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun I 
1.2 . 5 . 1961 tarih ve 468 saıjıh Kanunun 3 ncü I 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin denetimi sonuçları halikında ra- I 
por (3/123) (S. S ay m : 624) 

G) Ağır sanayi : I 
a) Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, 
b) Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri, 
c) Divriği Madenleri Müessesesi. 
BAŞKAN — Ağır sanayi bölümüne geçiyo

ruz efendim. | 
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Söz istiycnlerin listesini arz ediyorum. 
C. H. P. Grupu adına Sayın Esat Mahmut 

Karakurt, A. P. Grupu adına Sayın Hilmi Onat. 
Şahısları adına : Sayın Mehmet Ali Demir, Sa
yın Şevket Akyürek. 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Tür
kiye Demir - Çelik işletmesi Türkiye Demir ve 
Çelik İşletmesi Divriği Demir Madenleri Mües
sesesi. Maden Hurdacılığı Türk Anonim Şir
keti, Makina Yedek Parça Türk Anonim Şir
keti Umum Müdür ve alâkalılarının yerlerini 
almalarını rica ediyorum. 

Söz sırası C. II. P. Grupu adına Sayın Esat 
Malımu t Karakurt'ta. 

C H P . GRUPU ADINA ESAT MAHMUT 
KARAKURT (Urfa) — Sayın Başkan ve sayın 
arkadaşlar, 

Bir yanlan istihlâk sanayiimizin kurmuş ve 
inkişafında merhaleler katedilmesi, bir yandan 
Karabük tesislerimizin tevsi ve ikmalinde mü
him ad im1 ar atılması, bir yandan Ereğli'de ku
rulan muazzam Demir - Çelik tesislerinin işlet
meye açılması ve nihayet askerî fabrikalarımı
zın günden güne artan vibat ve ehemmiyeti. Tür-
klye'de bugün ciddî bir tarzda ağır sanayiin te
sis ve İnkişaf etmekte bulunduğunu göstermek
tedir. 

Ağır spnnviin Türkiye'deki bu tesis ve inki
şafı ise. Türkiye'nin iktisadi havatmda olduğu 
karlar, top1 um ha vatında da büyük değişmelere, 
inkişaflara sebebolacak, eıhpmmivetli ve cidî ne
tice1 er doyuracaktır. Çiftçi bir merr^eketin kı-
",a bir devrede avnı zamnnda sanayileşmeye de 
çalışması, hie s-'i oh e vok ki. iktisadi ve toplum 
hayatımızda bizi birtakım müskil ve halli mut
lak ie^Vden Tvrr?blendere karsı karşı ya bıraka
caktır. Ve hattâ şimdiden bırakmaya başlamış
tır. 

Memleketimizle kunr'an istihlâk sanayimden 
alının neticeler filhakika bizi memnun edecek 
mahivettediv. Fakat Türkiye'de a^ıl kalkınmanın 
e^ ' inı teşkil edecek unsur, istihlâk sanayimden 
ziyade ağır sanayidir. 

Ağır sanavi; bizim ileri memleketlerden geri 
kalışmnzı önlivecek plânlı bir kalkınma ile, mn-
a=nr memleketler sevive-fme ulaşmak çuhamızda 
birinci rolü oynıyaenktır. Bu bakımdan ağır sa-
mvi mevzuu, mem1eketimizde hayatî bir mevzu 
olmakta devam etmektedir, 
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Türkiye Demir - Çelik İşletmelerine ait he

sapları tetkik eden Komisyonumuzun' raporun
dan anlıyoruz 'ki, bu sahada bir hayli mesafe ka-
tedilmiştir. Sermaye miktarları çoğaltılmakta, 
iş sahaları geniş1 etilmektedir. Memleketin çelik 
ve hadde mnmulleri ihtiyacını karşılamak üzere 
işletme tesisleri yıllık çelik istihsal kapasitesi 

.200 bin tondan 603 bin tona, hadde mamulü 
kapasitesi de 150 bin tondan 480 bin tona çıka
rılacak şekilde tevsi edilegelmektedir. Tatbikine 
1952 senesinde gerilmiş olan bütün bu teşebbüs
ler, Beş Yıllık Kalkınma Plânının ilk iki yılma 
alınmış ve tutarı bir buçuk milyarı bulacak 
olan bu tesisler ic'u 1953 yılı sonuna kadar 823 
milyon lira sarf edilmiştir. 

Görülüyor ki ağır sanayi sahafında men^eke-
timiz, ehemmiyeti bir yolun üzerindedir. Ve bu 
yolda emin adımlarla ilerlemek imkân ve sebep
lerine sahiptir. 

Sanayiin gelişmesinde en mühim roKi oynıyan 
faktörlerden biri hammadde olduğuna göre, dâ
vamız metin bir esasa istinadettiri^iş olmakta
dır. OÜnkü memleketimiz hammadde bakımın
dan talihli memleketler arasındadır. Krom man
ganez, bakır, demir, kömür cevheı^erimiz, ge
rek evsaf ve gerek rezerv bakımlarından bu sa
nayiin memleketimizde iktisadi bir şekilde ku
rulmasına müsaittir. Bu madenlerimiz tesis 
etmeve başladığımız bu fabrikalarda isletilir», is
tihlâk ve ihracodildiği takdirde büvük inkişaf
lar kaydedilecek, içtimai ve iktisadi mesut ne
ticeler hâsıl olacaktır. 

Binaenaleyh henüz memleketimizde inkişaf 
haMnde bulunan ağır sanayiimizin bu kuruluş 
ve açılış senelerinde vukua gelen hatalar ve 
hattâ bâzı usulsüzlükler dolayısiyle, derhal 
uluorta hücumlara geçmek, tahribedici saldırı
larda buluma.nın memleket için hayırlı oyladığı 
kanaatindeyiz. Yolsuzluk varsa, yolsuzluğu işli-
yen fabrikanın kolu değil, onu işleten kol yap
mıştır. O ko'u bulup kırmalı, fakat türbinlerin 
dönmesini yine zevkle seryetmeliyiz. Meselâ ra
pordan öğrendiğimize göre, evvelce Sümerbanka 
bağlı bir müessese halinde çalışırken bilâhara 
müstakil bir teşekkül haline getirilen Karabük 
Demir ve Çelik İşletmeleri, Divrik madenleri mü
essese Vm d en satmaldığı demiri, satmaldığı fiyat
tan daha aşağı bir bedelle harice satmış ve bu 
satıştan bir milyon lira zarar etmiş. 
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Vay efendim zarara eden sen misin? «Sen 

memleketi bir milyon lira zarara nasıl sokarsın, 
demirin dışarda daha ueuza satılacağını bilmiyor 
mu idin?» diyerek birdenbire şaha kalkmak doğ
ru olmaz, durun bakalım soracağız şimdi, niçin 
yaptın sen bunu Belki bize diyecekler ki, bilmi
yorum? Meselâ dövizimiz yoktu. Halbuki döviz 
ihtiyacı içinde idik. Bunu zararla sattık döviz 
temin ettik. Bu suretle iki milyon lira zarar ede
cek 'müe.Tseseyi, *bir milyonla kurtardık gibi mâ
kul bir sebep gösterebilirler, gösteremezlerse o 
zaman, yakalarına yapışırız. Ama gösterirlerse 
onları hüsnüniyetle dinlemeye mecburuz. 

Fakat bakıyorum, yine rapordan öğrendi
ğimde göre, bu sefer de tutmuş^r bir şirkete 
kredili satış yapmalar, ama kredi ile yaptıkla
rı satıs'ar karşılığında kâfi teminat almamış-
'ar. Binnetiee teminat kâfi ge^ediği için, 
ş:rkete bir bucuk milyon lira kaptırma tehlike
sine düşmüş'er!... 

İşte bu.olmadı. Bu pek kolay kolay harmedi-
leeek bir hataya benzemiyor doğrusu! Soracağız 
kendilerinden ş;mdi : Nasıl oluyor da kâfi temi
nat almadan şirkete bu malları kredi ile sattınız? 
Hangi mücbir sebep sizi böyle karşılıksız kredi 
ile mal satmaya mecbur etti? 

R-n^nn so^ea^r7:. M^'ulV-i varsa meydana 
çıkaracak, icabına bakacağız ama, bütün bunla
ra rağmen, efkârı umumiye nezdinde bu müesse
selerimizi bir suiistimal ocağı halinde göstermeyi 
de ön1emeve çalışacağız. 

Arkadaşlarım, bazan bir delinin yaptığını 
bin akıllı düzeltemez derler. Doğrudur, içtimai 
hayatımızda da birçok böyle vakalar cereyan edi
yor. Bu mevzu için söylemiyorum. 

Bir müdürün, bir umum müdürün, bir veki-
v\n, bir idare kurulunun hatası, yahut kötü 
kasıtlı bir hareketi onun şahsı üzerinden geçi
nilerek. mensuboldnğu müesseseye kadar götürü
lüp müesseseyi dillere düşürüyor. Bunu yap
mamak, yaptırmamak lâzımdır. 

Türkive'de ağır sanayiin süratle tesis ve in
kişafı bizi ilk hamlede toplum hayatımız ba
kımından mühim bir problemle karşı karşıya 
bırakmaktadır. Bu çok mühim bir meseledir ve 
üzerinde hassasiyetle durmak lâzımdır. 

Gerek hususi sektör o1 arak, gerek Devletin 
hissedar idarecileri olarak, sermayemizi işle
tenlere ve burada konuşmaları, dinliyen alâ-
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kalılara ehemmiyetle hatırlatmak, bir ikaz yolu 
bulmak istiyorum. 

Malûm bir hakikattir ki, bir memlekette bil
hassa ağır sanayiin gelişmeye ( başlaması, o 
menüekette aym zamanda mühim bir halk toplu
luğunu kendiliğinden bir birleşmeye, sınıf
laşmaya, top'ulaşmaya götürür. 

Memlekette her türlü ihtiyaçtan bihaber, tar
lasında iptidai bir hayat yaşarken, çiftini çu
buğunu bırakarak açılan muazzam fabrikalar
da çalışmaya gelen onbinlerce, hattâ yüzbin-
lerce köylü vatandaş, bir müddet sonra köy
lü1 ükten şehirl ice, infirattan içtimaa geçerek, 
cemivet'n kendisine zorla öğretmeve başladık- ı 
larmdan bf istifade, o da bir müddet sonra is-
tiyen, arzu eden, sesinin işitilmesi sayesine ça
lışan bir topluluk haline gelir. Dünyanın her 
tarafında isçi sınıfını teşekkülü bövle o ^ u s 
Ye bövle inkişaf etm ştir. (rörüvoruz ki bizde de 
aynı kaide cereyan etmektedir şimdi. 

'Türkiye'de sanaviin ve bilhassa ağır sanayiin 
kurnama."! i1 e beraber, isçi namı altında bir va
tandaş zünvcTİnin teşekkül etmesi de kendi
liğinden vâki o1 muştur ve oynaktadır. Mese1â 
bundan otuz sene evvel böyle bir mesele mevcut 
değildi. 

Mütehassıs ilim adarrfarımn kita/pl arından 
öğrenivoruz ki, bugün Türkiye'de kundan ağır 
sanavi, o mua.zzam "Ereğli Demir ve Çelik tesis
leri de dâhil olmak ürere, memleketin kalkınma 
ihtivalarını aneak yedi - sekiz sene karşılıvabi-
lcceklerdir. Yedi - »ekiz sene ısonra bir bu ka
dar ağır sanayi müe^oıcsi daha kurmak lâzım-
r^leeektir. Bu takdirde işçi s a f ı n ı teşkil ede
cek vatandaşların miktar ve ehemmiyeti, işçi 
meselelerinin, merr^ekctim'zin bir numaralı dâ
vası olarak şimdiden nazara alınmasını mecburi 
kılmaktadır. 

Doktrin 'tarihlerini karıştırır, son devirir in 
comivet mücadelelerinde cerevan eden merlnV-
leri tetkik edersen'z görürsünüz ki. serveti, mül
kiyeti, mirası, aile nizamını, bir ke^me ile bu
günkü Avrupa medeniyetinin esasını yıkmaya 
azme den! er. daima hüner ve muvaffakiyetlerini 
gayr'memnun işçi sınıfının bu sahadaki arzu 
ve ihtiramlarını alet gibi kullanarak, istismar I 
edenler, muvaffak o1 muş1 ardır. 

Bizim gibi süratle sanayi1 eşmeye azmetmiş bir 
memleketin mesul insanları, ister Devlet sek- | 
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türünden, ister hususi sektörde olsun sanayii
mizi idare edenler; bu cemiyet kaynaşmasının 
tarihini, seyrini asla uzak tutmamalı, bu dâ
va üzerine ehemmiyetle eğilmeli, başka mem
leketler, evvelâ kendiMğinden doğan ve sonra 
dıştan ve içten idare edilmeye başlanan bu 
akınları nasıl önlemiş1 er, nasıl ted'bir a k ı ş 
lar bakmalı, ona göre icabedoni ş;mdiden yap
maya başlamalıdırlar. îşçi vatandaşın bu asır
da bir ırgat gibi boğaz tokluğuna çalıştırıl
mam devri artık tarihe karışmıştır. 

Birkaç sene evvel bir seyahatimde beni İs
veç'te bir işçi mahallesine götürdüler. İsçilerin 
oturdukları blok apartmanları, çocuklarının 
üzerlerinde oynadık1 arı çimen tarlalarını, işçile
rin istifade ettikleri kooperatifleri, hattâ kredi 
ile dikilen e^ıise atölyelerini gezdirdiler ve 
sonra bana sordular. 

Nasıl buldunuz? 
B^n on1 ara su cevabı verd'm. 
Bu şartlar içinde ben, bugünkü TiHdvc'deki 

ha vat''mı. siz;n bir işe'nizin buradaki hayatı 
ile d^'istİT-ımve razıvım! Güldüler ve bana şu 
mukabelede bu1 undular. 

İşte onun îein efendim dediler, her türlü ça-
bıvn rağmen k^müni^m l^vee hudutlarından 
î e-v-i orircmeiTrştir. Bu bir realitedir. Ve mem
leketimiz ie;n de aynı değeri ve ciddiyeti mu
hafaza etmektedir. 

Şimdi, doğru mu, yanlış mı bilmiyorum, ge
lin şu hâdiseye bakın : 

Gazetede okudum. Ne derece hakikate uy
gundur. B'naenalevh, Çanakkale'de birtakım va
tandaşlar. hattâ galiba, bir banka da dâhil, top
lanmış1 ar, bir seramik fabrika.sı kurmuşlar. 
Kuranları da kuru'am da, içinde çalışanları da 
hiçbirini tanımam ve bilmem. Tutmuşlar bu 
a dam1 ar bankalardan krediler de a'nrşlar! Alır
lar ya! Müe.sse"evi nihavet bitirmiş ve iş'etme-
vc baş1 anr şiar. Ve bu işte o kadar muvaffak 
o1 muş1 ar ki, müessese bu adamlara dört senede 
kırk m'lvon küaır lira kâr temin etmiş. Mübarek 
o1 sun. Hiç gözümüz yok. Asla kıskanmayız. Ka
zan Tınlar. B ;r men^ekette vatandaş1 ar, ne ka
dar zengin o^ırlarsa, ne kadar işe yatıracak 
paraları çoğal ırsa, o nisbette iş hacmi faz
la! aşır ve mem^ket kalkınır, refah vücuda ge
lir. Buna şüphe yok. Meşru bir şekilde ol
mak şartiyle kazanan, zengin olan vatandaş-
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lan ben hürmetle karşılar, ne onları otomobil
lerinde giderken kıskanır, ne de servetlerinin 
düşmanı olurum. Hepimizin de böyle olması lâ
zımdır. 

Ama, siz tutun 'bir işe teşebbüs edin, bu 
işte dört senede kırk milyon küsur lira kazanın. 
Size bu kırk milyonu kazanmakta birinci dere
cede vasıta olan işçinizin en iyisine sonra, ayda 
303 liradan fazla para vermemekte direnin!.. Ve 
nihayet işçiler greve mecbur kalsınlar ve sizden 
zorla istediklerini alsınlar'?.. Bu olmadı işte!.. 

Hülâsa, ağır sanayiin memleketimizde kuru
lup inkişaf etmeye başladığı bu buharca ehem
miyetli kritik devrede gerek Devletin, gerek 
huıu-u sektörün, işçi problemini, işçi dâvala
rım birinci plâna alm?ıimı dikkatle, ehemmiyet
le ve ısrarla tale'betmekte beklemekteyiz. 

Şimdi- sözlerime nihayet verirken muhterem 
arkadan1 arım, mühim bir hususa dokunmama 
da müsaade etmenizi rica edeceğim : Biz İs
tiklâl Harbini kazandıktan sonra duçar oldu
ğumun müşkül devirleri hatırlıyarak, o za
manki malî imkânsızlıklara rağmen, vatan 
müdafaası her şeyin üstündedir, prensibi ile 
milyarlar sarf edip, memleketin muhtelif yerle-
lerinde a&erî fabrikalar kurduk. 

Kısman ağır sanayiimizin bir kolunu teşkil 
eden bu fabrikalar, uzun seneler ordunun harb 
malzemelini temin edecek, vüsatte mesai yapa
rak, memleketimizde, işçisi, fabrikası, ham
maddesi ve malzemesiyle bir harb sanayii tesisi 
haline geldi. Ve mütemadiyen daha iyiye, da
ha mütekâmile doğru gitmekte idi. Fakat ne 
zaman ki, NATO'ya girdik, ordumuzun mal
zeme ihtiyacı , müttefiklerimiz tarafından te
min edilmeye başlandı ve bu fabrikalar da. o za
man, Sanayi Bakanlığına bağlanarak, muattal 
bir hale geldi. Vakıa bu arada Almanya ile ya
pılan bir anlaşma ile hafif harb malzemesi ima
lâtına devam edilmiş ise de bu zannediyorum, 
pek ehemmiyetli ve fabrikalarımızın devamlılığı
nı sağlıyacak vüsatte değil idi. Binnetice tez
gahlar durdu, kalifiye işçiler dağıldı ve bu te
sisler bir duraklama devresine girdi. 

Şimdi sözlerimi, inşallah bana tahmin edici 
cevaplar verecekleri ümidi içinde, Demir - Çe
lik işletmeleri idarecilerine soracağım şu soru
larla bitiriyorum : 
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(Komisyon raporundan öğreniyoruz ki : 
1. İşletmeniz Divrik Müessesesinden satmal-

dığı demiri, daha aşağı bedelle bir başka fir
maya satarak, bir milyon lira zarar etmiş. Ha
rice yapılan bu satışın zararlı netice vereceği
ni bildiğiniz halde, niçin bu satışı yaptınız? 

2. 1961 senesinde Müdürler Kurulunuz, Sa
nayi Bakanlığına müracaat ederek, sahibi bu
lunduğunuz kütüklerin fiyatını artırmak iste
miş, Sanayi Bakanlığı da müsaade etmemiş, bu 
yüzden zarar etmişsiniz! Niçin artırmak istedi
niz ve niçin Sanayi Bakanlığı bu fiyat artımı
na »müsaade etmedi de, zarara girdiniz? 

3. Neometal Firmasiyle Otan Ticaret ve 
Madencilik Şirketine kredi ile mal satmışsınız. 
Malı teılim etmişsiniz. Fakat kâfi teminat al
mamışımız. Şirketler malı götürmüşler, fakat 
borçlarını ödememişler! Bu suretle müessesenizi 
bir buçuk milyon lira zarara sokma tehlikesi kar
şısında bırakmışsınız! 

Niçin kâfi teminat almadan ve bu şirketlerin 
ödeme kabiliyetini esaslı tahkik etmeden malı 
sattınız? Han^i mecburiyet sizi böyle kâfi temi
nat veremiyen bir şirkete mal satmaya zorladı? 
Lütfen cevap veriniz... Hürmetlerimler (Alkış
lar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Onat. 
A. P. GRUPU ADINA HİLMİ ONAT 

(İzmir) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun muhterem üyeleri, 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Denetleme Kar
ma Komisyonunun, ağır sanayi kısmındaki ku
rumlarda yaptığı (5) yıllık (1959 - 1960 - 1961 
-1962 - 1963) sonu denetim raporu üzerinde Ada
let Partisi Grupumm görüş ve temennilerini 
sunmak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Bu konuda; 
I - M. K. E. Kurumu ile 
I I - Türkiye Demir Çelik İşletmeleri halen 

mevcut ve faaliyet halindedirler. 
I I I - Maden Hurdacılığı T. A. Ş. ile 
IV - Makina Yedek Parça T. A. Ş. nin de 

tasfiyeye uğradıklarını bilerek, sadece faaliyet 
halinde olanlar hakkında görüş ve temennileri
mizi arz edeceğim. 

Evvelâ : 
A) Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu : 
Bu kurum 1950 yılma kadar M. S. B. lığı

nın As. Fb. 1ar Umum Müdürlüğü şeklinde ça-
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lışmış ve görülen lüzum üzerine gayet isabetli 
olan 5991 sayılı Kanımla İktisadi Devlet Te
şebbüsü haline getirilmiştir. 

Ne var ki; bu büyük tesislerin harb araç ve 
gereç imaline lıitabetmesi karşısında M. S. B. 
lığı ile olan ilişkileri 440 sayılı Kanunun ik
tisadi Devlet Teşekkülleri hakkında getirdiği 
anlayış karşısında; bugüne kadar ele alınıp 
organize edilememiştir. 

Bilhassa ücret sistemindeki kifayetsizlik, bu 
kuruma kaliteli ve mütehassıs personeli getire
memekte veya elinde tutamamak gibi kötü 
tatbikatlarla karşı - karşıya bırakmaktadırlar. 

İlgili Bakanlığın, ticaret kanunlarına uygun 
reorganizasyonla bu kurumu, bir ticari şirket 
haline getirmesi bilhassa faydalı olacaktır, ka
naatindeyiz. 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun 
359 900 000 lira olan ödenmiş sermayesi maa
lesef bu kurumun yatırım ve işletme faaliyet
lerini karşıhyamamaktadır. Bu sebeple de ya
bancı kaynaklara müracaat etmek suretiyle bü
yük faiz ve riksler doğmakta, yıllık ödediği faiz 
vasati 35 000 000 lira olmaktadır. Şu hale 
göre kanaatimiz bu müessese sermayesinin der
hal artırılmasıdır. Yalnız, bu sermnye artışı
nı yalnız döner sermaye olarak mütalâa etmek 
şartiyle. Zira bu kurumun bütün sermayesi sa
bit ve döner sermaye olarak mütalâa edilip 
artırılırsa Maliye Bakanlığının bu konudaki 
tutumu sermaye artışından dolayı faydadan zi
yade zararlı olacaktır. 

Bu kurumun, kaynaklar bilançosu şöyledir : 
Kaynaklar yekûnu 1 272 400 000 Tl. 
Özkaynaklar 523 300 000 Tl. 
Yabancı kaynaklar 749 100 000 Tl. 
İşte bu yabancı kaynaklar faizi, bütün kârı 

her yıl alıp görütürmektedir. 

Değerler bilançosu ise şöyledir : 
Sabit değerler 507 400 000 Tl. 
Döner sermavesi 765 000 000 Tl. 
İşte biz bu döner sermayenin artışını istiyo

ruz. 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun 
(5) yıllık faaliyet tablosundaki calibi dikkat 
olan husus, biraz önce belirttiğimiz aksaklık
lar sebebivle de hakikaten satış kârı yüzdesin
de de görülüyor, 

8 . 6 . 1965 O : 2 
1959 da % 32,2 satış kârı, 
1960 da % 16,5 e düşmüş, 
1961 de % 19 olmuş, 
1962 de % 25,3 e yükselmiş ve tekrar 
1963 de % 20 ye düşmüştür ki, satış kârı 

1959 a nazaran 1/3 düşüş yapmıştır. 
Bundan başka rantabilite yüzdesi de, görü

lüyor ki; 
1959 da 1,86 iken 
1960 da 16,9 a düşmüş 
1961 de 7,3 e düşmüş 
1962 de 11,6 gibi cüzi bir yükselişten sonra 
1963 te 6,9 gibi 1959 yılma nazaran 3/4 

bir düşüş kaydetmiştir. Yalnız burada bir hu
susu belirtmeyi vazife bilirim. Adalet Partisi, 
daima sosyal adaletin, insan gücü ve işçi eme
ğinin tam değerlendirilmesi ile gerçekleşeceğine 
inanmaktadır. Bundan dolayı da bu kurumun 
5 yıllık faaliyet tablosu içindeki işçi sayısının 
10 000 den 12 000 olarak artımını ve işçi mas
raflarının 62 milyon liradan 105 milyon li
raya olan dengeli tezayüdünü olumlu karşıla-
maktyaız. 

Bu hususu da belirttikten sonra, bu kurum 
hakkındaki isteklerimizi sunuyorum : 

1. Kurumun, M. S. B. ile olan ilişkilerinin 
440 sayılı Kanunla gelen prensiplere derhal 
intibakım, 

2. Halen birçok müesseselerde uygulanan ki
fayetli ücret sisteminin bu kuruma da geti
rilerek; tecrübeli, çalışkan ve kalifiye personele 
kavuşturulmasını, 

3. Sermayesinin artırılmasını ki, bu ser
maye artışının Gn. Müdürlüğün isteklerine uy
gun yapılmasını, 

4. Kurumun verimini artıracak çalışma 
programları yapılarak tatbik etmesini, 

5. İmal ettiği harb silâh ve gereçleri ile 
sanayi maddelerinin, beynelmilel piyasa ma
liyet fiyatlarına paralel olarak ayarlanmasını, 

6. Yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda, imal et
tiğimiz malzemenin reklâm ve tanıtılmasını 
yapabilecek tertip ve düzenlerin derhal alın
malını, 

7. Halen tasfiye edilen Maden Hurdacılığı 
T. A. Ş. nîn vazifeleri ile sıkı bir irtibat kura
rak bu vazifeleri yükümlenmesini, 

8. İmalât için lüzumlu olan madenleri ye
ter derecede stok ederek (bakır - kömür gibi) 
zamanında imalâta önem vermesini, 

- 4 5 8 
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9. Dış memleket siparişlerinin uzun süreli 

anlaşmalarla değil, kısa süreli sipariş anlaşma
ları ile alınmasını, 

10. Kurulmaya başlanan bâzı tesislerin 
büyük bir titizlikle takibini ve keciktirilmeme-
sini, 

11. Montaj sanayiinde büyük bir ham
lenin, bu müessese tarafından yapılmasını, 

12. Avrupa memleketlerine kalifiye işçilerin 
gittiğini ve bunu önliyemediklerini beyan eden 
Genel Müdürlümün, bu hususu Çalışma Bakan
lığı ile koordineli olarak takibetmesini, 

13. Bünyelinde arzu ettiği değişiklikleri 
havi teklifleri, Hükümete ısrarla ve acilen ge
tirmesini, 

14. Halen kurum yönetim kurulunda M. S.B. 
lığı temsilcilerinin bulunmayışını, büyük bir 
noksan kabul ettiğimizi bildiririz. 

Bu hususlar temin edildiği takdirde, mü
essesenin randımanının çok artacağına A. P. 
olarak inanmaktayız. 

B) Türkiye Demir ve Çelik İşletmelerine 
gelince : 

Kuruluşta Sümerbanka bağlı olan ve baş
langıçta Karabük Demir ve Çelik işletmesi 
olarak başlıyan bu sanayi fabrikaları, 6559 
sayılı Kanunla 1955 senesinde bağımsız hale 
getirilmiştir. Ereğli Demir ve Çelik Fabrika
ları T. A. Ş. 7462 sayılı özel bir Kanunla 11 Ma
yıs 1960 tarihinde resmen kurulmuştur. Bu 
tesis şimdiye kadar kurulan tesislerin en büyü
ğü ve en heybetlisi olmuştur. Bu fabrikanın yıl
lık çelik istihsali dünya çevresini 3 metre geniş
likte çevreliyecek kadardır. Neticede, yeni ilâve 
tesislerle çok büyüyen işletmenin bu raporda
ki son durumu şöyledir : 1 343 400 000 Tl. dır. 

Bu paranın öz kaynakları 527 700 000 Tl. 
olup ve 

Yabancı kaynaklar ise 815 700 000 Tl. olup ve 
Ceman 1 017 200 000 Tl. sı sabit sermaye ve 

326 200 000 Tl. sı da döner sermayeye tahsis 
edilmiştir. Görülüyor ki, bu kadar dev bir te
sise tahsis edilen döner sermaye de , maalesef 
kifayetsizdir. 

Yatırım ve işletme faaliyetlerinin hemen oto 
finansman yoluyla dahi kısa zamanda teminine 
imkân olamadığı, tetkik ve inceleme sonunda 
ortaya çıkmaktadır. Esasen büyük fadkârlıklar-
la yabancı kaynaklara yapılan müracaatlar da 
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büyük külfetlerle beraber müessese üzerinde 
menfi tesirler icra etmektedir. 

O halde 'büyük ve Türkiye için hayati öne
mi bulunan bu müessese işletme sermayesinin en 
kısa zamanda çoğaltılmasında katî lüzum var
dır kanaatindeyiz. 

Bu kuramım (5) yıllık faaliyet tablosunda : 
Ticari maliyete nazaran satış kârı yüzdeleri 

şöyledir : 
1959 da % 77,2 den 
1960 da % 42,5 e 'düşmüş 
1961 de % 20,1 
1962 de % 22,4 ve 
1963 te % 13,0 gibi bir düşüş göstermiştir. 
1959 yılma nazaran hu düşüş (7) misline ya

kın bir düşme vardır. 
ödenmiş sermayeye nazaran rantabilite : 
1959 da % 120,4 ten 
1960 da % 54,8 e düşmüş 
1961 de % 18,5 
1962 de % 19,7 ve 
1963 te % 11,3 olmuştur ki, 1959 yılma 

nazaran rantabilite düşüş (10) m'isli olmuştur. 
Yalnız, üzülerek beyan ederim ki, muhtelif 

vesilelerle Parlâmento üyelerinin göğüslerini 
kabartan tesislerin azameti ne kadar gurur ve-
riciyse, yeni çelik ocakları ile beraber 1962 yılı 
conlarmda faaliyete geçen 3 ncü yüksek fırının 
delinerek istihsali 8 ay aksatmasından da mem
leket ekonomisi namına o kadar 'büyük üzüntü 
duyduğumuzu işaret etmek isterim. Bundan do-
kıyı da 1963 yılında beklenen ham demir ve çe
lik istihsali, beklenen seviyeye ulaşamamıştır. 
Bu fırının ancak 1964 yılı ortalarında tekrar 
işletmeye açıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. 
Ereğli'de genel olarak 200 000 ton ağırlıktaki 
istihsal makinalarım Türk gücünün ve Türk 
işçisinin 42 ayda, 50 milyon iş saatinde kurdu
ğunu ^öğrendik. Bu dev müessese Ereğli tesisle
ri ile Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları, 
İtalya'dan Hindiçini'ye kadar olan bölgenin en 
büyük fabrikaları olmuştur. Bunun büyük şere
fi de rahmetli Atatürk'e aittir. 1937 de ver
diği emirle kuruluşa başlanmıştır. Bugün 
2 565 189 000 liraya mal olan İşletmenin yıllık 
istihsali 855 000 000 liradır. Genişleme projesi
nin uygulanması ile 3 ncü kok ve 3 ncü yüksek 
fırın ve çelik ocakları, kaim profil haddehanesi, 
su tesisleri ile Divriği Demir Madenleri tevziatı, 
sin'ter tesisleri ikmal edilmiştir. İnce profil had-
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dehanesinin 1965 teki faaliyeti ile yıllık istihsa- I 
lin 2 milyar l'iraya yükseleceği bilinmektedir. 
Yalnız ne var ki, bu işletmenin bâzı âcil dert
lerinin süratle hallinin lüzumuna kaani olmuş 
durumdayız. Bu dertler şunlardır : 

1. işletmenin su problemi vardır. 
2. İşletmenin yüksek fırın cürufunun sarf 

yeri ve depolama yeri meselesi vardır. 
3. İşletmenin artan demir cevheri ihtiyacı

nın Divriği'den - Karabük'e nakil keyfiyeti var
dır. 

4. İşletmenin her yıl 10 - 12 bin ateş tuğla
sı imalinden ve % 20 - 30 zayiat ve artıklarından 
faydalanma şekli dâvası vardır. 

Ereğli Demir Çelik Fabrikalarını, kısa is
miyle ERDEMÎR tesislerini kuranların % 98 inin 
Türk işçisi olduğundan ve halen bugünkü 3 var-
diye balinde çalışan 2 600 işçinin hepsinin Türk 
işçisi -oluşundan duyduğumuz memnuniyet do 
sonsuzdur. 

Tesislerin Tüılk ekonomisinde ve ağır sana
yide işgal ettiği yeri anlıyabilmek için bâzı özel 
liklerinl do bilmak mutlaka gereklidir kanısında
yız. 

1. Kok Fabrikası (74 fırından müteşekkil) 
yılda 640 bin ton yerli maden kömüründen 440 
bin ton kok istihsal kapasitelidir. 

2. Yüksek fırın yılda 450 bin ton sıva ham 
demir kapasitelidir. 24 saatte 1.500 ton ham de
mir, yüksek basınç ile çalışırsa 24 saatte 2.500 
ton ham demir istihsal ediyor. 

3. ÇelMıane yılda 500 000 ton külçe çelik 
istihsal kapasitelidir. 

Bu hususları saydıktan sonra, memleıket ikti-
sadiyatmdaki tesir derecesinin hemen görülen kı
sımları da şunlardır : 

Bir kere, Ereğli Fabrikalarının istihsale baş
laması ile memlekette vasati 2 milyon tonluk nak
liyat başlamış, ayrıca istihsal edilen mamullerin 
kara ve denizyolları ile memleket sathına yayıl
ması, bu işle meşgul özel sektöre büyük bir can
lılık, iktisadi bir hareket sağlamıştır. 

Saniyen, teneke levha ihtiyacının hariçten te
dariki, memleketimizde mevcut bol miktardaki 
balık, et, meyva ve «sebze nimetlerinin, gıda ve 
konserve sanayii olarak inkişafına mani olmakta 
idi. Halbuki memleketin her bölgesinde mevsi
me göre gıda tedariki güçlüğü düşünülürse, bu 
sanayi kolunun önemi de ortaya çıkmaktadır. 
Şu kadar arz edeyim ki, geçen yıllara kadar Tür- | 
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kiyo'de fert başına isabet eden konserve 1/2 
kutu idi ve bu miktar Avrupa'da 100 kutu, Ame
rika'da 150 kutudan ibaretti, özel olarak öğren
diğime göre 1965 in ilk üç ayında bu miktar 
Türkiye'de 15 kutuya yükselmiştir. 

Dahası var; galvanizli ve oluklu saçların 
imali ile, bina inşaatı mobilya meşruşat sanayii 
derhal canlanmış, bilhassa gaz sobaları, ısıtma 
ve havalandırma tesisleri mutfak tesisatı ve teç
hizatı, buz dolabı, çamaşır mıakinası, çeşitli büro 
malzemesi imalâtı birdenbire çok artmıştır. 

Şimdi esas beklenene gelelim, Türkiye'de va
gon, lokomotif, kamyon, otobüs, otomobil ve ge
mi inşaatı teşebbüsleri birdenbire başlamış ve ya
kında göğüslerimizi kabartacak seviye ve tesis
lere ulaşmış olacaktır. Bir iftihar vesilesi olmak 
üzere işaret etmek istiyoruz iki, bu tesislerin bu 
yıl sonuna kadar döviz tasarrufu 225 milyon Tl. 
sidir. 

Üzerinde konuştuğum iki demir çelik fibrika-
smın, 40 yıl faaliyetine yetecok demir cevheri 
memleketimizde mevcuttur. Yapılan sondajlar
dan ve elde edilen bilgilerden, mevcut rezervle
rin en az 100 yıllık ihtiyaca cevap verecek du
rumda oluşunun tesbit ettirilmiş olması, çok 
memnuniyetimizi mucibolmuştu:*. 

Divriği, Kayseri, Edremit ve Balıkesir'deki 
istihsallere ilâveten Bingöl, Malatya ve Koeaeli'-
daki önemli cevher yatakları da ağır sanayimi
zin gelişmesi için hizmete hazır durumdadırlar. 
Karabük (Yuvarlak) Fabrikaları toplam istihsal 
gücünün 600 000 tona yükselişini de biz takdirle 
karşılamaktayız. 

Bu tesisler için temenni ve görüşlerimizi he
men sunabilirim. 

1. İşletmenin tevsiine devam edilmelidir. 
2. Yatırımlara devam edilmelidir. 
3. Döner sermayenin artırılmasına ait esaslı 

teşebbüslere girişilmelidir. 
4. Yönetim Kurulunu, varsa arpalık olmak

tan çıkararak, hassaten kifayetli ve kıyasetli ki
şilerden teşekkülüne önem verilmelidir. 

5. Son günlerde vukubulduğu gibi çeşitli 
şayia, itham, isnat ve neşriyattan, müesseseyi 
koruyacak tertip ve düzenleri süratle almalı
dır. 

0. Mevcut ücret sistemi, işçi emeğinin değer
lendirilmesi ve tatmin hususu ana esaslara bağ
lanmalıdır. 
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7. En kısa zamanda, Ereğli'nin yıllık iıhti- ı 

yacı olan 142 000 000 ton suyun teminine ait ' 
teşebbüsler süratle yapılmalıdır. (Ki bu su mik- i 
t an , Ankara, izmir gibi büyük şehirlerin .5 yıl
lık su ihtiyacı demektir.) 

8. Yüksek fırınların istihsali ile meydana 
gelen cürufun sarf yerinin teabiti yapılmalı
dır. 

9. Çıkan ve toplanan cürufun toplanacağı 
yerin temini ciheti düşünülmelidir. 

10. Sanayi Bakanlığınca verilen kömürler
den farklı fiyatla satış işlemi derhal terk edil
melidir. 

11. Maden Hurdacılığı T. A. Ş. nin vazife
lerinin yapılabilmesi teşkilâtı kurulmalı ve çalış-
tırılmalıdır. 

12. işletmenin Divriği'den aldığı cevherin, 
asla zaruret olmadıkça harice satışı yapılmama
lıdır. 

13. Sanayi Bakanlığı müdahalesi ile yapılan 
1961 kütük satışlarından doğan zararın bir daha 
tekrarına imkân verilmemelidir. 

14. Karabük, memleket ihtiyaçlarına daha 
uygun ve randımanda çalıştırılmalıdır. 

15. Kredili satışların, (ki arkadaşım da tek
rarladı, Otan Ticaret ve Madencilik Şirketinde 
kalan 1,5 milyon liralık asıl ve esassız alacak gi
bi) sağlam teminata bağlanmadıkça yapılmama
sının temini hususlarını, A. P. Grupunun ten-
kid vo temennileri olarak sunarım. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet AH Demir. 
MEHMET ALI DEMlR (Tunceli) — Va/ 

geçtim efendim. 
BAŞKAN — Başkanlık Divanı olarak teşek

kül1 ederiz. Sayın Şevket Akyürek. 
ŞEVKET AKYÜREK (istanbul) — Sayın 

Bsgkan, muhterem senatörler, 10 dakika ile tah-
didedilen bu zaman zarfında demir çelik gibi, 
makina kimya giıbi bugün değeri 5 milyarı «bu
lan iki tesisi müzakere etme imkânı olmamakla 
bsraber yalnız Demir ve Çelik Fabrikalarının 
ekonomik ve malî durumlarını 'bırakarak teknik 
hususlardaki bir durumu arz etmekle iktifa ede
ceğim. 

Demir Çelik Fabrikalarının tevsie ihtiyacı 
tesibit edildikten sonra mukavele gereğince 1963 
senesinde tevsii 'bitecek, montajlar bitecek ve bu 
tesis 600 bin ton kapasite il$ çalışmaya başihea-
caktır. 
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1963 senesindeki ihtisali 335 bin tondur. 

600 bin tona nazaran bu o kadar düşük bir 
pakasite ile istihsal yapması. 1963 senesindeki 
üçüncü fırının patlamasından neşet etmektedir. 
3 ncü fırının patlaması hususunu bütçe müza
kerelerinde detaylı olarak izah edilmiş ve bu 
sebepten dolayı da memleket 200 milyon liralık 
bir dövizi hariçten getirtmek suretiyle ziyan 
etmiştir. Bunttn detaylarını arz etmiştim. Şim
di bu fırın tamir edildikten sonra işletmeye 
alındı ve garanti tecrübeleri yaparak 900 ton 
nominal kapasitesi tesbit edildi ve bu şekilde 
kati tesellüm yapıldıktan sonra işletmeye alın
dı. Fakat kısa bir devre sonra bu fırın 900 bin 
ton yerine tekrar 700 - 650 bin ton civarında istih
sale başladı ki bu miktar ayda 6 milyon liralık bir 
istihsalin yapılmamasına sebebolmuştur. Şim
di bunun nedenlerini burada müzakere etme
ye vakit yoktur. Yalnız bu büyük teşekkülün 
maalesef nedense icaplarına göre çalışmadığı 
bir hakikattir. Şöyle ki, şimdi bu tesis 200 
ton, günde yahut 225 ton eksik yaparken di
ğer taraftan tesislerin de yapılması veya onla
rın da normal şekle gelmesi gerekirken maale
sef bunlar bir taraftan düzeltilmesi ve iyi bir 
şekle gelmesi üzerinde netice alınmamaktadır. 
Şimdi bizim karsımıza maalesef şöyle bir du
rum çıkacaktır. Bu tesis yapılırken ve 600 bin 
ton kapasite hesabedilirken. artık miyadı dol
muş birinci yüksek fırımn rovetmanı da yapı
lacaktı. Ve revetmat yapılırken bununla be
raber yine buna ihtiyacı olan % 75 nisbetindeki 
istihsale lüzumlu olan işletme malzemesi kok 
kömürü fırınm da revetmam yapılacaktı. Sim
di bu patlama neticesinde istihsale aksaklık 
vermemek gayesi ile birinci fırımn revetmam 
yapılmadı ve bu revetman, üçüncü fırının tas
hih edildikten sonra yeniden işletmeye alın
masından sonra yapıldı. Ve bu arada yine ya
pılması lâzımgelen birinci kok fabrikasının re-
vatmam da aynı şekilde paralel yap-'lması lâ-
zıms:e]irken, yapılmadı. Bu arada fırm ya
pılmadı, kok fabrikası revetmam yapdmarb, 
yîik^ok fırm isletmeye alınmadığı iein kok istih
sali f^Tİa oldu. ~GPPPT\ sene teshin îo^n ve sa
nayicilere kok verilebildi ve istenildiği kadar 
ver Sebildi. Metolojik kokun bir sene d en fazla 
muhafazası mümkün olmadrğı cihetle elden çı
karılması mecburiyeti vardı. Şimdi bu sene 
eğer hakikaten revetmam aitmiş olarak ki, bit-
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tikten sonra birinci fırının altı ay sonra işlet
meye alınması da kok ihtiyacının karşılanmı-
yacağmı ve bu 900 bin ton kapasitede çalışar 
3 ncü yüksek fırının da yine kok ihtiyacm 
karşılaması mümkün olmıyacağı ileri sürülerek 
ihmal edilmektedir. Karşımızda bu sene re-
vetman, 1 nci kok fabrikası revetmanmm ya
pılmaması dolayısiyle kok sıkıntısı çıkacaktır 
E re^ i Demir ve Çelik Fabrikasının kok kapa
sitesi yalnız kendi istihsallerini karşılamak üze
re kurulmuştur. Halbuki, Karabük Demir ve 
Çelik fabrikalarının kok istihsali sanayii do 
besliyecek şekilde yapılmıştır. Bu durum mu
vacehesinde kok revetmanmm yapılmamas 
dolayısiyle fabrika 600 bin ton kapasite ile ça
lışacak olursa, kendi kok ihtiyacım karşı lamı-
yacağı gibi, teshini bırakın bir tarafa, sanayici
lere verdiği koku dahi veremiyecek duruma dü
şecektir. Ve ikinci bir mühim dâva da karşı
mıza çıkacaktır. Ve yeniden aynı 3 ncü arı
nın patlamasından husule gelen arıza gibi ida-
resiz^k ve yetersizlik gibi usullerle karşı karsı
ya buhmacağız. Şimdi kok fabrikasmm revet 
manı birinci fırınla yapılması lâzungelirken yi 
yvvlı-ıad1. Acaba böyle bir sual akla gelebilr 
şimdi. Eevetmanm yapılmasmdaki gceikmenV 
sebebi nedir? Dokuz ay evvel bunun muka
yeseleri yanılmış, teklifler alınmış ve ihaleye 
hazır vaziyette tesbit edilmiş, aradan dokuz aT_ 

f*pM.'X\ ha l r lo v'no do bu f<rmm revetmanm-r 
yamlnası cTıetme gidilmemesi bu memleket' 
hizmetin derecesini ne şekilde tesbit ederek ya
pılmıştır. Eğer bu fabrikaların 600 ton kaua-
s'te Vo çalışması istenmîvnrsa, onu bu şekilde 
kösteklemesi ile. bu şekilde bunların azalt1! 
ması ile her halde memleket bundan müstek' 
olacaktır. Ve 'bunun Yüksek Denetleme Kuru
lu tarafından elbetteki murakabesi yaTulacakt^-

Bununla 'beraber bizim kok ihtiyacından 
batfka-bir de su tesislerinin aksaklığı durumu 
vardır, demir ve çelik müesseselerinde. Şimdi 
su tesisleri tam nizamında yapılmadığı gibi 
bunların kaç liraya daı çıktığı, kaç liraya mal ol
duğu da kayıtlarda tesbit edilnr'ş değildir. Ve 
bunların normal çalışmadığı da senelerden be
ri yine Demir ve Çelik İşletmeleri tarafından 
bilinen bir vakıadır. Bunların tashih edilmemesi 
yüzünden fırınların etrafındaki zararlar der
hal. çamurlu su gelmesi dolayısiyle, derhal suyu 
kesiliyor. Ve su kesildiği zaman fırının kızma

ması için de kapasite nis'bet'i o riis'bette düşüyor. 
Bu niçin tashih edilmemiştir. Taahih edilme
si için niçin bu işleri yapan firmalarla yeni
den temasa geçilmem'iştir. Şimdi bu gibi hâdise 
903 ton kapasite ile çalışacak bir fabrikayı 
bir su yüzünden 800 tona yahut da 650 tona dü
şürmektedir. Bu müessesenin her günkü istih
sal kapasitesi bu memleketin ihtiyacı olan de
miri karşılamaktadır. Dünyada demir sanayii her 
gün inkişaf etmekte ve 100 sene evvel, 150 sene 
evvel kurulan fabrikalar dahi fabrikalarının 
istihsal kapasitesini artırmakta ve tevsi et
mektedir. Bugün dünya mııvahacesinde geç
miş seneye nazaran, 1962 senesine nazaran, 1963 
senesindeki artış 6,7 nis'bet'indedir. Ve bugün 
dünya demir istihsali 385 milyon tondur. Bina
enaleyh, biz bugünkü kapasitemizle, şurada 
5 milyon nüfusu olan Bulgaristan'ın istihsal 
kapasitesine dahi yetişmiş değiliz. Bu da Ka
rabük Demir ve Çelik Fabrikaları, Makina ve 
Kimya Kurumunun 30 bin ton ve özel sektörün 
yaptığı 60 bin tonu ilâve etmek suretiyle. 

Şimdi biz bu haldeyken, hâlâ daha bugün 
elimizdeki tesislediıı kıymetlendir'ilmesini ve bu 
kıymetlerden istifade etmesini bilmezken, ne 
şekilde (hareket etmemiz icabettiğini 'ben Yüce 
Senatonun takdirine 'bırakıyorum. (Bağla sesleri) 

BAŞKAN — öyle bir şey diyemiyoruz efen
dim. 

ŞEVKET AKYÜREK (Devamla) — Bun
dan başka bir de Makina ve Kimya Endüstrisi 
Müessesemiz vardır. Bu müessesenin bugünkü 
kıymeti 3,5 milyar lira civarındadır. Bu büyük 
teşekkül muhtelif yerlerde fabrikası olan ve ağır 
sanayi ile alâkalı bütün mevzularla iştigal eden 
bir sanayi kolumuzdur. Maalesef bunun raporla
rını tetkik etmek, okumak mümkün olmamıştır. 
Bunun murakabe raporlarını Sayın Yüksek Mu
rakabe Heyeti Başkanından rica ettim, ken
disi bana yazıyla bu raporların gizli olduğunu 
ve bu sebeple ancak komisyonda daktilo ile ya
zılmış bir nüshasını okumakla bilgi edinebilece
ğimizi beyan buyurdular. Şimdi 3,5 milyar lira
lık bir 'teşekkülün murakabesi yapılıyor, biz 
:;cnatör ve milletvekilleri olarak bunları oku
mak salâhiyetine sahibolamıyoruz. Ve ancak 
bu teşekkülün 1964 senesinde 24 milyon liralık 
kârı ile iktifa ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Akyürek, bir dakikanız 
kaldı. 
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ŞEVKET AKYÜREK (istanbul) — Efen- I 

dini, mevzu çok uzun olduğu cihetle Makina ve I 
Kimya mevzuunda eğer müsaade buyurulursa I 
yarın tekrar söz istiyeceğim. Hürmetlerimle. I 
(Alkışlar) I 

BAŞKAN — Başka görüşecek olan var mı? Bu
yurun Sayın Yetkin. I 

NÜVlT YETKİN (Malatya) — Kıymetli 
Başkan, kıymetli arkadaşlarım; vaktin ne ka
dar gecikmiş, mevcut üyelerin ne kadar usan- I 
mış olduğunu müdrik olarak huzurunuzdayım. I 
Bendeniz de bu konuda belki faydalı olaibili- I 
rim ümidi ile bâzı görüşlerimi arz etmek foti- I 
j^orum. Türkiye'nin sanayileşmesi mevzuu ha
kikaten bütün arkadaşlarım gl'bi, beni de he- I 
yecanlandırmıştır. Çünkü kalkınmanın iktisa- I 
diyatnmızm esas temellerinden en büyüğü ka- I 
naatimce sanayi olması lâzımdır. Ancak üzün- I 
tü ile arz ve ifade etmek istiyorum ki, bu ka- I 
dar geç bir saatte ve Sayın Senatomuzda gö
revli memur arkadaşlarımızın, Senato üyelerin- I 
den daha fazla olduğu ve mevcut Senato üye
lerinin bir karma komisyonun müzakere nisa
bını dahi doldurmadığı bir topluluk önünde 
hakikaten derinliğine meseleye girmek kolay 
değil. Riyaset Divanının bunu görmemiş olması 
mümkün değil tabiî. Bütçelerde de raslanır çok 

zaman. Bütçelerde de işin müstaceliyetine bina
en biran evvel çıkarmak gayretiyle ekseriyet 
olup olmadığı nazarı dikkate alnımaksızm mü
zakerelere devam edildiği olur. Ancak o bir 
bütçedir, muayyen bir süre içinde çıkarılmanı 
lâzımdır. Ve fakat önümüzde 15 gün içtüzüğün 
verdiği imkân var. Daha henüz 3 ncü gününde-
yiz. Bu ayın 9 una kadar programlanmıştı. Bir 
Pazar günü konuşmıyabildik, pekâlâ. Nihayet 
bu 9 günlük süre 10 gün olabilir, 11 gün olabi
lir, 12 gün olalbilir, 13 gün olabilir. 15 güne ka
dar zamanımız vardır. Burada bitmezse zaten 
'buradan çıkacak olan bu kararlarımızın ve ra
porların Millet Meclisinde müzakere şansı da 
pek yoktur. Tatile girme ihtimali vardır, öyle 
olunca bu arada belki de Millet Meclisine gitti
ği zaman Ekime kalacaktır. Riyasetin bu isti
calini anlamakta mazur olduğumu arz etmek 
isterim. Binaenaleyh, ben sadece birkaç konu- I 
da muhterem komisyon yetkililerinden veya da- ! 
ire yetkililerinden izahat verilmesi temennisiy- ı 
le huzurunuzu işgal ediyorum. i 
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Komisyon raporunda ela 'belirtiİmiş; bâzı 

esaslı noktalar. Ve fakat fazla tafsilâta girmek 
imkânı şüphesiz ki, bulunamamış. Onlar hak
kında bilgi edinmekte fayda olduğu kanısında
yım. 

Evvelâ muhterem arkadaşlarım, bu sanayii, 
madenler mevzuu küllolarak mütalâa olundu
ğu zaman hatırıma gelen bir ciheti de yetkili
lerden öğrenme/k düşüncesiyle mâruzâtta bulun
mak istiyorum. Türkiye'de bakır istihsalimiz, 
bakır ve cevheri ilstihsrlimiz memleketimizin 
istihlâkini karşılıyacak haddedir, rezervleri
miz geniştir ve bakır işletmelerimiz iyi bir isti
kamette yürümc/ktedir. Ancak bilister bakır 
olarak istihsalimiz tahmin ediyorum herhalde 
vılda 20 --25 bin ton civarındadır. Bundan 
elektrolit bakır istihsali sadece iki müessesemiz 
tarafından yapabilmektedir, birisi M. K. E. Ku
rumudur. Bilmiyorum rakamlarda e.^er yanılı-
yorsam tashih buyururlar, 1 500 ton kadar 
elektrolit bakır istihsal edebilmektedir k\, ka
pasitesi 3 bin ton olduğu halde. Diğeri ele Ra-
bak diye isimlendirilen özel bir müessese, blis-
ter bakırdan elektrolit bakır istihsal etmekte
dir. öyle zannediyorum ki, bakır istihsalimiz 
momk'ket ihtiyacına kâfi geldiği halde elektro
lit bakır istihsal ihtiyacı, istihlâki karşılıya
cak halde değildir. Böyle ise eğer, yani rakam
lar beni yanıltmıyorsa, o takdirde bilister bakı
rın elektrolit hale getirilmesi hususunun neve-
ma 'bir özel sektörün inhisarı altında ve fiyatın 
onun tarafından empoze edilmiş olmak gibi bir 
halden kurtarmak için, Makina Kimya Kuru
mumuzun elektrolit bakır istihsalini daha çok 
yükseltme teşebbüsü var mıdır, imkânları var 
mıdır? Ve hiç olmazsa kapasitesini âzami hadde 
çıkarmak hususu temenniye şayandır. Bu reka
bet esasları içinde serbest piyasada elektrolit 
bakır istihsalindeki fiyatların tanzimine de me
dar olur. Sonra yine bu konuda Kırıkkale Tü
fek Fabrikasının satılması, sonra geri alınması, 
yeniden montaj edilmesi gibi bir husus tali ko
misyonunun raporunda ela yer almıştır. 

Bu cihetle bir zarar tevellüdetmişss ne su
retle bunun izalesine çalışıldığı hususunda muh
terem komisyondan veya yetkililerden izahat 
istirham etmekteyim. Aynı zamanda yine tali 
komisyon raporunda da yer almış olan bir baş
ka husus vardı. O da bir binanın onarımı ve sa-
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ire için galiba bir zararın tahasoul etmiş oldu
ğu söyleniyor. Ayrıca Türkiye Demir ve Çelik 
işletmeleri konusunda da muhterem arkadaşla
rım, Ereğli Demir ve Çelik Sanayiinde birta
kım israflar olduğu, birtakım yolsuzluklar ol
duğu yolunda matbuata intikal eden ve Meclis 
kürsüsüne kadar gelmiş olan birtakım iddialar 
mevcut idi. Bu kurum aslında bir Kamu iktisa
di Teşekkülü değildir. Ve fakat orda âmme ser
mayesini, Ereğli Demir ve Çell'k en büyük his
sesi ile en büyü'k ortağı ile Karalbük Demir ve : 
Çelilk Sanayii temsil etmektedir. Orada temsil- s 

eksi bulunduğuna, orada murakıpları bulundu- ı 
ğuna, oranın umumi heyetinde oy saMbi, rey | 
sahibi ve binaenaleyh hesap isteme durumunda 
ve mevkiinde olduğuna göre bu iddiaların cid
diyeti ve derecesi sıhhati hakkında Yüce Sena
toyu tenvir edebileceği kanısındayım. 19G3 se
nesine kadar Ereğli Demir ve Çelik Sanayii 
Kurumunun bilançoları, hesapları ortaklar 
umumi heyetinde görüşüldüğü zaman hiç şüp
hesiz bir hak sahibi bir ortak olarak, sermaye 
sahibi bir ortaık olarak gereken ihtimam ve ti
tizliği göstermiş olaca&tır. 

Hiç olmazsa 1963 yılı sonuna kadar olan 'kı
sam için ve hattâ kabil olursa daha ileriki yıl
lar için bizi tenvir ederlerse, zannediyorum Se
nato Mn faydalı olur. 

Aynı suretle, Karabük Demir ve Çelik En
düstrisinin şu prciblemi - ki, Sayın Şevket Ak- I 
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yürek arkadaşını da temas etti - cürufun atıl
makta olduğu yerin darlığı ve bunun doğurdu
ğu'bâzı prciblemler ve 'bir de cevherlerin nokli 
konusunda bir koordoue çalışma, karayollarly-
le sağlanabilmiş midir, karayolları ve dcnıiryol-
lariyle. Bu cihette de tenevvüre ihtiyacını his
settiğimi arz etmek istiyorum. 

ŞiımdilJk sadece bu suallerle yetirlyorum. 
Şayet muhterem Başkan vaıktin dolduğunu na
zarı di'kkate alır, yarma talik ederse, bel'ki tek
rar söz alırım. Teşekkür ederim, saygılarımı 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet görüş
mek arzusu izhar ediyorlar mı ? 

KAMU ÎKTÎSADÎ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU BAŞKANI BAKI GÜZEY 
(Bursa) — Hayır efendim, sualler sordular. 
Vakit de gecikti. 

BAŞKAN — Hayır efendim, izhare göre bir 
karar vereceğim. Vaktin gelmiş olmadı ha
sebiyle ve Sayın Nüvit Yet'kin'e Başkanın acele 
tertibi değil, bir programın tatlbl'ki saat 19.00 
a kadar mesai yapmak gayretinde olduğunu da 
•hatırlatmak isterim. Ba$ka bir gayret yoktur. 
Bunu da açıklatmak lüzumunu hissettim. 

Birleşimi 9 . 6 . 1965 Çarşamba günü saat 
10.00 da toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,05 

• • ı̂ afc ı ı 



C. Senatosu B : 93 8.6.1965 O : 2 
KarayoUan Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanunun 22 nci mad

desine bir fıkra eklenmesine dair kanun tasansma verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi E.*sü 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

ANKARA 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Esre 
Osman Raim Sarıgöllü 
Fikret Turhan eril 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

Uye sayısı : 184 
Oy verenler : 93 

Kabul edenler : 80 
Reddedenler : 12 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar* : 89 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BURSA 

Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Celâl Ertug 

ESKİŞEHİR 
Oavsi Uçagök 
Ömer Ueuznl 

GAZİANTEP 
7eki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Oüleiisil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebmre Aksoley 
Şevket Akyürek 
Osman Zeki Gümüşoğlu 

nasan Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Plilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
nüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalnaklıoğlu 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Sedat Çıımralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
t. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUŞ 
tsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
izzet Gener 

SAMSUN 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SIÎRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
^uphi Batur 

SİVAS 
\hmet Çekemoğlu 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloglu 

URFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tevfik îneı 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Hasan Atakan 
Enver Kök 
Necati özdeniz 
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ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcah 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
( t Ü.) 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Afşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î.) 
AFYON KARAHlSAR 
Rasim üancıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zercn (P>.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Koeabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 

[Reddedenler] 

İZMİR 
İzzet Birand 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Nüvit Yetkim 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

VAN 
Ferid Melen 

[Çekinser] 

TABİÎ ÜYE 
Mehmet Şükran özkaya 

[Oya hahlmtyanlar] 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BİTLİS 

Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLÜ 
Rahmi Arı kan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangi] 
(B.) 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
thsan Ilamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Pnnsnıoğlu 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Ilatunoğlu 
Edip Somun oğlu 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Dcliveli 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Cahit Okurer (I.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Yusuf Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bay ar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

ZONGULDAK 
Akif Eyidogan 
CUMHURBAŞKANIN^ 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sadi Koçaş 
N. Zerin Tüzün 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kum ruhi 

RİZE 
Osman Mecdi Agm 

SAKARYA 
Turhan Kapanh (B.) 
Kâzım Yurdakul (1.) 

SAMSUN 
Hüseyin Enver Işıklar 

SİVAS 
Rifat öçten 
Hulusi Söylemezoğhı 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 
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YOZGAT 

tsmail Yeşilyurt 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

CUHMURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Muzaffer Alankuş 

Amil Artus 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 

Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Rajfip Üner 
Âdü Ünlü 

[Açık üyelikler] 
istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 
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Dönem : 1 £ 9 1 
Toplan* : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 0 0 1 

Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve görevleri hakkındaki 5539 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 2 /696; 2 /699; 

Cumhuriyet Senatosu 2/159) 

(Not : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 941) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 18 . 5 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8636-47781 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 17 . 5 . 1965 tarihli 107 nei Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkmdaki 5539 sayılı Ka
nunun 22 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuş
tur. 

Saygılarımla. ^ r . 
J Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 2 . 4 . 1964 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 17 . 5 . 1965 tarihli 107 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 911) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyon 1.6. 1965 
Esas No. : 2/159 
Karar No. : 2 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun tok lifini görüşmek üzere Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunun 25 . 5 . 1965 tarihli 86 nci Birleşiminde kurulması kalbul edilen Geçici Komisyon 
1 . 6 . 1965 tarihinde toplanarak mezkûr kanun teklifini tetkik ve müzakere etti. 

Gerekçede belirtilen hususlar Komisyonumuzca da, uygun mütalâa edilerek ikamın teklifinin 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen 'kabulüne oy (birliğiyle karar verildi. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Geçici Komisyon Başkanı Sözcü Kâtip 

Tabiî Üye Tunceli Çorum Erzurum 
S. Küçük M. Ali Demir S. Talçuk S. Hatunoğlu 

imzada bulunamadı. 
Mardin 

A. Saraçoğlu 



Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görev
leri 'hakkındaki 5539 saydı Kanunun 22 ne/i mad

desine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 

HADDE 1. --. Karayolları Genel Müdürlüğü 
kuruluş ve görevleri hakkındaki 5539 sayılı 
Kanunun 22 nei maddesine aşağıdaki ııkra ek
lenmiştir. 

Teşkilât Kanununun 2 nei •maddesi gereğin
ce Genel Müdürlüğün yapacağı inşa, ve tesisler 
için ithal edilecek 'motorlu, motorsuz nıakina, 
(Punck arabaları hariç), cihaz ve vasıta, alet 
edevat ve bunların yedek parçalan ve lâstikleri 
her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır. 

MADDE 2. —• İhı kanun yayım ı larihiude 
yürürlüğe girer. 

MADDİ'] 8, 
yürütür. 

15u kanunu Bakanlar Kurulu 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görev
leri hakkındaki 5539 sayılı Kanunun 22 nei mad
desine bir fıkra eklenmesine deir kanun teklifi 

MADDE 1. - • Millet Meclisince kabul edilen 
.1 nei maddi» avnen kabul edilmiştir. 

MADDK 2. - - Millet Meclisince kabul edilen 
2 nei madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE ;i. — Millet Meclisince kabul edilen 
8 ncü madde avnen kabul edilmiştir. 

€ . Senatosu ( S. Sayısı : 632 ) 



Dönem : 1 
Toplantı: 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 

içişleri Bakanlığı Merkez ve taşra teşkilâtında çalışan memurların 
maaş intibakı hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 2 /181; Cumhuriyet Senatosu 2/162) 

(Not : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 809 a 1 nci ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 3.5. 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1644-7483 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 28 . 5 . 1965 tarihli 118 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, İçişleri Bakanlığı merkez • ve taşra teşkilâtında çalışan memurların maaş 
intibakı hakkında kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur.. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sumen 

Not : Bu teklif 4.4. 1962 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genci Kuru
lun 19. 1; 21. 5 ve 28 . 5 . 1965 tarihli 41, 111 ve 118 nci hirleşimlerinde öncelik ve ivedilikle gö
rüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 809 a 1 nci ek). 

İçişleri Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 3.6.1965 

Esas No: 2/162 
Karar No. 73 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 28 . 5 . 1965 tarihli 118 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oyla kabul edilen, içişleri Bakanlığı Merkez ve taşra teşkilâtında çalışan memurların maaş intibakı 
hakkında kanun teklifi, ilgili Hükümet temsilcilerinin ve teklif sahiplerinin iştirakleriyle Komisyo
numuzda tetkik ve müzakere olundu, 

Kadrosuzluk dolayısiyle terfi edemiyen İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatındaki küçük 
memurlarını kısmen de olsa tatmine matuf bulunan kanun teklifinin sevkindeld isabete Komisyonu
muz da iştirak ederek Millet Meclisi metninin aynen kabulüne karar verilmiştir. 
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Kanun teklifinin mütaakıp Bütçe ve Plân Komisyonunda da öncelik ve ivedilikle görüşülmesi te

mennisiyle Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Bu Raporda Kâtip 
Muğla Ordu Samsun 

H. Menteseoğlu E. Ayhan R. Rendeci 

tzmir Maraş Eskişehir 
ö. L. Bozcah N. Evliya ö. Ucuzal 

Zonguldak Malatya 
A. Eyidoğan M. Z. Tulunay 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Esas No. : 2/162 
Karar No, : 47 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 28 Mayıs 1965 tarihli 118 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
isari oy ile kabul edilen. İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilântmda çalışan memurların ma
aş intibakı hakkındaki kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 31 Mayıs 1965 tarihli ve 
1644-7483 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 
3 Haziran 1965 tarihli Birleşiminde İçişleri Bakam da hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

I - Teklif, İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında çalışıp kadro kifayetsizliği sebebiy
le terfi imkânından yoksun kalan küçük dereceli memurların, maaş Ve intibak derecelerini kısmen 
düzenlemek üzere getirilmiştir. 

Teklifin gerekçesinde, bilhassa 30 Haziran 1939 tarihinde kabul edilmiş olan 3656 sayılı Kanun
dan evvel bu hizmetlerde görev alıp kadro yetersizliğinden ötürü yıllarca terfi imkânından yok
sun vazife gören memur ile bahse konu kanunun yürürlüğünü mütaakıp aynı hizmetlerde görev 
alan ve kanuni imkândan ötürü bir evvelki memur ile eşit hattâ daha avantajlı haklara sahibolan-
lara ve bu uygulamanın yarattığı haksızlıklara işaret edilmekte ve 5242 ve 6273 sayılı kanunlarla 
Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatındaki öğretmen ve memurların intibaklarının ta
mamen sağlandığım da emsal olarak belirtilmektedir. 

Komisyonumuz, sözü edilen bu memurların durumlarını göz önünde tutarak tasarıyı, kısmen 
telâfi edici bir imkân olarak kabul etmiş ve benimsemiştir. 

I I - Millet Meclisi metninin 1, 2, geçici 1, geçici 2, 3 ve 4 ncü maddeleri Komisyonumuzca da 
aynen kabul edilmiştir. 

III - Metnin, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 
da kararlaştırılmıştır. 

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

Başkan Başkanvekili Bu Kanunda Sözcü İstanbul 
İçel Ankara Kayseri O. Z. Giimüşoğlu 

C. T. Okyayuz M. Vlusoy II. Dikeçligil 

Ankara Çorum İstanbul Yozgat 
N. Ağırnaslı A. Çetin E. Adalı /. Yeşilyurt 

Ç. Senatosu ( S. Sayısı : 636 ) 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
O. Koksal 

Konya 
8. Çumralt 

3 . 6 . 1965 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 

metin 

İçişleri Bakanlığı merkez ve 
taşra teşkilâtında çalışan me
murların maaş intibakı hak

kında kanun teklifi 

MADDE 1. — İçişleri Bakan
lığı merkez ve taşra teşkilâtında 
her hangi bir maaşlı memuri
yete girmiş olup da halen aynı 
Bakanlık merkez ve taşra teşki
lâtında çalışmakta bulunan ve 
yüksek tahsil yapmamış olanlar
dan geçmiş maaş derecelerinde 
terfi sürelerini doldurmuş ol
dukları halde 'kadrosuzluk yü
zünden vaktinde terfi edeme
miş olanların bu suretle geçen 
hizmet sürelerinin toplamının 
üçte ikisi nazara alınmak sure
tiyle her üç yıl bir terfi süresi 
kaıbul edilerek aylıkları tesbit 
edilecek dereceye yükseltilmek 
suretiyle intibakları yapılır. 

Ancak bu yükselme neticesin
de ilrçiü, hiçibir suretle 4598 sa
yılı Kanunun 242 sayılı Kanun
la değişik 4 noü maddesi gere
ğince, üç üst derece ile dahi 
üçüncü derece maaşı üzerine çı-
karı.lamıvacağı gibi yapılacak 
yükseltme 'bu kanunun yürürlü
ğü tarihinde almakta oldukları 
aylık derecesinin üç üst dere
cesini geçemez. 

Bunların bu kanun yürürlü
ğe girdiği tarihteki aylık dere
ce1 erinde geçen hizmet süreleri 
intibak sonunda bulunan yeni 
derecelerinde geçmiş sayılır. 

Birinci fıkraya göre yapıla
cak intibakta bir veya iki dere
ce faydalananların artan süre
leri de 2 nci fıkraya göre yeni 
derecelerinde; artanı da müta-
a'kıp derecelerinde geçmiş sa
yılır. 

Cumhuriyet Senatosu İçişleri 
Komisyonunun kabul ettiği 

metin 

İçişleri Bakanlığı merkez ve 
taşra teşkilâtında çalışan me
murların maaş intibakı hak

kında Kanun 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

İçişleri Bakanlığı merkez ve 
taşra teşkilâtında, çalışan me
murların maaş intibakı hak

kında Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S.Sayısı : 636) 
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M. Meclisinin kabul ettiği metin 

MADDE 2. — Birinci mad
dedeki esaslara göre yapılacak 
yükseltmeler, usulü dairesinde 
tesbit edilmiş veya icabında ye
niden tedbit olunacak tezkiye ve 
başarı esaslarına dayanır. Bu 
kanuna, göre yapılacak maaş 
yükseltmelerinde başarısız geç
tiği, usulüne göre tesbit edilen 
yıllar nazara alınmaz. 

Durumu tosbit edilememiş 
olan hizmet yılları başarılı geç
miş sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1 nci 
madde gereğince aylıkları yük
selt ileceklerden işgal ettikleri 
kadrolar 4598 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesini tadil eden 242 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi 
hükmünün tatbiki ile dahi bu 
intibaktan faydalanmalarına 
müsaidolmıyanlar için hizmetin 
gerektirdiği sayıda yeni kadro
lar alınmak suretiyle hazırlana
cak kanun tasarısı, bu kanunun 
neşrinden itibaren en geç bir 
ay içinde Büyük Millet Mecli
sine sunulur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Ev
velce İçişleri Bakanlığı merkez 
ve taşra teşkilâtında çalışmış 
olup da halen diğer bir teşkilât 
veya idare emrinde bulunanlar
dan bu kanunun neşri tarihin
den itibaren bir yıl zarfında ay
nı Bakanlık merkez ve taşra 
teşkilâtında bir göreve yeniden 
veya naklen tâyin edilenler bu 
kanunun hükümlerinden fayda
lanırlar. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinden itibaren yürür
lüğe girer. I 

MADDE 4. — Bu kanun hü- j 
kümlerini İçişleri ve Maliye Ba
kanları yürütür. ı 

C. S.- İçişleri Ko..-. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nei maddesi aynen 
kabul .edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1 . — Mil
let Meclisi metninin geçici 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Mil
let Meclisi metninin geçici 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. •— Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
metninin 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Ko 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Mil
let Meclisi metninin geçici 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Mil
let Meclisi metninin geçici 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3, — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
metninin 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir, 

C. Senatosu. (S.Sayısı : 636) 



Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 637 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Ba
kanlığı merkez ve il memurları kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 

(Millet Meclisi 2 /19 ; Cumhuriyet Senatosu 2 /161) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 793 e 1 nci ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 260-1700 

3 . 5 . 1965 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 28 . 5 . 19G5 tarihli 118 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 365G sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Bakanlığı merkez ve il memurları 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 6 . 12 . 1961 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 29 . 12 . 1964, 21 . 5 . ve 28 . 5 . 1965 tarihli 31, 111 ve 118 nci birleşimlerinde öncelik ve 
ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 793 e 1 nci ek) 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 

Esas No: 2/161 
Karar No: 75 

İçişleri Komisyonu raporu 

3.6.1965 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 28 . 5 . 1965 tarihli 118 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3G56 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Bakanlığı merkez ve il memurları kıs
mında değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ilgili Bakanlık temsilcilerin ve teklif sahibinin 
huzurlariyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu. 

İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında çalışan memurlar, çok evvel hazırlanmış teşkilât 
üst kadrolarının kifayetsizliği sebebiyle terfi edemedikleri, tecrübe ve ihtisasları artmış memurların 
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daha müsait kadrolu teşkilâta geçmeye temayül! ettikleri vakıası karşısında hazırlanmış bulunan işbu 
kanun teklifi, Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve binnetice Millet Meclisi metninin ay
nen kabulüne karar verilmiştir. 

Teklifin müstaceliyeti göz önünde bulundurularak, mütaakıp komisyonca öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi temennisiyle Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Muğla 

H. Mentcşeoğlu 

tzmir 
ö. L. Bozcah 

Sözcü 
Ordu 

E. Ayhan 

Maraş 
N. Evliya 

Zonguldak 
Â. Eyidoğan 

Bu Raporda Kâtip 
Samsun 

R. Rendeci 

Eskişehir 
ö. Ucuzal 

Malatya 
M. Z. Tulunay 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
0. Koksal 

Konya 
8. Çumralı 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/161 
Karar No. : 48 

$ . 6 . 1965 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 28 Mayıs 1965 tarihli 118 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Bakanlığı merkez ve il memurları kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 31 Mayıs 1965 tarihli 
ve 260-1700 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 
3 Haziran 1965 tarihli Birleşiminde İçişleri Bakanı da hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

I - Teklif, İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında çalışıp kadro kifayetsizliği sebebiy
le terfi imkânından yoksun kalan genellikle küçük dereceli memurların, terfi imkânlarını ve ih
tiyaç hissedilen on aded yeni 700 lük kadro istihsal edilebilmesi için getirilmiştir. 

Teklif, Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
II - Millet Meclisi metninin 1, geçici 1, geçici 2, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da 

aynen kabul edilmiştir. 
III - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 

da kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
İçel 

C. T. Okyayuz 

Ankara 
N. Ağtrnaslı 

Başkanvekili 
Ankara 

M. Vlusoy 

Çorum 
A. Çetin 

C, Senatosu 

Bu Kanunda Sözcü 
Kayseri 

H. Dikeçligil 

İstanbul 
E. Adalı 

(S, Sayısı : 637) 

İstanbul 
0. Z. Gümü§oğlu 

Yozgat 
/. Yeşilyurt 



Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
İçişleri Bakanlığı merkez ve il 
memurları kısmında değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile 
tadil ve eklerinin içişleri Bakan
lığı merkez ve taşra teşkilâtı 
kısmından ilişik (1) sayılı cet
velde, derece, unvan, aded ve 
aylık tutarları gösterilen me
muriyetlere ait kadrolar çıkarıl
mış ve yerine (2) sayılı cetvelde 
derece, unvan, aded ve aylık 
tutarları gösterilen memuriyet
lere ait kadrolar konulmuştur. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu 
kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte illerde nüfus başkâtiplik
lerinde, ilçe nüfus memur ve 
kâtipliklerinde, bucak nüfus me
murluklarında, il, ilçe ve bucak 
tahrirat kâtipliklerinde görevli 
bulunanların bu, kanunla alınan 
nüfus başkâtibi, nüfus memu
ru, nüfus kâtibi ve tahrirat kâ
tibi kadrolarına yeniden tâyin 
ve işe başlama kaydı aranmak
sızın almakta oldukları maaşla
rının verilmesine devam olunur. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu 
kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte memur bulunanlardan de
rece, aded ve aylık tutarları de
ğiştirilip memuriyet unvanları 
değiştirilmemiş olanların yeni
den tâyini ve işe başlama kaydı 
aranmaksızın almakta oldukları 
maaşlarının verilmesine devam 
olunur. 
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Cumhuriyet Senatosu İçişleri 

Komisyonunun kabul ettiği 
metin 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvel ile eklerinin İçişleri 
Bakanlığı merkez ve il memur
ları kısmında değişiklik yapıl

ması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nei maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Mil
let Meclisi metninin geçici 1 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Mil
let Meclisi metninin geçici 2 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 637) 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
İçişleri Bakanlığı merkez ve il 
memurları kısmında değişiklik 

yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nei maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Mil
let Meclisi metninin geçici 1 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Mil
let Meclisi metninin geçici 2 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 



M. Meclisinin kabul ettiği metin 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihini takiben aybaşın
dan itibaren yürürüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

C. S. İçişler: Ko. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

[1] SAYILI CETVEL 
Millet Meclisi metnine bağlı 

(1) sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

[2] SAYILI CETVEL 
Millet Meclisi Metnine bağlı 

(2) sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Ko 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

[1] SAYILI CETVEL 
Millet Meclisi metnine bağlı 

(1) sayılı cetvel aynen kabui 
edilmiştir. 

[2] SAYILI CETVEL 
Millet Meclisi metnine bağlı 

(2) sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

O. Senatosu ( S . Sayısı : G3T ) 
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Merkez memurları 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin unvanı Aded Aylık J D. Memuriyetin unvanı Aded Aylık 

Özel Kalem Müdürlüğü 

9 Şef 

Şifre Kalemi 

8 Şifre Başmemuru 

Hukuk Müşavirliği 

7 Muhakomat Müdürü 
9 Muhakemat Müdür Muavini 
9 Şef 

Mahalli idareler Genel Müdürlüğü 

8 Şube Müdür Muavini 3 
9 Şube Müdür Muavini 3 
9 Büro Şefi 1 

Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü 

9 Şef 7 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

9 Harita Memuru 1 
9 Kütüphane Memuru 1 

11 Kütüphane Memur Muavini 1 
9 Büro Şefi 4 

özlük İşleri Genel Müdürlüğü 

9 Şef 

Müdür 
Şef 

Kâğıt İşleri Müdürlüğü 

Gereç Müdürlüğü 

7 Müdür 
9 Ayniyat Muhasibi 

10 Mutemet 
11 Ambar Memuru 
9 Doktor 

600 

700 

800 
600 
600 

700 
600 
600 

600 

600 
600 
450 
600 

600 

800 
600 

800 
600 
500 
450 
600 

9 
10 
9 
10 
11 
12 
13 
11 
12 
11 

9 
10 
12 
13 
9 
9 
10 
10 
11 
12 
13 
10 
11 
11 

12 
13 
10 
11 
13 
12 
13 
12 
13 
11 

İLLER MEMURLARI 

Vilâyet Nüfus Müdürü 
» » » 

Vilâyet Nüfus Başkâtibi 
» » » 

7 
11 
18 
32 
20 
20 
48 
63 
120 
61 
56 

Vilâyet Nüfus Kâtibi 
» » » 

Nüfus Kâtibi 

Vilâyet İdare Kurulu Mü
meyyizi 
Vilâyet İdare Kurulu Büro Şefi 
Vilâvet İdare Kurulu Kâtibi 
Vilâyet İdare Kurulu Kâtibi 
Vilâyet İdare Kurulu Kâtibi 
Vilâyet Hususi İdare Şefi 
Vilâyet Tahrirat Büro Şefi 
Vilâyet Tahrirat Büro Mümeyyizi 5 
Vilâyet Tahrirat Kâtibi 2 

» » » 1 
» » » 4 
» » » 143 

1 
3 
6 

19 
87 

1 
4 

Tahrirat Kâtibi 

Vilâyet Evrak ve Dosya Mü
meyyizi 
Vilâyet Evrak Memuru 

» » » 
Vilâyet Tâbiiyet Mümeyyizi 
Vilâyet Tâbiiyet Memuru 
Vilâyet Tâbiiyet Kâtibi 
Vilâyet Hukuk İşleri Kâtibi 

» » » » 
Vilâyet Şifre Memuru 
Vilâyet Şifre Memuru Refiki 
Vilâyet Daire Müdürü 

156 
25 

186 
2 
2 
3 
2 
11 
2 
2 
2 

800 
700 
600 
500 
600 
500 
450 
400 
350 
450 
400 

450 
600 
500 
400 
350 
600 
600 
500 
500 
450 
400 
350 
500 
450 

450 
400 
350 
500 
450 
350 
400 
350 
400 
350 
450 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 637 ) 
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D. 

9 
10 
11 
12 
13 
13 
10 
11 
12 

9 
11 
12 
13 

Memuriyetin unvanı 

Kaza Tahrirat Kâtibi 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » > Refiki 

Nüfus Memuru 
» » 

Nüfus Memuru 
Kaza Nüfus Memuru 

» » » 
» » » 
» » > 

Aded 

1 
1 

210 
224 
139 
101 
53 
36 
54 

3 
190 
374 

69 

Aylık 

600 
500 
450 
400 
350 
350 
500 
450 
400 
600 
450 
400 
350 

D. 

11 
13 
14 
14 
13 
14 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

i 10 

Memuriyetin unvanı 

Kaza Nüfus Kâtibi 
> » » 
» » » 

Nahiye Tahrirat Kâtibi 
Nahiye Nüfus Memuru 

» » » 
Nahiye Müdürü 

» » 
» > 
» » 
» » 
» > 

Sivil Müdafaa Memuru 

Aded 

4 
245 
364 
106 
180 
265 

40 
60 

100 
300 
270 
170 
15 

Aylık 

450 
350 
300 
300 
350 
300 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
500 

D. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Merkez Memurları 

[2] SAYILI CETVELDİR 

Memuriyetin unvanı Aded Aylık D. Memuriyetin unvanı 

Özel Kalen Müdürlüğü 
7 Şef 
8 Şef 

Şifre Kalemi 
7 Şifre Başmemuru 

1 
1 

1 

800 
700 

800 

Tetkik Kurulu Başkanlığı 
Neşriyat Bürosu 

7 Kütüphane Memuru 1 
10 Kütüphane Memur Muavini 1 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Teftiş Kurulu Kalemi 

Şef 

Hukuk Müşavirliği 
6 Muhakemat Müdürü 1 
7 Muhakemat Müdür Muavini 1 
7 Şef 1 

Mahallî İdareler Genel 3iüdürlüğü 
7 Şube Müdür Muavini 6 
7 Büro Şefi 1 
8 Şef 1 

800 
500 

700 

950 
800 
800 

800 
800 
700 

Aded Aylık 

Nüfus İşleri Genel 3Iüdürlüğü 
7 Şef 7 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 
7 Harita Memuru 1 
7 Büro Şefi 4 
8 Şef 3 

özlük İşleri Genel Müdürlüğü 
7 Şef 4 
8 Şef 4 

Kâğıt İşleri Müdürlüğü 
6 Müdür 
7 Şef 

Gereç Müdürlüğü 
6 Müdür 
7 Ayniyat Muhasibi 
9 Mutemet 

10 Ambar Memuru 
4 Doktor 

İLLER MEMURLARI 

5 Vilâyet Nüfus Müdürü 
6 Vilâyet Nüfus Müdürü 

17 
21 

800 

800 
800 
700 

800 
700 

950 
800 

950 
800 
600 
500 

1 250 

1 100 
950 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 637 ) 
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D. Memuriyetin unvanı Aded Aylık 

7 
7 
8 
9 

10 
11 

7 
8 
9 

Vilâyet Nüfus Müdürü 
Nüfus Başkâtibi 
Nüfus Başkâtibi 
Nüfus Başkâtibi 

Nüfus Başkâtibi 
Nüfus Başkâtibi 

Nüfus Memuru 
Nüfus Memuru 
Nüfus Memuru 

10 Nüfus Memuru 
11 Nüfus Memuru 
12 Nüfus Memuru 
9 Nüfus Kâtibi 

30 
10 
12 
15 

20 
31 

130 
160 
190 

210 
260 
274 
100 

800 
800 
700 
600 

500 
450 

800 
700 
600 

500 
450 
400 
600 

10 

n 
12 
13 

7 
8 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
12 
13 

9 

Nüfus Kâtibi 
Nüfus Kâtibi 

Nüfus Kâtibi 
Nüfus Kâtibi 

Vilâyet Tahrirat Büro Şefi 
Vilâyet Tahrirat Mümeyyizi 
Tahrirat Kâtibi 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Vilâyet Evrak 
meyyizi 

Refiki 
» 

ve Dosya Mü-

150 
180 

210 
273 

67 
5 

98 
102 
100 
120 
140 
210 
242 

50 
51 

2 

500 
450 

400 
350 

800 
700 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
400 
350 

600 

24 
30 
30 
67 
43 

600 
500 
450 
400 
350 

27 

40 

800 

700 

D. Memuriyetin Unvanı Aded Aylık 

9 Vilâyet Evrak Memuru 
10 » T> » 
11 » » > 
12 » » » 
13 » » » 
7 Vilâyet İdare Kurulu Büro 

Şefi 
8 Vilâyet İdare Kurulu Büro 

Şefi 
9 Vilâyet İdare Kurulu Mü

meyyizi 
9 Vilâyet İdare Kurulu Kâtibi 

10 » » » » 
11 » » > > 
12 > » > » 
13 > > > » 
7 Vilâyet Hususi İdare Şefi 
9 Vilâyet Tâbiiyet Mümeyyizi 

10 Vilâyet Tâbiiyet Memuru 
12 » » Kâtibi 
10 » Hukuk İşleri Kâtibi 
11 » » > > 
12 » > > » 
11 » Şifre Memuru 
12 > > » Refiki 
9 » Daire Müdürü 
7 Nahiye Müdürü 
8 • » > 
9 » > 

10 » » 
11 » » 
12 » > 
8 Srvil Müdafaa Memum 

1 
19 
20 
20 
20 
33 
1 
2 
2 
3 
2 
5 
6 
2 
2 
2 

150 
210 
110 
170 
200 
100 

15 

600 
600 
500 
450 
400 
350 
800 
600 
500 
400 
500 
450 
400 
450 
400 
600 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
700 

t>o<i .«... 

C, Senatosu ( S. Sayısı : 637) 




