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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanu
nunun 5434 ve 6617 sayılı Kanunla değişik be
şinci maddesinin birinci fıkrasının değiştiril
mesi hakkındaki kanun tasarısı görşüldü ve 
tasarının kanunlaşması kabul olundu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunda 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin denetimi sonuçları hakkında ra
por üzerinde görüşmelere devam olunarak : 

Raporlar 
1. — Taşıt Kanununda değişiklik yapılması 

hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/566; Cumhuriyet Senatosu 
1/541) (S. Sayısı : 634) [Dağıtma tarihi : 
8 . 6 . 1965] 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 5453 ve 6617 sayılı Kanunla deği
şik beşinci maddesinin birinci fıkralarının de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/716: Cumhuriyet Senatosu 1/549) (S. Sayı
sı : 633) [Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1965] 

3. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 

Ağır sanayi, 
İmar ve şehircilik ile 
Bankalar işletmeleri bilanço, kâr ve zarar 

cetvelleri kabul edildi. 
10 Haziran 1965 Perşambe günü saat 10 da 

toplanılmak üzere birleşime, saat 18,17 de, son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Cumhurbaşkanınca S. Ü 

İhsan Hamit Tigrel Adil Ünlü 
Kâtip 

Kırklareli 
Ahmet Naci Arı 

ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçiş
leri ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/704; Cumhuriyet Senatosu 
1/553) (S. Sayısı : 638) [Dağıtma tarihi : 
8 . 6 . 1965] 

4. — 1 . 7 . 1964 tarih ve 488 sayılı Damga 
Vergisi Kanununun 2 sayılı tablosunun V nci 
bölümünün 18 nci fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 2/803; Cumhuriyet Se
natosu 2/157) (S. Sayısı : 635) [Dağıtma tari
hi : 8 . 6 . 1965] 

2. — GELEN KAĞITLAR 
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B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Baskanvekili Muhittin Kılıç 
KATİPLER : Âdil ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Sakıp önal (Adana) 

BAŞKAN — Nisap vardır, Birleşimi açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ CENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Sümerbank Genel Müdürlüğünün Ordu 
Soya Fabtikasının açılış töreninin davetiylerinin 
evvelce dağıtılmış bıdunduğunu, ancak törenin 
12 . 6 . İ965 günü saat 17 ye alındığına dair 
tezkeresi | 

BAŞKjAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
12 . 61. 1965 günü saat 11 de işletmeye açıl

ma töreni: yapılacak olan Ordu Soya Fabrikamı
zın tören ı davetiyeleri bundan üç gün evvel sa
yın üyelerinize dağıtılmış bulunmaktadır. 

Ancakl, tören saati değiştirilmiş ve aynı gün 
saat 17 ye alınmış bulunduğundan keyfiyetin 

sayın üyelerinize duyurulmasını rica ederiz. Say
gılarımla. 

Sümerbank 
Genel Müdürlük 

Furuzan Selçuk - Ömer Aydın Uraz 
BAŞKAN — Evvelce Sümerbank tarafından 

birer davetiye gönderilmiş, bütün üye arkadaş
larımız Ordu'da açılacak Soya Fabrikasına da
vet edilmiş idi ve hatırladığıma göre saat 11.00 
idi. Aynı gün saat 17.00 ye alındığına dair bir 
tezkeredir. Bu bir. 

İkincisi; 15 . 6 . 1965 Salı günü saat 10.00 da 
birleşik toplantı vardır. Muhterem, arkadaşların 
ıttılaına sunulur. 

4. — CUMHİRİYET SENATOSU ARAŞTIRMASI 

1. — \Sivas Üyesi Rifat Öçten'in, AID tara
fından açılan 10 milyon dolarlık kredi ile alınan 
40 dizel ^elektrikli lokomotif alımı ve anlaşma 
teferruatina ait hususlarda yolsuzluklar istihbar 
olunduğundan, bu konuda bir Senato araştırma
sı yapılmasına dair önergesi, (10/6) 

BAŞItAN— önergeyi okuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
AID tarafından açılan 10 milyon dolar kre

di ile TCDD nin satmaldığı 40 dizel elektrikli 
lokqmot|f, yedek parça, nakliye, personel ye
tiştirme İve sair hususlarda ileri derecede yol
suzluklar ve suiistimaller yapıldığı istihbar edil
miştir. 

Aşağıda arz edeceğim keyfî hareketler dola-
yısiyle Ulaştırma Bakanlığına bağlı DD Genel 
Müdürlüğü hakkında arz ettiğim yolsuzluklar 
dolayısiyle Senato araştırması yapılması isteği
ni muhtevi olan önergemin gündeme alınması 
için gereken işlemin yapılmasına müsaadelerini
zi arz ederim. 

Sivas 
Rifat öçten 

BAŞKAN — Bu istek, Tüzüğümüzün 134 ncü 
maddesi mucibince Genel Kurula arz edilmiş bu
lunmaktadır. Bu okunmayı mütaakıp Salı gün
kü celsede gündeme alınacaktır; bilgilerinize 
arz ederim. 

1. —• Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi t Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . p.964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 

5. — GÖRÜŞÜLEN tŞLER 

maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin denetimi sonuçları hakkında ra
por (3/423) 
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O. Senatosu B : 95 
1) Sosyal Sigortlar ve sigorta şirketleri 
a) Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı, 
b) Millî Piyango İdaresi, 
e) İş ve İşçi Bulma Kurumu, 
<••) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, 
d) Eiektirik İşleri Etüt İdaresi 

BAŞKAN — Şimdi, Sosyal Sigortalar ve si
gorta şirketleri konusuna geçiyoruz. Söz sı
rası, C. H. P. adına... (Yok sesleri) Yok. Adalet 
Partisi adına Sayın İsmail Yeşilyurt... (Komis
yonda sesleri) Yok. 

Başka söz istiyen arkadaşlarımız?... Yok ses
leri) 

Tümü üzerinde söz istiyen olmadığı için 
bilanço ve netice hesaplarının okunmasına ge
çi [meşini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Okutmaya başlıyoruz efendim. 
a) Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
1959 kâr, 89 322 756,51 
BAŞKAN — Tasvibedenler... Etmiyenler... 

T.'KivibediInıiştir. 
KAPMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

üNALDI (Adana) —- Sayın Başkan buna 'kâr 
demek pek doğru olmıyacafe. Gelir fazlası di
yelim. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
IV Îıa 1 arından kazanıyor. 

BAŞKAN —- Artık hepsine ayrı bir ad tak
unyalım, gittiğimiz usulde devam edelim. 

Ji)60 kâr, 100 563 468,85 
BAŞKAN — Tasvibedenler... Etmiyenler... 

Tasvibediîımiştir. 
1961 kâr, 116 243 709,35 
BAŞKAN — Tasvibedenler... Etmiyenler... 

T::;wi;bedi [mistir. 
1962 kâr, 125 570 773,35 
BAŞKAN — Tasvibedenler... 'Etmiyenler... 

Tasvibedilmiştir, 
1963 kâr, 141 814 124,64 
BAŞKAN -,_ Tasvibedenler... Etmiyenler... 

Tasvibedilmiştir. 
b) Millî Pyango İdaresi: 
BAŞKAN — Sayın Ünal'dı 1959 yılı yok 

im:, yoksrı müsavi mi"? 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET ÜN-
ALDI (Adana) — 1959 senesi yok, 1960 dan 
başlıyor, 
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1960 ıkâr, 32 437 739,64 
BAŞKAN — Tasvibedenler... Etmiyenler... 

Tasvibedikniştir. 
1961 kâr, 30 700 105,86 
BAŞKAN — Tasvibedenler... Etmiyenler.. 

Tasvibedilmiştir. 
1962 kâr, 34 721 767,17. 
BAŞKAN — Tasvibedenler... Etmiyenler... 

Tasvibed ilımiştir. 

1963 kâr, 37 430 719,89 
BAŞKAN — Tasvibedenler... Etmiyenler... 

TasvibediLmiştir. 
e) İş ve İşçi Bulma Kurumu 
1959 gelir fazlası, 9 207 780,26 
BAŞKAN — Tasvibedenler... Etmiyenler... 

Tasvibedilmiştir. 
1960 gelir fazlası, 12 498 341,39 
BAŞKAN — Tasvibedenler... Etmiyenler... 

TasvibediLmiştir. 
1961 gelir fazlası, 14 454 734,85 
BAŞKAN — Tasvibedenler... Etmiyenler... 

Tasvibedilmiştir. 
1962 gelir fazlası, 18 224 176,79 
BAŞKAN — Tasvibedenler... Etmiyenler... 

Tasvibedilmiştir. 
1963 gelir fazlası, 21 168 974,50 
BAŞKAN — Tasvibedenler... Eıtmiyenler... 

Tasvibedilımiştir. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET ÜN-
YLDI (Adana) Sayın Başkan; zapta geçsin di
ye aız ediyorum. 1959 yılı Millî Piyangonun 
(Yok) değilde murakabeye tabi olmadığı için 
rakam alınmamıştır bu ıcetvele.. 23 sayılı Ka
nunla 1960 yılında murakabeye alındığı için 
1959 yılı rakamı konmamıştır oraya. 

BAŞKAN — 23 sayılı Kanunla murakabe
ye alındığı için 1959 senesindeki bilançosu ta
biî olarak yoktur diyorsunuz. Bir not vardır 
Sayın Ünaldı. İş ve İşçi Bulma Kurumunda 
aşağıda (g) olarak (gelir fazlası olarak) oku
yup tasvibinize arz etmiş olduk. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET ÜN
ALDI (Devamla) Evet, 

BAŞKAN — Devam ediyoruz. 
e) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü: 
Maden Tetkik Arama Enstitüsünün 1944 -

— 528 — 
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1963 dönemlerine ait 20 yıllık bilanço ve gider. 
gelir kesin" hesapları : 

1944 yılında bilançosu, 3 147 608,46 lira ge 
lir ve 3 834 256,71 lira gider hesabı. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kalbul edilmiştir. 1945 yılı, malî yıl Hazirandan 
yılbaşına alındığından 7 aylıktır, okuyoruz. 

1945 yılında bilançosu, 4 058 405,72 lira ge
lir ve 2 050 043,77 lira gider hesabı. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1946 yümda bilançosu 6 780 149,39 lira ge
lir ve 4 386 275,11 lira gider hesabı. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1947 yılında bilançosu, 6 445 866,15 lira ge
lir ve 7 548 230,58 lira gider hesabı. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1948 yılında bilançosu, 14 471 026,33 lira ge
lir ve 11 671 163,45 lira gider hesabı. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1949 yılında bilançosu, 17 649 028,09 lira ge
lir ve 16 446 479,13 lira gider hesabı. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1950 yılında bilançosu, 11 877 500,92 lira ge
lir ve 12 335 984,41 lira gider hesabı. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1951 yılında bilançosu, 10 572 248,71 lira ge
lir ve 11 269 827,76 lira gider hesabı. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1952 yılında bilançosu, 11 350 785,29 lira ge
lir ve 6 281 283,20 lira gider hesabı. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1953 yilında bilançosu 10 611 565,39 lira ge
lir ve 10 707 542,64 lira gider hesabı. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1954 yılında bilançosu 8 532 891,28 lira ge
lir ve 11 133 430,42 lira gider hesabı. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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1955 yılında bilançosu, 10 474 786,96 lira ge

lir ve 12 296 521,64 lira gider hesabı. 
.BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kalbul edilmiştir. 

1956 yılında bilançosu, 9 782 011,56 lira ge 
lir ve 11 186 327,90 lira gider hesabı. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1957 yılında bilançosu 13 179 861,40 lira ge
lir ve 11 992 856,52 lira gider hesabı. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1958 yılında bilançosu, 15 016 294,60 lira ge
lir ve 15 245 591,17 lira gider hesabı. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1959 yılında bilançosu, 33 029 777,40 lira ge
lir ve 25 226 528,06 lira gider hesabı. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1960 yılında bilançosu, 33 529 401,29 lira ge
lir ve 32 017 700,69 lira gider hesabı. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

1961 yılında bilançosu, 32 340 133,35 lira ge
lir ve 31 014 190,90 lira gider hesabı. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1962 yılında bilançosu, 28 897 810,50 lira ge
lir ve 32 015 205,29 lira gider hesabı. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1963 yılında bilançosu, 42 927 686,73 lira ge
lir ve 41 615 303,41 lira gider hesabı. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Gelir yekûnu 324 674 839,52 lira, gider ye
kûnu 310 274 742,76 liradır. 

d) Elektrik İşleri Etüt İdaresi : 
BAŞKAN — Şimdi Elektrik İşleri Etüt 1da-

resi 1951 - 1963 yılı gelir ve gider hesabı: 

Elektrik İşleri Etüt İdaresinin 1951 - 1963 
yılı gelir ve gider hesabı : 

1951 yılında bilançosu, 1,5 milyon gelir ve 
gider hesabı 2,6 Mil. lira. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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1952 yılında bilançosu, 2,6 milyon gelir ve 

gider hesabı 3,7 Mil. lira. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.., 

Kabul edilmiştir. 
1953 yılında bilançosu, 3,5 milyon gelir ve 

gider hesabı 5 Mil. lira. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.. 

Kabul edilmiştir. 
1954 yılında bilançosu, 3,9 milyon gelir ve 

gider hesabı 7 Mil. lira. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler^ 

Kabul edilmiştir. 

1955 yılında bilançosu, 5 milyon gelir ve gi
der hesabı 8 Mil. lira. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1956 yılında bilançosu, 4,7 milyon gelir ve 
gider hesabı 9,6 Mil. lira. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

1957 yılında bilançosu 5,3 milyon gelir vo 
gider hesabı 10,3 Mil. lira. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1958 yılında bilançosu 6,2 milyon gelir ve 
gider hesabı 13 Mil. lira. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1959 yılında bilançosu 8,5 milyon gelir ve 
gider hesabı 16,5 Mil. lira. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1960 yılında bilançosu 10,9 milyon gelir vo 
gider hesabı 20,7 Mil. lira. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1961 yılında bilançosu 13,3 milyon gelir ve 
gider hesabı 22,7 Mil. lira. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1962 yılında bilançosu, 16,9 milyon gelir ve 
gider hesabı 31,8 Mil. lira. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1963 yılında bilançosu, 18,4 milyon gelir ve 
gider hesabı 35,4 Mil. lira. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

10.6.1985 0 : 1 
Olan E. î. E. İdaresinin bilanço gelir ve gi

der hesaplarının tümünü tasdiklerine arz olu
nur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sosyal sigortalar ve sigorta şirketleri hak
kındaki görüşmelerimiz de burada sona ermi$ 
oluyor. 

J ) Temenniler: 
BAŞKAN — Şimdi Karma Komisyonun ra

porundaki temenniler kısmı üzerinde görüşme
ye başlıyoruz. Bu hususta söz istiyen arkadaş
larımız var mı?.. Yok. Bir takrir vardır. Okutu
yorum. 

Başkanlığa 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin müessese ve 

iştiraklerinin Cumhuriyet Senatosunda tümü
nün görüşülmesi sonunda C. H. P. adına söz ve
rilmesini arz ederim. 

Kara 
ıSırrı Atalay 

BAŞKAN — Buyurun efendim, C. H. P. 
adına. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Efendim bizim temenniler üzerinde görüşümüz 
var. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Atalay. te
menniler hakkında Sayın Karavelioğlu, buyu
run. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Ben değilim, topluluğumuzun sözcüsü Ahmet 
Yıldız'dır, gelecek. 

BAŞKAN — O şekilde muamele yapamayız. 
Temenni hakkında konuşan olursa... 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî üye) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabit Üye) — 

Başkanlık Divanında bu görüşmeyi plânlarken 
temennileri en sonraya rai bırakalım, teziyle il
gili konuların arkasında mı yapalım tezi muka
yese edildi ve temennilerin en sona bırakıl mc^ı 
kararlaştırıldı. Yanılmıyorsam o zaman söyle 
düşünmüştük, görüşmeler sonunda 'komisyon ra
porundaki temennileri teker teker gözden geçi
recek ve oylanacak idi. Bilhaasa istifham bura
da. 
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Temennileri oylamalı mıyız, oylamamalı mıyız. J 

Kanaatim temennilerin oylanması lâzımdır. 
Çünkü asıl üzerinde durduğumuz kısım Karma 
Komisyon raporudur ve Karma Komisyon ra
porunun Hükümete intikal etmesi lâzımgelın 
kısmı da bu özet hakkındaki temennilerdir. Te
menniler üzerinde müzakereler açılmalıdır. Bu
nun üzerindşe bâzı suallerimiz vardır, komisyon 
bunları cevaplandırsın. Ondan sonra temenniler 
hakkındaki görüşmeler açılabilir. Ve bu arada 
maalesef bir şanssızlığımız vardır. Bu kadar kı
sa bir zamanda konuşmaların tamamlanabilece
ğini tahmin etmiyorduk. Bundan dolayı sözcü
müz huzurunuzda bulunamadı. Bu arada bulun
duracağız. Tabiî Başkanlık Divanını bekletmek 
gibi bir mesele bahis konusu olamaz. Yetişirse 
konuşacaktır. Fakat şahsan benim temenniler 
bahsinde bir iki sualim vardır. Komisyonun ona 
cevap vermesini rica edeceğim Ve Başkanın gö
rüşünü öğrenmek istiyorum. Temenniler üzerin
de oylama yapılacak mı, yoksa olduğu gibi kala
cak mı? Teşeikkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, temenniler hakkında 
ne 468 sayılı Kanunda, ne de mevcut Tüzüğü
müzde bir hüküm yoktur. Yalnız 1957 tarihli 
bizim eski Meclis tüzüğüne göre, bu tüzükte; 
«temenni takrirleri oylanamaz» diye bir hüküm 
vardır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Verilmez bile. 
BAŞKAN — Hakikaten Sayın Atalay'm de

liği gibi verilemiyor bile. Şimdi burada temenni
yi oylıyacağız. Bu mümkün değildir. Bizim di
van olarak shukukî nosyonumuza uygun düşmü
yor, temenaiyi oylamak, şu şöyle yapılsın, bu 
böyle yapılsın, bunlar bir temennidir. Bu ba
kımdan oylamamak kararındadır Divan. 

Sayın Karavelioğlu'nun sorularına cevaben I 
arz ediyorum. Görüşme hususunda kendilerinin I 
de sözcüleri gelmediği için, mühim bir husus 
değil, hakikaten birdenbire netice hesaplarının 
tetkikine geçmiş olduk. Evvelâ tümü üzerinde 
görüşme yapılır, temenniler ondan sonra görü
şülebilir. Divanca bir mahzur görmüyoruz. Bu 
şekilde arz ediyorum. Sayın Atalay'a söz veriyo
rum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — On güne yakın 
bir zamandan beri İktisadi Devlet Teşebbüsleri I 
ve benzeri 1 müesseselerin Türkiye Büyük Millet I 
Meclisinin bir kanadı tarafından denetimi yapıl- I 
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maktadır. Anayasanın 127 nci maddesi gereğin
ce ilk defa. Yasama Organı huzurunda İktisadi 
Devlet Teşebbüslerinin netice hesaplarının tasvi
bi ile bir kısımlarının onaylanması ve bir kısmı 
hakkında da görüşmeler yapılmaktadır. Bâzı 
memleketler bunlar umumi heyetler tarafından 
dar bir çerçeve içinde görüşülür vt isabeti ol
duğu iddia edilir ve bunda daha kolaylık var, 
zannedilir. Bizde de bundan önceki tatbikat da
ha başka idi. Şimdi yeni bir şekilde denetim yo
luna girmiş bulunuyoruz. Nasıl bir netice alaca
ğımızı ileriki yılarda daha sarih bir şekilde an-
lıyaoağız ve bundan sonrası için denetim, ilk de
fa yapıldığı gibi, uzun yılları kapsamıyacaktır, 

Bundan sonraki tetkiklere münhasıran ve 
esas olarak bir yıllık hesapların tetkikine hasre-
d ilecektir. Bu dönem içerisinde yapılan denetim 
ise, Maden Tetkik Aramada -olduğu g!ibi, tâ 
1940 yılından birçoklarında da 1955 yılında 
başlar. Yani çeşitli yılları kapsar. Bir bakıma gö
re bir tasfiye denetimi şeklindedir. Temenni 
edelim ki, 468 sayılı Kanunun öngördüğü şekil
de bundan sonra esas olarak bir yıl biter bitmez 
takibeden yıl içerisinde denetimin yapılabilmesi
dir. Görünen odur ki, bu biraz güç tetkik edile
cek. Çünkü 1965 yılı içindeyiz. 1964 yılının he
saplarının bu sene tetkiki gerekirken görülecek
tir ki, 1965 yılı içerisinde 1964 yılının netice 
hesaplarının tetkik imkânına sahibolamıyacağız. 
Ancak 1966 da yani gelecek sene yasama organ
larında 1964 ün hesapları görülecek. Bu bakım
dan Yüksek Denetleme Kurulu ve Yasama Or
ganlarına, Hükümete düşen başlıca bir vazife 
vardır; 468 sayılı Kanunun Öngördüğü seldi 
mutlaka yerine getirmek ve rayına koyabilmek 
imkânını sağlıyabilmelidir. Güçlüğü aşikâr ama 
mademki kanun bu şekilde bir sistem getirmiş 
bulunmaktadır, bu sistemi yürütmek ancak bizim 
bütün gücümüzle çalışmamızla mümkün olur. 
Anayasanın tesbit etiği bu yeni denetim şeklinin 
faydalı olması ancak bu şekilde kabildir. 

Yoksa uzun yıllar geçtikten sonra denetim 
fayda vermez. Bir yıl sonra yapılacak denetim 
bir netice verebilir. 

Bu arada bu sene yaptığımız denetim şekli 
üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
biraz durmak istiyorum. Hükümet ve bu dene
tim ile ilgili bakanlar, bilhassa 440 sayılı Kanu
nun 9 ncu maddesinde tesbit edilen ilgili bakan
lar, her nedense bir seçim devresindeyiz de onun 
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için midir sebebini bilemiyoruz, müzakerelere il
tifat etmemişler, bu ilgili bakanlardan bir kısım 
Cumhuriyet Senatosu denetimin yapıldığı sıra
da bulunmamışlardır. Ümidediyoruz ki, bundan 
sonra veya Millet Meclisinde denetim yapıldığı 
sırada Hükümet bulunur ve bir taraftan da 
Yüksek Denetleme Kurulunun tenkidlerinin ma
hiyet ve mesnetleri üzerinde Hükümet elbette ki, 
bilgi rahibidir. Ama yasama organında görüşül
düğü sırada ne nisbette görüşmekte ve hangi 
hususlar üzerinde durulmaktadır, öğrenmesi ve 
bir taraftan da Yasama Organı üyelerinin çeşit
li sorular karşısında bilgi sahibi olmaları husu
sunda, her ne kadar umum müdürler ilk derece
de muhatap ise de ilgili bakanların da umumi 
politika bakımından üyelere bilgi vermeleri lâ
zım ve zaruridir. Bu hususta Hükümetin dikka
tini çekmek yerindedir. 

Denetim yapılırken, Yüksek Denetleme Ku
ruluna düşen vazifeleri de ayrıca işaret etmek 
isterim. 3460 sayılı Kanunla Yüksek Denetim 
Kuruluna verilen ve 440 sayılı Kanunla birçok 
maddeleri değişmesine rağmen Denetim Kanı
lıma ait hükümlerinin baki olması ve 440 sayılı 
Kanunla 468 sayılı Kanunun Türkiye Büyük 
Millet Meclisi adına denetimin ilk ve müessir şe
kilde Yüksek Denetleme Kurulu tarafından ya
pılmasını teabit etmiş bulunmaktadır. 

Tümü üzerinde şahsi görüşlerimi ifade etti
ğim sırada işaret etmiştim, Yüksek Denetleme 
Kumlunun bu işte görevi bir müfettişin teftişi 
mahiyetinde olmamalıdır. Temenni mahiyetinde 
de olmamalıdır, irşadedici, kârlılık ve verimlilik, 
neticede büyük farklı şekilde bu iktisadi Devlet 
Teşebbüslerine yön verecek şekilde, gerçekten 
büyük bir hizmet istikametinde olmalıdır. Yok
sa mahalline gidip şu veya. bu şekilde kontrol 
değil. Gerçi bu vazifesidir ama, iktisadi Devlet 
Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
adma denetimi yapan bir kurulun bu yasama 
organlarının vazifelerini lâyıkiyle yapabilmeleri 
için gerçekten ekonomik ve kalkınmayı gerekir
ken hedefleri üzerine bizlere bilgi vermeleri bi
zi irşadetmeleri gerekir. Çünkü mahallinde tek-
kikler yapan ve işletmeleri yerinde gören, kârlı
lık ve verimlilik getireceğini gören bir heyet ola
rak bir müfettiş zihniyetinin üzerinde Parlâ
mentonun, müşavir bir heyeti hüviyeti içinde 
olmasını istemek elbette ki, hakkımız olacaktır. 
Çok ifade edildi. 54 milyar lira defter kıymeti 
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olan ve gerçek değeri 160 milyara yaklaşan ikti
sadi Devlet Teşebbüslerinin Türk ekonomisinde 
oynıyacakları rol gerçekten büyüktür. Zaten 
kalkınma plânında yüzde 7 hızın temini için 
özel sektörden beklenilen hizmetin yanmdt: bü
yük yatırımları yapacak ve bu hızı temin edebi
lecek faktör ve mesnetlerin başında iktisadi Dev
let Teşebbüsleri gelmektedir ve güven noktala
rımız, güven mesnetlerimin bu teşebbüslerdir. 
Ama görüyoruz ki, bu teşebbüsler maalesef za
rar içerisinded'^r. 160 milyar lira gerçek de
ğerle ifade edilen iktisadi Devlet Teşebbüsleri
nin 1963 yılı kâr ortamı, yakut kâr vasatisi 448 
milyon lirayı aşmamaktadır. Bu, yüzden birin 
bile ifadesi değildir. Düşünün ki, bu kadar ge
niş imkânları ve Devletin bu kadar çeşitli kay
naklarını toplıyan bir teşekkül manzumesinin 
kâr neticesi yüzde 1 bile getirememektedir. Yüz
de 7 hız beklediğimiz kalkınmada, büyük bir 
manzume teşkil eden teşekkülerin yüzde bir bile 
kâr getirmemesi ümitleri kıran bir faktör olarak 
görülmektedir. Kalkınmaya <muhtaeolan bu 
memleket bir gün gerekirse sadece kendi kayrıak-
lariyle kalkınma zorunda da kalabilir. Bu zo-
rnnluğun hissedildiği ^nn ise dayanacağı yerle
rin başında, iktisadi Devlet Teşekkülleri gelir. 
Fakat bu teşebbüslerin yüzde bir dahi kazanç 
getirmediği görülür ki, sermaye piyasasında yüz
de bir kazanç getirmiyen müesseseye şaşmak lâ
zımdır. Böyle müesseseler ticaret sahasında ken
di kendini tasfiye eder ve çekilir giderler. 

Halbuki biz 1930 yılını takibeden buhran 
yri'irmdan sonra iktisadi Devlet Teşebbüsleri
nin Devlet hayatında yet' almasını öngördüğü
müz zaman bu memlekette ferdî teşebbüsün gi-
remiveceği ve yapamıyacağı âmme teşebbüslerin
de Devletin bizatihi işin içine girerek yapması
nın zaruretini şuradan alıyorduk. 1924 yılı Büt
çesi 124 milyon lirayı, gelir olarak, aşamıyordu. 
Giderimiz bunu çok aşıyordu. Arada 47 mil
yonluk bir açık vardı. 

Dış ticaret muvazenesinin açığı 70 milyon 
lira idi ve bütçelerimizin yüzde 55 ini teşkil edi
yordu. Bu şartlar içinden çıkmış ve memleketin 
bugün yüzde 7 kalkınma hızı içinde, dünyanın 
diğer kalkınma halinde olan memleketleriyle ya
rış halinde bulunan memleketimizin ümidini teş
kil eden bu müesseseleri kârlılık ve verimlilik 
şeklinde çalıştırmaya mecburuz. Bunu 440 sayı
lı Kanundan bekledik. Nizamlayıcı, geçici mad-
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deve göre müsteşarlar veyahut ilgililerden altı 
kişinin kuracağı bir heyet çeşitli tedbirler ala
caktı. 154 sayılı Kanunla Hazine 5 milyarlık 
borçları üzerine aldı amma bütün bunlara rağ
men yine görüyoruz ki, kârlılık ve verimlilik 
içinde bir çalışmanın, beklenen seviyesine çıkma
mışlardır. 

Burada umum müdürler meselâ Ziraat Ban
kası veyahut Sümerbankın umum müdürlerini 
dinledik, ama bir kısmını dinlemek hiç mümkün 
olmadı. Ümidederiz ki, gelecek yıllarda her mü
essesenin umum müdürü burada hesap vermek 
mevkiinde olsun. Yani Başkan çağırdığı Kaman 
Hükümet konuşacak veya konuşmıyacak şeklin
de değil her yıl iktisadi Devlet Teşebbüsünün 
programının sonunda mesul umum müdürler ic
raatlarının burada hesabını versinler ve temen
niler hakkında gerekli bilgiyi verebilsinler. Din
lediğimiz zaman, bir klanımdan, burada şunu 
öğrendik ki, zararına çalışan iştirakler tasfiye 
cihetine gidilmektedir. 1954 ten sonra çeşitli si
yasi sebeplerle kuruluş kanunlarının gayesi dı
şında hiçbir sebeple kanunun kendilerini icbar 
etmediği ve serbest hayatın çeşitli veçhelerinin 
hiçbir zorunluğu bulunmadığı halde çeşitli idare 
meclisi üyelerinin çeşitli kişilere verilebilmesi 
için çeşitli imkânlarla durmadan anonim ortak
lıklar kurulmuş ve bu suretle birçok ortaklıklar 
ve iştirakler meydana gelmiştir. Meselâ kuzu ye
tiştirmekle mükellef bir şirket çıkıp öküz yetiş
tirmeye gitmesi gibi birçok garip tecelliler ile... 
(«öküz değil, sığır» sesleri) Sığır yetiştirilme
si ile öküz arasındaki fark meseleyi biraz şey 
bakımından, kuvvet ifadesi içindir. Bu bakım
dan hiç endişe etmesinler. Bu, hiçbir iktidarın 
zihniyetini tenfcid değildir. Tenkid umumidir, 
objektiftir. Bu şekilde çeşitli iştirakler kurul
muştur. Me:olâ Atatürk Orman Çiftlikleri; ka
nunların dışında, kanun kendisine verilen işleri 
saymıştır, bunun dışında hatır ve hayale gelmi-
yecek inşaatlara girişmiştir. 

Gerçekten İktisadi Devlet Teşebbüslerinin, 
uzun yıllar geçmiş, makinaları yıpranmıştır. 
Uzun yıllar geçmiş, çok faiz vermektedirler. 
Çünkü kaynaklar tükenmiştir. Siyasi müdahale 
ve haksız müdahaleler yüzünden kaynaklar tü
kenmiştir. Mecbur olmuştur bu sefer yatırım ya
pabilmek için, sermaye bulabilmek üzere banka
lara ağır faiz ödemek, yalvarmak suretiyle para 
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bulabilmeye çalışmışlardır. Ve çok güç bir du
ruma girmiş bulunmaktadırlar. Bütün bunların 
süratle izalesi şüphesiz gayet güçtür. Ama zara
rın neresinden dönülürse kârdır. Gerçekten kal
kınmak istiyorsak, gerçekten Türkiye'yi muasır 
medeniyet seviyesinde lâyık olduğu yere ulaşma
sını ve kendi imkânları dâhilinde kalkınmayı te
min etmesini istiyorsak, İktisadi Devlet Teşeb
büslerinin, mutlaka kârlılık ve verimlilik anla
yışı içerisinde çalışmasını temin etmek lâzımdır. 
Bunun şartları pek güç de değildir. Bunun şart
ları, 440 sayılı Kanunun daha iyi çalışmasını te
min etmek, işi em iyen hükümlerini işletmek, var
sa noksanları, bu noksanları telâfi etmek, kalkın
ma plânının bu İktisadi Devlet Teşebbüslerine 
ve benzeri teşekküllere verdiği yatırım görevleri
ni sosyal adalet ilkeleri içinde yapmasını temin 
edebilmek, diğer taraftan da iktidarlar bu teşek
küller üzerinde çeşitli sebeplerden dolayı çalış
ma huzurunu temin edebilmektir. Çalışma huzu
ru karşılıklı olarak temin edilmedikten sonra bü
tün bu tedbirler, alınsa da, ehemmiyeti yoktur. 

Biz herseyi bileceğiz ki, istediğimiz gibi iyi 
bir Anayasa yapalım, dilediğimiz kadar iyi hü
kümler getirelim ve dünyanın en demokratik hü
kümleriyle teçhiz edelim, bütün bunları, yapacak 
insan unsurudur. Eğer insan unsurunu biz ça
lışkan, fedakâr, ahlâklı insanlar olarak bir arada 
bulamazsak bunu yapmak güçtür. Uzun yıllar 
böyle bir kör döğüşü içerisinde gidilip gelinir. 
Siyasi iktidarların mutlak surette personel üze
rinde, en ücra yerlerdeki işçilerden umum mü
dürlere kadar bütün personelin huzur içerisinde 
ve güvenlik hukuku içinde çalışmasını tonun et
mek mecburiyetindeyiz. Ama diğer taraftan per
sonele düşen birçok vazifeler vardır. Devlet per
sonelinden bizim istediğimiz iktidarlara yaran
mak değil, iktidarlara hoş görünmek değildir. 

Bir müessesenin başında bulunabilmek 
için iiktidarlara hoş görünmek sadece şahsı 
için huzur aramak değildir. Personelin, va
zifesi siyasi iktidara güven içinde hizmet ede
bilmesidir. Ehliyetle, güvenle hizmet edebil
mesidir. Kendi bilgisi ve kendi emeğiyle hiz
met edebilmesidir. Bütün bu şaıtları bir ara
ya getirdiğimiz takdirde Devlet personeline 
diyeceğiz ki, ehil olarak hizmet ettiğin, ça
lıştığın müddetçe ve kalkınma plânının sos
yal adalet ilkesi içinde öngörülen hususlara 
gönül verdiğin ııısbette ve bu çerçeve içinde 
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huzur içinde çalışma hakkına sahipsin. Bu im- I 
ikan senindir. Ama bu imkânlara rağmen, hu
zur içinde (bulunmasına rağmen, şahsi huzu
ru başka yerlerde aramaya hakkı olmadığını 
da açıkça bildirmemiz lâzımdır. Bütün şart
ları teımin edebilirsek mesut bir Türkiye'nin 
ilerüye'bilmesinde büyük hizmetleri olacak bu 
İktisadi Devlet Teşebbüslerine güvenebiliriz. 
Ümideder ve temenni ederiz ki, gelecek yıllar
da iktisadi Devlet Teşebbüslerinin denetimi
ni yapacak Yasama Organları daha az ten-
ıkid, daha çok övme yolunu bulabilsinler ve 
yüzde birin aşağısında olan kârları yüzde 
beşin üstünde olan şekle koyabilsinler. İkti
sadi Devlet Teşebbüslerinin memleket hizmeti 
yolunda şanslı ve ümitli olmalarını temenni 
eder saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bir tatbikat ol
sun diye arz ediyoruz, Divan olarak, gruplar 
adına, evvelce yapılan konuşma tahdidi grup 
adına 20 dakika, şahısları adına on dakika idi. 
tümü üzerindeki görüşmelerde bu tahdidi kal
dırmış durumday z. Bu tahdit kaldırılması ta
biî Sayın Atalay'a da şamildir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ben indikten 
sonra söylüyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, o kadar süratli ve 
öyle güzel konuşuyordunuz ki, araya girmek 
imkânını bulamadık. Yoksa baştan söyliyecek-
tim. Eğer varsa söyliyecekleriniz böylece I 
kürsüye davet ediyorum, tekrar. Diğer grup
lar için de söz hakkı tahdidedilmiyor. 

Başka söz istiyen var mı?.. Buyurun Sa
yın Sakıp ön al. I 

S İ K İ P ÖNAL (Adana) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, Türkiye'nin smayi hayatına 
öncülük etmiş Devlet sektörlerinin, bu meni- I 
lekete 'büyük hizmetler yaptığı 'kanaati için
deyiz. Ben, Devlet sektöıü ile hususi sektörün 
bu memleketin iktisadi hayatında ufak mrıka- I 
yesesini yaparak işin içine girmek istiyorum. | 

Adana bir sanayi bölgesi halindedir, ve bu- I 
rada hususi teşebbüsün büyük tesisleri ve 
Devletin Sümerbank ismi ile bir fabrikası var- I 
dır. Bu iki sektörün hizmetleri büyüktür. Ama I 
birisi zarar etmektedir, 'birisi kâr etmektedir. I 
Geçen sene Türkiye'deki Devlet sektörünün I 
750 milyon lira zarar ın bu Mrc^is kabul et- I 
iimstir. Bu sene de yine aynı şekilde bir kârlı- I 
lık gözükmemektedir. Bu itibarla burada üretim- J 
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lo kârlılık esnasına girerken, en ucuzunu, en 
sağlamını, en güzelini yaptığımız takdirde 
talep artar, kârlılık haline geçmek mümkün 
olabilir. Esasen Devletin bu sektördeki pren
sibi ; en az para ile en az zamanda en büyük 
randımanı nereden alacaksak, Devlet ve millet 
gücünün oraya teksif edilmesi olmalıdır. Gö
rüyoruz ki, Türkiye'de sanayileşmede Devlet 
ve millet gücü hemen hemen Devlet sektörü
ne tevcih edilmiştir. Ama maalesef bu kârlı
lık esasına bir türlü gidilememiştir. Yalnız 
sanayileşmede 'büyük rol oynamıştır. Amerika'
nın bugün duya devletlerinin hür olmasını is
lemecinin esbabı mucibesi gayet açıktır. En 
ucuzu, en güzeli, en sağlamı yapmıştır. İnsan
oğlu piyasada evvelâ güzeli, 'sağlamı arar. 
Bu itibarla dünya devletleri hür ve müstakil 
olursa Amerikan malı, bütün dünyada aranan 
mal olarrk kendi iktisadiyatını bu yoldan 
temin edecek duruma gelir. Bugün Türkiye'de 
değil, ıbütün dünyada, Amerika, iktisaden di
ğer milletlere hâkim duruma, bu vasıftaki ça
lışmaları i!e, imalâtiyle germiş bulunmaktadır. 
Gönül isterdi ki, 'biz de aynı seviyeye gele
lim. 

54 milyar liralık tesisler bugünkü para 
ile 150 milyar tutuşu, eğer yüzde 5 kâr etmiş 
oha idi, bugün 7,5 milyon bir artışla bu mem
leketin iktisadiyatına Devletin âmme hizmet
lerine Türkiye'nin askerî gücüne büyük hiz
met etmiş olurdu. Maalesef bunlardan mah
rumuz. Üstelik kâr etmediği için bu 154 mil
yarlık tesisin Devlet Hazinesine vergi vermek 
işi de göz önüne alınacak olursa bu da üzüle
cek taraflardan birisidir. Haıcı Ömer'in Ada
na'da bir fabrikası, vardır, öyle zannediyo
rum ki, senede 12 - 15 milyon lira Devlete ver
gi verir. Bunlar Kayseri'lidir.. Birkaç fabıika-
ları var, ama oradaki çalışma, Devlet sektö
ründeki çalışmaya benzemez. Gönül isterdi ki, 
bu sektördeki çok kıymetli insanlar hususi 
sektördeki, kadar, Devlet hizmetinde vazifeyi 
en büyük bir vatanseverlik telâkki etsinler. 
Gönül isterdi ki, hususi teşebbüsteki gibi mu
vaffak olsunlar. Fakat maalesef bunlardan 
mahrumuz. Hâdisat bunu önümüze böyle geti
riyor, bunun için üzülüyoruz. Halbuki Devlet 
•oktörüııde çalışan bâzı müdürler veya mü
hendisler hususi sektöre, Devlet sektöründe al
dığı paradan iki, üç misli ileN gitmektedir. O 
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halde, kıymet bakımından, büyük kıymetler bu 
Devlet sektörü içerisinde var. Ama neden bu 
müesseseler kârlılık esasr.na giremezler? Bu
nun birçak sebepleri olsa gerek, Ben bu se
bepler üzerinde durmıyacağım arkadaşlar. Tür
kiye geri kalmış bir memlekettir. Türkiye'de 
Devlet sektörleri sureti katiyede kârlılık esa
sına gitmek mecburiyetindedirler. Aksi takdir
de 54 milyar liralık bir yatırımın zarar edişi 
bu memleketin Avrupa medeniyeti seviyesine, 
muasır medeniyet seviyesine ulaşamamasının 
en güzel delilidir. Bu itibarla ıbu memleketin 
kalkınmasını istiyorsak, bu memleketin yüksel
mesini istiyorsak, bu memleketin yerlerde 
emeklememesini istiyorsak, bu büyük mües
seselerin güzide ve kıymetli mensupları, haki
katen Avrupai zihniyetle çalışıp, bu memleke
tin kaderini iyiye götürmek mecburiyetinde
dirler. Hususi teşebbüs ile Devlet sektörü ara
sındaki kâr ve zarar ediş farkı bizi şu nok
taya götürüyor. Devletçilik mi, hususi teşeb
büs mü?.. Şu önümüzdeki tabloya göre husu
si teşebbüsün önplâna geçmesi icabediyor. Ama 
Türkiye ekonomisi karma ekonomi olduğuna 
göre hususi teşebbüsle, Devlet sektörlerinin 
elele yürümesi, ama bir yarış halinde olması, 
zaruridir. Birisinden vergi almıyor Devlet 
Hazinesine yatırılıyor. Birisinden vergi alın
mıyor zarar ediyor. Gerçi bu müesseseler için
de çalışan on ibinlerce, yüz binlerce insan bir 
geçim sağlar, ama bu kâfi değildir. Hususi te
şebbüste de sağlar, birisi Hazineye vergi 
verir, birisi vermez. Birisi ham maddeyi ma
mul hale ^getiriyor, kârlılık esası üzerinden 
'çalışıyor, öfbürü kâr sağlıyamıyor. Ancak biz 
bu müesseselerin iyi çalışması halinde Avru
pa pazarlarında boy ölçüşecek duruma gele
biliriz. Ortak Pazara girişimiz bizi ikaz etme
lidir. Zira bu şartlar altında Oıtak Pazarda 
yerimiz sonuncu olur. Bu memlekette 54 mil
yar gibi büyük yatırımı olan bir müessesele
rin zarar değil, kâr etmesinde zaruret vardır. 
inşallah önümüzdeki yıllarda bu müessesele
rin kâr eder hale gelmesi en büyük ümidimiz 
ve arzumufc olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarımın bugünkü iktisadi 
durumu göz önüne alarak bu memleketin yüksel
mesinde her şeyden evvel malî imkânlarımızın 
ihtiyaçlarımıza yetecek bir değerde olması lâ
zımdır. O halde bugün 15 milyar liralık Tür- | 
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kiye bütçesinin yarısını, kârlılık esasına geti
rilmesi mümkün durumda olan ve yüzde beş ka
zanmış olması halinde bütçeye 7,5 milyar lira 
sağlıyacak olan müesseseden ve onun mesulle
rinden bu durumun vicdanlarında muhasebesi
ni yapmasını ve 'buna göre çalışmalarını iste
mek bir memleket çocuğu ve bir Anadolu çocu
ğu olarak bunları söylemek hakkımız olmaktadır. 
Hepinizden özür dilerim. Konuşmamda şahsi 
hiçbir maksat yoktur. Ama bu bir arzumuzdur. 
Bu memleketin kaderini iyiye götürmede en mü
him rolü bu Devlet sektörü oynıyacaktır. Bu 
itibarla bu konuşmalarım, bu serzenişim bu mak
sada matuftur. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Sabahattin Orhon. 
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Muh

terem Başkan, muhterem senatörler, Kamu İk
tisadi Teşebbüslerinin murakabesinin Yüksek 
Senatomuzca müzakerelerinin tamamlandığı şu 
anda şahsi bâzı görüşlerimi kısaca arz etmek 
istiyorum 

Muhterem .arkadaşlar, Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin murakabesi sırasında, bu müessesele
rin muamelâtının ve hesaplarının incelenmesi sı
rasında, ortaya çıkan iki gerçek vardır : 

1. Bu müesseselerin kaynakları, kendileri
ne verilen görevleri ifaya: gayrikâfidir. 

2. Bu, nâçiz şahsi kanaatimdir, idari bün-
yelerde'ki aksaklıklar. 

Kaynaklarının kendilerine verilen vazifeyi 
ifaya yeterli !bir hale getirilmesi, bunun millî 
bütçelerimizle mi, yoksa henüz teessüs etmemiş, 
memleketimizde özlediğimiz halde teessüs etme
miş, sermaye piyasasında yeni hisse senetleri 
çıkarmak suretiyle, yeni iştirakler sağlamak, 
dışardan sermaye sağlamak, özel sermayeden 
yardım görmek suretiyle mi olması hususunda 
her müessesenin reorganizasyonu münasebetiyle 
önümüze gelecek kanunda Parlâmento bu mev
zuu yeniden inceleme ve düşünme fırsatı bula
caktır. 

Yalnız idari bünyelerin ıslahı "hususunda, 
idari bünyelerinin üzerinde öteden beri çalışma
lar olmuştur. 34G0 sayılı Kanun, şahsi kanaa
timce, bu memlekete kotta dünyada* bu şekil 
iktloadi müesseseleri bulunan memleketler ara
sında örnek teşkil edebilecek bir kanun idi. Bu 
kanunu, kifayetsizliğinden ziyade, memlekette 
hâkim bir zihniyetin maalesef bu müesseselerin 
idaresine sirayet etmesinden dolayı, şahsi ka-
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naatimce yine, bu kanunu değiştirdik ve 440 sa
yılı Kamun, 468 sayılı Kanun gibi kanunlar ge
tirdik. Arkadaşlar, samimî olarak soruyorum, 
440 sayılı Kanunu getiren idare bugüne kadar 
tatbikatında 3460 sayılı Kanundan farklı ne yap
mıştır? Bu kanun çıkarılırken, burada neler 
söyledik, öyle umum müdürler bulunacak ki, 
öyle idare heyeti azaları tâyin edilecek ki, vak
tiyle iktisadi Devlet Teşekküllerinin içinde ye
tişmiş fakat piyasa tarafından kapılmış adam-

~ lan alıp bu işlerin başına getireceğiz, dedik. 
Ama biz ne yaptık, bilâkis adam kaçırdık. Me
sele bir zihniyete sahip olmamaktan doğmuştur. 

Demin Sırrı Atalay arkadaşımız çok vukuf
lu hâdiseye temas ettiler. Ama sorarım, 440 sa
yılı Kanunu getiren idare, idare meclislerine 
yaptığı tâyinlerde doğru mu hareket etmiştir? 
Hangi ticari zihniyete sahip bir elemanı hangi 
müesseseye getirmiştir? Haragi müessesedeki ele
mana sahibolabilmiştir? Ben, şöyle 'bir gözden 
geçiriyorum, 440 sayılı Kanunun çıkışından 
beri bu müesseselerde bunları büyük bir heya-
canla bekledim. Bunlara geniş haklar tanıdık, 
mukavele ile istihdam yetkisi tanıdık, müessese
lerin başına/ gayet yüksek ücretlerle ehil eleman
lar getirilebilmesi hususunda. Bakıyorum, takip 
ediyorum, bâzı müesseselerden özel teşebbüs
lere adamların kaçtıklarını görüyorum. Bu hu
susta isim vermiyeceğim. Bir özel teşebbüse sırf 
idarî tutumumuzdan dolayı, zihniyetimizde vâki 
hastalıklardan dolayı adamlar kaçırdık. Fakat, 
kolay, kolay müesseselerimizin başına ehil ele
manları, özlediğimiz, yüksek ücretli ehil ele
manları, serbest piyasada çalışan iadamlatrı to
parlayıp getiremedik. Binaenaleyh, Sayın Ata
lay arkadaşımız derhal söz aldılar, ben misal 
vermiyeceğim, misalleri çoktur. Yalnız şunu 
tebarüz ettirmek istiyorum, eğer biz, zihniye
timizde bir değişiklik yapmazsak arkadaşlar ve 
hele şu Parlâmentonun murakabesi, ki bu yeni 
bir şeydir, Umumi Heyetlerde murakabe yeni 
olmaktadır, bu murakabeyi hangi partiden olur
sak olalım, yarın seçimlerde parti mücadelesin
de kendi parti programımıza, kendi parti pro
gramımıza bir mesnet aramak için burada hâ
diseler ararsak biz muraka'be vazifemizi yapa
mamış ve bu müesseseleri içinde bulunduğu has
talıktan kurtaramamış oluruz. Bu müesseseler 
hangi gerçeğin, Türkiye gerçeğinin eseri olarak 
teşekkül edecektir. Türkiye bunlardan büyük 
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hizmetler bekliyor, Türkiye'nin kalkınmasında 
bu müesseselerin büyük hizmetleri olacaktır, ama 
biz siyaset erbabı olarak, zihniyetimizde deği
şildik yapamazsak, bu müesseselerden hayır ye
rine, bu müesseseleri yarın bu memleketin kal
kınmasında zararlı bir unsur olarak gösterecek 
bir yola sevk ederiz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir, hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Atalay, grup adına tek
rar söz mü istiyorsunuz? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Evet efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Mâruzâtım çok 

kısa olacaktır. Ve eminim ki, Sayın Orhon Bey
le bir noktada gayet samimî olarak birleşeceğiz. 
440 sayılı Kanun çıktığı zaman gerekçesinde, ya
sama organlarında görüşmesi sırasında daha iyi 
bir şekilde, daha ehil kimselerin iş başına geti
rilmesi hepimizin müşterek bir arzusuydu. Ama 
bir şeyi unutmıyalım. ki, ve bir şeyi tesbit et
mek mecburiyetindeyiz ki, 440 sayılı Kanun 
çıkarıldıktan sonra teşekküllerin bütün umum 
müdürlerinin yani yönetim kadrolarının değiş
me vi ve yeni bir kadronun iş başına geçeceği hiç 
kimsenin aklından geçmiyordu. Ve geçmesine de 
imkân yoktu. Bu, mümkün değildi ve mümkün 
olmasına da imkân yoktu. 

Evvelâ bunu bilmemiz lâzım. 440 sayılı Ka
nun çıkınca derhal İktisadi Devlet Teşebbüsleri, 
iştirakleri, yönetim teşekkülleri organlarının 
lıep'.n değişecek ve yeni bir kadro iş başına ge
lecek. Böyle bir şeyi şüphesiz hiçbirimiz ne ar
zu ederiz ne de olur. İdarenin tam bir isabetle 
çalışması, siyasi iktidarların tesiri dışında 
kârlılık ve verimlilik esaslarına göre objektif 
çalışmasını temin etmek hepimizin arzusu idi, 
istediğimiz şekil idi. Bir noktada daha birleşe
lim. Bu müessesenin başında bulunan kimsele
rin büyük bir kısmı vazifelerine bağlı insanlar
dır. özel sektöre gidenlerin olması mümkün
dür. Bunun devam etmesi de mümkündür. Di
lediğiniz kadar imkânlar verin ama psikolojik 
olarak insanlar bâzı arzu ve ümitleri vardır. 
Cazip tekliflerle karşılandığı takdirde tercih yol 
ve imkânlarını şu veya bu şekilde kullanmaları 
laima mümkündür, özel sektörün çok cazip 
teklifleri karşısında bâzı idareciler bugün gider, 
yarın da gidecektir, bu daima mümkündür. 
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Asıl mülmm olan idare meclislerinde vazife 

alan kimseleri siyasi hayatta şu veya bu şekilde, 
hangi partiden olursa olsun, kötü kişi olarak 
düşünmeye ve bunları daima, artık siyasete ka
rışmışlardır, siyasi hayatın mikrobu üzerin-
ded'irler, Devletin hiçbir veçhesinde, içtimai ha
yatın hiçbir yerinde bunlara hizmet vermiyelim, 
gîbi T>ir ıgörüş bizi çok yanlış yollara götürebi
lir. Ama şüphesiz bunda da objektif ölçüler 
lâzımdır. 

Şüphesiz bunlar geçmişte de olmuştur, Kar
ma Hükümetlerin çeşitli kollarında da olmuş
tur. Bugün de olur ve yarın da olacaktır. Ama, 
mühim olanı, bir objektif ölçü içerisinde kala
bilmektir. Hatalar o^amış mıdır? Olmuştur. 
Ve daima olacaktır. Yalnız ben Sayın Orhon'un 
söylediği bir söz üzerine söz aldım. Sanki, 440 
sayılı Kanun çıktığı zaman bütün bir idari kad
ronun değineceği gibi bir durum hâsıl oldu. 
Kanunda böyle bir gaye yoktur. Vazie başında 
bulunan kimseler gerçekten hizmetlerin gerek
tirdiği şartları haiz. ehil ve çalışkan bir perso
nel kadrosudur. Bunlara, kâr getirmiyor dedi
ğim zaman, ben burada 1963 yılını yerdim, 
kendi mesuliyetimizin senesini yerdim. Yani ga
yet obiektif olarak konuştum. 1963 yılını yer
dim. Zarar ediyor dediğimiz zaman mutlaka 
müsebbibleri,; yönetimde bulunan kimseler de
ğil, memleketin umumi şartları, uzun yıkarın 
getirdiği kolay kolay atılamıvacak çeşitli sebep
lerin bir araya getirdiği güçlüklerdir ve bir tılı-
sımla bunları yok etmek de zaten mümkün de
ğil. Bunların tedbirleri aranacak, tedbir1 eri bu
lunacak ve bizi bir istikamete götürecektir. 
Saygılarımla. 

SABAHAfTTÎN ORHON (Giresun) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN, — Efendim, sizi söz alış sırasına 
göre kaydediyorum. Sıranız geldiği zaman ce
vap vereceksiniz. 

Sayın Tunçkanat, buyurunuz. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Muhterem arkadaşlarım, Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin: denetlenmesinin meclislerden geç
mesi bir bakıma çok iyi ve hayırlı olmuştur yr 
bundan sonra da İktisadi Devlet Teşebbüsleri
nin dertlerinin ve güçlüklerinin parlömanterle--
tarafından yakından bilinmesi, başarılarına 
yakından öğrenilmesi, güçlüklerinin süratle 
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giderilmesi ve başarılarının süratlendirilmesi 
için bunu iyi bir adım olarak telâkki ediyorum. 
İnşallah, önümüzdeki senelerde bu denetim da
ha mütekâmil bir şekil alacak ve onların işle
riyle daha yakından ilgilenip bu suretle onla
ra, süratle arzu ettiğimiz kalkınma seviyesine 
memleketi ulaştıracak hızı verebilmek için biz 
de elimizden gelen gayretleri sarf edeceğiz. 

Malûm olduğu üzere devletçilik, Türkiye'de 
bir doktrinden değil, yurt gerçeklerinden, za
ruretlerinden doğmuştur ve şimdiye kadar da 
kendisine düşen vazifeleri çok iyi bir şekilde 
başarmıştır. Kalkınma Plânımız da zaten kal
kınmamızı İktisadi Devlet Teşekküllerinin ya
pacağı yatırımlara bağlamıştır, özel teşebbüs 
bildiğiniz gibi çok naziktir. Büyük avantajlar 
ister, onlara hükmetmek de Devlet eliyle kolay 
değildir. Kalkınma Plânımız da kalkınmamızı 
İktisadi Devlet Teşebbüslerimizin yatırımlarına 
bağlamıştır. 

Burada zaruri olarak temas etmek mecbu
riyeti hâsıl oldu; özel teşebbüsle Devlet teşeb
büsleri arasında bir mukayese yaptı arkadaşı
mız. Bu, tahmin ediyorum ki, bu iyi tetkik 
edilmeden yapılmış sathi bir mukayese olduğu 
için, efkârı umumiyeye yanlış bir kanaat vere
bilir endişesiyle buna da birkaç satırla dokun
mak istiyorum. Bildiğiniz gibi yakınlarda Er
zurum'da konferans veren meşhur özel teşeb-
büsçülerimizden birisi, özel teşebbüsün Doğu'yu 
kalkmdrıması için de birtakım şartlar ileri sü
rer. Dikkat ederseniz, vergi muafiyeti, güm
rük muafiyeti uzun vadeli kredi gibi şartlar. 
Ancak bu şartlar muvacehesinde Doğu'nun kal
kınmasına özel teşebbüsün iştirak edebilecekle
rini ileri sürdüler. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer bu slogan 
ve tavsiyelere uyulmuş olsa idi Doğu'da bugün 
ne bir tek demiryolu, ne de oralarda kurulmuş 
bulunan şeker fabrikalarından hiçbirisi ve ne 
de sulama kanallarının, barajların hiçbirisi 
oralara kadar uzanmış olamazdı. 

Gelelim özel teşebbüsün kâr etme meselesi
ne. Muhterem arkadaşlarını vergi cetvelleri, 
bütçe müzakereleri münasebetiyle bütün arka
daşların dikkatine arz edilmişti. Bunların içe
risinde her sene Türkiye'de istihsal artmış olma-
-vna rağmen, İktisadi Devlet Teşebbüslerinin 
"dediîri Kurumlar vergilerinde büyük bir artış 
kaydedilmesine rağmen, özel teşebbüsün isti'h, 
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şalinin de buna paralel olarak artmış olmasına 
rağmen şişirilen masraflar karşısında Devlete 
ödediği Kurumlar Vergisi her sene biraz daha 
azalmıştır. Özel teşebbüs Devletten vergi sak
lamak suretiyle ki, bu aşikârdır, vergi cetvel
lerine bakmak kâfidir, vergi kaçırmak sure
tiyle kazancını artırmıştır. Ayrıca özel teşeb
büsün istihdam ettiği işçilerin durumlarını, İk
tisadi Devlet Teşebbüslerinin istihdam ettiği iş
çilerin sosyal durumlariyle mukayese ettiğimiz
de aradaki bariz farkı görmemeye imkân yok
tur. Ayrıca İktisadi Devlet Teşekkülleri yetiş
tirdiği kıymetli elemanlarını piyasaya vermek 
suretiyle özel teşebbüsün, bu özel teşekkülün 
kalkınmasında öncülük etmiştir denebilir. 

Muhterem arkadaşlarım, İktisadi Devlet Te
şebbüslerinin güçlüklerinde başlıeası tahmin 
ederim ki siyasilerin bu müesse^er üzerinde 
yantıo-ı tazyik ve istismardır. İkincisi de özel 
teşebbüsün yaptığı baskı ve istismardır, çok 
özel teşebbüs, sadece İktisadi Devlet Teşebbüs
lerinin sırtından zengin olmuştur, bugün. İş
te muhterem arkadaşlarım, s^n gazetelerde bü
yük manşet1 eri e görmüş olduğunuz Çan fabri-
kas ımn kurulması bunbarn en güzel örnekle
rinden birini teşkil etmektedir. Yüzbin lira ile 
bir vatandaş çıkıyor, Devletin ileri gelenlerin
den birkaçım ortak etmek suretiyle, İktisadi 
Devlet Teşebbüslerinden biri de kendilerine 
emirle ortak ediliyor. İktisadi Devlet Teıeb-
büslerince taahhüdcclilmiş o^n sermayenin ta
mamını ödemek raeeburiyefr'nde. Diğerleri vâ
deyi keyif 1 erince tâyin ederler. Fabrika kuru
luyor, ayrıca büyük mikyasta krediler, yine o 
müesseseden yani Ziraat Bankasından veya Eti-
banktan; Hacı Ömer'in bankasından değil tabiî 
veya Sümerbanktan milyonlarca liralık kredi
ler yine bu 250 bin liralık şirkete emirle tah
sis ettirilmek suretiyle bu müesseseler kuru
luyor. S^nra bunun adına özel teşebbüs deni
yor. Arkadaşlar bu özel teşebbüs delildir. Bu 
düpedüz İktisadi Devlet Teşekküllerinin sırtın
dan siyasilerin baslosiy'c servet y a ^ ı a H ı r . 
Bunun artık bilinmiyen tarafı yoktur. Bu o ka
dar basit ki, Kristof Kolomp'un yumurtası gi
bi. Ama herkes bunu bugüne kadar bilmiyor
du. Şimdi herkes tarafından bilinmektedir. 

Bir Adanalı arkadaşımız Hacı Ömer'den çok 
bahsettiler, aslen Kayserili imiş. Devlete ver"-" 
verdiğinden balhsetti. Bu vatandaşın verdiği | 
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vergiler tetkik edildiği zaman İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ile mukayese edilirse aradaki far
kı bulmak kendileri için hiç de zor olmasa ge
rektir. 

Muhterem arkadaşlarım, her gelen hükümet
ler kendisine bağlı olan bakanlıklar ve bakanlık
lar kendilerine bağlı olan İktisadi Devlet Teşeb
büsleri üzerinde eksik veya fazla bir baskı yap
maktadırlar. Bu baskılar evvelâ umum müdür
lerin salâhiyetlerine tecavüzle başlar arkadaşlar. 
Bunlar, yani siyasi partiler, yahut da iktidara 
gelen siyasiler, muhakkak surette kendilerine çok 
mutavaatkâr olan umum müdürleri tercih eder
ler, iş yapmasın isterse, otursun yerinde, yeter 
ki, gönderdikleri kartvizitleri veya arzu ettik
leri kimselere kredi verilsin veya iş başına alın
sın, arzu ettikleri müesseseler şu veya bu şekil
de mukavele yapmak suretiyle korunsun. Olma
dığı takdirde, o müdüre İktisadi Devlet Teşeb
büslerinin başında yaşpma hakkı tanınmaz muh
teremi arkadaşlarım. Bun1 arın karşısında dire
nenler olmuştur ve onlar da kısa zamanda özel 
teşebbüse geçmişler veya yurdu terk mecburiye
tinde kalmışlardır. 

Şu halde bu durum karşısında yapılacak ilk 
işlerden birisi; acaba siyasilerin baskısından bu 
müesseseleri nasıl kurtaracağız? Bugüne kadar 
maalesef bunda muvaffak olamadık. Kanunlarla 
olmuyo?, zihniyet değişikliği lâzımdır. 

Kanuna, bulunduğu takdirde mukavele ite 
dirayetli müdürlerin iş basma getirilmesi için 
hüküm kondu. Fakat maalesef bu da işlemedi. 
Çünkü bâzı bakanlar filânca kurulun başına ge
lecek müdürün mukavelesinin imzalanmasını, 
kendi bakanlığına bağlı filânca müesseseye arzu 
ettiği filânca müdürün mukavele ile atanmadı 
için bir pazarlık mevzuu haline getirdikleri için 
maalesef bir kısmı muvaffak olamamıştır. Yani 
mukaveleli getirmediler. Neden getirilmedi? Kap
risler, siyasi nüfuzlar, baskılar. Bunları görme-
mezlikten gelemeyiz. Maalesef reorganİzasyonun 
tatbikatı da çok ağır gitmektedir. Şu halde 
umum müdürlerin vazife ve salâhiyetleri kesin 
olarak belirtilmeli ve onlara ne umum müdür
lerin ne de bakanların, ne kendi salâhiyetlerini 
çiğnetmeli, ne de bakanlar buna müdahale ede
bilmelidir. Arkadaşlar bugün öyle umum mü 
düdükler vardır ki, bir memuru dahi bakandan 
habersiz tâyin edememek durumuna düşmüştür. 
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Bakan bir ^emir vermiştir. Benim haberim olma
dan kimseyi tâyin etmeyiniz. Yüz milyonlarca 
liralık bir fesisin başına bir genel müdür getiri
yorsunuz, «jonra sen bir memuru dahi tâyin ede
mezsin, fil |n yere nakledemezsin, bunu benden 
müsaade afm adan yapamazsın diye bakan emir 
veriyor. Kanunsuz bunlar. 

Muhterem arkadaşlarım, artık milyarları 
aşan yatırımları ile, tesisleri ile İktisadi Devlet 
Teşokküllerti hakikaten dev teşekküller haline 
gelmiştir. Bilhassa Yüksek Murakabe Heyetinde 
de işletme Mevzuunda yani bu fabrikaların için
den, küçükj kademelerinden başlayıp da, yüksek 
kademelere! umum müdür seviyesine ulaşmış 
olan kimselerin murakabe heyetinde de vazife 
almaları a|tık bir zaruret haline gelmiştir. İş
letmecilik £yrı bir branştır. Şu halde bu nok
sanlığın, Yüksek Murakabe Kurulundan bilhas
sa istirham ediyorum, bu kanun hazırlanırken 
düşünülmedi derpiş edilmesi ve İktisadi Devlet 
Teşekkülleıpnde çekirdekten yetişmiş kimselerin 
Yüksek Mı|rakrıbe Kurulunda vazife almaları 
temin edilıhelidir ve bu da artık zaruridir. Ben 
bunu bilhassa rica ediyorum. 

Ben sözlerimi burada bitirirken bilhassa kal
kınmamızda, kurulduklarından bugüne kadar 
büyük hizntetlerde bulunan İktisadi Devlet Te-
şekküll erinlik e başarılar temenni ederim. Hür
metlerimle.! (Alkışlar) 

BAŞK4N — Komisyon adına Sayın Baki 
Güzey, buylurun efendim. 

MEHMPT ÜNALDI (Adana) — Ben de söz 
istemiştim. 

BAŞKAN — Baki beyden sonra söz vere
yim. Sayına Ünaldı. Ben, hepinim Komisyon adı
na söz istettiniz diye Sayın Güzey'e verdim. 

KAMU ÎİKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU BAŞKANI BAKİ GÜZEY 
(Bursa) —j Muhterem arkadaşlarım, altı aydan 
beri denetilmekte olduğumuz İktisadi Devlet Te 
şekküllerinîn ve teşebbüslerinin son gününe gel
miş bulunuyoruz. Evvelâ şunu arz etmek isterim. 
440 sayılı |Canun ve 468 sayılı Kanunun birçok j 
noksanlıklarına rağmen ve tadil edilmesi icabe-
den hususisin bulunmakla beraber yeni Anayasa
nın getircŞği sistem içerisinde bu teşekküller 
üzerinde mfüessir bir murakabe yapabildiği tak
dirde bu mfiessesolerin düzelebileeeği, iyi bir yol
da memleketin kalkınmasına hizmet edebileceği 
kanaatine tarmış bir ins*an olarak konuşuyorum | 
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ve Komisyon mesaisine başladığımız zaman evvel
emirde murakabeyi müessir kılmak suretiyle bu 
idarelerde ve teşekküllerde çalışan ve onlar da 
bizim gibi bu memleketin evlâtları olan arkadaş
larımızın hakikaten bir memleket severlik için
de hizmet etmelerini de aynı paralel içinde gör
mek ve getirmek amacının esas olduğunu Ko
misyonumuz ele almıştır ve kanunun ilk tatbi
katında belki ufak tefek acemiliklerimiz olmuş
tur, olabilir de. Bunların, beş senelik geçmiş he
saplar devresinin bir tasfiyesi mahiyetinde ele 
alacak olursak o zaman Komisyon mesaisinin bü
tün noksanlıklarına rağmen affedilmesi icabet-
tiği kanaatine varırız. Hakikaten bu noktaya 
Sırrı Atalay arkadaşımız da temas ettiler. Uzun 
seneler sonra murakabe yapmak bir müessiriyet 
movzuu olmaktan çıkmaktadır. Murakabenin he
men ertesi sene veyahut da anında yapıldığı tak
dirdedir ki, murakabenin müessiriyeti faydalı 
bir neticeye doğru götürülöbilir. Komisyon me
saisini yaparken Yüksek Murakabe Heyetinin 
çalışmalarından ovve'â faydalanıldı. Onun için-
d':r ki, murakabesini hakikaten müessir kılmak ve 
bu teşekkülleri faydalı bir istikamete do^ru tevcih 
ötmek üzerindo Meclisimizce esaslı olarak duru-
luyorsa, bu teşekküllerin bünyes'ni takviye et
mek için kanunun çıkarılması ve hattâ kanunlar
la biraz daha yetkilerinin artırılması ve kalifi
ye, kalifiye demeyeyim de, mevzuun, işletmeciliğin 
içerisine girebilmiş elamanları temin edebilmek 
için meseleleri Parlâmento olarak ele almak mec
buriyetindeyiz. 

Denetlemede biz, komisyon olarak evvelâ 
şunu esas aldık. Bir temel vaz'edelim, .bu te
melden sonra, bundan sonra gelecek komis
yonlar bu temel üzerinden ve esas üzerinden 
taıkibetsinler, bu takip neticesinde hakikaten 
bu teşekküller faydalı hale geldiği takdirde 
ki ben geleceği kanaatindeyim, o zaman mem-
k'knt kalkınmasında büyük hizmetler görecek
lerdir. 

Senatoda konuşmalar zaman zaman sert 
safhalara girmiştir. Zaman zaıman komisyon
da, Yüksek Senatonun salâhiyetleri dâhilinde 
tartışmalar olmuştur. Bâzı arkadaşlarımız ara
sında çekişmeler olmuştur. Bunları da tabiî 
görmek lâz mgclir. Çünkü, bu çekişmeler ne ka
dar sert olursa işin ciddiyetini o kadar müd
rik olduğumuza ve bu ciddiyet içinde hakika
ten kalbimiz sızlıyarak bir noktadan tutmak 
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suretiyle maksadın, memleket yararına en iyi J 
hale getirtmek maksadına matuf olduğuna 
inanmış bir kimseyim. Onun için belki bunlar 
gelecek senelerde daha az olur. Çünkü gele
cek senelerde daha kökleşmiş, daha esaslı, daha 
mahmul olmıyan bir iş hacmi karşısında kal
mış olacaklardır, gerek komisyonlar ve gerek
se parlâmentolar. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten Yüksek 
Denetle Kurulunun bu müesseselerin bünyesin
de irşat, verimlilik ve yön verme bakımından 
hizmetleri çok büyük olmuştur ve olmakta
dır. Biz burada Yüksek Denetleme Kurulu
nun hizmetlerini tam mânasiyle canlandıracak 
bir durumda değiliz maalesef. Ve onarın şu 
gördüğünüz iki ciltlik kitaptaki, iki ciltlik ki
tabın muhtevasının onların eseri olduğunu ve 
onlardan faydalanmak suretiyle meydana ge-
tirildjğini bilhassa burada belirtmeyi kadirşi
naslık telâkki ederim. 

Arkadaşlarımızın siyasi sorumluluk nok-
taoma yaptıkları temas hakikaten üzerinde du
rulacak mevzulardan birisidir. îlk kuruluşun
dan beri hakikaten bâzı hususlarda tembellik 
demiyeyimde, ihmalin millet bünyesine verdi
ği bir hastalık olarak ele alırsak, bunların bu
raya kadar geliş'ndeki meseleleri daha iyi 
çözmüş olabiliriz. Bu ihmal yalnız İktisadi Dev
let Teşekkül1 erinde mi? Hayır, muhterem ar
kadaşlarım, bu ihmal ve tembellik umumiyetle 
bünyemizi sarmış bulunmaktadır. Biz ne za
man büyük vazife şuuru içinde hizmetleri ele 
alırsak, o zaman bu bünyeler kurtulacaktır. 

Bu bünyelerde çakşanlar kimlerdir? Onlar da 
bizim gibi bu memleketin içinde bulunan kim
selerdir. Bunlar dışarıdan ithal edilmiş kim
seler değildir. Biz umumiyet itibariyle millî 
bünyemizden bu hastalığı atabildiğimiz zaman 
İki, evvelâ iktisadi Devlet Teşekküllerinin at
masını bekliyoruz, o zaman kurtulabileceğiz. 
Bunları da ancak murakabe mıüessiriyeti ku
rabildiğimiz gün temin edilebileceğimize inanı
yorum. 

Böylece sizler getirmiş olduğumuz bu iki 
ciltlik kitapla bir temel atmış oluyoruz. Ve bi
zi kusurlarımızla beraber Heyeti Umumiyenin 
bizi mazur görmesini temenni eder hepinizi 
hürmet1 e selâmlarım muhterem arkadaşlarım. 
(Allc.şlar) 
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J BAŞKAN — Sayın Ünaldı buyurunuz. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Bal
kan, muhterem arkadaşlarım, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri Karma Komisyonu tetkiklerini 
yaparken muhtelif kanunları, göz önünde bu
lundurarak bu tetkiklerini devam ettirdi ve 
neticeye bağladı. Bu bakımdan bâzı değişik 
haller elbette olmuştur. 1960 yılma kadar İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin tabi bulunduğu 
ana'kanun 3460 sayılı Kanun idi. 1960 yılında 
bu kanunun boş bıraktığı mevzular 23 sayılı 
Kanunla ikmal edilmek istendi ve nihayet 
440 sayılı Kanun ve 468 sayılı kanunlar yeni 
bâzı hükümler getirdi. 440 sayılı Kanunun getir
diği anahüküm, arkadaşlarımızında temas et
tiği gibi, İktisadi Devlet Teşekküllerinin kâr
lılık ve verimlilik esasına göre çalışması idi. 
Bu hüküm 3460 sayılı Kanundan farklı bir 
hükümdür. 3460 sayılı Kanun, İktisadi Devlet 
Teşekküllerine yerine göre sosyal ve âmme hiz
meti vazifelerini de tahmil etmekte idi. 

Şimdi, bu yeni görüş getirildi ve bu kanu
na hükümler kondu. Bundan evvelki işleyiş 
tarzlarında bâzı kanunlarda, bâzı hükümler 
vardı ki, İktisadi Devlet Teşekküllerinin çalış
maları bu hükümlerle tanzim edilecekti. Fakat 
maalesef bu kanunların pek çokları tatbikatta, 
tatbikata bir mevzu tenkil etmediği yani tatbik 
edilmediği. Şimdi arkadaşlarım, 440 sayılı Ka
nun kârlılık ve verimlilik esasını getirdi ve bir 
hüküm ilâve etti derhal. Dedi ki, İktisadi Dev
let Tevekkülleri Devletin gerek iktisadi, gerek 
sosyal bâzı vazifeler tahmil etmesi karşısında 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin tarife dışı ça
lışmalarından tarife altı fiyat tatbikatından bir 

I zarar tevellüdedecek olursa, bu umumi bütçeden 
'ödenecektir. Bunun mânası şudur: İktisadi 
Devlet Tevekkülleri kendilerine mevdu vazife
leri, iktisadi esaslar içerisinde yürütürken, bu
nun dıvma Dvelctin tazyiki ile çekildiği takdir
de ayrı bir hesaba tabi tutulacaktır ki, İktisadi 
Dovlet Teşekküllerinin kârlılık ve verimlilik 
esasına göre çalışıp çalışmadığı hususu meydana 
çıksın. Anaprcnsip budur. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, ben bundan 
evvelki bu kanun hükümlerinin tatbik edilmesi 
konusunda endişe duymaktayım. Acaba 440 sa
ydı Kanunun bu hükmü tatbik cdibilecek mi
dir? Çünkü daha evvel bâzı kanunlarla kuru-
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lan İktisadi îDevlet Teşekküllerine sermaye şek
li noktasından bâzı hükümler konmuş. Me
selâ denmiştir ki, umumi Devlet bütçesinden 
yüzde şu kaHar nisbette bir tahsisat konacaktır 
falan müessesenin sermaye teşekkülü için. Ama 
konmuyor. \ Bunların başında en kuvvetli mi
sâl olarak, faskaları da var, verebileceğim Zi
raat Bankasi. Her sene sermayesinin yüzde bir 
nisbetinde Devlet bütçesinden sermaye teşekkü
lü için para konacakken konmamaktadır. Şim
di Ziraat Bankasının sermayesini 1,5 milyara çı
kardık. Gene bu hüküm işliyecek. Ama işliye-
cek mi işletniyeeek mi bundan henüz emin bu-
lunmamaktajyız. 

Şimdi mjuhterem arkadaşlarım, Devlet bu 
hususa riayet etmiyor. Etmiyor ama. bunun dı
şında, bu teşekkülleri müşkül vaziyete sokabile
cek davranırlar içerisine giriyor. Dün burada 
Ziraat Bankası Genel Müdürü yana yakıla mü
dahale mubayaalarından bahsettiler. Hakika
ten muhterean arkadaşlarım, büyük bir iktisadi 
Devlet Tcşejkkülü olan Ziraat Bankasına tevdi 
edilen müdahale mubayaaları gayet yürekler 
acısı bir keyffiyct teşkil etmektedir. 

Merkez Bankası reeskont kredisini % 7,5 tan 
tutar, diğeri vergilerle umumi masraf hisseleri 
ile beraber,; % 10,5 u bulur Ziraat Bankasına 
maliyeti. Banka % 9,12 den birliklere kredi 
açar, hattâ bunun altında açar. Netice itibariy
le bu birliklere tahakuk ettirdiği faiz hesapla
rını hesaplarına dercetmekten başka ileri bir 
mâna taşntıaz, hesaplarına geçer, kâr gözükür 
Ziraat Bankası bunun faizini de verir ki burada 
ifade edildijj yılda 63 milyonu tutuyor bu. Mer
kez Bankasi bu faizi Ziraat Bankasından peşin 
olarak alır. ı Binaenaleyh hem bir vazife yük
leniyor Ziraat Bankasına ve hem de bu vazife 
neticesinde fZiraat Bankasının kaynakları zorla
nıyor ve kaynakları dondurulmuş hale geliyor. 
Bu gibi halleri önlemek mecburiyeti vardır. 
Ve burada Yüksek Senatoda titizlik göstermek 
mecburiyetindeyiz. Diğer taraftan yine Türk 
ziraatinin büyük bir teşkilâtı olan Zirai Kredi 
Kooperatifti.. Ziraat Bankası hakikaten bunlara 
da maliyeti; altında kredi vermekte. Kendisine 
6.40 maliyeti olan parayı % 5 ile bu kredi mü
esseselerine! verir ki, bunlar da Anayasanın 
kooperatifleşme mevzuunda ileri sürdüğü ve 
tatbikata getirdiği hükümleri zedelemekte, yara
lamaktadır^ Kooperatifçilik fikri bu hükümle-
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rin bu şekildeki tatbikatiyle bu memlekette ge-
lişemiyecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, iktisadi Devlet Te
şekküllerinin verimlilik ve kârlılık esaslarına gö
re çalışması için çıkarılan kanunlarda pek çok 
noktalar noksan kalmıştır. Hepiniz hatırlarsı
nız, iktisadi Devlet Teşekküllerini murakabe 
eden Yüksek Denetleme Kurulu Anayasada da 
sarih hüküm bulunmasına, Meclis denetimine 
tabi tutulacağı hakkında sarih hüküm bulunma
sına rağmen, Yüksek Denetleme Kurulu Meclise 
bağlansın diye Yüksek Heyetiniz karar aldığı 
halde maalesef Meclisten bu yolda karar çık
madı, aksine bir kararla Hükümete bağlandı. 
Bu da dâvayı biraz, hiç olmazsa biraz zaıfa uğ
ratan bir sebep teşkil etmektedir. 

Diğer taraftan, idare meclislerinle getirilen 
sistem; burada kanun müzakere edilirken cid
diyetle üzerinde durduk. Bugünkü sistemin pek 
parlak değildir ve muvaffak olacağına kaani 
bulunmamaktayım, şahsan. Çünkü, idare mec
lislerinin teşkili, alışılmış ve bilhassa hususi 
hukuk hükümlerinden bulunan hükümlerden 
ayrı bir şekilde bir sisteme bağlanmıştır ki, 
yani umum müdür hem idare meclisi reisi, hem 
umum müdürdür, idare Meclisinde ekseriyet 
umum müdür tarafmladır. Yani bunun neti
cesinde umum müdür bir taraftan hazırlıyacak, 
bir taraftan da karara ba<?1ıvacaktır. Diğer ta
raftan tatbik edecektir. Mademki neticede ida
re tek elde toplanmakta, idare meclisine lüzum 
ve sebep bubınmnmaktadır. Kanaatim bu mer
kezdedir. Binaenaleyh bu gibi kanun hüküm
lerinin de savlam esaslara bağlanması hakkın
da yeni teşebbüslerin Yüksek Heyeti teşkil 
eden muhterem arkadaşlarımdan gelmesini 
beklemekteyim nahsan. 

Sonra arkadaşlarım, yine İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin raporları bu kürsüde müzakere 
edilirken pek çok arkadaşlarımız ve Komisyon, 
aynı şekilde ve birbirine mutabık bir tarzda, bir 
mevzuun üzerinde durdular ki, o da şudur: 
Sermayesinin tamamı Devlet tarafından veri
len anonim şirketler, anonim ortaklıklar. Bun
lar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi. 
idare meclisleri, umumi heyeti, bunlar da hisse
darları temsil eder ve hissedarlar Devlettir, ya
ni Devletin memurlarıdır, umumi heyeti teş
kil ederler. Bunlar, anonim şirketin bütün 
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muamelâtını tetkik eder ve ibrasını yapar. Bu I 
da kanaatimce biraz noksan kalmış bir hü
kümdür. Hiç olmazsa idare meclislerinin al- j 
dıkları kararın bu Devlet sermayesi ve Devlet i 
mama!ekini teftiş, ve murakabe eden organlar 
tarafından tasvibe tabi tutulması,., iktiza et
mektedir. Yoksa, mevcut mevzuata göre yaptı
ğımız gibi bir umumi görüşme ile reye vaz'et
meden hiçbir tasarruf, buradan gelip geçme
si kanaatimce pek ciddî bir murakabe sayılma
malıdır., 

Muhterem arkadaşlarım, idare meclislerine 
temas eden Sayın Sırrı Atalay arkadaşıma da ki- | 
saca arzı cevabetmek isterim. Bir insanın po
litikacı olması, bütün vasıflarından tecerrüt et
tiği mânasına gelmez. Bir politikacı politika
dan çekildiği zaman bunun bir mesleki ve bir 
ihtisası vardır, iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
gerek umum müdürlüğü vazifelerinde gerek 
idare meclislerinde vazife almaları bir ayıp teş
kil etmez. Bu noktada kendileriyle beraberim, 
ama ileri sürülen tenkid ve temenni şudur ki; 
politikacı idare meclisi azaltan ihtisaslarına göre 
yerlere tâyin edilmelidir. Meselâ bir iktisatçı 
'bir hukukçu bir sınai müessesemin idare mecli
sinde teknik adam olanak bulunabilir ama, ben 
şimdi misali şu anda iyi veremedim, teknik bir 
meseleye taallûk eden bir çalışmanın içerisine 
bir hukukçu sokulmamalıdır. Bunu demek isti
yorum. Yoksa ben de kendileri ile berafberim. 
(Misal uymadı sesleri) Misal iyi olmıyabilir, 
benim kasdetmek iatediğim mânayı yüksek fera
setinize bırakıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Üraaldı, bir şey arz ede
ceğim, zatıâlinizden sonra altı arkadaşımız söz 
almıştır. Bütün arkadaşlar kendilerini de mu
rakabe edip, fikrî murakabeleri neticesinde 10 
dakika ile kendilerini tahdit buyururlarsa saat 
13 te bitirmiş olacağımızı arz ederim; 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Hay 
hay Sayın Başkan. Bir arkadaşım hususi te
şebbüsle Devlet teşebbüsleri arasında mukayese
ler yaptı, görüşlerini ifade buyurdu. Hususi 
teşebbüs veya Devlet teşebbüsü fikirleri yeni fi
kirler değildir. Bunlar ayn ayrı birer doktrinin 
.görümleridir. Bu hususta her iki sahaya da 
aynı kuvvette lehte ve aleyhte aynı kuvvette ten
kid ve temenniler serd edilebilir. Ancak, ben 
şu noktaya temas etmek isterim, hususi teşebbüs 
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^yine Devlet teşekküllerinin sırtından bu hali 

almıştır, fikrine cevap vermek isterim. Eğer 
bir Hacı Ömer büyük krediler alıyorsa, bu ik
tisadi esaülar içerisinde kendi mamelekinin 
verdiği imkân nisbetinde kredi almaktadır. 

i Yoksa, hiçbir iktisadi müessese ve bilhassa ban
kalar, varlığı olmıyan hiçbir kimseye hiçbir 
kuruşunu kolay kolay vermez. Ben sadece bu 
noktayı tebarüz ettirmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, Reorganizasyon Ko
misyonu yine 440 sayılı Kanunun getirdiği esas
lardır. Ona da kısmen temas etmek isterim. Bu 
komisyon, maalesef kanun çıkarılırken hepimiz
de mevcut heyecana muvazi bir tarzda çalış
mamaktadır. Kanunda müsteşarlar komitesi di
ye bir hüküm olmadığı halde komite müste
şarlardan teşkil edilmiştir. Ve bunun başına 
Maliye Vekâleti Müsteşarı getirilmiştir. Müste
şarlar arkadaşlarım, günlük ağır vazifelerinden 
ayrılarak bilhassa altı Vekâletin müsteşarının 
bir araya gelmesi' kadar benim nazanmda ga
yet tabiî bir şey olamaz. Ama haksız da değil
dir. Bu sebepten de işittiğime göre bu komi
tenin öyle sık sık toplanamadığı anlaşılmakta
dır ve 440 sayılı Kanunun gösterdiği müddet 
içerisinde İktisadi Devlet Teşekküllerinin yeni
den organize edilmesi mümkün olmıyacağından 
bu hususta titizlik göstermemiz icabetmektedir. 

I Mâruzâtıma son verirken Murakabe Heyetine 
dair birkaç kelime ile fikirlerimi arz etmek is
terim. Hakikatten Murakabe Heyeti iktisadi 

I Devlet Teşekküllerine çok faydalı olan ve iyi 
I çalışan bin* organdır. Hattâ bunun en güzel mi-
I şalini 1960 yılından sonra 23 sayılı Kanunla 

yeniden Murakabe Heyetinin murakabesine 
I tabi tutulmuş olan müesseselerde görmekteyiz. 

Murakabe Heyetinin murakabesine tabi tutulan 
I bu müesseseler birçok ana esaslar üzeninde ted

birler almaya, kendilerini toparlamaya başla-
I mışlardır. Bu bariz surette bu müesseselerde 
I görülmektedir. Binaenaleyh, Murakabe Heyeti-
I nin raporları üzerinde ve bilhassa temennileri 
I üzerinde Yüksek Heyetinizin titizlikle durması 

temennilerin tahakkuku yolunda gayret sarf ot-
I mesi ioalbetmektedir. Ben 'bu kanaatteyim. Çün

kü muhterem arkadaşlar, 440 ve 468 sayılı ve 
I hattâ 23 sayılı kanunlar çıkıncaya kadar Mu-
I ralkabe Heyetinin murakabesi şekli murakabe 
I olmaktan ileri gidemiyordu. Raporlara bakar-
I sanız aynı tenkid maddesi muhtelif senelerde 
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aynen tekrarlanmaktadır. Bunun iki sebe'bi ola
bilir. Ya Murakabe Heyetinin bu tenkidine te
şekkül iştirak etmemiştir, direnme vardır. Bu 
takdirde biri hakem olması lâzımdır, ortada. 
Hangi foaraikn doğru kanaatte olduğuna işaret 
etsin ve oım göre tenkid maddesi ortadan kalk
sın veyahut |da bir alâkasızlık vardır. Yani Mu
rakabe Heyetinin tenkidini, temennisini rapora 
alır, yazar, i biz de ona, müessese olarak, yapı
lacaktır, edilecektir, uyulacaktır, cevabını verir, 
geçiştiririz, gelecek sene de aynı şeyi yaparlar, 
biz de aynı \ cevabı veririz. Bilhassa bu hususa 
işaret etmek isterim. Bundan böyle murakabe
mizde mükerrer temennilerin üzerinde şiddetle 
durmalı ve sebeplerini aramalıyız ki, murakabe 
müessir olsun. 

Mâruzâttım bu kadardır*, hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sayın 
Yıldız. 

MÎLLÎ BÎRLÎK GRUPU ADINA AH
MET YILpIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlar. Bu konuda Grupumuzun gö
rüşlerini özfetle sunmaya çalışacağım. 

Bugünkü değeri yıllık bütçemizin on katı
nı aşan bir Devlet kapitalinin verimi ve hattâ 
kaderi üzerinde büyük etkileri olabilecek önemli 
bir çalışmayı sona erdirmekteyiz. Yeni Anaya
sanın yasama organlarına verdiği bu son de
rece önemli} görev üzerinde ne kadar durulsa 
azdır. Siyasal ve hukuk alanındaki yüz yılı 
geçen savaşların amaçlarına ulaşmasında bü
yük ölçüdd başarı sağaldıktan sonra temel 
toplumsal sorunlarımızı kapsıyan ekonomik ve 
sosyal kalkınma seferberliğine giriştiğimiz bu 
dönemde koiıunun önemi olağanüstü ölçüde art
mıştır. Her türlü doktriner düşüncelerden ve 
özel çıkar etkilerinden kurtularak konuyu ele 
almak gerekir. Yeter hazırlık olmayışından 
ya da ilk k£z ele almışından veya bugünkü si
yasal ortamlın özelliğinden olacak ki, konunun 
yeter ölçüde önemle ele alınmadığını üzüntü 
ile belirtmek isteriz. Hükümet üyelerini görüş
melerde bulundurmaktaki, güçlüğü petrol 
konusu dışında yenemedik. Senatonun uyan-
dıramadığı i ilgiyi petrolün uyandırmasını an
lamak gücj değildir. Şimdiye kadar denetimde 
uygulanan yöntem bakımından da önemli aksak
lıklar olmuhştur. Kurumların yönetim kurul
larının raporları alınmamış, Yüksek Dene-
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tim Kuruluna teşebbüslerin verdilderi karşı
lıklar Hükümetin görüşünü belirten belgeler 
elde edilemeden sadece Yüksek Denetim Kuru
lunun raporlarına dayanan bir denetim yapıl
mış oluyor^ Yüksek Denetim Kurulunun ça
lışmalarını daima takdirle karşılarız. Fakat sa
dece bir taraflı raporlara göre denetim yapıl
ması elbette uygun olmaz. Bunun sakıncalarını 
belirtmekten uyarıcı bir etki ummaktayız. Bir
çok aksaklıklarla yaptığımız bu denetimin bun
dan sonrası için yararlı olmasını, meydana çı
kan yöntem eksiklik ve kusurlarının düzeltil
mesini ve bu konuda iyi gelenekler kurulma
sına yardım etmesini temenni ederim. Bu inanç 
ve düşüncelerin ışığı altında önce raporlarar-
da belirtilen birkaç noktaya değindikten sonra 
Kamu iktisadi Teşebbüslerinin geleceğini de 
kapsıyan ve tüm olarak ekonomik politikamı
zın genel gelişimi yönünden grupumuzun gö
rüşlerini sunacağız. 

Kamu iktisadi Teşebbüslerinin güçlükleri de 
belirtilen raporda birkaç kurum hakkında 
sonuç şekilde belirtilen ve fakat tümünü kap
sıyan bir politika olarak savunulmasını çok 
arzu ettiğimiz bir görüş üzerinde biraz dur
mak itseriz. Birkaç kurum hakkında söylen
miş fakat tümüne etkin şekilde suvımulma-
mıştır. Aynı sektörde kurularak aynı nitelikte 
bulunan kurumların bir elde toplanma
sı, kontrolün kolaylığı, işlemlerin sadeleştiril
mesi, sorumlulukların belirgin hale gelmesi, 
harcamaların azaltılması, ve verimin artırılması 
gibi önemli sonuçlar doğuracak bu görüşü yürek
ten paylaşmaktayız. 

Sivas Çimento Sanayii Kurumunun, Çimento 
Snayiine devredilmesi ve Devlete ait bir petrol 
kurumunun kurularak arama ve dağıtılmasının 
da aynı kurumca yürütülmesini öngören istem 
de, rapordaki istemde açıklanan bu görüşü ra
porun tümünün belimin bir niteliği olarak gör
mek isterdik, özellikle petrol konusunda ya
kındığımız birçok aksaklıkları ve verim azal
tıcı işlemleri büyük ölçüde önliyeeek olan bövle 
bir kuruluşun gecikmeden gerfceklesmesini Hü
kümetten beklemekteyiz. Nedenini henüz anlı-
yamadığımız ve raporda bulunmamasını arzula
dığımız 13 ve 14 ncü maddelerin çıkarılması için 
verilen önersrenin geri almışının bövle bir ar
zudan dönüldüğü anlamına alınmamasını rica 
ederiz. Bâzı değerli arkadaşlarım önergeye ge-
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rekçe olan kaygıların giderileceğine ilişkin söz
lerinin iyi niyetle gerçekleşeceğini umuyoruz. 
Gerçek 1960 yılı Kasını sonuna kadar verilen 
raporlara dayanılarak yapılması gereken bir de
netim işleminin, Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı ve Çukurova Çimento Sanayii için 
1964 yılı raporlarına da geçerli kılınması, sanı
rız ki, hatalı olmuştur. Çukurova Çimento Sana
yii Türk Anonim Ortaklığı için raporda nedenini 
bulamadığımız çeşitli bir görüşe de değinmek 
itsiyorum. 

Gerçekten 14 ncü maddede sözü geçen ser
maye artırmasında günün sürüm değerine ra
yice göre değerlendirme yapılmamasının ortak
ları zarara soktuğu belirtilerek bunu gidere
cek tedbirlerin alınması istenmektedir, bu 
14 ncü maddede. Halbuki raporun çimento sa
nayii bölümünde bizim de katıldığımız aksi gö
rüş savunulmaktadır. Fabrikanın 180 bin ton
luk kapasitesini bölgenin ihtiyaçlarını karşıla
yacak şekilde 400 bin tona çıkarılmasını sağ
lamak üzere yirmi milyonluk sermayesinde yir-
miiki milyonluk bir artış yapılmıştı. Yönetim 
Kurulunun kararı, Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın olumlu görüşü ve .Hükümetin onayı alı
narak Ticaret Kanununa göre statü değişimi 
yapılmış ve sermaye artırılmıştır. Eski ortak
ların hakkının korunması ve ortaklığın yöne
timle kârda üstünlükleri de güvene alınmıştır. 
Şöyle ki, yirmi milyonluk sermayesi olan ilk 
ortaklara seksen bin oy, diğerlerine 44 bin oy. 
Yirmi milyonluk sermayeye yönetim kurulun
da beş üyelik verilmiştir, 22 milyonluk yeni 
sermayeye iki üyelik. Kârdan eski sermaye 
yüzde 60, yenisine yüzde 40. Denetim Ku
ruluna eskisine iki, yenisine bir üye verilmiş
tir. Bu şekilde ilk ortakların hakları fazlasiy-
le korunmuştur. Rapor, bu hususları kaydet
tikten sonra Türkiye Çimento Sanayii Ano
nim Ortaklığının tutumumu yerinde ve ortak
lığı koruyucu nitelikte görmektedir. Yüksek 
Denetim Kurulunun itirazlarına karşı aksiyon
ların değerinin artmadığı, bunlara müşteri bu
lunmadığı, sermayenin sürüm değerinden ziya
de ürenin önemli olduğu, nemanın önemli ol
duğu ve buna göre yapılan işlemin ortakların 
yararına bulunduğu bildiren görüşleri benimse
yen komisyon Çimento Sanayii A. O. nm işle
mini yerinde görmüştür. Özel sermayenin ka
mu sermayesini geçişinden ötürü Yüksek Dene-
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tim Kurulunun denetimi dışında kalmasından 
başka bir sakınca ortada yoktur. Bu sakınca
da sağlanan avantajlara göre çok azdır sanı
rız. Komisyonun da paylaştığı bu görüşleri bir 
çelişme gösteren 14 ncü madde metninin yan-
lışlıkla yazıldığı ve düzeltilmesi gerektiği kanı-
smdayız. 

Sayın arkadaşlarım, Kamu İktisadi Teşeb
büslerine ilişkin, bunların kaderini etkiliye-
cek ana politikayı ve bu arada özel ve kamu 
sektörleriyle ilgili Devlet politikası yönünden 
görüşlerimizi belirtmek isteriz. 

Türkiye'de bugün Kamu İktisadi Teşebbüs
leri mi, özel teşebbüsler mi daha verimli ya 
da kalkınmamızda daha başarılı olacağı tartış. 
ması sürüp gitmektedir. Tartışmalarda bilim
sel eleştirmelere ve dünyada itibar edilen ilke
lere dayanıl madiği için varılan sonuçların bilim 
yönünden hiçbir değeri olamaz. Biz de her iki 
sektör de başarısızdır. Ekonomik gerçeklere ve 
işletmede verimlilik sağlıyacak düşüncelere gö
re kurulmıyan kamu teşebbüsleri çoğu kez ik
tidarların taraftarlarını kayırdığı ve bu kanal
la özel teşebbüslere olanaklar sağladığı gibi 
kuruluş amaçlariyle de tam bir çelişme halinde 
bulunan Hükümet karışımlarından da bir tür
lü kurtulamıyorlar. Bizim özel teşebbüste ka
mu yararına yer vermiyen, tek amacı kazanç 
olan ve bunun için de politik güçleri kendi çı
karlarına hizmet ettirmeyi ve Devlet sırtından 
kazanmayı ıhuy edinen bir tutumu doğal sanan 
bir zihniyetten kurtulamıyor. İkisi de hasta 
olan bu teşebbüsleri karma ekonomi altında bir 
araya getirince bir odada yatan iki hasta du
rumuna geliyor. Yürütme ve yasama organla
rının bu duruma, bu iki hastayı tedavi ederek 
buna bir çözüm bulması büyük ivedilik kazan
mıştır bugün. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
sayılıp duran kusurları olduğu doğrudur. Fa
kat bütün bunların kuruluşlarındaki hatalar
dan, yönetim yetersizliklerinden, gereksiz ve 
hattâ zararlı Hükümet karışımlarından doğdu
ğu da bir gerçektir- Yoksa, sistemin esasının 
bu kusurları yaratmadığını dünyadaki örnek
leri açıkça isbatlamaktadır. El birliği ile bun
ları düzeltecek yerde bu politikayı başarısız 
göstermeyi çıkarlarına uygun bulanlara gerek
çe verecek bir olumsuz durumu sürdürmekte
yiz hâlâ. Reorganizasyona karşı bile bir di
renme gösteren bu olumsuz tutumu ve ilgisiz-
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ligi, hâlâ ] değiştiremedik. İşte görüyorsunuz, 
devletçilik fbaşarısızdır, demek istiyenler nere
de ise dünyanın da yanılmakta olduğunu söy
leyecek kadar ileri gitmektedirler. Halbuki 
devletciliğiiı çok başarılı olduğu ülkeler vardır. 
Örnek almada yararlı olur düşüncesiyle İsveç'
teki uygulamayı kısaca belirtmek isteriz. 

İsveç 'te î Kamu İktisadi Teşebbüslerini işlet
me, yönetim ve kontrol için sorumlu kurulun 
çalışmaları * o ölçüde pürüzsüzdür ki, bunun ra
porlarının onaylanma işlemi bir formaliteden 
ibaret hale; gelmiştir. Kurulun yasalarla be
lirtilen yetkileri olduğu halde bunları kullan
ma gerekliliğini dahi duymamaktadır. Bu hu
susun nasıî sağlandığı incelenmeye değer. Bü
tün bu uygulamaları incelemeden kamulaşma-
ları başarısız göstermek gerçeklerle bağdaşır 
bir tutum olamaz. Çoğunluğunun ticaret ahlâ
kı üstün, sosyal adaleti gözeten, kamu yararını 
düşünen v0 Devleti çıkarlarına hizmet ettir
meye, bizimkiler gibi, umudunu bağlamayan 
özel sektörlerin bulunduğu ülkelerde de kamu
laştırmaya 5ve devletçiliğe gidilmekte ve çok ba
şarılı olmaktadır. Devlet işletmelerinin kârla
rının az ol |uğu söyleniyor ve doğrudur. Fakat 
bu teşebbüslerin sosyal yönelen büyük hizmet
leri olduğu, bütün ekonomik alan için eğitim 
görevi yaptığı özel teşebbüsler için yetişmiş ele
man deposu vazifesi gördüğü ve ekonomimize 
getirdikleri yan gelirlerin çok önemli bulundu
ğu gözden! uzak tutulmamalıdır. O halde çok 
yönlü bir işlem içindedirler. Gerçekçi bir po
litikanın hükümetlerce uygulanması ve özel 
sektörün de buna uyabilmesi için özel teşebbüs-
cülerimizinı eğilimini açıkça tartışmamız gere
kir. Türkiye'de özel teşebbüsün gelenekleri, 
çalışma sekli, hükümetlerle ilişkisi ve kamu ya
rarı yönünden tutumu hiç de iyi değildir. Bu 
yargımız ayırım yapmadan tüm özel sektörü 
kapsamına i almaz. Bâzı örnek tutumda olanlar 
vardır. F | k a t bunlar azınlıktadırlar. Uyarı
cı olur etkisi inancı ile bu konu üzerinde biraz 
durmalıyız; 

Sayın arkadaşlarım, özel sektörümüz, üzün
tü ile belirtelim ki hep Devletten istekte bulu
nur. Kenâi çıkarlarını koruyucu barajlar ku
rulmasını feter. Yurt ekonomisine katma değer 
sağlama üfküsü bu çevrelerde pek itibar gör
mez. Kişisel kazanç tutkusuna her şeyi feda 
eder görünmektedir. Yurt yararına hiçbir 
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esaslı plânla Hükümet karşısına çıkıp ekono
mik kalkınmada olumlu katkıda bulunacağı 
umudunu yaratmıyor. Töplantılarmdaki ve 
kongrelerindeki kararlara ve hükümetlere mü-
racaatlerine bakın. Devletle karşı karşıya 
bir yarar bölüşmesi savaşı içinde imiş gibi gö
rünüyorlar. Sanki esas sorun bu halleri ile on
lara daha fazla kazanç sağlar imiş gibi bir 
iddia var. İş alanlarını da üç, dört şehir dı
şına kaydırmak zahmetinden titizlikle kaçınır
lar. Hele yarar ortaklığı yapacak bir iki de 
adam buldular mı hırsları frenlenemez bir hal 
alır. İsteklerini hiçbir bilimsel ya da sağduyu
ya dayandırmak zorunluluğunu duymakdıkları 
gibi ortamın elverişli olup olmadığını da hesa
ba katmazlar. Buna en güzel örneği verebili
riz. Şimdiye kadarki tutumlariyle doğmasına 
sebeboldukları, aleyhlerindeki çok sert yerme
lere aldırış etmeden inanılmıyacak isteklerde 
bulunmaktadırlar. Çok yerildikleri, üzerlerine 
çok saldırıldığı bir devirde sanki az yapıyor 
sunuz, derecesine yeni istekler ortaya atıyor
lar. Gönüllü gidecekleri alanlardan Devletin 
çekilmesini, bütün kazanma olanaklarının Dev
letçe ellerine verilmesini tam bir hak olarak is
terler. Şimdiye kadar uğramadıkları geri kal
mış ve bin dert içinde kıvranan bölgeler içinde 
bütün alt yapı kolaylıklarını Devlet yapsın, ya
tırım ve gümrük muafiyetlerini sağlasın, uzun 
süreli, düşük faizli krediler versin, zorunlu 
kota yöntemleriyle bütün riskleri karşılaşın, 
dış yarışmaya karşı da barajlarla beni koru
sun ve ondan sonra beni oraya davet etsin 
diyor özel sektör, Bu şartlar altında yurdun 
her yerine gitmeye, vatanperverane hazırız?.. 
Bu işleri Devlet yaparsa Devletin bizim için 
bir tören yapmasını istemiyoruz, diyorlar. 
Bunların açıkça söylendiği bir ülkedir Türki
ye. Böyle özel teşebbüs olmaz. Bu sözler bâ
zı politikacılar tarafından da Meclis kürsüleri
ne kadar getiriliyor. Hattâ Devlet kurumları
nı yok pahasına onlara verelim, bu işin altın
dan kurtulalım, denebiliyor. Bu durumu ye
renlerle, bu gidişin kötülüklerini ortaya atan
ları da komünist damgası ile yaylım ateşine tu
tarlar. Halbuki onlardan daha başarılı şekil
de komünizme hizmet edilemez. Esas komünist 
tahrikçileri bu şekilde Ihareket edenlerdir. Le-
nin bunu söylüyor. 1903 konferansında ve son
raki kitabında diyor ki Lenin, «bizim en büyük 
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müttefiklerimiz (tabir onundur) sözle veya bu
dala liberalistlerdir. Evvelâ bunlar tam çalış
malarımıza fırsat verirler, ikincisi aşırı tutum -
lariyle ortamın bizi özlemesini sağlarlar.» îşte 
görülüyor ki esas komünizme hizmet eden po
litika odur. Karikatür ya da bilmece, mizah 
dergilerinde bile raslanamıyacak bir tablo kar
şısındayız. Ticaret Odaları, Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin ithalâtının da sektör kanalı ile 
yapılmasını teklif ediyor. Akıl durduran bir 
teklif. Tedbirli tüccar gibi çalışmasını istedi
ğimiz Devlet teşebbüsü, başkası da benim sır
tımdan geçinsin, maliyetim daha fazla artsın 
ve başarısızlığım bir daha meydana çıksın, di
ye araya bir de özel teşebbüsü koyacak. Sonra 
bunu istiycn inanılnnyacak şekilde savunmuş 
ve savunmaya da hâlâ devam ediyor. Efen
dim, falan şirket ithalâtını benim kanalımla 
yapsın. Bütün bu isteklerinde haklı oldukla
rını sananlar en küçük bir siyasal rüzgârdan 
da derhal rahatsız olurlar, hemen yatırımı 
durdururlar. Faizciliğe başvuranlarından si
yasal güçlere baskıya kadar görev bölümü yap-
mışcasma yeni tertiplere girişiverirler. Türki
ye bir de böyledir. Başka ülkelerde bombalar 
düşerken bile yatırım yapan özel teşebbüs var
ken dahi devletçiliğe yöneltilen politikaları gö
rürken, bizdeki devletçilik aleyhindeki tepkile
ri komik karşılamak gerekir. Devletçilik de
yince allerji duyanları uyarmak için, sözünü 
ettiğimiz Devlet bizim devlettir, başka Devlet
ten bahsetmiyorum, özel sektör için çekici pek 
az bir yer bulunur, Türkiye'de. On yıl evvel 
bir Amerikalının NATO manevralarında 1 nei 
Ordu Karargâhmdaki bir sözünü tekrar etmek 
isterim. Fakiriz, imkânlarımız azdır, dediği
miz zaman dedi ki, kusura bakmayın, samimî 
konuşalım, acaba fakir misiniz? Dedi. «Ben 
Türkiye'de çok bulundum, dünyayı da gezdim, 
şunu söyliyebilirim ki, dünyada Türkiye kadar 
süratle milyoner yetiştiren memleket görmedim. 
Böyle süratle milyoner yetiştirdiğinize göre fa
kiriz derseniz bir çelişme içerisindesiniz.» 

Bizim, özel teşebbüsçüler müthiş surette ka
tı doktrinerdirler. Yeni ve dünyanın hiç de an-
lıyamadığı dotrinleri vardır. Ne Adam Smith 
bulmuş, ne şu ne bu, kimse bulamamış, yeni 
doktrinleri vardır. Her ülkenin tersine bizde 
sınıf savaşını da özel teşebbüscülerimiz taihrik 
ederler. Halbuki başka yerde alt tabaka bu 

10 . 6 . 1985 O : 1 
| işle meşgul olur. Bakınız «özel sektör erdem-

liktir, fazilettir.» sloganı ve «özel sektör, bir
leşin»' alarmı eğer bilinç dışı bir dil sürçmesi 
değilse, sınıf savaşının öncüsüdür. Bu da özel 
teşebbüsten geliyor. Toplumsal değer yargıla
rımız o ölçüde bir sarsıntı geçirmektedir ki ni
teliğini belirtirken bile sıkıldığımız bir tutum 
erdendik, fazilet sayılabiliyor. Sayın Başba
kan da kayanlarımıza katıldığını birçok kez be-

] lirtmiştir. Özel sektörümüzün en az ilgi gös
terdiği alan da kalkınmada en etkili olacak 
alan sanayidir. Buna ilgisi çok az. 1963 yı
lında tüm özel sektörümüzün kendi öz kaynak
larından yaptığı yatırım 35 - 40 milyon dolar
dır. Yani dünyada orta halli bir firmanın ya
pacağı iş. Bütün ümidimizi buna bağlayalım, 
birkaç yüz sene sonra Türkiye kalkınır.. Ger
çekten dört ilimiz dışında özel sektörün sanayi 

I işletmeleri yok gibidir. 1960 sanayi anketine 
I göre 32 ilde 579 işçi çalıştırıyor özel sektör. 

Anadolu'da şimdiye kadar ne yapıldı ise onu 
Devlet yapmıştır. Üç dört şehirde sade, özel 
sektör bâzı işler yapar. Ulusumuzun bugünkü 
güçlükleri içinde kendi yurdu için hâlâ bu şe
kilde sınırsız imtiyazlar istiyenlerin durumla
rını erdemlik sayanları toplum kaderinin kara 
habercileri olmaktan el birliği ile kurtarmalı
yız, yanılıyorlar çünkü. Devletten, hattâ ik
tisadi teşebbüsleri sırtından zengin olanların bu 
halleriyle devletçiliği yermeleri ve politikacı
lardan sağlayacağı desteğe güvenmeleri boşa 
çıkacak bir güçten ibarettir. Bir hayaldir. Ama 
zararları oluyor, zaman yitiriyoruz. Bizim 
Devlet olarak işimiz yurt kalkınmasını sağla
maktır. Yoksa bâzı kimselerin servetlerini 
arttırmak için Devlet gücünü kullanmak değil
dir. Hele bu gibilerin yabancılarla kurdukları 
ortaklıkların çıkarlarını koruma oyununa göz 
yumulan dönem de artık geçmiştir. Akıllarını 
kullanamıyan ulusların kendi yurtlarında ya
bancı Devlet teşebbüslerinin oyunları çok etki
lidir. 

Bunların maceraları çok büyüktür. Sayın 
DemirePin. dediği gibi, savaşlar çıkarabilirler. 
Doğrudur. Biz buna, birçok ülkelerde iç poli
tikaya etki yaptıkları, seçimleri dahi kazan
dırdıkları ve iktidarları devirdiklerine tanık 
olunmaktadır, sözlerini eklemek isteriz. Bu 

1 derecede etkilidirler. Vaktiyle İngiliz ve Ame-

- 5 4 6 -



C. Senatosu B : 95 
rikan petr©l şirketlerinin Amerika'daki siyasal 
partilerle işbirliği yaptıklarını Amerikan ya
yınlarından öğreniyoruz. Kendi şirketi ve Shell 
şirketi. Yabancı sermayenin bu oyunlardaki 
rolü büyüktür. Esasen getirdiğinden fazlasını 
götüren, dışarıya kaçırılan dövizlerin kılık 
değiştirerek gelişini sağlıyan edimli ithalât te
kelleri kurmaya yarıyan montaj ve ambalajlar
la uğraşan" Ve yerli sanayii önlemek için tüke
tim malı getiren yabancı sermayelrin savunul
masını başka türlü nedenlere bağlamak güç
tür. Dürüst veya az sakıncalı yabancı serma
ye, ekonomik katma değer getiren, Devlet sır
tından geçinmiyen, vergisini veren, sosyal ada
leti gözeten ve emekle yürütülen özel teşebbüsü 
biz de destekleriz. Ama ne yapalım ki bu tür
lüsüne p e k a z raslanan bir ülkeyiz. Yakındığı
mız bütün bu olumsuz oyunlardan ve halkı 
kandırmalardan ikinci Cumhuriyet Türkiye'si
ni kurtarmak bizim kuşakların tarihsel sorum
luluğudur. 

Özet olarak. Devlet organlarının tümü, yet
kileri alanına girdiği ölçüde Kamu iktisadi Te
şebbüslerinin daha verimli olmasını sas ıyarak 
özel sektörün bugünkü kötü alışkanlıklarından 
kurtulması i ve uygar ülkelere benzer bir tutu
mu benimsemesini, bu zonınluğu anlaması ve 
bu hususta yardımda bulunması en samimî te
mennimiz ve bu gidişte çaba birliği yapılması
nı memleketin kurtuluşu için çok önemli say
maktayız. Türkiye'nin sosyal - ekonomik mey
dan savaşı ancak böylelikle kazanılarak özlemi
ni duyduğumuz mutlu ülkenin yaratılması ger
çekleşebilir; Bunun başka bir tılısımı bulunma
mıştır. Bu ülkünün yolcularına -başarılar di
ler, hepinizi saygıyla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın izzet Birand. 
İZZET BİRAND (izmir) — Sayın Başkan, 

saym arkadaşlarım; iktisadi Devlet Teşebbüs
lerinin murakabesinde kanun, bir bilanço hesa
bını, ondan daha mukaddem olarak da iktisadi 
teşebbüste inisiyatif yönünden murakabeyi em
reder. Gefçekten Re organizasyon Kanunu ile 
İktisadi Dövlet Teşebbüslerinin âmme hizmeti 
külfetinden tamamen ayrılarak memleketin ik
tisadi ve ticari sahadaki gücünü artırmaya tev
cih edilmiş bulunmaktadır. Bu haysiyetiyle 
özel sermayenin ki, onunla yardımlaşması elâs-
tkiyeti bütün genişliği ile derpiş edilmiştir, 
ortaklığı ile millî istihsali artırmak, millî ikti-
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sadi gücü yükseltmek amacı hedef olarak veril
miştir. Bu Reorganizasyon Kanununda öngö
rülen ve üzerinde hassasiyetle durulan titizlik 
karşısında, henüz tahakuk ettirilmemiş olmasını 
teessürle ifade etmek yerinde olur. 

İktisadi Devlet Teşebbüslerine verilen bu ye
ni istikamet kanaatinmce bir paralelliği de za
ruri kılar. O da, potansiyel kudreti ile bir iti
ci kuvvet durumunda olan bu gücün açacağı ye
ni iş sahalarını geniş tabakalardan toplanmış 
küçük halk sermayelerinin teşkil edeceği ano-
im ortaklıklara devrederek bir taraftan yara
tıcı hamle bir taraftan yeni açılmış iş sahalarını 
ahenkle tezyidetmesi lâzım gelir. Umarım ki 
bu gidiş bu inkişâfı da sağlıyacaktır. 

Bu noktada bir şeye de işaret etmek lüzumu
nu duyuyorum. Yapılmış büyük işlerde hata
lar yapmamak mümkün değildir. Başarılması 
lâzımgelen büyük teşebbüslerde bunun tahak
kuku için bâzı zaruretlere katlanmak da, tarih
teki misalleriyle bizde ve başka yerlerde, vâkı-
dıt*. Tesadüfen yeni okuduğum bir yazıda Ame-
rikayı Şarkından, Garbına bağlıyan tren yolu
nun sonradan yapılan hesaplara göre, dört mis
li pahalıya malolduğu ve büyük suiistimallerin 
yapılmış bulunduğu tesbit edilmiş bulunmakta
dır. Bununla beraber, elbetteki yapılması lâ-
lâzımgelen iş yapılacak ve elbetteki önceden derpiş 
edilen tedbirler maksattan uzaklaşmış veya bu
nu temin etmekten uzak kalmış bulunurlarsa, 
onların derhal tashihi ve işlerin cemiyet pers
pektifi ile ahenkleştirilerek geliştirilmesi, can
lı olmak vasfını tabiat ve zarurettidir. Bu va
sıfları içinde yüksek murakabenin ve sayın Ko
misyonun bize ümit veren, ufukları aydınlık 
gösteren çalışmaları, İktisadi Devlet Teşebbüs
lerinin başında bulunan, memleketin, işinin eh
li, dinç ve dinamik sayın erkânını hürmetle se
lâmlar hepinizi tekrar selâmlıyarak, arkadaşla
rımı tebrik ederek sözlerime son veririm. 

Teşekkür ederim. 
ŞEVKET BULATOÖLU (Trabzon) — Muh

terem. Başkan, muhterem senatörler; 
İktisadi politikamızı teşkil eden karma eko

nominin bir kolu olan Devlet müesseselerinin 
iki haftadan beri 468 sayılı Kanuna göre müza
kerelerini yapmaktayız. Bugün Kamu İktisadi 
Teşebbüslerine ait Karma Komisyon raporunun 
müzakeresi sonuçlandırılmış bu hususta arka
daşlarımız görüş ve tenkidlerini belirtmişlerdir. 
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Usul yeni olmakla beraber, müzakereler istifa
deli ve yol gösterici olmuştur. Esasen, Yüksek 
Heyetiniz namına hazırlanan raporda da birçok 
tenkid, temenni ve görüşler ileri sürülmüştür ki 
bu hususları müesseseler icraat sırasında göz 
önünde bulundurmaları faydalı olacaktır. 

Bu müzakerelerinin neticesinde, Kamu İkti
sadi Teşebbüslerinin hukukî, idari malî ve tek
nik bakımlardan umumi görüş ve tavsiyelerimizi 
arza çalışacağım. 

Ancak, bu konulara girmeden önce şu hu
susları açıklamak isterim ki defter kaydı 
54 milyar lira olan, hali hazır rayiç kıymeti 
160 milyara varan İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin 1959 - 1963 yılları içindeki kârı 3 754 «di
yardır ve 1.053 milyar da zarar etmiştir Yani 
safi 2.701 milyar kâr olmuştur. Bugünkü ka- I 
nuni banka faizinin asgari haddini, % 10 lan ı 
alacak olursak, rayiç fiyatı üzerinden 160 mil
yar liranın, senede 16 milyar liradan beş sine
de 80 milyar lira kâr göstermesi ieabetmektedir. 

Bugünkü birikmiş sermayenin azlığı ve yatı
rım finansmanın yetersizliği imkânsızlık muva
cehesinde, millî servet olan Kamu İktisadi Te

şebbüslerinin, bu gayrirantabl, kârsız durumları 
üzerinde, millet olarak hassasiyetle eğilmemi;'; 
icabeder. Türkiye plân içinde kalkınmayı artık 
esas olarak ele almıştır. Bu itibarla bu müesse
selerin mutlak olarak rantabl duruma geçmeleri 
iktiza eder. Bu itibarla bugüne kadar kurulan 
koalisyon Hükümetleri yani 1961 yılında kuru
lan birinci koalisyon bugünkü koalisyon kadar 
bütün programlarında karma ekonomiyi esas I 
olarak almışlardır. Karma ekonomi Anayasa
nın ruhunda da mündemiçtir. Binaenaleyh, kar- I 
ma ekonominin kurulları dışına çıkacak her lıan- I 
gi bir partiyi Mecliste görememekteyiz. Ama I 
bugünkü karma ekonominin kurallarının dışın- I 
da cereyan eden fikir münakaşası bu dem okra- I 
tik düzene tevcih edilmiş vaziyettedir. Bunlar 
haklı mıdır, haksız mıdır, zaman gösterecektir. 
Ama bizim inancımız, bugün karma ekonomi esa
sına dayanarak kalkınma plânı ile bu memleko- I 
tin kalkınacağına inanmaktayız. I 

Çok muhterem arkadaşlarım, şunu arz etmek I 
isterim ki, bu noktaya gelince, geçirdiğimiz uzun I 
devrelerden sonra, bilhassa ihtilâlden bu tarafa I 
siyasi demokrasi sistemimiz muvaffak olmıı^ I 
artık bunun üzerinde daha hiçbir kimsenin (VI I 
uzatamıyacâğı bir vaziyete gelmiştir. Bu Türk | 
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Milleti için, Türk gençliği için, Türk Ordusu için 
büyük muvaffakiyet ve mesut bir neticedir. Bu
nu böylece kaydetmek lâzımgelir. 

Bunun yanında karma ekonomi yani iktisadi 
demokrasi, sosyal demokrasi, geri kalmış bir 
memleket karakterini taşıyan Türkiye'de pek 
tabiidir ki, birçok imkânsızlıklar içinde bulun
maktadır. Bu demek değildir ki, Türkiye kal-
kmmıyacaktır, Türkiye başka bir sistem peşine 
gidecektir. Biz çok partili hayat içindeyiz. Bü
tün partilerin ideali bu demokratik düzen içinde 
sosyal ve iktisadi kalkınmamızı yapacağımız 
yolundadır. Bunun karşısında yeni fikirler par
ti dışında, bütün partilerin dışındaki fikirler 
karma ekonominin bir kolu olan özel sektöre 
tevcih edilmektedir. Haklı veya haksız ama 
tevcih edilmektedir. Fikir olarak tevcih edil
mesi yolu özel sektörün bu yatırımı kendi kârı
nı düşünerek memleket ekonomisine faydalı ola
maz. Binaenaleyh yatırımları toplumun ihtiyaç
larını karşılamaktan âcizdir. 

Evet arkadaşlar bir karma ekonomi içinde
yiz, özel sektörün durumu şu hudutla belirtile
cek, Devlet sektörünün durumu şu huduttadır. 
Önümüze getirilen 449 sayılı Kanunun şümulü 
içinde, muvakkat 1 nci maddesinin mânası için
de, tesbit edilmiştir. Binaenaleyh bu fikirlerde 
bulunan arkadaşlarımıza Parlâmentodan, bu 
kürsüden onlarla beraber olmadığımızı ve on
ların fikirlerinin yapıcı olmadığını ifade etmek 
mecburiyetindeyiz. Biz Türkiye'nin iktisadi de
mokrasisinin, sosyal adaletin kalkınma plânı 
içinde temin edileceğine inanmaktayız. Bu, mev
cut yatırımlarımızın daha verimli sahalara tev
cihi ile ve devletçiliğimizi, zarar eden devletçi
lik kollarımızı sınırlandırmak suretiyle, kalkın
ma plânımızın stratejisindeki hızı artırmak sure
tiyle, temin edileceğine inanmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada Sayın Ah
met Yıldız arkadaşıma ve Tunçkanat arkada
şımın fikirlerine temas etmek isterim. Kendileri 
bu kürsüden özel sektörün Erzurum'daki son 
teklifini kıymetlendirmeye çalıştılar. Biz de 
bu istikamette bir iki cümle ifade etmek iste-
riz. 

Muhterem arkadaşlarım, Emekli Sandığı 
hakkında kabul ettiğimiz kanunla Erzurum hak
kındaki teklif aynı mütalâa edilmemektedir. 
Tunçkanat arkadaşımız aynı konuyu aynı şekil
de müdafaa etmişleridir. Biz gözümüzü Garba 

— 548 — 



O. Senatosu B : 95 
çevirdiğimiz zaman, İtalya'da son hâdiseyi tet
kik ettiğimizde göreceksiniz ki İtalya gibi eko
nomi bakımından ileri bir memleket olan Cenu
bi italya'da geri kalmış bir kısım olarak, bölge 
olarak yeniden bir yatırım ve tercih hakkı tanın
mıştır ve burada vergi muafiyeti, Erzurum'da
ki özel sektörün tesbit etmiş olduğu konular 
aynen orada da vardır. Orada böyle bir soy dü
şünülmüyor da Erzurum'da mı düşünülüyor? 

Muhterem arkadaşlarım, biz burada özel sek
törün müdafii değiliz. Biz karma ekonominin 
müdafiiyiz. Biz karma ekonomide bu sektörle
rin bir vücudun sağ ve sol kolu gibi olduğuna 
inanıyor ve bunu müdafaa ediyoruz. Binaena
leyh bu kollardan bir tanesinin müdafii oldu
ğunu ifade veya beyan eden arkadaşlarımıza 
biz de pek tabiî cevap vermek isteriz. Şimdi 
dediler ki, Devlet her şeyi hazırlasın buyurun 
Erzurum'a gelin dediler. Muhterem arkadaşlar 
gitmezse sorarım size ne olacak, geri kalmış 
ve iktisadi faaliyetlerini icra ederken bu özel 
sektörler şayet Erzurum'da kurulacaksa, bir
çok ihtiyaçları olacaktır, Devletin yerine geti
remediği. Ama buna rağmen dİ3rorlar ki, biz 
bu şeye talibiz. Ne yapacağız? Bir vergi in
dirimi veyahut az faizli bir kredi sağlanması, ^u 
veya bu.... 

Muhterem arkadaşlarım, özel sektör.bu y->!n 
gitmediği takdirde siz bu muafiyet devresinden 
sonra onlardan vergi almak imkânını bu!abili
misiniz? Bulamazsınız. Ama o yola gidip mu
ayyen bir muafiyet müddeti tanıdıktan sonra 
muafiyet müddeti bitecektir. O vakit de Devlet 
olarak, millet olarak bundan faydalanacaksınız. 
Ve orada iktisadi faaliyet dol ayı siy] e de vatan
daşlara vergi ödeteceksiniz. Binaenaleyh, bu 
akımın ve bu fikrin karşısında olmanın mem
leket menfaatine olmadığı kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, bu konuda karma eko
nomi hususundaki düşüncelerimi kısaca arz et
tikten sonra İktisadi Devlet Teşebbüslerinin 
re organizasyon konusuna temas edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar büyük bir heyecan 
ve ümit ile 440 sayılı Kanunu hazırladık. Ve 
bu kanunun tatbikatında İktisadi Devlet Te
şebbüslerinin muvaffakiyetini görmekteyiz. Bu 
kanunun tatbikatı, onları prodüktiviteye kârlı
lığa, verimliliğe götüreceğine inanmaktayız. B-; 
müzakerelerin sonunda da bu inancımızdan dön
müş değiliz. Ama 440 sayılı Kanunun muvak-
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kat birinci maddesinde tadadedilen hususların 
süratle yerine getirilmesi lâzımdır. Her ne ka
dar kanun bir vâde, bir müddet vermişse de 
yani iki senede bu iktisadi reorganizasyon ko
mitesinin vazifelerini yerine getireceğini zikret-
mişse de, bugün bu müddetin bitimine dokuz ay 
kalmıştır. Muhterem arkadaşlar, bu komitenin 
\azifesinde bu kanunun tatbikatını görmekte
yiz. Onun için bu komiteyi süratle vazifelerini 
yerine getirmeye davet ederiz. Komite vazife
lerini yerine getirdiği zaman göreceğiz ki, vazi
felerinin tadadında şu hususlar görülmektedir 
ve bunların biran evvel ifasını rica ederiz. İkti
sadi Devlet Teşebbüslerinin intibak ve salâhiyet 
Kanunu teşekküllerini tesbiti, teşekküllerin fa
aliyet konularının tesbiti, tasfiye edilecek te
şekküllerin tesbiti. 

Muhterem arkadaşlar, görülüyor ki, tasfiye 
edilecek Devlet teşekküllerini burada kanun 
zikretmiştir. Şu halde biz devletçilikten sarfı
nazar ediyoruz. Acaba bunun tasfiyesinde şöy
le olur böyle olur diye bu kadar şümullü bir soy 
içinde bunu düşünmemiz icabeder mi? Eğer haki
katen bu teşekküller zarar ediyorsa bunun tas
fiyesi lâzımdır. Çünkü bu tasfiye edilmediği za
man ona yapılacak masraf ve yatırım ekono
mik olmamaktadır. Bu tasfiye türlü türlü ola
bilir. Komisyon bunu görüşecektir. Zarar eden 
iktisadi müesseselere belki de talip çıkacaktır, 
kiraya tutulacaktır. Zarar eden müesseseler 
kira ile kârı olacaktır. Bu sistemi pek tabiî ko
misyon tesbit edecektir. 

BAŞKAN —- Sayın Buladoğlu, biz tahdidi 
Divan olarak kendiliğimizden kaldırdık. Heye
ti Umumiyenin reyini dahi almadık, vaktimiz 
vardır diye. Üç arkadaş daha konuşmak istedi. 
Müzakere uzıyacak ise haliyle öğleden sonraya 
kalacak. Her arkadaş kendiliğinden tahdit kor-
sa öğleden evvel bitiririz. 

ŞEVKET BULADOĞLU (Devamla) — Ko
nuşurken tahdidi fazlaca yapıyorum. 

BAŞKAN — Bir ricadan ibaret, isterseniz 
iki saat konuşabilirsiniz. 

ŞEVKET BULADOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, şimdi İktisadi Devlet Teşek
külleri hakkındaki diğer temenni ve görüşleri
mize kısaca, madde madde temas etmek isteriz, 

Diğer bâzı Devlet teşebbüslerin de hususi 
sektöre devri konusunda bir karar almacaksa, 
bunun da evveliyetle reorganizasyon komitesi-
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nin incelemesi ve bir kanunla devri iktiza eder. I 

440 saydı Kanunla İktisadi Devlet Teşek- I 
küllerinin ticari faaliyetlerinin yürütülmesinde, I 
fiyatlarının tesbitinde ve diğer birçok husus- I 
larda geniş yetki tanınmış ve fakat 5 Yıllık 
Kalkınma Plânına göre, Devlet İktisadi Te
şebbüslerinin takibcdecekleri millî iktisadi poli
tikasının sınırları içinde, faaliyet sahaları esaslı I 
surette tesbit edilmemiş, koordinasyon sağlana- I 
mamıştıi'. I 

İktisadi Devlet Teşebbüslerinin Bakanlar I 
Kurulu, Devlet Plânlama Teşkilâtı ve ilgili ba- I 
kanlıkların görevleri arasında yetkiler sarahatle I 
tâyin edilmelidir. I 

Birçok arkadaşlarımız, Kamu İktisadi Teşeb I 
büslerinin siyasi otoritenin müdahalesine mârm I 
kaldığını ve bu tazyikten kaçınılması gerektiği- I 
ni ileri sürdüler. 440 sayılı Kanunun tatbikatı I 
buna imkân vermemesi icabeder. I 

Personel politikası : I 
Bugünkü 3G59 \ e 7244 sayılı kanunlar rnuva- I 

cebesinde, 440 sayılı Reorganizasyon Kanunu 
hizmete ulaştırmak için, personel politikasında I 
bütün Kamu İktisadi Teşebbüslerine uygulana- I 
c.ak umumi prensipler vaz'etmek icabeder. I 

Malî bünye : I 
İktisadi Devlet Teşebbüslerinin malî bünye- I 

lerinin umumi olarak bir sermaye yetersizliği. I 
aşırı borçluluk ve malî bakımdan likide noksan- I 
lığı arz ettiğini göstermektedir. I 

İşletme ve yatırım sermaye noksanlığının ek
seriyetle müşahede edildiğine göre, izalesi lâ- I 
zımgelir. I 

Stoklar : 
Sadece mamulleri değil, hammaddeleri yarı I 

mamulleri re yedek parçaları ihtiva eden stok- I 
larm plân ve döviz tahsisatı eksik durumdadır. I 
Binaenaleyh, bu stokların işletmenin faaliyetle- I 
rine ve ihtiyaçlarına mütenazır şekilde ayarlan- I 
masını tavsiye ederiz. • I 

Değerlendirme : I 
Eskimiş olması dolayısiyle değerlendirme 

mevzuubahistir. İktisadi Devlet Teşebbüsleri
nin bilançolarında, bir de kıymet iktisabı bakı
mından değerlendirme mevzuubahistir. Bunla- I 
ra işletmelerin dikkat etmesi lâzımgelir. I 

Muhterem arkadaşlar, mâruzâtımın başlan
gıcında da arz etmiştim, İktisadi Devlet Teşek- I 
küllerinin durumu iki katagoride toplanmakta- | 
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dır. Biri, kâr edenler. Bir de zarar edenler. 
Bu kâr zarar esasına göre düzenleme komitesi
nin tasfiye plânı tatbik edilmelidir. Bunu da te
menni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, İktisadi Devlet Te
şekküllerinin fazla kapasitesi mevzuu da üzerin
de durulacak bir konudur. İktisadi Devlet Te
şebbüslerinde fazla istihsal kapasitesi mevcut
tur. Sermaye yetersizliği vardır. Borçlanarak 
finansman doğurmak yüksek faiz ödenmesine 
sebebolmnş ve bunun neticesi enflâsyonist tesir
ler meydana gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, İktisadi Devlet Teşeb
büslerinin muhasebe kayıtlarının yeniden pren
siplere bağlanması iktiza eder. Standart bir 
muhasebe sisteminin tesbiti bu işletmeler için 
fiiydalı olacaktır. 

Çok muhterem arkadaşlar, tou işletmelerin, 
yani İktisadi Devlet Teşekküllerinin sigorta 
kurmaları, 'kendi kendine bu sigortaları yani 
topluca İktisadi Devlet Teşekkülleri camiası 
kapsamına alınacak bir sigorta ıkurulması fay
dalı olacaktır. Sosyal hizmetlerin yerine geti
rilmesi bakımından bu müesseselerin büyük 
rolleri mevcuttur. Fazla ve müsmir, rantabl ya-
tiri-mlar.il tahakkuku için fiyatlar yükseltil
melidir. İktisadi Devlet Teşekküllerinde haki
katen müsmir veya rantabl yatırımlar mev
cutsa, bu husustaıki emtiaların fiyatlarının 
yükseltilmesinde fayda mütalâa etmekteyiz. 
Bu şekilde iktisadi sebepler mevcut olmadık
ça fiyat tadiline gidilmemelidir. İktisadi Dev-
lot Teşekküllerinin bâzıları kârlı ve bâzıları
nın zararlı olanların ve az verimli olanların 
da daha fazla verimli olanlara destekletti ril-
memesi Yani verimli bir iktisadi Devlet Te
şekkülünün verimsiz olan İktisadi Devlet Te-
şokkülünü desteklendiıilmesi doğru değildir. 
Bu hatalı bir harekettir. 

Muhterem arkadaşlar, Devlet Yatırım Ban
kasının tatbikata girdiğinden bugüne kadar 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin proje tahak
kuk ve tekliflerini bu 'bankanın tedvin etme
si dolayısiyle çok faydalı olduğunu mütalâa 

• etmekteyiz. Eskiden Kamu İktisadi Devlet Te
şekkülleri, Amortisman Sandığından alabildi
ğine kredi alırken, teklifler bu kadar geniş 
iken bugün yaptıkları teklifi Devlet Yatı
rım Bankası eğer verimli ise karşılamakta
dır ki bu büyük bir anlayıştır. İktisadi Dev-
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let Teşekküllerinin rantabl duruma geçmesin
de büyük âmil olacaklardır. Bu hususta ken
dilerini tebrik ederiz. 

iktisadi Devlet Teşekküllerinde düşük iş
letme verimine sebebolan âmili kısaca suna
cağım. Bâzı İktisadi Devlet Teşebbüslerinde faz
laca istihdam gömlmektedir. Fazla istihsal 
kapasitesi mevcudolduğunu arz etmiştim. Ser
maye yetersizliğini keza yine arz etmiştim. 
Bu hususların telâfisi lâzımgelir. 

Muhterem arkadaşlar, fazlaca sabrınızı 
suiistimal etmeden sözlerimi keserken Devlet 
İktisadi Teşebbüsleri 'mensuplarının Karma 
Komisyonu raporunun ışığı altında bu müza
kerelerde yapılan tenkid ve temennileri göz 
önüne almak suretiyle vazifelerinin memle
ket için ne kadar önemli bir mahiyet taşıdık
larının idraki içinde 'kendilerine muvaffaki
yetler dilerim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bir kifayet takriri vardır bu
nu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Mevzu açıklanmış ve zamanda kalmamış ol

duğundan müzakerenin kifayetinin oylanma
sını arz ve teklif ederim. 

İzmir 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Efendim 
sırada kaç ıkişi vardır. 

BAŞKAN — Daha üç arkadaşımız vardır. 
Kifayet kabul edilmezse öğleden sonra topla
nacağız. Böyledir, saat budur, dakika budur, 
ve bu karar Heyeti Umumiyenin kararıdır. Ki
fayeti oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... 3 e karşı 18 oyla kifayet ka
bul edilmiştir. 
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Şimdi sırada olan Sayın Sabahattin Orhon'a 

söz vereceğim, son söz üyenindir diye. Komis
yon söz istiyor mu efendim? 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ BAŞ
KANI BAKİ GÜZEY (Bursa) — İstemiyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon istemiyor, Hükümet 
te 'İstemiyor. Sayın Orhon da belki istemiyecek-
tiı\. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Vaz
geçtim efendim. 

BAŞKAN — Sayın ön al diyorlar ki bana 
sataşma vardır. Ben de sataşma olmad ğı ka
naatindeyim. Satagma olduğu hususunda di
reniyorlar. Bu hususu oylarınıza sunacağım. 
Sataşma olduğunu kabul edenler... Kabul et
miyenler... Sataşma olduğu iddiası reddedilmiş
tir. 

Şimdi bir teamül olarak, Divanın fikrini 
•ırz ediyorum. Divan raporun ve bilançonun tü
münün oylanması fikrindedir. İçtüzük ve 468 
sayılı Kanunda yine bir hüküm yoktur. Umu-
tıi gelenek, umumi hukuk kaidelerine göre 

böy-le olacağı icabettiği kanısındayız. Bu şe
kilde oylarr.nıza arz ediyorum. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis-
y mu raporunu, bu rapora müstenit bilanço, 
kâr ve zarar hesaplaımın tümünü tasvipleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Tümü kabul edilmiştir. 

öğleden sonra nisap olması ihtimalini Baş
kanlık Divanı mütalâa etmemektedir. On gün
dür Senato müstemirren çalıştığı için öğleden 
sonra nisap temin edileceği kanısında deği
liz. Bu itibarla 15 . 6 . 1965 Salı günü saat 
15,00 te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 13.00 
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