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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu Başkanlık Divanındaki değişikliğe dair 
adı geçen Komisyon Başkanlığı tezkeresi okun
du, bilgi edinildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu iktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 12 . 5 . 1964 
tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ge
reğince hazırladığı Kamu İktisadi Teşebbüsleri
nin (1964 - 1965 - 1966 faaliyet yılları) deneti
mi sonuçları hakkındaki raporun tümü üzerin
deki görüşmelere devam olundu. 

12 Ekim 1968 Cumartesi saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşime saat 19,00 da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Macit Zer en 

Kâtip 
Hatay 

Enver Bahadırlı 

Başkan 
Başkanvekili 
Sırrı At alay 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 

Kâtip 
Yozgat 

Sadık Artukmac 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Nahit Altaıı (Çanakkale), Ömer Ucuzal (Eskişehir) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, 67 nci Birleşimi açıyorum. Ve görüşmelere devam ediyoruz. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin (1964 - 1965 - 1966 faaliyet yıl
ları) denetimi sonuçları hakkında rapor (3/681) 
(S. Sayısı : 1131) (1) 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Halil öznıen'de, 
buyurunuz. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, fasla konuşmak 
suretiyle sizleri rahatsız etmek istemiyorum. 
Yalnız bir - iki mühim noktaya dokunmak ve 

(1) 1131 S. Sayılı basmayazı 10 . 10 . 1968 
tarihli 65 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

Yüce Senatoya arz etmek benim için yerine geti
rilmesi icabeden bir vazife olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, ben bilhassa Zirai Do
natım Kurumunun gübre mevzuundaki tutumu 
ile Ziraat Bankasının zirai krediler, kooperatif
ler mevzuundaki tutumunu Yüce Heyetinize arz 
edeceğim. 

Sayın senatörler, zirai kredi kooperatiflerinin 
ihtiyacı 3,5 milyar liradır. Buna karşılık veri
len miktar ise 1 milyar 181 milyon liradır. Güb
re için verilen 4 milyon 691 bin lira hesaba katı
lırsa o saman 172 milyon da plasmana gidilmiş 
durumdadır. 

Muhterem arkadaşlarım, deplasman duru
mundayız, elimizde olan ihtiyacı kâfi miktarda 
gekniyen paraların hepsini harcamışız ve 172 
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milyon da deplâsmana gitmiş durumdayız. Zirai 
kooperatiflerimizin durumu budur. Biz hâlâ zi
rai kredilerden para istiyoruz ve sayın bakanları 
her gün rahatsız ediyoruz. Bir küçük misâlini 
arz etmeme müsaadenizi istirham edeceğim. Bun
ları Yüce Senatonun üyeleri ve değerli arkadaş
larımız bizim ağzımızdan dinlerler ve bilirlerse 
daha iyi neticeler alacaklarına inanıyorum. 
Çünkü, dünkü konuşmaları dinlediğim zaman ar
kadaşların yapmak istediklerini, memlekete hiz
met etmek istediklerini gözümle gördüm ve buna 
inandım, Hakikaten bu kürsüde birbirimizi ye
memeliyiz, burada çekişmemeliyiz, lüzumsuz 
münakaşalara dalmamalryız. Ancak memleketin 
âcil durumunu burada konuşmalıyız. 

Değerli arkadaşlarım, küçük misâlim şu : 
Kırşehir'in Çiçekdağ kazası için 4 milyon 561 bin 
lira istenilmiş, buna karşılık 5 milyon 971 bin 
lira harcanılmış, yine 1 milyon 409 bin lira 
deplâsmana gidilmiştir. Düşününüz, bir küçük 
ajans, bir küçük şube istenilen miktar fazlası ile 
verilmiş ve elindeki miktarı harcamış, 1,5 milyon 
küsur lira da deplasman vardır. 

Şimdi arkadaşlar, ben size açık olarak, çok 
açık olarak zirai kredilerin, Zirai Donatım Ku
rumunun ve kooperatiflerin durumunu söyliye-
yim. Yine bu küçük kazadan bahsedeyim ki 
Sayın Bakanım çok daha iyi anlasın. Küçük ka
zanın tohumluk ihtiyacı 3 500 ton. Bunu vere
ceksiniz, köylü hemen mevsim geldiğine göre, 
hattâ geçiyor bile, ekecek. Ne veriyor? 1 200 
ton. 3 500 tona karşılık t 200 ton. Çok rica 
ederim muhterem arkadaşlar, köylünün eline 
50 kilo, 10 kilo, 100 kilo tohumluk mu vermek 
istiyorsunuz? Ve verecekseniz bu tohumlıüuğiı 
lütfen veriniz, zaman geçti. Gübre de aynı va
ziyette muhterem arkadaşım. Beş yerde olmak 
üzere Zirai Donatım Kurumu bölge açmış. Güb
reyi verecek, bu gübreyi köylü alacak ve işte 
zaman geldi, ekecek. Sayın Bakanım, beş yeri 
de gezdim, henüz bir kilo gübre teslim edilmiş 
vasiyette değildir. Kaman Kaymakamı mektubu 
ile bildiriyor, Mersin'den bize gübre vereceksiniz 
üstadım. Sayın Bakanım, Mersin'den bize güb
re vereceksiniz, Mersin'den gübre alacağız, Mer
sin'den alacağımız gübreyi biz ekeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, Kırşehir'in içinde iki 
tane Devlet Üretme Çiftliğimiz var, birisi, Tilki
lik Çiftliği, Devlet Üretme Çiftliği, biri de, Mal-
ya Devlet Üretme Çiftliği. Ben buradan tohum 

isterim Sayın Bakanım. Bana sen ne diyorsun 
şimdi, Konya'nın Altın Ova Çiftliğine gidecek
sin, oradan getireceksin. Ben oradan getirdi
ğim zaman 80 kuruşa buradan alırken 115 kuru
şa burada mâl olacak. Geçen sene de aynı yola 
gitmiştiniz, hatırlıyacaksmız üstadım, Ceylân 
pmar'dan, Urfa'nın Ceylânpmar'ından ve efen
dim Alpaslan çiftliğinden Orta - Anadolu'ya to
hum getirtmeye gayret ettiniz yüzonbeş kuruşa 
tohumluk aldık ve ektik. Bize Malyo çiftliğin
den ve Tilkilik çiftliğinden lütfen tohumluk ve
riniz yüz kuruşa, seksen kuruşa alıp bunu eke
lim. Durum bu kadar acı. 15 Ekim geldi, bu
gün ayın 12 si. 15 Ekim geldi, köylünün elin
de bugün bir kilo tohumluk mevcut değildir. 
Ve bir kilo da gübre mevcut değildir. Bir hu
susu daha arz edeceğim dünkü sözleriniz kar
şısında. Yapmak istiyorsunuz, hizmet isti
yorsunuz bu durumunuz karşısında bir hususu 
daha arz edeceğim. Ben bu acil vaziyeti tele
fonu açmak suretiyle Sayın Bakan Dağdaş Beye 
bildirdim, bu acıklı durumu aynen Yüce Se
natoya arz ettiğim gibi aynen ona da bildirdim. 
Aldığım cevap şu oldu muhterem arkadaşlarım, 
diyor ki «Ben köylü ile mukavele yapmadım» 
aynen, «her köylüye gübre ve tohumluk vermek 
ihtiyacında değilim.» Bunu benim yüzüme kar
şı söyledi. Şimdi ben istirham ediyorum, Hü
kümet olarak, Yüce Senatonun üyelerinden 
rica ediyorum. Sayın Başbakan Süleyman De-
mirel iki g\m evvel buraya geldi dikkatle kcr-
<disini dinledik. Türk köylüsünün kalkınma a 
lâzımdır diyor, ben de kendisine aynı şeyi söy
lüyorum, Türk köylüsünün kalkınması lâzım
dır, ama böyle kalkmmaz arkadaşlar. Kal-
kındıramazısınız arkadaşlar, Kalkınma Plânınız 
yürümez. Türk köylüsü olduğu yerde sayar. 
Neden mi? Kendisinin de buyurduğu gibi, on 
seneden beri mahsul olmuyor, yağmur yağar
sa malhsul olacak, yağmur yağmazsa mahsul 
yok. Çünkü Hirfanlı Barajından istifade ede
meyiz, oradaki ırmaklarımızdan istifade ede
meyiz, barajlar yapıldı, ama sularından isti
fade edemiyoruz. Henüz bu yola daha gireme
dik, İnşallah gireceğiz. Gireceğiz, ben ümitli
yim, ben bu milletin ilerliyeceğine inanıyorum. 
Şimdi ne olacak bu vaziyette. On seneden be
ri mahsul olmadığına göre ve her sene Ziraat 
Bankası Umum Müdürlüğünün kapısını çalıp 
tecil ettirdiğimize göre, borçları tecil ettiriyo-
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ruz kaç seneden beri. Gübre parasını ödiyeme-
dik arkadaşlar, tohumluk parasını da ödiye-
medik Ziraat Bankasına karşı. Köylü bu sene 
de aç. Şimdi, Senatonun yüce arkadaşları, yüce 
senatörler çok rica ediyorum sizden, bu durum
da Ziraat bankalarının ajanları, şubeleri köy
lülerimize geçen senenin borcunu ödemediniz 
diye bir kilo gübre vermiyor bir, tohumluk bor
cunuzu ödemediniz diye tohum parası vermi
yor iki. Peki muhterem arkadaşlar, bunlar 
hakikat, daha dün konuştum Ziraat Bankası 
Umum Müdür Muavini Selçuk Beyefendi ile, 
aynen aldığım beyanatlara karşı söylüyorum, 
Peki muhterem arkadaşlarım, gübre veraıiye-
ceğiz, borcunu ödemedin; tohumluk da vermi-
yeceğiz, borcunu ödemedin. Arkadaşlar köy
lü ne ekecek mevsim de geldiğine göre. "Ve ça
lışmalarının sayesinde gübre mevsim halledildi 
Türkiye'de. Yani bugün airiık köylü kapınızı 
çalıyor, sizi yatağınızda uyutmuyor illâ güb
re ver, illâ tohum ver diye, ne ekecek tarlasına 
hiç bir şey, gelecek sene bir şey bulamıyacak-
sın, vergi alamıyacaksm, kalkmamıyaeaksın. 
Eğ*er Türk köylüsünü kalkındırmak istiyorsa
nız, Zirai Donatım Kurumunda mevcut birçok 
fuzuli masrafları, Zilraat Bankasında, mevcut 
birçok umumi masrafları, inşallah fıkrası ge
lince daha fazla konuşmağını, anlatacağım. 

Seker şirketlerinde mevcut durumları ıslah 
etmek suretiyle şurada Ankara'mızın hemen di
binde bir şeker fabrikası var. milyonlar afoydr, 
masraflar ediliyor, oradaki masrafları kısmak 
suretiyle resmî arabaları kovalamak suretiyle, 
Arkadaşlar, resmî sıracalarla neler yapılıyor? 
Bunları kovalamak suretiyle oralardan kısaca
ğınız benzinler, masraflar suretiyle ancak köy
lünün tohum parası ve güvre parasını verecek
siniz. 

Sayın senatörler, bir hususu daha arz etme
me müsaadenizi rica edeceğim ve sözlerime son 
vereceğim. Fazla konuşacak vaktim yok. De
ğerli arkadaşlar, Türkiye'de memur sınıfı var, 
bunlara ya hep, veyahut hiç birisine olmaması 
lâzım. Bir Avans Kanunu çıkardınız geçen se
ne, üvey evlât muamelesi yapıldı özel idare
lerle belediyelere, şimdi yine dikkat ettim yi
ne bir üvey evlât muamelesi daha yapıldı. Yahu 
şu Kamu iktisadi Devlet Teşebbüslerini söylü
yoruz hatalarını, kendilerini teşvik etmek isti
yoruz, kısalım fuzulî masraflarını diyoruz, on

lara da verseydiniz. Niçin onlara üvey evlât 
muamelesi yaptınız, bu olmamalı idi arkadaş
lar. Adalet bunu icabettirmez. Türkiye'de dar 
gelirli memur bu Avans Kanununa gözünü dik
ti, bir çok borçlar edindi. Kömürünü ona göre 
aldı, çocuğunun ayakkabısını ona göre aldı, 
borç edindi. Memur da borç altında bugün. 
Burada da İktisadi Kamu Teşebbüsü memurla* 
rm Avans Kanunundan faydalandınlmaması, 
istifade görmemeleri bence en büyük adalet
sizliktir. Esasen muhterem arkadaşlar, Personel 
Kanununu çıkarmadıkça, küçük memuru rahat 
ve huzura kavuşturmadıkça, işçiyi bugünkü du
rumundan biraz daha yükseltmedikçe, memurun 
vaziyetini biraz daha düzeltmedikee Kamu ik
tisadi Devlet Teşebbüslerindeki memurlara da 
bunu vermedikçe sizin rahat ve huzur içinde 
kalmanıza, Hükümetin huzur içinde çalışması
na, Türk köylüsünün ve Türk Milletinin kal
kınmasına imkân ve ihtimal yoktur arkadaşlar. 

Değerli sentörler, tetkiklerime istinaden söy
lüyorum, sizlerden istirham ediyorum, bugün 
Türkiye'de 240 lira ücret ile çalışan, iktisadi 
Devlet Teşebbüslerinde, Zirai Donatım Kuru
munda, bankalarda 360 000 kişi 240 lira ücret 
ile çalıyor. Yedi çocuk babasıdır, altı çocuk 
babasıdır, ekmek parası, kuru ekmek parasına 
yetişmiyor arkadaşlar. Elinizi şakağınıza ko
yunuz, hükümet olarak, Yüce Senatonun üyeleri 
olarak düşününüz buna çare bulunuz, başka 
türlü yürümenize imkân yok. Arkadaşlar, belki 
içinizde benim bu sözlerimi beğenmiyen kıymet
li arkadaşlarımız olacak fakat ben halkın için
den gelmiş, bir köylü çocuğu olarak şu anda 
size bunları görerek ve duyarak anlatıyorum, 
burada palavra atmıyorum. Belki fazla konu
şamıyorum, fazla hatip değilim, hatip arkadaş
larım gibi fazla hatiplik yapamıyorum, ama acı 
hakikatlere parmak basıyorum. Eğer 240 lira üc
ret alan şu iktisadi Kamu Teşebbüsleri içind-ski 
müstahdem ve küçük memurların durumlarını, 
efendim işçilerin az maaş alan işçilerin durum
larını düzeltmezseniz bu acı yaraya parmak 
basamazsanız, Hükümet olarak rahat ve huzur 
yüzü göremezsiniz. Yüce Senatonun üyeleri ola
rak sizler de rahatsız olursunuz. Akşama kadar 
rahatsızsınız biliyorum. Kapınıza, evlerinize 
kimlerin geldiğini, nasıl çalındığını biliyorum 
kapılarınızın. Arkadaşlar rica ve istirham edi
yorum düzeltelim bunu. Âcil ihtiyaçlar var. 

98 — 
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Hepinizi en derin saygılarımla, hürmetlerimle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın özmen, sözünüz bitmiş 
oluyor zaten. Cumhuriyet Senatosunun kürsü
sü esasen palavra atmaya müsait değildir. Hiç 
bir arkadaşımız da burada o tarz üzere görüş
mezler. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Düzelteyim 
efendim. 

BAŞKAN — Şüphesiz, teşekkür ederim. 
Şimdi bu görüşmeleri, siz personelle ilgili olan 
görüşmeleri, Kamu iktisadi Teşebbüslerinin bi
lanço ve netice hesaplarına müesseriyeti dolayı-
siyle söylemiş oluyorsunuz değil mi efendim? 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Evet, düzel
teyim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, rica ederim, 
buyurun. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Sayın arka
daşlar, bir kelime geçmiş, Sayın Başkanın iza
hatına göre, «palavra» kelimesi. Ben onu ha
karet kasdiyle, falan söylemedim. Yani, burada 
fazla konuşuyoruz, fazla lüzumsuz konuşuyo
ruz, birbirimize giriyoruz, çekişiyoruz, binaena
leyh bu çekişmeleri bırakalım, memleketin âcil 
dertlerine parmağımızı basalım ve düzeltelim 
mânasına söyledim. Özür dilerim arkadaşlar. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın özmen'den sonra Sayın 
Fehmi Alpaslan dün sırasını geçirmişlerdi. Bu
gün görüşmek istiyor musunuz Sayın Alpaslan? 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Birkaç 
keiini'3 maruzatta bulunacağım Sayın Başkan. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Baş
kan usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında şüphesiz tekad-
düm eder, buyurun. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, çok önemli bir konuya, kamu iktisadi 
teşebbüslerinin tümü hakkında müzakerelerin 
devam ettiği bir sırada hepinizin belM dikkat 
nazarını çekmiş olduğunu zannettiğim bir husu
sa temas edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, çok mühim olan bu 
konunun hiç olmazsa bütçenin müzakeresi usu
lüne tabi tutularak, hükümetçe daha önceden 
bir geniş takdimi yapılmalı idi. Genel görüşme
ler le bu esasda ve bu genel görüşme istikame
tinde gelişmeli idi. Maalesef böyle olmadı. Hü

kümet Başkanı bir tohumluk konusunda burada 
huzurunuzda, hatırlarsınız iki gün evvel, etraf
lıca bir konuşma yaptılar. Bu kadar önemli bir 
konuyu detaylariyle olmasa bile genel istikame-
tiyle, hükümetin görüşünü de ihtiva eder bir 
esasta izah etmeli idiler. Yani, bu iktisadi dev
let teşebbüslerinin mevcut statülerine, kanun 
imkanlarına göre ve hükümet programının, hü
kümet anlayışının yönünden nereye götürülmek 
istendiğini ne hasıla alınmak istendiğini, Mura
kabe Heyetinin, Yüksek Denetleme Kurulunun 
tesbit ettiği eksiklerin, dokunduğu temennilerin 
nasıl ele alınacağına, nasıl cevaplandırılacağına 
dair Yüksek Heyetinizi tenvir etmesi lâzungelir-
di. Llüzakerelerin de bu esasta toplanması ha
linde değerleri olurdu ve etkili olurdu. Şimdi 
her r.rkadaşımız kendi açısından birtakım ihti
yaçlar içindedir, onları mecburen burada dile 
getirmektedirler. Kamu iktisadi teşebbüslerinin 
hailini ve geleceğini, hükümetin bu husustaki gö
rüşünü öğrenmek istiyorduk. Dün hükümet adı
na sayın hükümet sözcüsü arkadaşımız iyi bir 
konuşma yaptı ama, sadece cevaplara inhisar et
tirdi konuşmalarını. Yani, arkadaşlarımız o hu
suslara temas etmeselerdi, hükümetin bu konu
lardaki görüşünü de ankyamıyacaktık. 

Ayrıca muhterem arkadaşlar, bu kamu ikti
sadi teşebbüslerinin merkez sikleti Sanayi Ba
kanlığında toplanır, Ticaret Bakanlığında top
lanır, Maliye Bakanlığında toplanır. Bunların 
hiçbirisi bugüne kadar bu müzakereleri - bir 
defa gördüm - taMbetmediler. Bu temenniler, 
bu ıstıraplar, bu şikâyetleri, bu tenkidleri sade
ce bir hükümet sözcüsü arkadaşımızın dinleme
si yeterli sayılmaz arkadaşlar. Yani, içişleri Ba
kanının hizmetlerinden şikâyet eden asayişten 
şikâyet eden bir arkadaşımıza bir diğer hükümet 
üyesinin cevap vermesi mümkündür. Bizim sis
temimiz içinde bu mümkün ama, yeterli değil
dir, tatmin edici değildir. Aklınıza bir şey gel
mesin, sayın arkadaşım gayet esaslı, mütecaviz 
olmıyan, muknî bir konuşma yaptılar, Sayın Te
kin Müftüoğlu. Ben o bakımdan mütalâa etani-
yorum. Sanayi Bakanı, Ticaret Bakanı, Maliye, 
Balkanı, bilhassa bu kamu iktisadi teşebbüsleri
nin ilgili bulunduğu bakanların bu havayı te
neffüs etmesi, bu atmosferi kendilerinin müşa
hede etmesi lâzımgeldiği inancındayım. Hükü
met takdimi hususunda bu mâruzâtım birşey 
sağlarsa ben şahsan mutmain olacağım. Gelecek 
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yıl, bütçe gibi bir takdimle bu müzakereler açıl
malıdır ve hükümetin personel politikası, ekono
mik politikası, bu kamu iktisadi teşebbüslerinin 
geliştirilmesi, veya daraltılması görüşünün tüm 
halinde burada dile getirilmesi lâzımdır. Bugü
ne kadar bu yapılmamıştır, hiç olmazsa madde
lere geçildiği zaman, yani müesseselere geçildi
ği zaman bu müesseselerin her birisinde hükü
metin toplu görüşünü öğrenmek ihtiyacındayız. 
Şahsan bendeniz bunu bir ihtiyaç halinde hisse
diyorum. Böyle bir cevap alabilirsek, böyle bir 
izah dinliyebilirsek, o zaman daha etkili, daha 
faydalı, bir müzakere yapmış olacağız. Aksi 
takdirde herkes bildiğini okuyacak, meclislerin 
murakabe fonksiyonu etkisiz kalacaktır, ben za
ten görüyorum, günden güne de bu tesir azalı
yor. 

Arkadaşlar, bî.^ bu müesseseleri yeni kurduk, 
yani bu kamu iktisadi teşebbüslerinin mura
kabesini meclislere yeni aldık. Bunun müessir 
olabilmesi şartlarını, Hükümetin tutumu ile be
raber müştereken düşünmemiz lâzım. Hükümet 
ne düşünüyor? Bu Yüksek Denetleme Kurulu
nun. tenkidleri, temennileri bir müfettiş raporu 
halinde mi kalacak, buna bir müessiriyet ver
mek îâzımgelecek mi, vermiyecek mi? Buradaki 
bu temenniler, mütalâalar sadece politik tartış
ma olarak burada kalacak, müesseselerin işlet
mesinde ve icraatında bir etkisi olacak mı, olmı-
yacak mı? Bunları görebilmek için Hükümetin 
meseleye baştan ciddiyet vermesi ve devamınca 
ilgi. göstermesi, sonunda da hareketini buna gö
re takbih edeceğini, buna göre takibedeceği po
litikayı açıklaması lüzumlu olduğuna inanıyo -
rom, Eıı yapılmadığı takdirde, işte şimdiye ka
dar olduğu gibi, bütçede olduğu gibi iş daha da 
tesirini kaybedecek, alâkasızlıklar artacak ve 
buraya, giden memurlar da hiçbir faydalı mü
talâa, faydalı müessiriyet görmedikleri için ge
lecek yıllarda bu kadar hazırlıklı olmıyacak. 

Bir başka noktayı daha arz edeyim, Denetle
me Kurulunun raporları.. 

FAHMi ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş
kan benim sözümü Hazer Beye mi verdiniz? 

BAŞKAN — Efendini usul hakkında oldu
ğu için kendisine söz verdim ve su dakikaya ka
dar da gerçekten usul üzerinde konuştular. 
Yalnız bir nokta var usul hakkındaki görüşme
ler, mümkün olduğu kadar tenkis edilir. 

MEHMET HAZER (Devamla) — usul hak
kında konuşuyorum. Efendim, ginıdi meselâ ra
porlar var elimizde, Denetleme Kurulu raporu, 
komisyon raporları var. Müesseselerin bunlara 
verdiği cevaplar yok. Bunları her müessese ile 
ayrı ayrı temas edip bulmak lâzım. Temenni 
olunur ki bunların hepsi hazırlıklı bir araya 
getirilmiş olarak yüksek heyete sunulmuş ol
sun, Bunun da buradaki denetlemenin müessi-
riyetini artıracağı inancındayım, bu bir usul 
meselesidir. Bundan sonraki tatbikatta buna 
önem verilmelidir. Bu arz ettiklerimi tekrar et
miyorum. Fakat Hükümetin dikkat nazarını 
çekmeyi ve Yüksek Senatonun da bu konudaki 
etkisinin ancak böyle bir tamamlama içinde 
mümkün olacağını zannediyorum. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Saym Hazer'in getirmiş oldu
ğu usul konusunda, Divanın kanaatini arz edi
yorum. Kamu İktisadi Karma Komisyonunun 
raporu görüşülmeden evvel bir takdim, yapılma
lı mıydı, yapılmamalı mıydı? Yapılsa daha iyi 
olurdu kanaatini Sayın Hazer getirmiş oldular. 
Gerçekten bu raporun görüşülmesi sırasında 
bir takdim yapılır ise, bunun yapılmasına tüzü
ğümüzde mâni bir hüküm yoktur. Bilâkis, ya
pılması şayanı tavsiyedir, Ancak, takdimi kim 
yapar konusunda tereddüt vardır, G-erçekten 
bütçeyi Hükümet hazırladığı ve Hükümet tak
dim ettiği için takdim konuşmasını da Hükümet 
yapmaktadır. Ancak, burada görüşmekte oldu
ğumuz raporu hazırlıyan Hükümet değildir. Bu 
denetimi yapmaya memur edilmiş olan Karma 
Komisyondur. Yani yasama organları adına bir 
denetim yapılmaktadır ve bunun önhazırlığjnı 
50 kişiden müteşekkil olan Karma Komisyon 
yapmaktadır. Binaenaleyh, kanaatimizce Karma 
Komisyon bu raporunun görüşülmesi sırasında, 
ondan evvel bir takdim yapmayı arzu ettiği tak
dirde ki, yerinde olur, bunun yapılmasına mâni 
bir hüküm yoktur kanaatindeyim. 

Buyurun Sayın Devlet Bakanı. 
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-

TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Sayın Baş
kan, saym senatörler, Sayın Hazer bir hususu 
bendenize açıklamak fırsatını verdiği için ken
disine müteşekkirim. Hakikaten mümkündür ki, 
bâzı arkadaşlarımızın zihinlerinde bu müzakere
ler yapılıyor, birçok arkadaşlarımız burada gö
rüşlerini, tenkidierini, temennilerini dile getiri-
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yorlar; acaba bu, tâbiri amiyanesiyle bir havan
da su döğme şeklinde mi kalacaktır. Bunun 
üzerinde parlâmentonun müsmir bir tesiri ola
cak mıdır, diye bir zehaba kapılabilirler. 

Geçen sene Millet Meclisinde yapılan mü
zakerelerde zannediyorum, bu hissin tesiri al
tında bir müzakere açılmıştı. Kamu iktisadi 
Teşebbüsleri hakkında Meclisin görüşlerinin 
tesbit edilmesi ve bunun bir karara bağlanma
sı bir takrirle istenmişti. O zaman Sayın Coş
kun Kırca Meclislerin böyle bir karar ile Hü
kümete empozede bulunamıyacağını icrai yön
den, icra ile alâkalı hususlarda Hükümete em
pozede bulunamıyacağını, bunun kuvvetler ay
rılığı prensibine aykırı bulunduğunu, eğer ha
fızam beni yanıltmıyorsa ifade etmişti. Ve bu
nun üzerine de o takrirler oylanmamış idi. An
cak, Hükümet olarak Sayın Başbakan Yüce 
Meclislerde, Türkiye Parlâmentosunda ilk defa 
yapılan bu tarz bir murakabenin afakî kalma
ması için müzakerelerden de mülhem olarak 
şimdi okuyacağım tamimi bütün teşkilâta ve 
bakanlıklara göndermiştir. Tamim şu; 

«Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tet
kik Dairesi - Sayı 32 - 82/2000, Tarih 14.4.1967 
Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 1959 - 1963 yıl
larına ait bilanço ve netice hesaplan 468 sayı
lı Kanun gereğince Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Genel Kurullarında görüşülerek 
tasvibolunmuş ve yönetim kurulları ibra edil
miştir. Gerek bu görüşmeler sırasında ve gerek 
Yüksek Denetleme Kurulu raporlarında bilan
ço ve netice hesapları hakkındaki hususlar ya
nında, Kamu iktisadi Teşebbüslerinin faaliyet
leriyle ilgili konulara da temas olunmuş ve çe
şitli mütalâa tenkil, tavsiye ve temennilerde 
bulunulmuştur. Bütün bu tenMd ve temenni
ler Kamu iktisadi Teşebbüslerinin kârlılık ve 
verimlilik anlayışı içinde çalışmaları, kalkınma 
plânında ve yıllık programlarında yer alan 
hususlarda gereği gibi faaliyet göstermeleri ve 
ulusal konomimiz daha faydalı olmaları maksa
dına matuf bulunmaktadır. Alâkalı bakanlık
larca bunlar üzerinde dikkatle durulması, Se
nato ve Millet Meclisindeki görüşmelerin ışığı 
altında Yüksek Denetleme Kurulu raporlarının 
değerlendirilmesi gerekir. Murakabenin nor
mal bir icabı olarak serdedilen tenkid ve te
mennilerden beklenilen sonuçların sağlanması 
ancak bu suretle mümkün olur. Bu itibarla, 

Büyük Millet Meclisindeki görüşmelerde ve 
Yüksek Denetleme Kurulu raporlarında belir
tilen hususların alâkalı teşeksküllerdeki tatbi
katının bakanlıklarca yakından taMbedilmesi-
ni tavsiye ve temennilerden yerine getirilemi-
yenler var ise, sebepleri üzerinde durularak 
Başbakanlığa bilgi verilmesini rica ederim.» 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

Görülüyor ki, muhterem arkadaşlarım, Hü
kümet olarak her vesile ile Menlerimize ve
ya diğer vasıtalarla vâki haklı tenMd ve te
menniler gereği şekilde değerlendirilmektedir. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Alpaslan özür düerim 

komisyon söz istedi. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYON SÖZCÜSÜ GÜLTEKİN SA
KARYA (Sivas Milletvekili) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler, hepinizi hürmetle selâm
larım. 468 sayılı Kanunla Türkiye Büyük Mü-
let Meclisince denetlenen Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin 1964, 1965 ve 1966 yıllarına ait he
saplar, mezkûr kanunun 3 ncü maddesi muci
bince yüksek huzurlarınıza getirilmiştir. Ko
misyonumuz, bu hesap incelemelerinde geceli 
gündüzlü ve aylarca çalışmıştır. Raporun tam 
ve mütekâmil bir hale getirilmesi içinde gerek
li bütün gayret gösterilmiştir. 

Ben, Sayın Gündoğan komisyona hitabede-
rek, komisyon eksik iş yapmış ve hataya düş
müştür tâbirini kullandığı için söz almış bulun
maktayım. Hatamızı, yeniden Düzenleme Ko
misyonumuzun faaHyetlerinin ve bu komisyo
nun verdiği raporun alınmadığını ifade etmek 
suretiyle beyan etmişler ve bunu bir eksiklik 
olarak, hata olarak telâkki etmişlerdir. 

Bir hususu arz etmek isterim, Sayın Gün
doğan komisyonumuzun âzasıdır. Ve Sayın 
Gündoğan seçim hariç Kamu iktisadi Devlet 
Teşebbüsleri Komisyonuna hiç iştirak etmemiş
tir. Burada çok güzel fikirler serdetti, şayet 
lütfedip teşrif etmiş olsalardı Kamu İktisadi 
Devlet Teşebbüsleri Komisyonunda bu görüşle
rinin de münakaşası yapılır, bir kısmı nazarı 
itibara elbette komisyonca alınırdı. Aynı za
manda Sayın Gündoğan'ın komisyonda muhale
fet şerhi de bulunmamakta ve bu da raporun 
eleştirilmesinde de ben dikkatle dinledim. Esa-
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sen umumiyetle bu halde oldu. Rapor 1964, 
1965 ve 1966 yıllarının hesaplarını kesinhesap-
lannı, bilançolarını ve bu mevzudaki iktisadi 
görüşleri ihtiva eden tenkid ve bazı şeylerin 
muhtevasını içine alan bir bütün halinde yük
sek huzura takdim edildi. 

Şayet, Sayın Gündoğan komisyona teşrif 
etmiş olsalardı, orada komisyonun yeniden dü
zenlemeden bâzı arkadaşları çağırıp dinlediği
ni, plânlamadan bir heyetin mutlak hazır bu
lundurulduğunu ve birçok müşavirlere de baş
vurmak suretiyle raporu mükellef şekilde tan
zim için gerekli gayreti göstermiş olduğunu 
hissedeceklerdi. Şimdi 440 sayılı Kanunun 
geçici 1 nci maddesi mucibince ele alınan ye
niden düzenleme komisyonu iki yıl faaliyet gös
termiştir. Bu iki yıl faaliyetin sonunda rapor 
vermediği ve neticeyi alamadığı için iki yıl da
ha temdit istemiş. Bu temdit müddeti de ken
disine tanınmıştır. 4 sene müddetle çalışan ve 
bu 4 sene müddet içerisinde faaliyeti bitmiş 
olan komisyonun bütün vazifeleri dün de hu
zurunuzda Sayın Tekin Müftüoğlu Beyefendi
nin arz ettiği gibi bu plânlama heyetine devre
dilmiştir. Bu vesile ile bize gelmiş olan kesin 
ve kati bir rapor yoktur. Ancak komisyonumuz 
bu hususu da nazarı itibara alarak bu mevzu 
üzerinde hassasiyetle durmuş. Yeniden Düzen
leme Komisyonundaki bâzı arkadaşların ve 
plânlamanın görüşlerini de tesbit etmiş bun
dan sonra raporu bu görüşler açısından da dü-
zenliyerek tanzim etmiştir. Bu hususu arz et
mek isterim. 

Sayın Ahmet Yıldız dünkü konuşmasında 
Kanunun 3 ncü maddesi uyarınca bâzı kuruluş
ların tasviyesi mevzuunda bir karar alınması 
icabettiğini ama bu kararın alınmamış oldu
ğunu belirttiler. Halbuki Yeniden Düzenleme 
Komisyonunun asıl gayelerinden bir tanesi tas-
viyeyi icabettirecek kuruluşlar için bir rapor 
vermek ve bu netice alındıktan sonra bu yola 
gitmeyi istihdaf ettiği ve diğer hususta tasfi
yesi icabeden kısımlara ait kanundaki (F) fık
rası da bunu icabettirdiği için ve Düzenleme 
Komisyonu bu raporu vermediğine göre bu şe
kildeki bir tasfiyeye derhal gidilmesi mümkün 
olmamıştır. Esasen gidilmesi sakat bir yol olur
du. Bu itibarla bu da yerine getirilecek bir hu
sus olarak kalmıştır. 

Şimdi komisyonumuz raporunda gerekli bir
çok şeylere temas etmiştir. Bu mevzuda hem 
tenkid yapan hem de yüksek görüşlere iltifat 
eden muhterem senatörlere teşekkür ederiz. 
Rapor tanziminde bâzı tapaş hataları olmuş
tur. Bu raporun çok kısa bir zamanda hazır
lanması aynı zamanda geceli gündüzlü bir ça
lışmada 1 500 sayfalık bir şeyin tekrarından 
dolayı matbu bâzı şeyler olmuştur. Bunların 
tashihi için yerleri geldiği zaman yüksek hu
zurunuzda bunları arz edeceğim. 

Komisyonumuz görüşünü tesbit etmiş ve 
yüksek huzurlarınıza getirmiştir. Gerek Sena
toda gerek Büyük Millet Meclisinde tasvibe 
arz edilmiştir. Tasvip ve karar sizlerindir hepi
nizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Bir noktayı usul yönünden 
ben de tesbit edeyim. Sayın Fikret Gündoğan 
seçimler hariç komisyona hiç gelmemişlerdir 
dediniz. Yanlış anlamadıysam. Şimdi burada 
usul yönünden üzerinde üzerinde durulması, 
tesbit edilmesi lâzımgelen bir noktayı soraca
ğım. Hiç komisyona gelmediğine göre bir iş
lem yapıldı mı? 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ GÜLTEKİN SA
KLAR YA (Devamla) — Efendim, şunu arz et
mek isterim. Komisyona gelmek, komisyonu 
biran izleyip terk etmek bakımından ben bunu 
Umuma Heyete arz ettim. Komisyonu devamlı 
olarak takibetmemiştir bakımından bunu arz 
ediyorum. Başkaca cezai bir işlem yapılmamış
tır. Oylamadan sonra hiçbir imzası yoktur. Ben 
o bakımdan arz ettim. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan buyurun. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Çok muh

terem arkadaşlarım, Kamu iktisadi Teşebbüs
lerinin 1964, 1965, 1966 yıllarına ait faaliyet
lerinin bilançosu tetkikinize arz edilmiş olan 
raporlarda görülmekte ve üzerinde biraz dü
şünme fırsatını vermiş bulunmaktadır. Burada 
bilhassa gruplar adına yapılan görüşmeler sı
rasında teşebbüslerin evvelâ doktriner vasıfla
rı üzerinde gayet geniş malûmat verildi, isti
fade ettik, şahsan bâzılarını okudum, bâzıları
nı dinledim ve bu arada birçok tenkid ve te
menniler yapıldı. Bunlardan büyütülmüş olan
ları olmakla beraber memleketin nefine birer 
görüşün ifadesi olarak değerlendirilirse elbet
te ki, faydalı olacaktır. Biraz evvel Sayın Ba-
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kan da buradaki görüşmelerin her hal ve kâr
da değerlendirileceğini ifade ettiklerine göre 
inşaallah önümüzdeki yıllarda yapılacak ince
lemeler sırasında bu şikâyetler daha azalmış 
bir hale gelir. Benim 1 - 2 noktada mâruzâtım 
olacak. 

Bir defa şahsan bir memnuniyet içerisinde
yim ki, hangi siyasi görüş içerisinde olursak 
olalım, iktisadi Devlet Teşekküllerinin Türki
ye için faydalı müessese olduğu, zaruri mües
sese olduğu, kanaatinde birleşiyoruz. Yarın
ları liberal görüşe sapacak yolunda endişe ile 
mütalâa edilen veya o yolda bir kanaat sahibi 
oldukları izafe edilen gruplar veya yarınları 
Türkiye'nin ekonomik hayatını ve siyasi haya
tını tamamiyle sosyalist bir görüşe bağlamak 
istidadını gösterenler dâhil herkes bu Kamu 
iktisadi Teşebbüslerinin Türkiye'nin bünyesi
nin tabiî icabı olarak yaşaması lüzumunda 
birleşiyor. Bir kere Türkiye'ye eğer sosyalist 
ülke olacaksa o zaman zaten Kamu iktisadi 
Teşebbüsü falan diye bir şeye lüzum yok. Dev
letin sultasında mesele halledilir. Benim nâçiz 
kanaatime göre. Kendisini sosyalist takdim 
edenlerin Kamu iktisadi Teşebbüslerini methü-
sena etmeleri için sebep yoktur. Çünkü sosya
lizmde Kamu iktisadi Teşebbüsü olmaz. Lâfı 
olabilir ama kendisi olamaz. Çünkü zaten ora
da her şey devletin elindedir. Binaenaleyh, kâr
lılık, verimlilik ve saire esası içerisinde bir ay
rıca hükmi şahsiyet vermek suretiyle müesse
selerin çalışması mevzuubahsolamaz. Libera
lizmde iflâs etmiş bir müessese halinde dün
yada en çok liberal görünen ülkeler dahi artık 
bunu gerçekleştirme imkânından yoksun hale 
gelmişler. O halde Türkiye'mizde bu iktisadi 
Devlet Teşekküllerini içinde bulundukları zor 
şartlardan kurtarmak; kendilerine arız olan 
bâzı rahatsızlıkları bertaraf etmek suretiyle 
aziz milletin hizmetinde daha faydalı daha ve
rimli bir hale getirmenin çabasında birleşiyo
ruz, anlamını elde ettim ve bundan şahsan 
memnunum, işte bu haleti ruhiye ve bu görüş 
içerisinde ben bugün 440 sayılı Kanunun bizim 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin iyi çalışması 
için kifayetli bir kanun olmaktan kısa zaman
da çıktığı kanaatini taşıyorum. 440 sayılı Ka
nunu hazırladığımız zaman bendeniz komisyon
da sözcü olarak çalıştım, iyi görüyorduk yahut 
daha bir yenilikti, bir imkânlar silsilesi işin 
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içinde yatıyor diye düşünüyorduk. Ama za
manla anlaşılıyor M, bu kanunla iktisadi Dev
let Teşekküllerini istediğimiz şekilde yürütmek 
mümkün olmıyacaktır. Aksak tarafları vardır. 
Bir kere başlıca aksaklık şurada arkadaşlar. 
Meseleleri hangi prensibe bağlarsak bağlıya
lım. Ve ne kadar elektronik beyinler icat eder
sek edelim. Yahut biz edemiyeceğiz ama dün
ya icat ederse etsin iş yapacak olan insan mal
zemesidir. insan gücüdür. O halde bir, bu ikti
sadi Devlet Teşekküllerinde çalışan insanları 
halâ Devlet memuriyeti zihniyeti içerisinde ba
rem esaslarına tabiî çalıştırmaya devam eder
sek böylesine bir insandan müdebbir bir tüccar 
gibi hareket neticesini beklemek kanaatimce 
hayaldir. Bir tarafta adamı barem esası içeri
sinde çalıştıracaksın. Memur olacak hem de ba
remin bâzı imtiyazlarından da mahrum. İM ay 
hasta oldu mu, kaç senelik memur olursa ol
sun hemen emekliye sevk edeceksin. Ondan 
sonra birçok sosyal haklardan istifade etmiye-
cek. Asıl çalışan kütle. Başına getireceğiniz 
adama verebileceğiniz para birçok ahvalde 
mahdut, muayyen olacak ondan sonra kârlılık 
ve verimlilik esasına göre kurulmuş «Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Türkiye'nin bütün mese
lelerine el koyacaktır» bunu kabil görmüyo
rum. Böyle yapmazsak bugün şikâyet ettiği
miz meseleler vardır. Meselâ benim şahsan Ka
mu iktisadi Teşebbüslerinin hemen hemen her 

dalında masrafçı bir halde bulunduğumuzdan 
şikâyetim vardır. Lükse kaçtığımızdan şikâye
tim vardır, hangi daireye gidersek gidelim, var
dır arkadaşlar. Yani bu memleketin evlâtları 
olarak elbette ki, bir umum müdürün bir mu
avininin gayet rahat bir yerde oturmasını, alt
larında arabalarının olmasını, imkânlara kavuş
masını hepimiz istiyen insanlarız. Bunu çok 
gören bir insan değilim, hem de hiç değilim. 
Ama bu fakir milletin içnde bulunduğu şartla
rı dikkate alırsak iktisadi Devlet Teşekkülle
rinde lüks vardır. Ve lüzumsuz masraflar var
dır, millet bunu görüyor ve bundan ötürü de 
o kendisinin saf, temiz sağ duyusu içerisinde 
bâzı mânalar çıkarıyor. Bundan istifade etmek 
istiyen ard maksatlı kimseler de işte milletin 
de gözünde olan bâzı meseleleri büyütmek su
retiyle bu millî müesseselere karşı - hoş devle
tin her dalında bu mevzuubahis ya, şimdi bu 
mevzuu görüştüğümüz için arz ediyorum - bun-
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lara karsı bir reaksiyoner hareketin doğması 
çabasını gösteriyor. Onun için bu vesile ile bil
hassa Parlâmentonun huzurunda ve konuşma
larımızı dikkate alacağını beyan buyuran Hü
kümete de meseleyi götürmek suretiyle bu 
lükse bir son vermenin yolunu aramalıyız. 

Ne oluyoruz arkadaşlar, bir sayın umum 
müdür, üç tane odadan geçtikten sonra otuz 
kişinin rahatlıkla oturabileceği bir yerde ra
hatlıkla oturmayıp da ufacık bir yerde otursa 
ve oradan direktiflerini verse acaba şahsiyetin
den bir şey mi kaybedecek? Hiçbir şey kaybet-
ıniyecek. Hattâ benim nazarımda çok büyüye
cek, tarih nazarında büyüyecek, millet naza
rında büyüyecek. Ben ismini vermiyeceğim; 
geçenlerde bir umum müdürün yanına girdim, 
yeni yapılmış bir binada; tüylerim ürpertti ya
ni. Bir sürü kira vereceğiz burada bütçeden 
devlet daireleri için, otuz yerde ayrı ayrı pe
rakende oturmalar olacak. Orada hemen hemen 
bizim bu salonun genişliğinde bir umum mü
dürün makam odası var. Türkiye için bu yok 
efendim, yok. Türkiye bunun adamı olmakta 
henüz yer alamamış, ondan uzağız. O halde bu
rada hazır bulunan temsilciler veya bizzat 
umum müdürlerin huzurunda kendilerinden ri
ca ediyorum, bu Hükümetin falan yapacağı iş
ler değildir. Yani şimdiye kadar gelmiş ve bun
dan sonra gelecek hükümetlerden herşeyi bek
liyorsak kolay kolay bu işlere kavuşamıyaca-
ğız. Biraz kendilerini toplasınlar. Kendileri, 
kendilerini yetiştiren cemiyete baksınlar, ve 
bir çeki düzen versinler. 

Falan yerde, falan yerde serpiştirilmiş olan 
oturumları bir yere topluyorum diye bir ha
rekete getirebilirlerse iyi olur. Hem müessese
ye hizmet etmiş olurlar hem de örnek verme 
mevzuunda bu millete büyük hizmet etmiş olur
lar. Millî kuruluşların başındaki zevat olarak 
kendilerinden bunu kemali samimiyetle huzu
runuzda istirham ediyorum. 

Sonra, arkadaşlar elimize gelen raporlarda 
benim şahsan dikkatimi çeken şu: Yüksek De
netleme Kurulu ciddî surette meselelerle meş
gul olmuş. Komisyon raporlarının hazırlanma
sında da büyük gayretler içerisinde bulunduğu 
hattâ birinci derecede iş gördüğünü hepimiz 
itiraf edelim. Şimdi bu kadar faydalı hizmet
ler yapan, tenkidler ortaya koyan Yüksek De
netleme Kurulunun bu raporları acaba nasıl 
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değerlendiriliyor. Tedbirleri alınıyor mu, alın
mıyor mu bunu bu raporların bünyesinde iyice 
tetkik fırsatını bulamadım. Denetleme için sek
törlere girdiğimiz zaman da arz etmek müm
kündür. Bir müesesede Etibankta 1964 sene
sinde Rabat Müessesesine göztaşını ucuza sa
tabilmesini temin zımnında ucuz bakır verili
yor ve ondan dolayı da tabiatiyle müessesenin 
aktifinde, benim memleketim olan Artvin'de 
Murgul'daki bakır fabrikasının aktifinde ek
silme oluyor. Bunu güzel bir şekilde tenMd et
mişlerdir ve 1965 bütçesine bakıyoruz, 1965 bi
lançosunda bundan şikâyet yok. Lâfı edilme
miş. Acaba kalktı mı yoksa «bu bir zarurettir, 
nasıl olsa olacaktı mı» dendi onu bilmiyorum. 
Bilmiyorum ama gönlüm ister ki, Yüksek De
netleme Kurulunun memleketin güzide insanla
rını bünyesinde toplıyan bu kurulun, tamamiy-
le müesseselerin iyi bir şekilde işlemesini te
min zımnında ortaya koyduğu fikirler değer
lensin. 

«Bunu Parlâmentonun tetkiki kâfi derecede 
değerlendirir» dersek birbirimizi aldatmış olu
ruz. Bunu evvelâ mesuliyet duygusu içerisin
de bizzat müesseseler, teşekküller, teşebbüsler 
kendileri yapacak ve ondan sonra da bunlara 
istikamet verecek olan Hükümetin yapması lâ-
zımgelecek. Bu konuda bizi tatmin eden bir 
malûmatın Hükümetten verilmesini bilhassa is
tirham ediyorum. 

Çok şeyler söylendi, ben de bir noktaya 
daha temas ederek huzurlarınızdan ayrılaca
ğım: Gerçi serbest mekanizma içerisinde para 
piyasasının işlediği yerlerde elbette M, bunun
la alâkalı teşebbüsler olacaktır. Yalnız bu son 
zamanlarda birçok kimsenin dikkatinden kaç-
mıyan ve bize de bir nevi şikâyet olarak gelen 
bir vaziyet vardır. Hususi olan kısımları var
dır, bir de iktisadi Devlet Teşekkülleri meya-
nında bulunan bankalarımızı ilgilendiren kı
sımları vardır. Devamlı olarak banka şubeleri 
açılmakta; İsviçre'de saat mağazaları ve ban
kalar, Türkiye'de de bankalar ve kahveler ha
line iş dökülüyor. Bu eğer istihdam inıikânlaruıı 
artırmak, iş sahası açmak, servis faaliyetlerini 
artırmak için ise «memlekette işsizlik vardır, 
binaenaleyh, hiç olmazsa bankalarımız bu yol
dan iş temin ediyorlar, sağ olsunlar» deriz. 
Kendilerine o yolda müteşekkir olmaya çalışı-
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rız. Yok böyle değil de bu işlerin bir kontrol
süzlüğü, murakabesizliği, tıpkı kahvelerimizin 
istemesindeki gibi bir mâna taşıyorsa, milletin 
gözüne batan bir mevzudur. Biraz daha dikkat
li olalım. 

Şurada bizim Meşrutiyet Caddesinde 6 - 7 
tane banka şubesi açıldı. Bir caddede ve kenar 
bir yerde altı - yedi tane banka şubesi. Bugün 
sabahleyin oradan gelirken bir kıymetli ikti
satçı arkadaşım, «şunları gördükçe Türkiye'
nin istikbalinden endişe ediyorum» gibi lâf et
ti bana. Ben de onun için bunu huzurunuzda 
ifade ediyorum. Mesul arkadaşlarımızın dikka
tine meseleyi g'ötürüyorum. 

Müesseselerin başında bulunan arkadaşları
mız da, yalnız müesseselerin değil, yalnız eko
nomik görüşlerini değil, bu memleketin içinde 
bulunduğu şartları da değerlendirirlerse zan
nediyorum ki, bu iktisadi Devlet Teşekküllerin
den beklenen ümit gerçekten yerini bulur. Ve 
kendilerine milletçe verilen diğer sıfatlar filân 
arkadaşlar gelip geçer. Bugün Genel müdür, 
yarın Başvekil v. s. bütün bunların hepsi gi
der. Fakat milletin bir takdir hükmü vardır, 
milletin bu takdir hükmü milletin hayrına ça
lışacak insanlarla daima beraber olacaktır. 
Şimdi tenkid edilen tarafları olmakla beraber 
millet elbette ki, daha iyi verenlere karşı müte
şekkirdir, minnettardır ve yarın da daha çok 
minnet toplıyaoak bir halde olsun diye bu 
bu temennilerimi arz ediyorum. 

Başarı dileklerimi sunmak suretiyle hepini
ze saygılarımı arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gerek grupları adına gerekse 
şahısları adına söz istiyen arkadaşlar, konuş
muş oldular. Hükümet de bu arada ve komis
yon sözcüsü olarak da Sayın Gültekin Sakarya 
konuşmuş bulunmaktadırlar. Başka söz istiyen 
olmadığına göre raporun tümü üzerindeki gö
rüşmeler burada bitmiştir. 

Şimdi, Kamu iktisadi Teşebbüslerinin ünite
ler olarak, teker teker görüşülmesine geçilmesi 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

/ - TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ 
SANDIĞI 

A) Emek Sinema Limited Şirketi 
B) Emek İşletme Limited Şirketi 
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C) Ankara İmar ve Emlâk inletmesi A. Ş. 
Ç) T. C. Emekli Sandığı 

BAŞKAN — Program icabı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı üzerinde görüşmeye 
başlıyoruz. 

Emek Sinema Limited Şirketi 
Emek işletme Limited Şirketi 
Ankara imar ve Emlâk işletmesi A. Ş. 
T. C. Emekli Sandığı camiası içerisinde mü

talâa edilerek topluca görüşülecek. Fakat yal
nız T. C. Emekli Sandığının bilanço ve netice 
hesapları tasvibe sunulacaktır. 

Söz sırasında kayıtlı bulunan arkadaşlar: 
C. H. P. Grupu adına Sayın Sadık Artukmaç 
A. P. Grupu adına Sayın Nafiz Ergeneli. Şahsı 
adına Sayın Hikmet ismen, Sayın Sami Tu
ran, Sayın Rıza Isıtan söz istemiş bulunmakta
dırlar. 

Söz sırası C. H. P. Grupu adına Sayın Sa
dık Artukmaç'indir. Buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA SADIK ARTUK
MAÇ (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın sena
törler, Sayın Hükümet Erkânı Kamu iktisadi 
Teşebbüsleri arasında bulunan T. C. Emekli 
Sandığının 1964 - 1965 ve 1966 yılları deneti
mi hakkında C. H. P. Senato Grupu adına ma
ruzatta bulunacağım. 

Muhterem arkadaşlar; 

Emekli Sandığının çalışmalarını iki grupta 
toplamak mümkündür. Bunlardan birisi emekli
lik işleri ile ilgilidir. Diğeri ise, Sandığın serma
yesini çalıştırmaya taallûk etmektedir. 

Sandık, emeklilik işleri gördüğü zaman bir 
sosyal sigorta hüviyetini almaktadır ve bu hüvi
yeti göz önünde tutulunca, Sandığın İktisadi 
Devlet Teşebbüsleri arasında yer alması tered
düdü mucibolma'ktadır. Şu kadar ki, sandık; 
sermayesini çalıştırma faaliyetlerine giriştiği za
man, bir İktisadi Devlet Teşebbüsü hüviyetini 
kazanmaktadır. 

Sayın senatörler; 
İki gruptan birisinin emeklilik işleri oiduğa-

nu arz etmiştim. Gerçekten, Sandığın başta ge
len görevi; iştirakçi adı verilen ve adedleri 
500 000 in üstünde olan hizmetlilerin maaşların
dan, mevzuata uygun şekilde kesilen aidatı top
lamak ve zamanı gelince bunlara emekli maaşı 
bağlamaktır. Sandığın asıl kuruluş nedeni; 
emekli, dul ve yetimlerin aylık durumlarını dü-
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zenlemekten ve onlara müstahak oldukları pa
rayı ödemekten ibarettir. Şu halde, Sandık yö
neticilerinin; bu konular üzerinde öncelikle dur
maları ve gerekli titizliği göstermeleri, gereken 
tedbirleri zamanında almaları icabetmektedir. 
Halbuki, sandık; kurulduğu günden bu yana, 
emekli işleri ile ilgili şahısların durumları hak
kında gerektiği derecede titiz ve basiretli hare
ket etmemiştir. Hakkın zayi olmasını önlemek 
bakımından gerekli tedbirleri almamıştır. Ve 
meselâ, bugüne kadar şahıs durumlarını kesin
likle tesbit etmemiş ve yanlışlıkları önleyici ted
birleri almamıştır. Ve meselâ, emeklilerin aylık 
durumlarını tehlikesiz bir hale getirmek için ica-
beden tedbirleri de almamıştır. Aylık bağlama, 
kesenek iadesi, toptan ödeme, borç verme ve 
borçlanma muamelelerinin dayanağı olan (şahıs 
hesabı) tutma işi bugüne kadar bir sonuca ulaş
tırılamamıştır. 
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denkleştirici tedbirlerin en kısa zamanda alın
ması gerekmektedir. Aksi halde malî bünyedeki 
bu açık, gelecek için çok tehlikeli bir durum ya
ratacaktır. : 

Gerçi, bu açığı kapatmak için, 1959 yılında 
çıkarılan 7236 sayılı Kanunla; kesenek ve karşı
lıklar % 5 ten % 7 ye çıkarılmıştır. Fakat bu 
hüküm bir türlü uygulanamamıştır. Çünkü ka
bul olunan % 7 nisbeti, her yılın bütçe kanunuy
la, devamlı surette % 6 olarak dondurulmuştur. 
Oysa ki, açığı normal sekide kapatabilmek için, 
bu nisbetin % 20 veya % 21 olması hesaplanmış
tır. 

Değerli arkadaşlarım; 

Sandık faaliyetlerinin ikinci grupunu serma
ye çalışmalarının teşkil ettiğini arz eylemiştim. 
Sandık yöneticilerinin, bu çalışmalara birinci de
recede önem verdikleri anlaşılmaktadır. 

5434 sayılı Kanunun 6311 ve 7003 sayılı ka
nunlarla değiştirilmiş bulunan 22 nci maddesine 
göre, Emekli Sandığı; ihtiyatlarının % 40 ma 
kadar bir meblâğ ile, iktisaden inkişafa mazhar 
olan en uygun yerlerde arsa satmalına veya bina 
inşa etmek ya da ortaklıklara katılmak yetkisine 
sahiptir. 

İşte bu nokta üzerinde hasssasiyetle durma
mız icabetmektedir. Çünkü sandık yöneticileri, 
daha önce belirttiğimiz sandığın anahedefleri ile 
ilgili işlerden ziyade, sabit kıymetlere ve ortak
lıklara yapılan yatırımlarla torcihan ve birinci 
derecede meşgul olmuşlardır. Halbuki, bu şekil
de elde edilen plasman gelirleri, sandık gelirle
rinin en düşük olanıdır ve genel gelir yüzdesini 
olumsuz şekilde etkiliyenidir. 

Gayrimenkullere bağlanan yüzmilyonlarca 
liradan istenilenin çok altında gelir sağlanması; 
sandığın, gayrimenkul yatırımlarında isabetli 
hareket etmediğinin delilini teşkil eylemektedir. 

Gayrimenkul yatırımlarının, yüksek malûm
ları olduğu üzere, gerçeklere uygun şekilde ya
pılmış rant hesaplarına dayanması ve memleket 
ekonomisine yararlı alanlarda kullanılması ge
rekmektedir. Halbuki şimdiye kadar yapılan 
sandık yatırımlarında; gerek rantabilite ve ge
rekse ekonomi esaslarına uygun şekilde hareket 
edilmediği ve arzu edilen kârın temin olunama-
dığı Yüksek Denetleme Kurulunun ve Maliye 
Bakanlığının raporlarında sarahatle belirtilmiş 
bulunmaktadır. Oysa ki, gayrimenkul yatırım-

Kurumlarca 5434 sayılı Kanua uygun şekilde 
sandığa gönderilen (şahıs emeklilik fişleri) de 
bugüne kadar tasnif edilmemiş ve dosyalara 
yerleştirilmemiştir. Halbuki bu fişler, şahıs he
saplarının temelini teşkil etmektedir. 

Tahsis işlemlerinin dayanağı olan bu konu 
üzerinde, yetkililerin ciddiyetle ve önemle dur
maları gerekir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Emeklilik işleri ile ilgili diğer bir husus da, 

sandık bünyesini sağlam tutmak ve binnetice 
sandığa bel bağlıyan 100 000 i aşkın emekli, dul 
ve yetim ile 500 000 e yakın iştirakçi haklarını 
teminat altma almak sorunluğudur. Halbuki 
Emekli Sandığı malî bünyesinde dengesizlik 
mevcudolduğu ve bu halin çok tehlikeli bir du
rum arz ettiği Karma Komisyonun ve yetkili de
netleme mercilerinin raporlarından anlaşılmak
tadır. 

Gerçekten, emekli, dul ve yetimler ve işitrak-
çiler yönünden; Sandığın, halen onbeş milyar 
açığı bulunduğu tesbit edilmiştir. Bunun başlı
ca sebebi, Emekli Sandığı Kanununun ek ve ta
dilleridir. 

Bugüne kadar, Emekli Sandığı Kanununu 
değiştiren veya bu kanuna ek olarak çıkarılan 
kanunların sayısı 107 dir. Yani Sandık Kanunu
nun neşri tarihinden bu yana her yıl 6 kanun 
tedvin edilmiş demektir. Bu kanunların hepsi 
sandığa külfet tahmil etmiş ve fakat hiç birisi 
bu külfetin karşılığını vermemiştir. Bu sebeple 
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larında kullanılan her türlü ithal malzemesi 
Gümrük Vergisinden ve buna ilişkin sair vergi
lerden, Bina Vergisinden ve buna ilişkin diğer 
vergilerden muaftır. Görülüyor ki, gayrimenkul 
yatırımlarının ve özellikle otel işletmelerinin bu 
yönden »emsallerine göre, daha avantajlı bir du
rumu vardır. Bu avantaja rağmen verimli ol-
mıyan sonuçların alınması, üzerinde hassasiyet
le durulması gereken bir noktadır. Eğer bu iş
letmeler eşit şartlar içinde faaliyette bulunmuş 
olsalar idi, Sandık yönünden daha da çok zarara 
girmiş olacaktı. 

16 . 9 . 1957 tarihinde inşaatına başlanılan 
ve 30 Aralık 1963 tarihinde inşası tamamlanmış 
bulunan îzmir Büyük Efes Oteli; sandık için 
bugüne kadar, zararlı sonuçlar vermiştir. Amor
tismanlarla birlikte sandığın zararı; 1964 yılın
da 1 milyon 9 yüz bin lira, 1965 yılında 1 mil
yon 6 yüz bin lira ve 1966 yılında 1 milyon 2 yüz 
bin lira olmuştur. 

1962 yılında Sandıkça satmalmmış olan Bur
sa Çelik Palas Otelinin bilançoları, 1966 yılı so
nuna kadar, zararla kapanmıştır. 

16 Aralık 1958 tarihinde inşasına başlanılan 
30 Kasım 1965 tarihinde ikmal edilmiş olan İs
tanbul Büyük Tarabya Oteli, 1966 çabşma dö
nemini 2 milyon 3 yüz bin lira zararla kapatmış
tır. 

20 Mayıs 1959 tarihinde inşasına başlanan ve 
inşası 7 yıl sonra bitirilen Büyük Ankara Ote
linden elde edilen kârın, vadeli mevduat ile me
murlara borç verme işlerinden sağlanan % 6,5 
faiz oranına bile ulaşamadığı anlaşılmaktadır. 
Üzerinde önemle durulması lâzımgelen cihetler
den birisi de, büyük harcamalarla elde edilen 
otellerin, iş hanlarının ve otogarların, ieabetti-
ği zaman, ne şekilde değerlendirilecekleri hu
susudur. 

Gerek Yüksek Denetleme Kurulu raporların
da gerekse Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanlığınca hazırlanan 31 Ocak 1967 tarihli ra
porda belirtildiği üzere; yatırım politikasının 
tesbitinde; büyük yatırımlar yerine, orta büyük
lükte ünitelerin tercih olunması ve işletme rizi
kosu fazla olan turizm alanında çok tedbirli ve 
ölçülü şekilde hareket edilmesi, verimli olmı-
yan ve zarar eden yatırımlara devam olunma
ması gerekmektedir. 

Sayın senatörler; 

Bahis konusu ettiğimiz gayrimenkullerin iş
letilmeleri şekline de değinmek isterim. 

Sandıkça inşa ettirilen veya satmalman otel, 
motel, tatil köyü iş hanı, garaj, sinema, plaj 
gibi tesisler; ya doğrudan doğruya, veya yapı
ttan sözleşmelerle işleticilere devredilmek sure
tiyle ya da sermayelerinin çoğu sandıkça veril
mek suretiyle kumlan ortaklıklar eliyle olmak 
üzere üç şekilde işletilmektedir. 

Bu işletme şekillerinden üzerinde önemle du
rulması gerekli olan, ortaklıklar kurarak gay-
rimenkullerin işletilmesidir. Sermayleri Eemekli 
Sandığınca verilmek suretiyle kurulan ve yöne
tilen bu ortaklıklar; bina inşa etmek veya gay-
rimenkulleri işletmek ya da kiralamak amaciyle 
kurulmuşlardır. 

Bu ortaklıklardan birisi, Emek İşletme Limi
ted Şirketidir. 1958 yılında, Porsuk Otelini ve 
işhanını işletmek amaciyle kurulmuştur. Anka
ra'da Ulus İş Hanının, Emek îş Hanının, Eski
şehir Otogarının ve Porsuk İş Hanının, Afyon 
Otelinin, İş hanının ve sinemasının, Bursa San
tral Garajının işletilmesi de bu şirkete verilmiş
tir. 

Şirket 1986 yılında dahi birikmiş zararlarını 
kapatamaınıştır. Yüksek Denetleme Kurulunun 
raporunda bu sirkatin tasfiyesi lüzumuna deği
nilmiş ve mevcut işyerlerinin sandık örgütlerin
ce doğrudan doğruya kiralanması tavsiye edil
miştir. Memnuniyetle ifade etmeliyim ki, sandık; 
bu tavsiyelere uyarak bu ortaklığın tasfiyesi ci
hetine gitmiş ve işlerin Ernek İnşaat İşletme A. 
Ş. devrini kararlaştırmıştır. 

Bahis konusu şirketlerden birisi de, Emek 
Sinema Limited Şirketidir. 1958 yılında, Emekli 
Sandığının İstanbul'daki iki sinemasını işletmek 
amaciyle kurulmuştur. Şirket, hariçten filim it
hali yoluna gitmiş ve getirttiği filimlerin yurt 
içindeki işletilmesi işlerini firmalar aracılığı ile 
yapmıştır. Bu şirket de, 1986 yılma 365 bin lira 
zarar devretmiştir. Şu duruma göre, sinemaların 
sandıkça kiraya verilmesi ve bu ortaklığın da 
tasfiyesi yerinde bir hareket olacaktır kanısın
dayız. 

Üçüncü bir şirket de, 1957 yılında kurulan, 
Ankara İmar ve Emlâk İşletme Anonim Şirketi
dir. Ankara'da Anafartalar çarşı sitesinin arsa 
ve yapım bedelinin karşılanmasını sağlamak mak-
sadiyle, haddizatında Ankara esnafının olan bu 

— 107 — 



C. Senatosu B : 67 12 .10 .1968 O : 1 

ortaklığa, Emekli Sandığı da ortak ettirilmiştir. 
82 milyon lira olan ortaklık sermayesinin yuvar
lak hesapla % 90 ı sandığa aittir. Ortaklıkça 
geçmiş yılların birikmiş zararları ancak 1966 yı
lında mahsubedilmiş ve geriye kalan 456 bin lira 
kârdan, Emekli Sandığına; yatırılan sermayeye 
göre, ancak binde 37 gibi çok düşük bir gelir te
min etmiştir. 

Şu durum, bahis konusu ortaklığın sandık 
için bir külfet teşkil ettiğini ve binnetice bu şir
ketin de tasfiyesinin zaruri bulunduğunu ispat
lamaktadır. Sandığın, bu şirketin de tasfiyesi için 
teşebbüse geçmiş olmasını memnunlukla karşı
lamaktayız. 

Saym senatönler; 
Maruzatıma son vermeden önce, halen yamalı 

bohça haline gedmiş bulunan Emekli Sandığı Ka
nununun, 107 aded ek ve tadillerindeki hüküm
ler sosyal adaleti zedelemiş ve âdeta yeni adalet
sizliklerin kaynağı olmuştur. Ayrıca, kanunun 
ahenk ve insicamını hemen hemen yok etmiş
tir. 

Bu hükümiler; daima sandığa külfet tahmil 
etmiş ve fakat bu külfetin karşılığını asla ver
memiştir. 

Bu nedenle, şimdiye kadar edinilen tecrübe
lerin de ışığı altında, yeni bir Emekli Sandığı 
Kanununun tedvinine lüzum ve zaruret bulun
duğu kanısındayız. Bu yeni kanunla, sandık bün
yesindeki dengesizliğin giderilmesi hususunda 
bir çözüm yolu bulunacağına inanmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Maruzatıma burada son verirken, hepinizi, 
Cumhuriyet Halk Partisi Senato Grupu adına 
ve şahsım adına derin saygılarla selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Nafiz Erge
ndi, buyurun. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA NAFİZ 
ERĞENELİ (Edirne) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun değerli üyeleri, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığının ve sermaye
sine büyük nisbette katıldığı ortaklarının, 
1964 - 1965 ve 1966 yıllarına ait faaliyetleri, 
bilançoları hakkındaki düşüncelerimizi Yüksek 
Heyetinize arz etmek ü^ere Adalet Partisi Se
nato Grupu adına söz almış bulunuyorum.-

Ancak Emekli Sandığı hakkında konuşur
ken bu Sandığın kâr ve zarar hesabına mües

sir olan Emek Sinema Limitet Şirketinin, 
Emek Limitet Şirketinin Ankara Emlâk ve 
imar Anonim Şirketinin durumlarına da deği
nerek Emekli Sandığı ve ortaklıkları hakkın
daki görüşlerimizi üç yılı kapsamak üzere 
izaha çalışacağım. Bu suretle konuşmamı fay
dalı bir şekilde özetlemiş ve toplamış ola
cağım, bundan sizlerin de memnun olacağı
nıza inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Emekli Sandığı 
hepinizin bildiği veçhile 5434 sayılı Kanımla 
kurulmuştur, 10 senelik ömrü vardır. Sandı
ğın kuruluşundan bugüne kadar kısa bir za
man geçmiş olmasına rağmen bu kanuna 107 
ek ve tadil kanunu çıkmıştır Binaenaleyh 
kanun hükümlerini toplamak, kavramak, te
reddütleri çözümlemek artık bir ihtisas id 
haline gelmiştir. Tatbikatçılar da bundan müş
tekidir. Artık bunları toplamak ve bugünkü 
şartlar göz önünde tutularak yeni bir kanun 
tasarısı hazırlamak Grupumusun başta gelen 
dileğidir. Hükümetimizden vakit geçirmeden 
bunun sağlamasını umuyor ve bekliyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Emekli Sandığı 
fonksiyonu itibariyle Kamu İktisadi Tssebbüsü 
değildir. Bu itibarla 440 sayılı Kanuna tabi 
tutulmamıştır. Ancak kendi hususi kanunun
daki hükme göre Yüksek Murakabe Heyetinin 
denetlemesine ve yasama organlarının, tetkik 
ve tasdikine tâbidir. Ancak sermayesine ortak 
olduğu limitet ve anonim şirketler birer ka
mu İktisadi Teşebbüsü mahiyetindedir. Emekli 
Sandığı 1964 - 1965 ve 1966 yılları arasında 
1 029 la 1 107 memur ve müstahdemle faa
liyette bulunmuştur. Yani 3 yıl içerisinde 
1 029 la 1 107 arasında kadro tahavvülü ol
muştur. Her yıl ortalama olarak 1G0 memur 
atanmış ev 90 memur ayrılmıştır. Bu itibarla 
Grupumuz Emekli Sandığının kadrolarını, 
atanma ve ayrılmaları her gün biraz daha 
genişliyen faaliyetine uygun görmd:te ve per
sonel hareketlerini normal olarak kabul et
mektedir. Ancak 155 memurla çalışan Evrak 
ve Arşiv Müdürlüğünü geniş ölçüde meşgul 
eden şahıs emeklilik islerinin tasnifi ve il
gili dosyalarına yerleştirilmesi işinin çabuklaş
tırılması temenniye şayandır. Bu işin ikmali 
daha fazla kadroya ihtiyaç gösteriyorsa bımun 
sağlanması yoluna gidilmelidir ve bu iş ik
mal olunmalıdır. Emekli Sandığına 1950 yı-
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lmdan evvelki hizmet dosyalarının da devra
lınmışının biran önce ikmali lâzımdır. Bu iş 
hâlâ sürüncemede kalmıştır. Aksi takdirde 
Emekli Sandığının kuruluşu tamamlanmış sa
yılmaz, bununla beraber Emekli Sandığının 
Emekli dul ve yetim aylıklarının çekle zama
nında ödenmesini temin hususundaki başarısını 
muamele ve muhasebe sahasında modern tek
niğe uygun çalışmasını ve intizamını takdirle 
ifade ederiz. 

Emekli Sandığının çok geniş faaliyetini dü-
zenliyen yönetmeliklerden de mahrum olduğu 
anlaşılmaktadır. Komisyon raporları bunu gös
termektedir. Her müessesenin işlemleri bir 
esasa bağlanmalıdır, bunlar yönetmeliklerle 
sağlanır. Görev ve sorumlulukları tâvin ve 
tesbit edecek şubelerde servisler ve seksiyon
lar arasındaki ilişkileri düzenliyecek, işbir
liği yaparak çalışmayı kolaylaştıracak olan bu 
yönetmeliklerin düzenlenerek uygulanması za
ruridir. Takdire şayan gördüğümüz çalışma
ların bir esas çerçevesi içine alınmasını bu
günkü yöneticelerden, Yönetim Kurulundan 
beklemekteyim. Maliye Bakanlığının da bu sa
hada ilgisini rica ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, Emekli Sandığı K?u-
nunu ile verilen yetkiye dayanarak belli bir 
nisbette gayrimenkul mallar da iktisabetmskte-
dir. Bugün bunlar arsa veya bina halindedir. 
Ancak bu gayrimenkul yatırımları Sandığı bü
yük fazlasiyle meşgul etmesine rağmen, gelir 
yönünden plasmanların en düşük olanı ve ge
nel gelir yüzdesini olumsuz şekilde ilgilemek
tedir. Gayrimenkul alım ve satım bedellerinin 
birçok faktörlerle her yıl artış kaydettiğini dü
şünülerek, gayrimenkullere bağlanan yüz mil
yon liralarla istenilenin çok altında çok fazla 
gelir sağlanması bu çeşit yatırımlarda isa
betli davranıldığı iddiasında bulunmayı güç
leştirmektedir. Binaenaleyh Emekli Sandığı 
Yönetim Kurulunun ve yöneticilerin daha basi
retli ve isabetli tedbir almasını beklemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Emekli Sandığının 
sabibolduğu gayrimenkuller üzerindeki görüş
lerimizi ve dileğimizi belirttikten sonra bu mü
essesenin sermayesine % 90 dan fazla nisbette 
katıldığı şirketlerden de bahsetmek ve 1964, 
1965 ve 1966 yıllarına ait faaliyet, bilanço, 
kâr ve zarar durumlarını ve bu sahada gra-
pumuzun düşüncelerini belirtmek isterim. 
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Emekli Sandığının tetkik ve tasvibinize su
nulan iki limited ve bir anonim ortaklığı var
dır. Bunlara iştirak nisbetleri biraz evvel arz 
ettiğim gibi % 90 dan fazladır. Bunlar Emek 
Sinema Limited Şirketi, Emek İşletme Limited 
Şirketi, Ankara tmar ve Emlâk Anonim Şirke
tidir. 

Emek Sinema Şirketi, Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığına ait bulunan İstanbul'da 
Beyoğlu'ndaki iki sinemanın işletilmesi maksa-
diyle 1958 yılında 300 bin lira sermaye ile ku
rulmuş, sonradan film ithal ve işletme faaliye
ti genişletildiği için sermayesi 1 milyon beşyüz 
bin liraya çıkarılmıştır. Bu sermryenin 1 mil
yon 490 bin lirası Emekli Sandığına aittir. Muh
telif sebeplerle bu şirket eski yıllardan kalan 
birikmiş zararları sebebiyle 1984 yılı bilançosu
nu 339 437 lira zararla kapatmış, 1965 yılında 
76 767 lira kâr etmiştir. Eski zararları yılında 
kapatamıyarak bu yılın bilançosunda da 
243 644 lira zarar görülmektedir. 1964 yılında 
zararları tamamen kapattıktan sonra bilanço
sunu 121 799 lira kârla kapatmıştır. Ancak 
Kira Kanununun o zamanki kısıtlayıcı hüküm
leri karşısında Emekli Sandığınca Beyoğlu'nda 
sahibolduğu binaların sinema olarak inşa ve 
tadili ve işletilmesi daha uygun görülmüştür. O 
zamanki kanuna göre kiraya verilmesi halin
de Sandığın rant temin etmesi imkânsızdır. 
Ama bugün için serbest kira rejimi ve rayici 
üzerinden elde edilecek rant işletmeden sağla
nacak kârdan çok üstün olduğu için bu şirke
tin tasfiyesi lüzum ve zarureti hususundaki 
Komisyon mütalâasına grupumuz da katılmak
tadır. 

Emekli Sandığının ortaklıklarından ikincisi 
de Emek İşletme Limited Şirketidir. Kurulu
şundan bu yana çalışmalarından olumlu sonuç
lar alınmadığı anlaşılan ve tasfiyesine karar 
verilen Emek İşletme Limited Şirketi tasfiye 
işleminin çabuklukla sonuçlandırılması husu
sunda Yüksek Denetleme Kurulunun ve Komis
yonun isteklerine grup olarak biz de katılmak
tayız. 

Ankara İmar ve Emlâk İşletmesi Anonim 
Şirketi, işyeri olabilecek gayrimenkul yapımı ve 
kiraya verilmesi amaciyle 1957 yılında kurul
muştur. Ankara'da Anafartalar Çarşısı ve İş 
Hanının yapımını 1965 yılında sona erdirmiş ve 
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kısım kısım kiraya vermiştir. Sermayesinin 
% 99 u Emeldi Sandığına aittir. Bu şirket de 
1964 ve 1965 yılları bilançolarını zararla kapat
mıştır. 1966 yılında bir milyon lira kâr temin 
etmişse de geçen yıllardaki zararların, mahsubu 
hasebiyle bilançosunda 457 000 lira kâr göster
miştir. Ancak her yıl elde edilecek kârın mü
him bir kısmı masrafa gittiğinden, rantabl ol-
mıyan bu gayrimenkulun şirketin öbür hissele
rinin yani, diğer % 10 hissenin de satınalmarak, 
bu şirketin biran evvel tasfiyesi ve gayrimen
kulun yeni şartlarla Sandık tarafından doğru
dan doğruya kiraya verilmesi suretiyle, şirket 
olmanın ieabettirdiği masraflardan kurtulmak 
çaresinin aranılmasına ve diğer hususlara taal
lûk eden Yüksek Denetleme Kurulu raporlarına 
ve Komisyonun mütalâasına grupumuzca da iş
tirak edilrr.sktedir. Bu, hususta icabeden tedbirin 
ehemmiyet ve süratle alınmasını dilemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Sandığın malî bün
yesindeki dengesizliğin geçici nitelikte olmadı
ğı, yerli ve yabancı uzmanların konu ile ilgili 
raporlarından açıkça anlaşılmaktadır ve bunu 
belirtmişlerdir. En dengesizlik yıllardan beri 
devam ettiği gibi, bundan sonra da artacağı 
Yüksek Denetleme Kurulu raporlarından da 
anlaşılmaktadır, İleride Hazinenin tahammülü 
güc külfetlere katlanmak zorunda kalacağı da 
bugün d sn görülmektedir. Bunu önlemek için 
tek yal VG çare kesenek ve karşılıkların artırıl
masıdır, İktidarımızdan evvelki hükümetler de 
bunu görmüş ve düşünmüşlerdir. Ancak bugü
ne kadar bu tehlikeyi önleyici, kâfi tedbirler 
alınmamış ve almması da düşünülmemiş, uygu
lanmamıştır. Bu sahadaki endişelere Grupumuz
ca da katılmamak mümkün değildir. Ancak, 
memnuniyetle görüyor ve öğreniyoruz ki, bu
günkü Hükümetimiz bu husustaki tasarıyı ya
sama organlarına sunmak üzeredir. Yalnız Ko
misyon raporunda söyle bir kayıt vardır ve bu 
kayıt endişe uyandırmaktadır. Kayıt şudur; 
«Sandığın malî bünyesinde tesbit edilen bu teh
likeli durumun giderilmesi için ciddî tedbirlere 
hemen geçilmelidir.» Burası kayda şayandır ve 
sandığa bel bağlıyanlarm geleceği güven altına 
alınmalıdır. Komisyon raporunda bu kayıt mev
cuttur. 

I î - h+ 2 •- "> v V -\ -darım, Sandıktan aylık 
aİp^lfi'Jb /.'- v-^rdr şüphe, tereddüt ve endi
şe uyandıracak böyle bir görüş yerinde değil

dir. Sandık hali acze düştüğü takdirde aylıkla
rını Hazine ödiyecektir, Hazinenin kefaleti al
tındadır. Binaenaleyh, hangi hükümet iş başın
da bulunursa bulunsun, Türk Milletinin ve Dev
letinin ebedi varlığı, emeklilerin ve hayat mağ
duru olan malûller, dul ve yetimler için her za
man teminattır. Sandıktan aylık alanların en
dişesine mahal yoktur, Sandıkla Hükümet ara
sındaki bir meseleden daha fazla mütalâa der-
meyan edilemez. 

Grupumuz Emekli Santdığınm 1964 - 1965 
ve 1966 yıllarına ait blâneolarını kabul ve o 
yılların yönetim kurulu ve idarecilerini ibra et
mek reyindedir. 

Emekli Sandığı mensuplarına başarılar di
lerim, beni dinlemek lûtfunda bulunan sayın se
natörlere teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Grupları adına söz istiyen baş
ka sayın üye? Yok. 

Şahsı adına Sayın Hikmet ismen. 
HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler, Kamu iktisadi Teşebbüs
leri 1964 - 1965 ve 1966 faaliyet yılları denetim 
sonuçları hakkındaki raporun, Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı üzerinde hazırlanmış oları 
bölümünü incelemiş bulunuyorum. 1964 yılı iş
letme faaliyetini gözden geçirince, plasmanla
rın toplamı 3 milyar, 147 milyon 700 bin Türk 
lirası olduğu, bu plasmanlardan % 15,6 oranın
daki kısmı yani, 511,1 milyon lirası henüz gelir 
getirmiyen inşa halindeki bina, tesis ve arsala
ra aidolduğu görülmektedir, işletmeye açılmış 
bulunan gayrimenkûllere yatırılan sermayeye 
oranla adı edilmiyecek kadar çok az bir gelir 
elde edildiği ve bunun da % 2,59 oranında ol
duğu görülmektedir. 

işletmeler Eskişehir Porsuk işhanı, Bursa 
Çelikpalas Oteli, Af3',on Otel ve İş Hanı ve İz
mir Efes Otelidir. Bu işletmeler 1964 yılı sonu 
bilançolarını da zararla kapamışlardır. 

1965 yılı işletme faaliyetini gözden geçirdiği
mizde bu yıl plasmanlarının toplamı 3 518 200 000 
Türk lirası olduğu görülüyor. 1965 yılında işlet
meye açılan binalardan % 2,2 gibi cüzi bir ge
lir sağlandığı ve işletmeye aoılmıyanların da 
hesaba katılması halinde bu oranın % 1.17 ye 
düştüğü görülmektedir. Ve yine 1964 te faali
yette bulunan işletmelerin bu yılı da böyle za
rarla kapamaları, Eskişehir Oto - Gar işletmesi-
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nin de kâr sağlamamasına etkili olduğu kayde
dilmektedir. 1966 yılı işletme faaliyetini incele
diğimizde, yılın plasmanlarının 3 724 400 000 
Tüık lirası olduğu, isletmelerin yine yıl sonun
da zararla kapandığı görülüyor. Komisyon da 
gayrimenkul yatırımların isabetli olmadığı gö
rüşündedir. Gelir sadece % 1,23 oranındadır. 
Gerçekten gayrimenıkûller için böylesine yüz 
milyonlarca lirayı bağlamak ve beklenen geliri 
sağlıyamamak çok hazindir. Türkiye'de bütün 
sayılı büyük proje yatırımlarından ve 1966 ve 
1964 - 1965 yılı isletmelerine ek olarak isletme
ye açılan Büyük Tarabya Oteli gibi tesislerin 
yıl sonlarım zararla kapamaları ne kadar isa
betsiz, böylesine az gelişmiş bir ülkede ne tutar
sız bir lüks olduğu meydana çıkmaktadır. 

15 nci sayfada incelediğimiz tablo insanı 
kuşkulandırmaktadır. 1961 yılından 1966 yılma 
kadar her yıl yalnız işletmeye açılan gelir ora
nı %6.17 den, % 1;26 ya kadar ve isletmeye acı
lan ve açıîmıyanlar birlikte gelir oraruıun yine 
% 2,2 den % 1510 a düştüğü görülmcıkledir. 
Böyle her yıl zarar ettiği halde mütemadiyen 
işletmeleri çoğaltmak acaba hangi maksaia 
yardım etmektedir? Her ne kadar isabetsiz ya
tırımlar şeklinde sonuçlandırmıslarsa d?.; bıı isa
betsizlik anlaşılır şey de değildir. Bu yönde 
yapılan, hattâ daha az sermayeli yatırımlar da
hi yıl sonlarını mibyonlarca lira kârla kapatır
ken, bu işletmelerin arka arkaya üç ssne zarar
la kapamaları, 1967 - 1863 ydları için hiçbir 
ümide kapılmamak gerçeğini işaret etmekte
dir. Oysa, adlan geçen bu işletmelerin hiç boş 
kalmadıkları, geceli gündüzlü eğlenceler, dü
ğünler, toplantılar tertiplendiği, bütün odala
rının dolu olduğu, yer olmadığı, altı ay evvel
den rezervasyonlarının yapılması gerektiği hu
suslar kamu oyunda bilinmektedir. Günlük 
basın bu otellerde yüzbinlerce liranın bir ge
cede su gibi akıp gittiğini durup dinlenmeden 
kamu oyuna sunmaktadır. Bu hesapları bir 
türlü kavnyamadığım için olacak Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığının bu tür işletme 
faaliyetlerini devam ettirmekten vazgeçmesini 
önermek isterim. 

Şu durumda görüyoruz ki, Sandık sermaye
sinin asıl sahibi olan yoksul emekli ailelerine 
ve Sandığın sermayesini devamlı besliyen dar 
gelirli memurlarla alay eder gibi lüks ve dai
ma zarar eden durumda olan yatırımlara yö-
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neîmiştir. Bu otel ve işhanlarından kimler ya
rarlanıyor? Türkiye'nin bugünkü bozuk düze
ninden kurtulmasını istemiyenler değil mi? Bu 
dev ve lüks yatırımlar yerine emekli vatandaş
larımız için tatil köyleri, emekli ve düşkün me
murlar için ömürlerinin son yıllannı huzur 
içinde geçirebilecekleri dinlenme evleri, emekli 
memur çocuklarının öğrenimlerini sağlıyacak 
tesisler kurulamaz mı? Hattâ halikımızın yaz 
tatilini yapabilecekleri hesaplı tesisler kurul-
saydî böyle bir tutum yoksul halkımızın ne ka
dar yararına olurdu. Böylesine zarar yerine 
her yıl, yeni işletmeler açıldıkça büyük ka
zanç sağlasaydı dahi halk açısından sonuç de-
ğişmiyecekti. Yani, memur veya emekliye hiç
bir yarar sağlıyamryacaktı. 

Sayın senatörler, demek ki, Emekli San
dığının bugünkü tutumundan başka yani lüks 
oteller, hanlar, ve saire yerine sosyal yurt 
gerçeklerini kuruluş amacına uygun bir açıdan 
düzenlemesi gerekiyor. Zarann neresinden dö-
nülürse kâr olduğu bir gerçektir. Devleti yö
netenlerin millî varlığımızı gereği gibi değer
lendirmesi için gerekli tedbirleri alacağını um
mak istiyorum. Saygılarımla Yüce Senatoyu 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Melen, buyurunuz. 
FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlanm, Emekli Sandığımız da 
malî bünye bakımından zaıf içinde sayılması 
lâzımgelen müesseselerimizden bir tanesidir. 
Yalnız bu zaıf, kurulduğu andan itibaren başla
mıştır. Kurulduğu anda ciddî bir aktüarye he
sabına dayanmadığımız uzun zaman sonra an
laşılabilmiştir. Bugün her sene tekrar edilen 
tenkidler vardır, işte, riyazi ihtiyatlardan açı
ğı vardır, karşılık açığı vardır, tahsis karşı
lıkları açığı vardır. Bunlann miktan bir he
saba göre 10 milyon, bir milyar, bir hesaba 
göre de 15 milyardır. Ve her sene tekrar edi
lir, bunların karşılanması temenni edilir. Ger
çektir bu. Ama, bunu karşılıyalım demek de 
kolay fakat yapması güçtür, bu anda. Bu te
mennilere iştirak ediyoruz. Hükümet bunlan 
karşılasın dersem insan biraz gülünç vaziyete 
düşer. Bizim bütçemizin, memleketimizin malî 
imkânlarını bilen bir insan sıfatiyle veyahut 
bilebilecek bir mevkiden olan insanlar sıfa
tiyle. Bu anda 10 milyarı, 15 milyan toptan 
veyahut hattâ senelere bağlıyarak karşılamak 
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imkânı yoktur. Bu er geç Emekli Sandığı bel
ki bir zaman sonra za'fa uğnyacaktır. 85 te, 
90 da, o vakit bütçeye büyük bir yük gele
cektir. Fakat bunun mümkün olduğu kadar 
geriye atmanın çarelerini, pratik çarelerini dü
şünmeli bence. Bir defa düşünebileceğimiz bu 
15 milyarı karşılamak sevdasından vazgeçece
ğiz, çare yoktur. Yapamayız bunu. Ama, hiç 
olmazsa bundan sonra yeni açıklar gelmemeli
dir. Pratik çare faraza budur. Raporda da 
var, bir arkadaş da ifade etti, Emekli Sandığı 
Kanununun çıktığı tarihten bugüne kadar 107 
tane tadil kanunu çıkmış. Ve bu kanunların 
büyük bir kısmı Hükümete rağmen çıkmıştır. 
Milletvekili arkadaşlar, Senatör arkadaşlar bu 
Mecliste, bundan evvelki Meclislerde bâzı hak
sızlıkları ve sair evi kendi görüşlerine göre 
ortadan kaldırmak için bu kanunları getir
miş ve çıkartmışlardır, muvaffak olmuşlardır. 
Çünkü bunların arkasında daima bir iten, sü-
rükliyen bir zümre vardır, buna mukavemet 
etmek güçtür. Bir defa dile geldi mi buna da
yanmak güçtür. Maliye Vekilleri kolay kolay 
çıkıp efendim, bunu kabul etmeyin, diyemez
ler. Şahsan ben söylüyorum, ama kötü kişi 
oluyorum, onu da biliyorum, sempatik olmu
yordum. Fakat, bunu demek güçtür. İM se
neden beri görüyoruz Maliye Bakanımızı, bir 
tek şeye gelip mukavemet etmemiştir, edeme
miştir, kolay bir iş değildir. Durumunu bili
yorum. Ama, bir kaide koymak da lâzımdır. 
Devlet bu nevi yükleri yüklediği zaman karşı
lığını peşin vermelidir, başka çare yoktur, 
O vakit böyle bir kaideyi koyarsak, Parlâ
mento olarak kendimizi bağlarsak Emekli San
dığının istikbalini belki tehlikeden kurtarırız 
veya azaltırız veya önümüzde ileriki seneler 
birdenbire Devlete büyük bir yük gelmesini 
önleriz. Sayın A. P. sözcüsü de ifade etti, 
Emekli Sandığının karşılıkları bitince emekli
lere maaş vermemeye imkân yok, elbette vere
cektir ama o vakit bütçelere yük gelecektir. 
Emekli Sandığı gibi bir sigorta müessesesi ku
rulmaktan düşünülen fayda elden kaybedile
cektir, ondan ibaret olacaktır. 

ikincisi; Emekli Sandığının yaptığı yatırım
lar. Muhterem arkadaşlar, Emekli Sandığının 
bir kısım yatırımları kanunla bağlanmıştır, 
yüzde muayyen bir miktarını gayrimenkule ya-
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tıracaktır, onun dışındaki miktar da işte 440 
sayılı kanunlarla Yatırım Bankasına verilmek
tedir, memleketin sanayiinde kullanılmaktadır. 
Serbest olduğu miktar, gayrimenkule yaptığı 
yatırımlar, turizme müteveccih yatırımlardır. 
Bunların içerisinde isabetsiz olanları yok de
ğildir. isabetsiz birkaç tesis vardır. Ama, bu 
yatırımların memleket turizmine yapmakta ol
duğu ve yapacağı hizmetleri göz önünde bu
lundurmak lâzım. Lükstür, şudur, budur, var 
bunlar. Ama, İzmir'i İzmir yapan bugün, tu
ristik bakımdan izmir yapan, Büyük Efes 
Oteli olmuştur, bunu kabul etmek lâzım. Efes 
Oteli yapılmadan önce izmir'i görenler Efes 
Otelinden sonra izmir'i görenler turizm bakı
mından iki İzmir arasındaki büyük farkı göre
ceklerdir. Ben, hakikaten vaktiyle Efes Ote
linin yapılmasını tenkid edenler arasındaydım. 
Fakat Efes Oteli hizmete girdikten sonra gör
düm ki, hata etmişim. Avrupa'da rastladığı
nız birçok insanlara, izmir'e gelin, dediğiniz 
zaman, otel yok, cevabını verirlerdi size. Ama, 
bugün Efes Otelinde daha birkaç ay evvelinden 
Avrupa'dan gelen turistler yer ayırtıyorlar. 
Binaenaleyh, bir hizmeti vardır. 

Bunun yanıbaşmda, halk oteli yapılmamalı 
mı? Yapılmalı. Halk oteli de yapılmalı. Çün
kü, Türkiye turizme yeni açılıyor, yeni bakı
yoruz, bize bu kapı yeni açılıyor. Daha doğ
rusu Avrupa bakımından, medeni dünya ba
kımından henüz yeni kaşfedilmiş bir memleket 
sayılıyor. Ve artan nisbette turist gelecektir. 
Ve bu turistik tesisleri süratle meydana getir
mek lâzım. Şüphesiz özel teşebbüs de yatırım 
yapıyor, daha çok onun yatırım yapması lâ
zım. Ama, yetişemez. 

Emekli Sandığı gibi, bilhassa büyük tesis
leri ancak böyle bir müessese yapabilir. Bu 
müessesenin bu memleket ekonomisine büyük 
faydası olan bu sahaya yatırım yapmasını ben
ce teşvik etmek lâzımdır. Ben mesuliyet mev
kiinde bulunduğum zaman teşvik ettim, istira
hat köylerinin yapılmasına âmil oldum ve bu
gün memlekete fayda veriyor. Yine halk otel
lerinin yapılması' M Ankara'da bir halk oteli 
yapılmaktadır. Çünkü gelen turistlerin hepsi 
zengin değildir, orta halli insanlar daha çok 
gelmektedir. Binaenaleyh, onların ihtiyacına 
cevap verecek oteller de yapmak lâzımdır. Ama 
bu arada hep zarar mı etsin, şüphesiz bu da ar-
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su edilmez. Arz ettiğim gibi turistik sahaya 
yapılan yatırımlar memleket ekonomisine geniş 
nisbette faydalı olacaktır, bundan kimsenin şüp
hesi olmasın bugün yarın. Ama zarar da etme
meliler. Bunu işletmecilikte vazifeli arkadaş
larımızın gayretleri ile telâfi etmek mümkün
dür. Faraza Bursa'da kaplıca, Çelik Palas. Çe
lik Palas epey zaman evvel yapılmış ama ka
bul edelim ki bir kaplıca şehrinde bir modern 
tesis olarak tek tesistir. Ve onun için büyük bir 
ihtiyaç vardır. Ama Çelik Palası birkaç defa git
tim gördüm hattâ yakın zamanda da maalesef 
iyi işletemiyoruz. Hususiyeti olan bir işletme
dir, mevsimlik çalışır, iki ay çalışır, üç ay ça
lışır, kaplıca mevsimi. Ondan sonra Çelik Pa
lasın büyük ücretler ödiyerek aynı kadro ile 
devam ettirdiğini görüyoruz. Şimdi İsviçre'de 
veya işte böyle otelciliğin gelişmiş olduğu bir
çok memleketlerde kombina çalışırlar, aynı per
soneli alır, kaplıca şehrinde çalışan personel 
dağr, gider dağ mevsiminde oradaki otelde ça
lıştırılır, ondan sonra beri tarafa getirir. Böy
le usullerle Emekli Sandığının da sağda solda 
artık izmir'de şurada burada tesisleri olduğu
na göre bir kaydırma suretiyle kombina, bera
ber çalışma suretiyle bu zararlarını ortadan 
kaldırması mümkündür. 

Hükümetin de yardımcı olması lâzımdır. Fa
raza birçok konferanslar toplanıyor, bunların 
dört beş tanesi faraza Bursa'da Çelik Palas
ta yaptırırsa oraya alâka celbederiz ve Çelik 
Palasın rantabl çalışmasına imkân veririz. 
Yani el birliği ile bu müesseselerin rantabl ça
lışması imkânları bulunabilir. Ama zarar ediyor 
diye efendim turistik sahaya yatırım yapılma
sın demeyi doğru bulmaz. Zira memleket ekono
misi bakımından en verimli bir yatırım saha
sı olarak görüyorum. Bu memurlardan kesile
cek yüzde 7. Bu da her sene tekrar edilir ra
porlarımızda ve her sene hükümetlerin önüne 
çıkar bütçe kanunu geldiği zaman şunu yüzde 
7 çıkaralım mı, diye. Şahsan üç dört defa buna 
muhatabolmuşumdur. Doğrusu bir sert karar
dır aslında bu, memur bakımından. Devlet büt
çesi bakımından olabilir. Yüzde 6 yerine 7. Fa
kat memur bakımından sert karardır. Esasen 
sıkıntı içindedir. Avans kanunları ile şunlarla 
bunlarla, Personel Kanunu çıkıncaya kadar 
biraz ayakta tutmaya çalıştığımız memuru, bu
gün velevki beş lira, onlira olsun maaşından bir 

ilâve kesinti yapmaya kalkarsak, hakikaten pek 
sevimli bir iş yapmış olmayız. Ve bundan dola
yı hükümetler buna cesaret edememiştir, iti
laf edeyim, şahsan ben üç sene önüme geldiği 
halde mesele gelecek seneye kalsın deme mev
kiinde görmüşümdür kendimi. Bu sebeple bunu 
ancak, faraza Personel Kanununun tatbiki ile 
birlikte yapabiliriz. Ancak öyle bir zaman, yani 
memurun eline biraz fazla bir aylık ücret ge
çeceği bir anda yapmalı ki bir eksilme olma
sın istihkakında. Nihayet alacağı fazlanın bir 
miktarını almak suretiyle bu meseleyi halle
debiliriz. Bence komisyonların da işi böyle mü
talâa etmesi lâzımdır. Yoksa kuru temenniler 
muallâkta kalacaktır, açıkta kalacaktır ve Mec
lisin yapacağı temenni dahi, yine Meclis tara
fından uygulanamıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Emekli Sandığı Ka
nunu üzerinde yıllarca evvel başlamış çalışma 
vardır. Eski emeklilerin vazifeyi, eski emek
liler ile yeni emekliler arasındaki farkın azal
tılması. Bu hakikaten büyük bir şikâyet mev
zuudur, ıstırap mevzuudur. Bunu halletmek lâ
zımdır. Bunu her sene seçim zamanlarında or
taya çıkarıyoruz, seçim zamanlarında güzel 
beyanatlar oluyor, bakanların başbakanların. 
Gazetelerinde büyük alâka ile aldıkları şeyler
dir, büyük manşet yaparlar bunları.. Seçim za
manında bunlar söyleniyor, seçim bitince, eski 
tabiri, ile soyîiyeyim nisyana uğruyor, unutu
luyor, ta ki yeni seçim gelsin. Bunu seçimden 
evvel, getirmeli Hükümet. Hakikaten bu ihtiya
cı görüyorsa, inanıyorsa ki, muhtelif beyanlar
dan anladığımıza göre Hükümet de bunu iste
mektedir. Ama bir cesaret göstersin, hiç olmaz
sa burada bir cesaret göstersin bunu biran ev
vel getirsin, seçimde de faydası olmaz değil, 
olur bir miktar oy toplar Adalet Parti iktida
rı, Ama bu hizmetini yapsın oyunu alsın. 

Bu arada bir vicdan vazifesi olduğu için 
arz etmek istiyorum. Çok değerli bir umum mü
dür vardı bu müessesenin başında. Yıllarca bü
yük emek verdi ciddiyetiyle, dürüstlülüğü ile, 
namusluluğu ile ve bu müesseseye hakikaten 
çok şey kazandırdı. Muzaffer Emre arkadaşım. 
Beraber çalıştık. Ve hâtırasını muhafaza edi
yorum. Ama bu arkadaşın birdenbire vazife
den uzaklaştırıldığını gördük. Basında da bu
na ait bâzı haberler çıktı. İşte Tarabya Otelin-
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deki bâzı olaylar, şunlar bunlar. Bugüne kadar | 
Hükümetten ciddî bir şey görmedik. Çok mühim 
bir müessesenin başından bir umum müdür alı
nıyor ve birçokta dedikodu sızıyor basına ve 
Hükümet bir şey telâffuz etmiyor. Bu hususta 
aydınlanmamış lâzım. Meclis olarak bu müesse
senin hesabını tetkik ederken Hükümetin bize 
bunun gerçek sebebini açıklaması lâzımdır ve 
bunu zaruri görüyoruz. 

Hürmetlerimle.- (Alkışlar} 
BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ BİICEŞLir-İL (Kayseri) — Efen

dim, ben bir noktaya işaret etmek için söz al
mış bulunuyorum. Bundan önce partimizin grup 
sözcüsü arkadaşımız siyan eden şirketlerin. ka
patılmasını ene sürdü, Yerinde. 

Muhterem arkadaşlar, emeklilik kanunu ge
liyor. Hükümet dengeyi sağlıyor, Başvekil de 
ifade etti geçenlerde gazetelerde okuduk. Yüz
de 70 ile emekliye ayrılma hakin sivil memur 
arkadaşlarımıza da verilecektir. Bu geldikten 
sonra bütün arkadaşlarımız bunu bekliyor, bir
çokları emekliliğini istiyecek. Tahmin ederim 
yüzde 30 civarına yaklaşır, benim tahminime 
gere. Bu böyle olunca Hükümetimizin bir nokta 
üzerinde dikkatini çekerim. Tetkik edecek olur
sak, Hükümet dairelerine bakacak olursak be
nim kanaatimce çok personel vardır. Gidinin 
Devlet dairelerine, hattâ bakanlıklara, memur
dan geçilmiyor. Çokları oturur. Çok memurla 
mı iş görülür, as memurla mı iş görülür? Bu da 
bir münakaşa mevzuudur. Benim kanaatimce 
çok memurla iş görülmüyor, Bilâki- kırtasiyeci
lik art:yer. Hattâ teknik üniversitenin eski rek
törü ile istanbul'da görüşüyorduk. Bu fikirler 
üzerinde duruluyordu. Sayın rektör bana t i ; 
Amerikalı uzmanın, Batıknm matsmatikman 
izah ettiği bir kitabından bahsetti. Ma^matik-
man izah ediyor, çok personslle iş görülmediği 
ni Az ve kifayetli ve ondan sonra bilgili perso
nelle iş görüldüğünü izah ediyor, Eu doğru
dur arkadaşlar. Eğer bugün memleketimizde 
kırtasiyecilik uzuyor, işler sürüncemede kakyor-
sa emin olunuz tatmin edilmiyen, an ücret alan 
ve aynı zamanda işi birbirinin üstüne atan me
murlardan ileri geliyor bu. Şu halde Hükümeti
mize büyük bir fırsat düşüyor. Bu kanun çık
tıktan sonra arz edeyim ki yüksek maaşlı arka
daşlarımın çokları sıra bekliyor, emekliye ayr:-
lacaklardır; Eğer Hükümet buna dayanır, bun-
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ların yerine memur almazsa Türkiye'de kendili
ğinden bir tasfiye olacaktır ve dolayısiyle Dev
let dairelerinde izdiham azalacaktır. Arkasından 
tatmin edilmiş bir Personel Kanunu gelmeli, gel
mesi lâzımdır. Memur evini düşünmelidir. 

Ben arz edeyim, yukarıda Maliye Vekâleti 
Bütçesi görüşülürken, Maliye Vekili arkadaşıma 
bu emeklilik kanunun çıkması lâzımgeldiğini 
arz ettim. Söyledim ve bir misal de getirdim. 
Dedim ki; bu maliye tarihine geçmeli, ben ma
liyeci değilim ama. islâmiyeti kabul eden Ka
zan Han vardır. Kazan Türkleri Hanı, 10 ncu 
asırda. Onun büyük bir veziri vardır. Kazan 
Han'ın da bir adalet kazanı vardır. Adalet ka
zanma her vatandaş gelir dileğini atar. Bu di
lekleri vezir tasnif eder. Ama, vezir düşünceli, 
dalgın, hanımı her zaman için ona; «Bey unut
ma e/de sabun yok, bal yok, tuz yok.» eliyor. E,. 
adamcağız alamıyor. Bu işe öyle kafası takılı
yor id bir g"An. adalet kazanından çıkan mesele
leri tasnif ederken, «Yağ yok, sabun, tuz, bal 
yok» diye yazıyor. Dalgın yani... Öbürlerini tas
nife veriyor. Eu Hakanın husurunua çıkıyor. 
«Bu no diyor, filân» Hakanın huzuruna çıktığı. 
vakit diyor ki: «Hakanını kusura bakma, ha
nım benden - namuslu adam kendisi de - bun
ları istiyor. Ben bunları alamıyorum. Kafam bu
na öyle takılmıştır ki her akşam eve gideceğim... 
rlihayet buraya yazıvermişim,» Kendi kendine 
düşünüyor Han, diyor ki;, «Bu &z para ile ye
terli iş görmek, mümkün olmıyaeak, yani çalı
şanları tatmin etmek lâzımdır.» diyor ve maaş
ları artırıyor. Bu gerçek, şimdi biz az para ile 
çok is görmek istiyoruz. Devlet dairelerinin dü
zenini yürütmek istiyoruz. Bu mümkün olmuyor. 
Hep kulağımıza geliyor, suiistimaller var diyo-
rus. E... yok değil, var. Ama bunun nedenleri ne? 
Bence tok, çalışkan ihtisas sahibi memur, aynı 
samanda iyi iş yaptıran Hükümet. Yani üserinde 
İsrarla duran Hükümet. 

Hülâsa bağlıyorum; benim istirhamım şu ola
cak: Bu cidden Hükümetin güzel bir kanunu, 
eşitlik sağlıyor. Yüzde 70 i sivil personele de ve
riyor. Bu lâzım. Ama bu önümüzdeki malî yıl
da tatbik edilecek, 1989 Martında. Çok arka
daşlar emekliye ayrılacak. Bunlar emekliye ay
rıldıktan sonra, tekrar ediyorum, bunların yeri-
m memur almamaya gayret etmeli Hükümet ve 
iyi bir personel kanunu da getirerek camiayı tat-
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min etmeli, Emekli Sandığı da yükten kurtulur 
kana atilideyim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Devlet Bakan: Şaddı Te

kin Müftüoğlu'nun bir tezkeresi var, okutuyo
rum, 

Sayın Başkanbğa 
Emekli S a n ı ğ ı Genel Müdürlüğü ve bağh 

teşekküller üserinde yapılan görüşmelerde Ck?-
nel Müdür Sabri İşbakan çorap vermekle yetki
li kılınmıştır, Saygılarımla. 

Sadık Tekin Müftüoğlu 
Devlet Bakanı 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Genel P.Tü-
dür. 

FSEİD MELEN (Van) — Sayın Başkan; 

yanlış bir tatbikat yapmayalım. Umum lîüdürler 
esasen vazifelidirler, yani Bakandan ayrıca yet
ki almaya lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Melen bu konu daha ev
vel Riyaset Divanında da görüşüldü. Gerçekten 
müdafaa haklanın meşruiyeti yönünden, bilan
çoları tasvibe sunulan teşebbüslerin Genel P-!ü-
dürlerinin görüşmesinin gerekli olduğu ve fakat 
bir formalite yönünden bu kürsüye gelebilmenin 
imkânı bağlı bulundukları Vekilden alacakları 
bir tezkereye bağlamak lüzumu kararlaştırıldı. 
Buyurunuz efendim. Genel müdürler bilindiği 
üzere işin politik tarafları hariç teknik tarafla
rına ve hesaba mütaaîlik hususlara cevap ve-
rajcklk. 

FEEîD MELEH (Van) — Muhtariyet eda
sını biz zedelemiş oluyoruz Bakana bağlamak 
suretiyle. 

edeceğim. 
Malûm olduğu üzere görüşülmekte olan he

saplar 1964 - 1965 ve 1986 yıllarına aittir. Ten-
kid ediİGn hususlardan çoğu halen ikmal ediliri} 
bulunmaktadır. Meselâ, bunlardan iştiraldmiz 
bulunan Emek İşletme Limitet Şirketi 1.6.1063 
tarihinde fiilen tasfiye edilmek suretiyle bu ten
kit yerine getirilmiş bulunmaktadır. 

Sinema Limitet Şirketi ile İmar ve Emlâk 
Şirketinin tasfiyesi ürerinde de çalışmalarıma 

niyeti mucip bir kâr verdikleri ve bunların da 

Şahıs emekli fişleri ü^erindıld çalışmaları
nız hayli ilerlemiştir. Bunun da yakın zaman
da ikmalini beyan edebilirim. 

Mâruzâtıma son verirken hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Genel Müdüre verdiği 
izahattan dolayı, tefekkür ederb, Konu üzerinde 
sez istiyen başka sayın üye?,.. Buyurun Sayın 
Karaman, 

SUPHİ KAEAMAN (Tabiî üye) — Bayın 
Başkan, sayın senatörler, mâruzâtım peşinen 
söyliyeyim kısa olacaktır, iki hususa tema3 et
mek istiyorum. Birisi; Emekli Sandığı Kanu
nunun bugünkü uygulaması ve bünyesi diğeri 
de; yatırımları ile ilgili. 

Benden evvel konuşan arkadaşlarımın bâzı
larının ifade ettikleri gibi 1 Ocak Î95D de yü
rürlüğe giren 5434 sayılı T. ö. Enekli Sandığı 
Kanunu o günden bu güne 18.5 - 19 yıl içeri
sinde 107 değiştirici kamunla karmakarışık bir 
duruma gelmiştir. 

Arkadaşlar, bir kanun yeniden, böyle Emek
li Sandığı gibi büyük cesamette, 100 - 150 mad
delik, ayrıca birçok geçici maddesi bulunan bir 
kanun, uzun hazırlıklardan sonra yürürlüğe ko
nulup ve ondan sonra onun her hangi bir yeri, 
şurası burası zaman zaman değiştirilirse ve bu 
sayıda böyle yüzleri asarsa, o kanun bidayet-

j töki, başlangıçtaki hukukî ve sosyal güvenlik 
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şartlarını sonunda kaybeder, ve bugün T. G. 
Emekli Sandığı Kanununun uygulaması aşağı -
yukarı bu duruma gelmiştir. Eğer, bütün tek
lifler, tasarı olarak hükümetlerden gelmiş olsa 
belki bu dengeyi kurmak, bu dengeyi bozmamak 
mümkün olabilir. Ama, çok kere parlömanter-
ler tarafından geliyor ve hükümetlere rağmen, 
müesseselere rağmen çıkar ve sayılar da üçü 
beşi bırakıp da yüzleri asarsa o takdirde ka
nunun bünyesi günün şartlarına ve başlangıç
taki kurulan düzene cevap veremez bir duruma 
gelir. 

Bugün, T. C. Emekli Sandığı Kanununun du
rumu budur. Bu kanun sosyal güvenlik yönün
den de bugünün şartlarını karşılamaz durum
dadır. 1961 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin niteliklerini sayarken, sosyal davlet 
olarak nitelemiş ve içerisinde bâzı maddelerini 
de, vatandaşın, hizmetlilerin, çalışanların sosyal 
güvenliğinden bahsetmiştir. 

Arkadaşlarım, modern bir memlekette, mo
dern Batı memleketlerinde 30 yıl hizmet eden 
bir insan, bir görevli 30 yıl sonunda emekli ol
duğu vakit maaşının % 50 sine, onun hayat 
standardı % 50 ye düşürülmez. Hizmet ettiği 
süre içerisinde, gerek kendisine yapılan sigorta 
ve buna benzer kesintiler, gerek Devletin onun 
adına vermiş olduğu kesintiler yüksek tutulur. 
Ama mutlaka 30 sene hizmet eden bir insan, 
emekli olduğu zaman maaşının yarısına düşü
rülmez. 

Türkiye'de, bilhassa aktif görevlerde hizmet 
eden insanlar için, askerî hizmet olsun, sivil 
hizmet olsun 50 - 55 yaşından sonra aktivite, 
bilhassa küçük kademelerde çalışan insanlar 
için azalır. Bünyemiz böyledir, Batıda da böy
ledir. Yaş sebebiyle insanların fizyolojik hali 
budur. Küçük kademelerde çalışan insanın, 60 
yaşında bir daktilo memuru olamaz. 60 yaşında 
bir küçük şef veya onun yardımcısı olamaz. Bü
yük kademelerde bile çok kere olmadığını gö
rüyoruz. Yaşlandıkça insanların rahatlıkla 
emekliliklerimi talebedebiîmelerinin şartı, o 
emekli statüsüne girdiği vakit o andaki düşe
ninin bozulmamış olmasıdır. 30 sene hizmet et
miş bir insan 50 - 55 yaşma gelmiş, üniversite
de çocukları var, lisede çocukları var, o kişi ki 
eğer emekli olduğu vakit maaşının % 50 sine 
düşecektir, ayrılmasına imkân yoktur. Halbuki, 
nüfusu artan bir toplum bünyesine sahibiz. Ta-

| ze kan aşağıdan mütemadiyen gelmektedir. Eği-
i tim bütün köylere, her tarafa yayılmaktadır ve 

20 sene sonra, 30 sene sonra bir gelecekte Türk 
I bünyesi daha da canlı bir duruma gelme ihti-

yacmdadır. Böyle toplumlarda genç yaşta 
İ 5 5 - 6 0 ından sonra başka hizmetlerde, serbest 
i sektörlerde çalışma imkânı vermemizde de mil-
j letlerin çalışmalarını kolaylaştırmaları lâzımdır. 
| Bunun için T. G. Emekli Sandığı Kanununun 
I ilgili maddelerinde bahsedilen 30 sene hizmetin 
I karşılığı % 50, bugünün sosyal güvenlik ihti-
| yaçlarını karşılıyamaz, yanlıştır. Bunun mutla-
| ka askerlerde olduğu gibi % 70 e çıkarılması 
| şarttır. Ama, bu çıkarmayı yaparken sandığı 
j iflâs ettirelim, böyle şey olamaz arkadaşlar. 
I Sandık bugünkü statüsünde hangi hesaplarla 

o noktaya gelmişse, mütaakıp elemelerini % 70 
çıkarılması halinde bile ona göre yapar. Ama 

j Devlet, sosyal devlet kendi genel bütçesinden 
j "bunun tedbirlerini alır ve bu yardımı yapar. 

Sayın Hükümet erkânının yakın günlerde, 
önümüzdeki Mart ayından itibaren Emekli San-

j dığı Kanununun bu noktadaki bünyesinin de-
İ ğiştirileceğini ve emekli keseneklerinin de as

kerlerde olduğu gibi 30 sene hizmetin karşılığı 
| % 70 ve her sene bir fazlası olarak yapacağı 
| haberini büyük bir memnuniyetle büyük bir hu-
| zur içerisinde sosyal güvenliğin, sosyal devle-
| tin iyi bir tatbikatı olarak sevinçle karşılamış 
I bulunuyorum, bunu arz etmek isterim. 

ı İkincisi arkadaşlarım, Emekli Sandığı Kanu-
\ nunun hukuk devleti anlayışına göre maddeleri 
! ihtiva etmesi hususuna temas etmek istiyorum. 
! Bizim ötedenberi, ta Osmanlılardan gelen bir 
| zihniyetimiz de bir zamanaşımı, kanunlanmız-
| da zamanaşımı meselesi vardır. Bir şey çıkarılır, 
| şu süre içerisinde bu kanunun şu hükmünden 
! istifade edenler, müracaat edenler hakkı kaza-
i nırlar, etmiyenler kazanamazlar. 
j Kanunlar filvaki kanunu bilmemekte, ka-
| nun hükümleri arasındadır, mazeret sayıl-
; maz diye husus da vardır. Ama, her çıkan Resmî 
I Gazetede yayınlandığı halde, bizim gibi bir 
| memlekette halkının % 50 sine yakını okuma -
| yazma bilmiyen bir memlekette her çıkan ka-
j nunu, en ufak teferruatına kadar, bütün va-
j tandaşlarm bilmesi mümkün değildir. Bir ka

nun, T.O. Emekli Sandığı Kanunu yeniden 
I tedvin edilmesi halinde, böyle büyük bir kanu

nun yeniden çıkarıldığını duyan her ilgili kişi 
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alâka duyabilir. Ama, günün birinde her hangi 
bir noktasında küçük bir değişiklik yapıldığı 
vakit, bunu kimse bilmiyebilir. Dilekçe Kar
ma Komisyonunda enteresan misaller biliyo
rum. 1960 senesinde, hatırımda kaldığına gö
re 341 sayılı bir Kanunla hizmet müddeti 20 
seneye indirildi. Yani, vaktiyle işlerine şu veya 
bu sebeple son verilen kişiler 20 sene hizmet 
etmişlerse, onlara emeklilik bağlanır diye hü
küm konmuş ve içerisine de müruruzaman kon
muş bir yıl içerisinde diye. Vaktiyle aldıkları 
kesintiler kendileri tarafından % 5 faiziyle 
Sandığa iade edilirse, bunlara emekli maaşı 
bağlanacağı bildirilmiş. Burhaniye'de başkâ
tiplik yapmış bir insan 24 sene 11 ay hizmet 
etmiş ve bir sebeple, şu veya bu sebeple işine 
son verilmiş. Emekli Sandığı kendisine 1953 te 
1 400 lira toptan ödeme yapmış. 1963 senesin
de çıkan kanuna göre emekliliğe hak kazanmış, 
20 seneden fazla hizmeti olduğu için hak kazan
mış. Ama bir yıl içerisinde - zamanaşımı var -
hiç farkında değil, kendisi bir avukatın yanın
da çalıştığı halde, farkında değil. Mümkündür 
olamaz. İki sene sonra bir başka kişiden duy
muş, kendi durumunda olandan, ona emekli 
maaşı bağlanmış. Müracaat etmiş Emekli San
dığına, Sandık kanun hükmüne göre diyor ki, 
«Sen zamanaşımına uğradın.» Arkadaşlar, bu 
tür tatbikatlar hukuk devletinde olmaz. Bun
lar eski alışkanlıklar, kanunlarımızda hâlâ gi
diyor. Ve ben Emekli Sandığı Kanununun za
manaşımı ile ilgili bütün bu kabil şeylerinin ta-
mamiyle hukuk devleti kavramına aykırı olduğu 
kanısındayım. 

Sayın iktidarın ve Hükümetin bu sosyal gü
venliğe ait nisbetleri değiştirirken hukuk dev
leti anlayışına uyan bu tür zamanaşımlarını da 
yeniden ele alması lâzımgeldiği kanısındayım 
ve asıl bütün bünyesiyle ifade etmek lâzımge-
lirse kurulduğu günden bugüne kadar 107 de
ğişiklik almak suretiyle başlangıçtaki düşünü
len adaleti, başlangıçta düşünülen sosyal gü
venlik espirisini tamamen kaybetmiş olan ka
nunun yeni baştan ele alınması ve yeniden bu
günün ihtiyaçlarına göre yeni bir kanun haline 
getirilmesinin şart olduğu kanısındayım, bu nok
tada mâruzâtımı belirtiyorum. 

İkincisi, Sandığın çeşitli gayrimenkul yatı
rımları hakkında kısa mâruzâtta bulunmak is

tiyorum. Arkadaşlarım, Türkiye'de Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri Cumhuriyet devrinde geliş
tiler, biliyorum. Saltanatın bıraktığı bir boşluk 
var. Saltanatı yürütenler için her taraf ken-
dilerinindi. Her yerde köşkleri vardı, her yer
de otelleri vardı, büyük büyük sarayları vardı. 
Ama, Cumhuriyet devrinin yöneticileri için böy
le şeyler bahis konusu olamazdı. Çünkü bir 
Cumhuriyet olması itibariyle de bir halk dev
leti halinde idiler. Ve halktan geliyor yöneti
ciler, bugün var, yarın yok. Nitekim bugünkü 
Anayasamızda da bir Cumhurbaşkanı yedi sene 
için seçiliyor, bir daha da seçilemiyor, başkası 
geliyor. 

Şimdi Cumhuriyet devrinde çeşitli kuruluş
ları, kamu niteliği taşıyan kuruluşlar faaliyete 
geçirilirken herbirisi her hizmeti yapar duru
ma getirildi. Ve bunları kendi bünyelerinden 
yaptılar. Emekli Sandığı otelcilik yapıyor, 
Turizm Bankası da otelcilik yapıyor, Sosyal 
Sigortalar da otel yapıyor. Ve hatırıma gelmi
yor belki birçok kuruluşlar otel yapıyor. Tabiî 
Emekli Sandığının asıl niteliği, asıl vasfı bir 
sosyal güvenliktir, çalışanları tatmin etmeye 
matuf bir sosyal güvenliktir. Emekli Sandığı 
otelcilik yapmaya başlayınca maksadının dışı
na çıkıyor, ihtisasının dışına çıkıyor, her ihti
sası kendi bünyesi içerisinde yapmasına imkân 
yok. Bunlar çeşitli kuruluşlarda, bu tip şey
lerin yapılması biraz Devlet ricalinin eski bir 
alışkanlık, hiç kimse şey alınmasın, biraz büyük 
makamlarda bulunan kişilerin eski saltanat za
manındaki ve bugün halk idaresinde olmıyan 
rahatlıklarını sağlamaya matuf yönelmelerin bir 
neticesi oluyor. Ve bu yüzden her tarafta 
böyle oluyor. Eğer rasyonel işletmecilik bahis 
konusu olsa otelciliği yalnız normal olarak 
Turizm Bankasının yapması lâzım. Emekli San
dığının yapmaması lâzım. Tabiî siyasi maksat
larla da bu gibi büyük kuruluşlar Sosyal Si
gortalar, Emekli Sandığı gibi büyük kuruluş
lar, belki Ordu Yardımlaşma Kurumu gibi 
şeyler bu gibi maksatlara bölgeleşmek maksa-
diyle yatırımlara sevk ediliyor. Ama aslında 
maksatlarının dışına çıkıyor. Emekli Sandığı 
bir sosyal güvenlik müessesesi olduğuna göre 
bu tip yatırımlar yapmaması lâzım. Bu tip 
şeyler yapmaması lâzım. Yaparsa ihtisasının 
dışına çıkar mutlaka zarara girer. Ve ben te-
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menni ederim ki, bu tabiî çok güçtür, şimdi
den Devletin Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
düzenlenmesi sırasında bu gibi şeylerin de ar
tık bir araya getirilmesi lâzımdır. Bu tip iş
letmelerin heyeti umumiyesinin Turizm Ban
kasında toplanması lâzımdır. Kaynak lazımsa 
buna kaynak temin edecek bankalar vardır. 
Ama Emekli Sandığından çıkarılmalıdır. 
Emekli Sandığının bugün muvazzaf ve emekli 
hizmetinde bulunan bütün insanlar sivil ve as
ker üyesi durumundadırlar. Kimin hakkı var
dır. Onların o üyesi durumunda kendi temi
natlarının bahis konusu olduğu bir müesseseyi 
Tarabya Otelinde suiistimal etmeye? Kimsenin 
hakkı olmaması lâzım. Hukuk devletinde kim
senin hakkı olmaması lâzım. Binaenaleyh, ben 
bu tip müesseselerin yalnız Emekli Sandığı 
için konuşulduğu için bahsediyorum, bu tip mü
esseselerin böyle gayrimenkul yatırımlarını 
şahsen maksatları dışında Anayasanın sosyal 
güvenlik esprisi dışında buluyorum. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye?.. Buyu
run Sayın Melen. 

Sayın Suphi Karaman, şahsınız adına konuş
muş oldunuz değil mi? 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Şahsım 
adına konuştum. 

BAŞKAN — Evet. 
FEEİD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlar, Sayın Karaman'm üzerinde durduğu 
bir nokta üzerinde ben de konuşmak ihtiyacını 
hissettim. Buradaki konuşmalar şüphesiz bi
zim müesseselerimizde çalışan insanlar için 
ba,zan teşvik edici olur, bazan da hızını keser, 
cesaretini azaltır. Bu müdahaleyi bu sebeple 
yapıyorum. Şimdi Emekli Sandığının vazifesi 
değil, Sigorta Sandığının vazifesi değil, otel 
yapmamalı. Otel yapmakla otelcilik yapma
yı birbirinden tefrik etmek lâzım. Otelcilik 
yapmamalı dense otelcilik, işletmecilik yap
mamalı dense bu doğrudur. İştirak ederim, 
mümkündür. Zaten Emekli Sandığı da otel
ciliği çaresiz yani müsteeir bulamadığı hal
lerde yapıyor, bizzat. İşletmeciliği yapmaması 
doğrudur, ama bu sigorta müesseseleri kanunları
na göre ki lüzumlu hükümlerdir onlar da, pa
ranın değerinin düşmesine karşı korumak için 
bir miktar şeylerini yüzde 20 veyahut 30 nis-

bet aklımda değil, gayrimenkule yatırma 
mecburiyetindedirler. Gayrimenkul ne olabilir? 
Ev, han, apartman ve otel olur. Bunlardan 
hangisini seçmeli? 

Şimdi bir müessese envestisman yaparken, 
yatırım yaparken bunlardan birisiri seçecektir. 
Çünkü bu yatırımı yapmaya kanunen mecbur. 
Hangisini seçmeli? Bu seçimi yaparken elbette 
hem Emekli Sandığının kendi sermayesinin iş
letilmesini rantabl bakımdan işletilmesi düşü
nülecek, bunun yanıbaşmda memleket ekono
misini de düşünmek lâzım. Bugün bizde yatı
rım kararını eskiden vardı, hakikaten bir ba
kanın kendi bölgesine çektiği, mektiği, hâkim 
olduğu zamanlar işte, belki, saymak istemi
yorum şehirleri, bir ikisi böyle yapılmıştır ama 
bugün o tehlike nisbeten azalmıştır. Çünkü 
bugün yatırım kararını müesseeeler, teşekkül
ler kendi başlarına, yalnız başlarına verme
mektedirler. Nihayet bir teklif yapmaktadır
lar ve Plânlama vermektedir. Plânlama tevzi 
etmektedir. Faraza bu Emekli Sandığına bu 
yatırımları yapması plânımızda yer almıştır. 
1 nci Beş Yıllık Plânımızda da vardır. İkinci 
Beş Yıllık Plân programında da vardır. Bina
enaleyh, buradan geçtiği için Sayın Karaman'm 
endişe ettiği tehlike pek o kadar vâridolmaz. 
Yatırım kararını bugün yalnız müessese kendi 
başına veyahut bir bakan yalnız başına vereme
mektedirler. Onlar nihayet bir teklif yapmak
tadırlar. Plâna gitmektedir. Ve bizim Plânlama 
Dairemiz, yani mütehassıs kısmı sadece Yüksek 
Plânlama değil, bu yatırımları istemiştir. Teş
vik etmiştir. Turizme Emekli Sandığının, işçi 
Sigortalarının han yapacağı yerde, apartıman 
yapacağı yerde memleket ekonomisine yararlı 
olabilecek tesisler yapmasını bizatihi Plânlama
mız istemiştir. Bu tavzihi yapmak zaruretinde 
kaldım. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye? Yok... 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı, Emek 
Sinema Limited Şirketi, Emek işletme Limited 
Şirketi, Ankara İmar ve Emlâk İşletmesi Ano
nim Şirketi üzerindeki görüşmeler burada bit
miştir. 

Şimdi başta yazılmış olmasına rağmen Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı anamüessese 
onu sonra ikmal edeceğiz. Ek iki numaralı lis-
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tede adı geçen Emek Sinama Limited Şirketi 
ile değerlerini ıttılaınıza sunacağım. Buyuru
nun. 

A) Emek Sinema Limited Şirketi : 
1963 yılı 133 906,33 Tl. zarar. 
1964 yılı 110 338 lira 73 kuruş kâr. 
1965 yılı 75 766 lira 87 kuruş kâr. 
1986 yılı 365 462 lira 78 kuruş kâr. 
BAŞKAN — 1963 yılınınki de buraya geç

mişse de mevzua dâhil değildir. Ittılaınıza su
narım. Bir diyeceğiniz mi var? 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYON SÖZCÜSÜ GÜLTEKİN SA
KARYA (Sivas Milletvekili) — Emekli Sandığı
nın .1.963 yılıda bu mevzuun içinde. 

BAŞKAN — Emek Sinema 1963 yılı hesa
ba da bu mevzuun içinde. Okunan doğrudur di
yorsunuz. Ittılaınıza sunulmuştur. 

B) Emek İşletme Limited Şirketi : 
1964 yılı 6 985 lira 52 kuruş zarar. 
1965 yılı 60 526 lira 40 kuruş kâr. 
1966 yılı 227 827;64 Tl. kâr. " 

BAŞKAN — Ittılaınıza sunulmuştur. 

C) Ankar\a İmar ve Emlâk İşletmesi Ano
nim, Şirketi : 

1964 yılı 261 125 lira 53 kuruş zarar. 
1965 yılı 78 672 lira 28 kuruş zarar: 
1966 yılı 995 153 lira 03 kuruş. 
BAŞKAN — Ittılaınıza sunulmuştur. 
Ç) T. C. Emekli Sandığı : 

BAŞKAN — Şimdi T. C. Emekli Sandığının 
bilanço ve netice hesaplanın okutup oylıyaca-
ğını. Şimdi bilanço önde yazılmış olmakla be
raber hesap tekniği yönünden netice hesapla
rı çıkmadan bilanço tanzim edilemiyeceği ci-
hstle ilkin netice hesabını kâr ve zarar hesabını 
okutacağım, oyhyacağım. Tasvibi alacağım. Son
ra bilançoyu sunacağım. Mutabık mıyız Ko
misyonla? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ GÜLTE
KİN SAKARYA (Sivas Milletvekili) — Muta
bıkız. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli San îığı 1984 yılı kâr ve zarar hesabı 

GİDERLER 

I - Yönetim giderleri 
II - Sair giderler 

III - Kâr 

Lira 
GELİRLER 
Lira K. 

18 128 139 01 I - Kıırıım'Iara tevzi edilen 
G 731 508 8i yönetim giderleri 18 128 130 01 

.163 661 745 38 II - Faizler 155 935 685 49 
III - Diğer gelirler 1.4 456 568 20 

Toplam 188 521 383 Toplanı 188 521 383 70 

KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİ EAEMA KOMİSYONU SOZCUSU GULTEKIN SAKAR

YA (Sivas Milletvekili) — Sayın Başkanını sads :e bilançonun okunması kâfidir. 

BAŞKAN — Efendim, bu mümkün dsğil, çün'ıü 463 sayılı Kanunun üçüncü maddesi kâr - za
rar hesapları ile bilançoyu ayrı ayrı oylamamızı amirdir. Bir defa okutacağım, ıtîılaa sunacağını 
ki sonra oylıyayım. 

Şimdi T. C. Emekli Sandığı 1964 yılı kâr ve narar hesabına okunmuş olduğu veçhile tasvibi
nize sunuyorum. Kabul edenler... Stmiy enler... Kabul edilmiştir. 

T. C. Emekli Sandığı 1984 yılı bilançosunu okıtuyorum : 
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Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 1961 yılı bilançosu 

A 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

KTÎF 

Ödenmemiş sermaye' 
Karşılanacak tahsis 
karşılıkları 
Sabit kıymetler 
Hisse senetleri 
Tahviller ve Hazinle 
bonoları 
Kasa 
Bankalar 
Ambarlar 
Borçlular 
Muhtelif borçlular 
Sair aktifler 

Toplam. 
Nâzmı hesaplar 

Lira 

80 338 

3 317 160 
491 107 
252 006 

1 770 396 
1 220 

504 922 
3 488 

302 521 
107 457 
76 115 

6 906 736 
8 069 

367 

336 
387 
944 

867 
565 
456 
114 
584 
834 
638 

096 
607 

K. 

46 

25 
60 
23 

72 
16 
75 
90 
41 
48 
03 

99 
81 

1. 
2 
3. 
4. 
5. 
6. 

Sermaye 
Tahsis karşılıkları 
Karşılıklar 
Alacaklılar 
Sair pasifler 
Kâr 

Toplanı 
Nâzmı hesaplar 

PASİF 
Lira 

43 
6 599 

7 
71 
21 

163 

6 906 
8 

142 615 
658 409 
633 668 
192 856 
446 801 
661 745 

736 096 
069 607 

K. 

40 
— 
45 
84 
92 
38 

99 
81 

BAŞKAN — Okunan bilançoyu tasviplerinize sunuyoram. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

T. C. Emekli Sandığı 1965 yılı kâr ve zarar hesabını okutuyorum : 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 1965 yılı kâr ve zarar hesabı 

GİDERLER GELİRLER 

I - Yönetim giderleri 
II - Sair giderler 

I I I - Kâr 

Lira K 

19 703 776 43 
12 188 363 01 

175 462 402 61 

Toplam 207 354 542 05 

Lira K. 

I - Kurumlara' tevzi edilen 
yönetim giderleri 19 703 776 43 

II - Faizler 172 084 754 40 
III - Diğer gelirler 15 566 011 22 

Toplam 297 354 542 05 

BAŞKAN — Okunan kâr ve zarar hesabını tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Aynı yılın T. C. Emekli Sandığı 1965 yılı bilançosunu okutuyorum : 
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AKTİF 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 1965 yılı bilançosu 

PASİF 
Lira K. Lira K. 

1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

— ödenmemiş sermaye 
—• Karşılanacak tahsis 

karşılıkları 
— Sabit kıymetler 
— Pay senetleri 
— Tahviller ve Hazine 

bonoları 
— Kasa 
—• Bankalar 
— Ambarlar 
— Borçlular 
— Muhtelif borçlular 
— Sair aktifler 

Toplam 
Nâzım hesaplar 

74 

3 312 
561 
334 

1930 
1 

405 
O 

398 
99 

140 

7 353 
5 

900 

839 
575 
325 

178 
556 
471 
879 
817 
891 
253 

689 
079 

270 

409 
436 
658 

522 
822 
646 
888 
680 
004 
424 

765 
536 

77 

14 
77 
23 

40 
66 
05 
94 
17 
63 
82 

18 
90 

1 — 
2 — 
3 — 
4 — 
5 — 
6 — 

Sermaye 
Tahsis karşılıkları 
Karşılıklar 
Alacaklılar 
Sair pasifler 
Kâr 

Toplam 
Nâzım hesaplar 

7 025 409 894 
10 370 850 
67 868 113 
74 578 504 

175 462 402 

7 353 689 765 
5 079 536 

00 
73 
42 
42 
61 

18 
90 

BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 1965 yılı bilançosunu okunduğu üzere oyla
rınıza sunuyorum, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

T. C. Emekli Sandığı 1966 yılı kâr ve zarar hasabını okutuyorum : 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 1966 yılı kâr ve zarar hesabı 

ZİMMET MATLUP 

Lira K. Lira 

I - Yönetim giderleri 
II - Sair giderler 

III - Kar 

K. 

25 782 876 
13 929 021 

186 994 983 

94 
23 
63 

I 

II • 
III -

- Kurumlara tevzi edilen 
yönetim giderleri! 

- Faizler 
• Diğer gelirler 

25 782 876 94 
182 334 202 41 
18 589 802 45 

Toplam 226 706 881 80 Toplam 226 706 881 80 

BAŞKAN — T. C. Emekli Sandığı 1966 yılı kâr ve zarar hesabını okunduğu veçhile oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

T. C. EmeMi Sandığı 1966 yılı bilançosunu okutuyorum : 
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AKTÎF 

Türkiye Cumhuriyeti İmseli Sandığı 1966 yılı bilançosu 

PASÎF 

Lira K. Lira K. 

1 -
9 _ 

o 
•J — 

4 -
5 -

6 -
7 -
8 -
9 -

10 -
11 -

- Ödenmemiş sermaye 
— Karşılanacak tahsis ka 

şılıklan 
- Sabit kıymetler 
- P a y senetleri 
- Tahviller ve Hazine 

bonoları 
- Kasa 
- Bankalar 
- Ambarlar 
- Borçlular 
- Sair aktifler 
- Sair aktifler 

Toplam 
Nâzım hesaplar 

100 080 883 
--

3 626 
615 
352 

2 033 
4 

525 

528 
121 
177 

810 733 
590 096 
910 

529 
543 
489 
648 
992 
429 
801 

8 090 826 
140 987 

658 

916 
542 
005 
484 
175 
323 
292 

112 
658 

65 

69 
99 
23 

83 
70 
02 
83 
04 
18 

23 
99 

1 -
2 -
o 
O — 

4 -
5 — 
6 -

- Sermaye 
- Tahsis karşılıkları 
- Karşılıklar 
- Alacaklılar 
- Sair pasifler 
- Kâr 

Toplanı 
Nâzım hesaplar 

7 728 020 350 
12 359 687 
59 929 328 

103 521 762 
186 994 983 

8 090 826 112 
140 987 658 

00 
32 
70 
58 
63 

23 
99 

BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı 1966 yılı bilançosunu okunduğu veç
hile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin mütaakıp maddesine geçiyoruz. 

II - SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 

III - İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU 

VI - MİLLÎ PİYANGO İDARESİ 

BAŞKAN — Şimdi burada Sosyal Sigorta
lar Kurumu var. Tasvibe sunulmıyacak, üze
rinde görüşülecektir. Bir de İş ve İşçi Bulma 
Kurumu var, tasvibe sunulacak ve görüşüle
cektir. İkisi üzerinde görüşme açıyoruz. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Rıza Isıtan 
Sosyal Sigortalar Kurumu, İş ve İşçi Bulma 
Kurumu üzerinde görüşecekler. Şimdi Sayın 
Isıtan 20 dakikamız var mesainin bitmesine, 
yetişir mi görüşmeniz?.. 

RIZA ISITAN (Samsun) — Yetişmiyebi-
lir, öğleden sonraya kalsa... 

BAŞKAN — Yetişirse şimdi çıkaralım za
ten tehirli gidiyoruz. 

RIZA ISITAN (Samsun) — Yarım kalabi
lir efendim. 

BAŞKAN — Oturuma bugün saat 14,30 da 
tekrar toplanmak üzere ara veriyorum. 

Kapanma saati : 12,43 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 
KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Esk;şehir), Sadık Artukmaç (Yozgat) 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hasırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin (1964 - 1965 - 1966 faaliyet 
yılları) denetimi sonuçları hakkında rapor 
(3/681) (S. Sayısı : 1131) (1) 

II - SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 

III - İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU 

BAŞKAN — Haklısınız yalnız bunu Umumi 
Heyetin kararı ile yapacağız. Hatalı kabul
den dolayı İçtüzüğümüze göre oylama ile 
halledeceğiz. Bu şekilde mümkündür. İsterse
niz birleşim sonunda bunları yapalım. Birle
şim sonunda yeni tashihler varsa bunları 
birleştirir bir arada yaparız olmaz mı? 

KAMU İKTİSADI TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ GÜLTEKÎN SA
KARYA (Sivas Milletvekili) — Evet, müm
kün efendim. 

II - SOSYAL SİGORTALAR KURUMU : 

BAŞKAN — Sosyal Sigortalar Kurumu üze
rinde söz sıraları : C. H. P. Grupu adına Sayın 
Rıza Isıtan. 

(1) 1131 S. Sayılı basmayazı 10 . 10 . 1968 
tarihli 65 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

Sayın Isıtan hangi konularda görüşecek
siniz. Bugünkü gündemde Sosyal Sigortalar 
Kurumu, İş ve işçi Bulma Kurumu var, Milli 
Piyango idaresi var. üçü üzerinde de görüşe
cek misiniz? 

C. H. P. GRUPU ADINA RIZA ISITAN 
(Samsun) — Sırası gelince ayrı ayrı konuşa
cağım. 

BAŞKAN — Arzu ederseniz sizin için de 
kolaylık olmak üzere, bu müddete de bağlı de
ğildir bu konuşmanız sırasında Sosyal Sigorta
lar Kurumu, iş ve İşçi Bulma Kurumu ve Millî 
Piyangoyu da görüşebilirsiniz? Arzu ederseniz 
sizin ihtiyarınıza bağlı. 

C. H. P. GRUPU ADINA RIZA ISITAN 
(Samsun) — Diğerlerini bilâhara görüşeyim 
efendim. 

BAŞKAN — Peki buyurun bilâhara görüşe
ceksiniz. Yalnız bir dakika. A. P. Grupu adına 
Sayın Kürümoğlu, siz Sosyal Sigortalar ile İş 
ve İşçi Bulma Kurumunun görüşmelerini ayırı
yor musunuz 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Ayrı ko
nuşacağız efendim. 

BAŞKAN — Ayn ayrı konuşacaksınız. Yani 
Sosyal Sigortalar Kurumunla bir sözcü, İş ve 
işçi Bulma Kurumunda bir sözcü, Millî Piyango 
İdaresinde bir sözcü şeklinde. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sosyal 
Sigortalar Kurumu ile Millî Piyango üzerinde 
ayn konuşmıyacağız. 

BAŞKAN — Görüşmiyeceksiiîiiz. O halde 
üçünü bir arada görüşebiliriz. Mahzur kalmıyor. 

Buyurun Sayın Isıtan. 
NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Sayın Rıza 

Isıtan aynı zamanda komisyon üyesidir görüşe
mezler kanısındayım 

BAŞKAN — Sayın Gmtekin Sakarya verdi
ğiniz bu tashihlerde oylanmış olan Emekli San
dığına ait kısımlar var mı? 

K A M U I K T I S A D I T E Ş E B B Ü S L E R Î KAR
M A KOMİSYONU SÖZCÜSÜ GÜLTEKÎN SA
KARYA (Sivas Milletvekili) — Onları da içe
risine alıyor. Sabahki, birleşimde oylananları 
da içine alıyor. Esasa müessir değildir. 
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BAŞKAN — Şimdi şöyle oldu efendim, ko
misyon üyeleri grup sözcüleri olarak görüşe
biliyor. Meselâ Sayın Fikret Gündoğan da ko
misyon üyesi olmasına rağmen gruplar adına ko
nuşmuş bulunmaktadır. Geçen yıllarda da bu 
şekilde geleneği kurulmuş bulunmaktadır. Sa
dece bunu bir gelenek olarak yıllardan beri ha
talı olarak Sayın Tuna'nm dediği gibi başlan
mış bulunmaktadır. 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Ama buna 
devam etmiyelim artık. 

BAŞKAN — Başlanmış artık. Devam edin 
Sayın Isıtan. 

C. H. P. GRUPU ADINA RIZA ISITAN 
(Samsun) — Sayın Başkan, sayın senatörler, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun 1964, 1965 ve 
1966 yıllarına ait bilançoları ile gelir ve giderle
ri. hakkındaki hesapların incelenmesi için açılan 
görüşmede C. H. P. senato grupunun görüşleri
ni arz etmek için huzurunuzu işgal etmiş bulu
nuyorum. Sözlerime başlarken yüce heyetinizi 
sevgi ve saygı ile selâmlarım. 

Sayın senatörler, Sosyal Sigortalar Kurumu 
ilk 1946 yılında îşçi Sigortaları Kurumu olarak 
kurulmuştur. Sermayesi işçi ve işverenlerin öde
dikleri primlerden toplanmıştır, incelediğimiz 
bilanço ve rapordan 1966 sonu itibariyle varlığı 
beş milyara ve senelik geliri, 1,5 milyara yaklaş
mış olduğunu sevinç ve memnuniyetle öğrendi
ğimiz bu millî müessesemizin kısa bir zamanda 
bu kadar geniş bir inkişafa ulaşmasını kurulu
şundaki sağlam dengeyi ve kurumda çalışanla
rın dirayet ve gayretlerine bağlamanın mübalâ
ğa sayılmıyacağına kaaniiz. Gerçekten kurum 
daha ilk kuruluşunda gerek genel kurulunda ve 
gerekse yönetim kurulunda işçi, işveren ve hü
kümet temsilcilerine eşit sayıda bir yer vermiş, 
bu suretle sağlam bir dengeye dayanmıştır. Ku
rumun inkişafında bu dengenin büyük payı ol
duğu gibi şimdiye değin kurulda çalışmış ve ça
lışmakta olan memur ve idarecilerin büyük 
gayrst ve dirayetlerinin de payı mühimdir. 

1961 Anayasası yeni bir sosyal görüş getir
miş, o zamana kadar yalnız işçiler için düşü
nülmekte olan sosyal güvenlik bu Anayasanın 
48 nci maddesi ile herkesin istifade etmesi ge
rekli bir hak olarak kabul olunmuş. Sosyal Si
gortalar kurmayı ve kurdurmayı devlete bir 
ödev olarak vermiştir. Bu yüzden işçi Sigorta-

| lan Kurumu da 1964 yılında çıkan 503 sayılı Ka
nunla yeni bir hüviyet kazanmış, Sosyal Sigor
talar Kurumu haline getüümiştir. 506 sayılı Ka
nun ilk anda bir hizmet akdine dayanarak bir 
veya bir kaç işveren tarafından çalıştırılanları 
ve bunların eş ve çocuklarını sigortanın şümulü 
içine almış, bu suretle eski Kanunun 5 isçi ça
lıştıran işyerlerine uygulanan hükmü tek işçiye 
inmiş ve işçilerin eş ve çocukları da Sigortadan 
faydalandırılmıştır. Bu hal eski kanuna nazaran 
büyük bir aşama olmasına rağmen nihai bir he
def olmayıp bir başlangıç sayılmalıdır. Asıl he
def bütün vatandaşların sosyal güvenlikten fay
dalanmalarıdır. Yüsbinlerce tanrı işçisi henüz 

I sosyal güvenlikten mahrumdur. Bunların biran 
önce sosyal sigortalardan faydalanmaları Ana
yasa hükmü olduğu kadar 506 sayılı Kanunim 
ruh ve maksadına da uygundur. Bunun dışında 
milyonlarca insan da kendi işyerlerinde çalış
makta ve yarınlarından emin bulunmamakta
dır. Esnaf, sanatkâr, serbest meslek erbabı gibi 
iktisatien zayıf bünyeili ve yarma hazırlıksız va
tandaşların da biran önce sosyal güvenliğe ka
vuşturulmalarını ve yarınlarından emin hale 
getirilmelerini millî bünyenin sıhhati bakımın-

j dan zaruri bulmaktayız. Kurumun Teşkilât Ka
nunu 1946 senesinin şartlarına ve ihtiyaçlarına 

i göre hazırlanmış ve çıkarılmıştır. O günün şart-
laraıa göre ileri esasları kapsamasına rağmen 

j bugünün ihtiyaçlarına cevap verememektedir. 
j örneğin varlığı milyarları bulan bu kurumun 

bir ibra organı yoktur. Genel Kurulun yetkileri 
dardır. Daha önce mevcut olan denetim kurulu 
sonradan kaldırılmıştır. Bunun da biran önce 
yeniden ihdası zaruri görülmelidir. Mevcut ka
nun bir çok işyeri yönetmeliklere bırakmakta
dır. işlerin yönetmeliklerle idaresi bâzı kolaylık
ları sağlamakla beraber bunların değiştirilme
sindeki kolaylık idarecileri sık sık kendi arzu
larına uygun yönetmelik çıkarmak veya değiş
tirmek usulüne sevketmiş, bu da yönetimde istik
rarı bozmuştur. Yeni hazırlanacak kanun tasarı
sında prensip konusu olan işleri tüzüklere terke-
dip ancak ikinci derecedeki işleri yönetmeliğe 
bırakmayı istikrarın sağlanması bakımından 
faydalı mütalâa etmekteyiz. Kurum; yekûnu 
milyarları aşan varlıklarını bugünkü mevzuat 
muvacehesinde kendi işletememekte, çok defa 
tahsili meşkûk konulara yatırma zorunluğunda 

I bırakılmaktadır. Bunları rantablı bir şekilde iş-
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letebilmesi için yeni tasarıya hükümler konmalı
dır. Kurumun karşılaştığı bir zorluk ta halen İs
tanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin en 
değerli mahallerinde bulunan bugünkü değerle
ri ile milyara yaklaşan arsalarını kullanamama-
sıdır. Kurum bunlara çarşılar, işhanlan gibi bü
yük kiralar getirecek binalar inşa etmek iste
mekte, plânlama ise buna müsaade etmemekte
dir. Bu yüzden bu milyarlık değerdeki arsalar 
boş ve verimsiz olarak kalmaktadır. Bundan hem 
kurum büyük zararlara uğramakta ve hem de bü 
şehirler imardan mahrum kalmaktadır. Hükü
metin bu işe el koyarak bu arsalardan istifade 
edilebilir bir şekle sokulmasını bilhassa rica et
mekteyiz. 

Sosyal Sigortalar Kurumu kendi gelirlerin
den mühim bir kısmını her sene iş ve işçi Bul
ma Kurumuna kanunla vermek zorunluğunda-
dır. Halbuki bugün her memlekette iş ve işçi 
bulma faaliyetleri bir kamu faaliyeti olarak dev
letçe yapılmakta ve masraflarını da doğrudan 
doğruya devlet kendi bütçesinden karşılamakta
dır. Nitekim 28 . 7 . 1967 tarihli 931 sayılı iş 
Kanunumuzda 83 ncü maddesi ile bu görevin 
bir kamu görevi olduğunu kabul etmiştir. Bu 
durum karşısında iş ve işçi bulma faaliyetlerine 
Sosyal Sigortalar Kurumunun yardıma devam 
etmesinin yerinde olup olmadığının yeniden göz
den geçirilmesinin gerektiğine inanıyoruz. 

Hayat pahalılığı her gün biraz daha artmak
ta, bilhassa emekli ve maluliyet aylığı alan işçi
ler için dayanılmaz bir durum yaratmaktadır. 
1984 yılında 250 lira olarak tesbit edilen en az 
emekli aylığı hayat pahalılığı yüzünden değerini 
bugün tamamen kaybetmiştir. Bunun 350 liraya 
çıkarılması için kurumca teşebbüse geçilmiş ol
masını memnunlukla karşıhyoruz. Ancak hayat 
pahalılığı bu oranda yükselmeye devam ettiği 
takdirde bir iki sene sonra bunun da bir değeri 
kalmıyacaktır. Bu nedenle gerek en as aylık 
miktarının ve gerekse diğer aylık ve ödenekle
rin hayat pahalılığı ile orantılı bir şekilde ve 
otomatik olarak yükselmesini sağlıyacak bir sis
temin bulunmasını gerekli bulmaktayız. Türkiye 
gerçeklerine göre bugünkü 60 yaş olan emekli
lik yaşmın 55 yaşa indirilmesini yerinde bir iş
lem sayıyoruz. Bundan başka 30 sene fiilî hiz
met gören sigortalıların Emekli Sandığına tabi 
kimselerde olduğu gibi kaç yaşında olursa olsun 
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emekliliklerini istiyebilme hakkının tanınma
sını lüzumlu buluyoruz. Kurum varlıklarının ve 
arsalarının rantabl hale getirilmesi sonucu elde 
edilecek fazla gelirin bu muamelelerden doğacak 
fazla gideri karşıhyacağma kaaniiz. Bununla 
beraber aktüel hesaplar sonucu bir açık kalırsa 
bu açığın başka kaynaklardan kapatılmasına ve 
her halükârda kurumun malî bünyesinin sağlam 
kalmasının zaruretine inanıyoruz. Bu temenni 
ve dileklerimizle kurumun 1964 -1965 -1986 yı
lı bilanço gelir ve gider hesaplarının memnuni
yet verici olduğunu ifade eder, Sosyal Sigorta
lar Kurumuna yüklendiği ve bundan böyle yük
leneceği ağır fakat şerefli görevinde başarılar 
diler, bu suretle bu kurum hakkındaki konuşma
larımızı bitirmiş oluruz. Ancak Yüce Başkanlık 
Sosyal Sigortalar Kurumu ile İş ve İşçi Bulma 
Kurumunun müzakeresinin birlikte yapılmasını 
kararlaştırılmış olduğu cihetle... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Isıtan. 
Sosyal Sigortalar üzerinde söz istiyen başka 

üye? Yok. O halde Sosyal Sigortaları neticelen-
direbiliriz. Sosyal Sigortalar üzerinde başka 
söz istiyen olmadığına göre, bilgilerinize suna
cağım. Sosyal Sigortalarla ilgili kısmı okutuyo
rum : 

Sosyal Sigortalar Kurumu : 
1964 senesi; 534 975 875 lira 18 kuruş. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1965 yılı; 680 561 133 lira 63 kuruş. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1966 yılı; 917 621 742 lira 66 kuruş. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgili işlem bit

miştir. 

III - İŞ VE ÎŞÇÎ BULMA KURUMU : 

BAŞKAN — Şimdi iş ve İşçi Bulma Ku
rumuna geçiyoruz. G. H. P. Grupu adnıa Sayın 
Isıtan buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA RIZA ISITAN 
(Devamla) — İş ve İşçi Bulma Kurumuna ge
lince ; 

Sayın arkadaşlarım, İş ve İşçi Bulma Ku
rumu 1946 yılında 4837 sayılı Kanunla ku
rulmuş bir teşekküldür. Çalışma Bakanlığına 
bağlı, malî ve idari bakımdan muhtar, tüzel 
kişiliği haiz, kuruluş (kanunu ile özel hukuk 
hükümlerine bağlı bir Devlet kuruludur ve 
kamu hizmeti görür. Kuruluşundan itibaren 
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22 sene gibi uzunca bir zaman geçmiş olmasına 
rağmen, esaslı bir inkişaf gösterememiş, he
sapları tetkik konusu olan 1966 yılında büt
çesi ancak 15 milyon Fraya yükselebilmiştir, 
Bunun da 2 325 000 lirası yıl içinde sarfe-
dilemediğinden mütaakıp yıla aktarılmıştır. 
Halbuki, Kurumdan beklenen hizmetler önemli 
ve çeşitlidir. Bu hizmetleri bu bütçe ve mev
cut teşkilâtı ile yürütmesine imkân yoktur. 
Kurumun görevlerinin 915 sayılı Kanunun 
83 ve 84 ncü maddeleri şöyle tanımlamakta
dır : 

«Madde 83. — İşçilerin elverişli oldrkîan 
işlere yerleşmeleri ve çeşitli işler için elverişli 
işçiler bulunmasına aracılık etmek hususları
nın düzenlenmesi, kamu görevi olarak Dev
letçe yapılır. Bu görev, 3837 sayılı Kanımla 
kurulan İş ve İşçi Bulma Kurumunca yapı
lır.» 

84 ncü madde ise; «İs ve İşçi Bulma Kuru
mu her çeşit ekonomik işletmelerle, serbest 
sanat niteliğinde olan öbür işler için bilgi top
lamak, işçi isteme ve iş aramanın düzene bağ
lanması yolunda gerekli çalışmaları yapmak ve 
işoi ücretlerinin iniş çıkışlarını izleyip, ge
çim şartlarındaki yükseklik ile karşılaştırı
larak, sosyal sıkıntıların önüne geçmek için bü
tün yurtta yahut bir bölgede veya boled'ye 
çevresinde alaınması gereken tedbirleri tesfcit 
ve bunların uygulanmasına yardım etaıak, 
Çeşitli is kollarındaki işverenlerle, işçileri 
gösteren cetvelleri yayınlamak, meplok?. yö
neltmek, işçilerin mesleki eğitimlerinin yük
selmesi ve usta işçi yetiştirilmesi için gerekli 
olan tedbirler üzerinde çalışmak ve hikmet 
akitlerinin yapılmasına aracılık etmek ödev
lerini bir ücret karşılığı olmaksızın yapmakla 
yükümlüdür.» demektedir. 

Anayasamız, çalışmayı herkesin hem hakkı 
ve hem de ödevi kabul ettiği, herkesin çalı
şabilmesi için bunlara iş bulmak mecburiyeti 
olduğu ve işsizlik sigortasının da bu Kurum ta
rafından yürütüleceği gez önüne alınırsa, bu 
Kuruma düşen görevin önemi ve büyüklüğü 
meydana çıkar. Bu kadar önemli işleri başar
makla yükümlü olan bu Kurumun, yukarda da 
arz ettiğimiz gibi, senelik bütçesi 15 milyon lira
dır. Bu kadar mühim işlerin bu bütçe ile yürü
tülmesinin mümkün olmadığı açık bir gerçek
tir. Kurumun Teşkilât Kanunu da yetersizdir. 

Esasen. Kurumun şimdiye kadar kendisinden 
beklenen görevleri yapacak bir duruma gelme
miş olmasının başlıca nedeni de bu Kanunun ye
tersizliğinden ileri gelmektedir. Kurumun bir 
genel kurulu yoktur. Her ne kadar bunun yeri
ne bir Danışma Kurulu mevcut ise de bu Kurul 
hiçbir surette genel kurulun faydalarını ve de-

î netimin! vermemektedir. Esasen bu faydasızlığı 
sebebiyle çok defa toplanmasına lüzum hissedil
memiştir. 

Kurumda bir yönetim kurulu da yoktur. Ge
nel Müdür Kurumun idaresinden ve memurların 
tâyin, tahvil ve işiten atılmasından tek başına 
sorumlu ve bunlara yetkili kişidir. Genel Mü
dürü de Çalışma Bakanı istediği zaman değiş
tirebildiğine göre, Kurumun tek yetkili uzvu 
Bakanlık makamı olarak görülmektedir. Bu du
rumdaki Kurumun şimdiye kadar ileri bir ham
le yapamamış, memleket içinde güven kazana
mamış olmasının başlıca sebebinin bu bünye za
afından ileri geldiği muhakkaktır. Memlekette 
bugün gizli veya açık büyük bir işsizlik hüküm 
sürmektedir. Milletvekili veya senatörlere yapı
lan müracaatların çok büyük bir kısmı iş isti-
yen vatandaşların yardım talepleridir. Elbette 
iş ve işçi Bulma Kurumu görevini hakkı ile ya
pacak durumda olsa, bu vatandaşların millet
vekillerine ve senatörlere değil, bu Kuruma mü
racaat etmeleri tabiîdir. 

İş için gelenlere sorulursa, her birisi Kuru
ma müracaat etmiş, 3 - 4 sene beklemiş, bura
dan bir çare bulamayınca başka yollara başvur
ma mecburiyetinde kalmış vatandaşlar olduğu
nu göreceksiniz, iş istemek vatandaşın en kut
sal hakkı, Devletin de iş istiyen vatandaşa iş 
bulması, en mühim görevidir. Bu görevi yürüte
cek teşkilât ise İş ve İşçi Bulma Kurumudur. 
Filhakika, raporda 1966 yılında iş için 435 958 
işçinin Kuruma müracaat ettiği, buna mukabil 
263 292 işçiye iş bulunduğu yazılı ise de, cet-

I vellerin tetkikinde bunun çok büyük bir kıs-
I minin, tarım, inşaat, nakliyecilik gibi geçici, 

mevsimlik veya haftalık işlere aidolduğu, sürek-
| li işlerin çok az bulunduğu görülmektedir. Bu-
] nun en mühim sebebi, yukarda da arz olundu-
j ğu gibi Kuruma duyulan güvensizlik dolayısiy-

le, bir taraftan işverenlerin Kurumdan işçi is
tememeleri, diğer taraftan da işçilerin Kurum 

I vasıtası ile iş bulacaklarına itimadı olmadığm-
I dan işi kendi imkânları ile aramaya kalkışmış 

— 126 — 



C. Senatosu B : 67 12 .10 .1968 O : 2 

olmalarından ileri gelmektedir. Hattâ, 6/221 
sayılı Kararnameye bağlı müesseseler bile çok 
defa Kuruma hiç müracaat etmeden, kendileri
ne lâzım olan işçileri istedikleri şekilde almak
ta, Kurum teşkilâtı bunları takibetme ve kanu
nî kovuşturma isteme yeteneğine sahip bulun
mamaktadır. Bu kararnameden sıyrılmanın di
ğer bir yolu da dairelerin almalarına karar 
verdikleri şahsın durumunu istedikleri işçiyi 
vasıf olarak tayin edip işçi isteme kâğıdımı ona 
göre hazırlamakta olmalıdır, işçi alma ihtiya
cında olan ve Kurumdaki sıradan başkasını al
mak istiyen bir kısım daireler de imtihan aç
makta, bu suretle kuruma daha önce başvurmuş, 
sıra almış olan kimse elinde her türlü ehliyet 
ve liyakat vesikası dahi olsa imtihanda muvaf
fak olamadı bahanesi ile işe alınmamakta, bu
nun yerine o idarenin istediği kimse alınmak
tadır. 

(6/221) sayılı Kararnamenin çıkmasından 
sonra Kuruma karşı beslenen ümit ve itimat 
yukardaki nedenlerle bugün tamamen sarsılmış 
bulunmaktadır. Bunun böyle olduğunu zanne
derim ki, Kurum da Bakanlık da bilmektedir. 
Çünkü, bunlar müteaddit defalar bu kürsüler
den tekrarlanmış fakat şimdiye değin hiçbir 
tedbir alınmamıştır. Bu halin devamı iktidar 
partisine ve Hükümete de hiçbir fayda getir
memekte, üstelik huzursuzluğu her gün biraz 
daha artırmaktadır. Bunun biran önce önlenme
sini bir defa daha bu vesile ile rica ederim. 

Kurumun (iç) istihdamdaki bu durumuna 
rağmen dış plasmandaki hizmetlerini takdirle 
karşılarız. 1964 yılında dışarıya 66 176, 1965 
yılında 51 520, 1966 yılında da 34 410 işçi sevk 
olunmuştur. Bunun sonuncu olarak da senede 
yüz milyon dolardan fazla dövizin memleke
te girmesi imkânları hazırlamıştır. Bununla 
beraber 1964 ten sonraki yıllarda dışarıya gi
den işçilerin miktarlarının her sene bir miktar 
daha azalmış olmasının sebepleri üzerinde cid
diyetle durulması lüzumuna da inanıyoruz. 

Fransa ile bir işçi anlaşması yapıldığını, fa
kat sonradan Fransanın bizden işçi almamış 
olduğunu da rapordan öğreniyoruz. Fransa gi
bi ciddî bir memleketin işçiye ihtiyacı olmadığı 
halde bizimle işçi mukavelesi yapması düşünü-
lemiyeceğine göre bunun mühim bir sebebinin 
mevcudolması gereklidir. Bunu rapordan öğ
renmek mümkün olamamıştır. Bu hususun tav

zihi ve müphemiyetin giderilmesi için izahat ve
rirlerse çok memnun oluruz. 

Raporda yazılı bir hususu daha ifade etme
den sözlerimi bitirmiyeceğim. 1964 senesi Yük
sek Denetleme Kurulunun raporlarında bir te
menni vardı. Bu da, Kurumda çalışan ve 3659 
sayılı Kanunun 10 ncu maddesine göre istihdam 
edilen memurların aylıklarının peşin olarak de
ğil de ay sonunda verilmiş olmalarıdır. Bunu 
yüksek Denetleme Kuruluna 1964 yılında ra
poruna almış, 1965 te tekrarlamış, 1966 da da tek
rarlanmış, bu arada da zannediyorum ki, Baş
bakanlık da bunların maaşlarının peşin olarak 
ödenmesi için bu Umum Müdürlüğe bir de yazı 
yazmış. Bütün bunlara rağmen Umum Müdür
lüğün bu maaşları peşin olarak ödemeyip, ay 
sonunda ödemede ısrar etmesinin sebebini de 
bir türlü anlıyamamış bulunmaktayız. Bir kere 
bunun ne Bütçeye bir zararı olabilecektir. Çün
kü, bir ayın başında ödenmesi ile sonunda öden
mesi arasında bütçe bakımından hiç bir mahzur 
yoktur, aynı zamanda ne de malî bir finans
man doğuracaktır ve üstelik de çalıştırmış ol
duğu bin küsur memura bir kolaylık olacaktır 
ki, bugün zannediyorum ki, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri mahiyetinde 128 kadar umum mü
dürlük mevcuttur ve bunlarda da memurlar ça
lışmaktadır, bu 128 umum müdürlükten 127 si 
bunu peşin olarak öder de, bir tanesi niçin aca
ba ay sonunda öder ve bunda da ısrar eder, ra
pora rağmen ısrar eder, Başvekilin yazısına rağ
men ısrar eder ve şimdi Karma Komisyonun ra
porunda da vardır, temenni ederim ki, bun
dan sonra olsun bu ısrarı yapmamalı ve bun
lara aylıkları peşin olarak ödenmelidir. 

Bunu da arz ettikten sonra sözlerimi bitir
miş oluyorum. Arz ettiğim temenni ve tenkid-
lerimizin nazara alınması ümidi ile iş ve İşçi 
Bulma Kurumunun 1964, 1965 ve 1966 yıllarına 
ait bilanço gelir ve gider hesaplarının onayla
mayı değerli bulduğumuzu arz eder şahsım ve 
grupum adına Yüce Heyetinizi sevgi ile selâm
larım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu, A. P. Grupu 
adına, buyurunuz. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA OR
HAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın Başkan, 
muhterem Senato üyeleri, iş ve İşçi Bulma Ku
rumunun 1964, 1965, 1966 faaliyet yıllarına ait 
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Karma Komisyon raporunun sadece iş ve İşçi 
Bulma kısmına mahsus kısmı üzerinde A. P. 
Grupunun görüşlerini Yüksek Heyetinize arz 
etmek üzere huzurunuza geldim. 

931 sayılı Kanunun 83 ncü maddesi ile işçi
lerin elverişli oldukları yer ve sahalara yerleş
tirilmesi ve çeşitli iş kolları için kalifiye işçi 
bulunması görevi Devlete yükletilmiştir. Bu gö
rev 4837 sayılı Kanunla kurulan iş ve İşçi Bul
ma Kurumu tarafından yürütülür. Kurum her 
çeşit iktisadi işletmelerle, serbest sanat ve te
şebbüs niteliğinde olan işler için bilgi topla
mak, işçi istemek ve iş aramanın bir düzene 
bağlanması ile ilgili çalışmaları sağlamak, işçi 
ücretlerinin iniş ve çıkışlarını izlemek, değişen 
şartlara göre işçilerimizin sosyal ihtiyaç ve sı
kıntılarını gidermek, bütün yurtta bu konu ile 
ilgili tedbirleri tesbit ve uygulamak işçilerimi
zin meslekî eğitimlerini geliştirmek, hizmet 
akitlerinin yapılmasına yardımcı olmaktadır. 
Bu hizmetlerin amacı üretim faaliyetlerimize 
faal nüfusun tam olarak katılmasını sağlamak
tan ibarettir, iş gücünün arz ve talep dengesini 
sağlamak keyfiyeti de bu Kuruma düşmekte
dir. Böylesine yüklü bir hedefe ulaşmak, ekono
mik ve sosyal gelişmeleri günü gününe izlemek 
ve değişen Dünya şartlarına göre insan gücü
nün üretimdeki en yüksek verimi ve etkenliğini 
sağlamakla mümkündür. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ve 1964, 
1965, 1966 icra programlarında tesbit olunan 
ilke ve tedbirlere yaklaşma oranları Türk top
lumunun ekonomik ve sosyal gelişmelerine kat
kısı yönünden kurumun çalışmalarını dar bir 
ölçü içinde olsa dahi Yüksek Heyetinize arza 
fayda mülâhaza etmekteyim. 

İş ve İşçi Bulma Kurumunun Bütçesi 1964 -
1966 yıllarında kaynak bakımından yetersiz ve 
istikrarsız görünmektedir. Kuruluş yıllarından 
beri bu kuruma tahmil edilen vazife ile verilen 
önem dengesizdir. 1964 yılında belediyelerden, 
özel idarelerden alnan hisseler ile genel bütçe 
yardımlarından, sosyal sigortalar tahsisatından 
ve diğer çeşitli yollardan sağlanması gereken 
kurum gelirlerinin daima hisselerin tamamiyie 
tahsil edilememesi sonucu olarak kurum hizmet
lerinin kısmen aksamış bulunduğunu belirtmek 
isterim. 

1965 yılından itibaren 655 sayılı Kanunla 
Belediye ve özel idarelerden toplanan kurum 
gelirlerinin kaldırılması daha müspet sonuçlar 
vermiştir. Genel bütçe yardımlariyle, Sosyal 
Sigortalar tahsisatının tahsilindeki istikrar ve 
kolaylıklar hizmetlerin 1964 yılına nisbetle da
ha süratle yürütülmesini sağlamıştır. Muhtelif 
zorlukları bertaraf etmek üzere yurt ölçüsün
de istihdam dengesini sağiıyan bu idarenin Hü
kümet tarafından genel bütçe yolu ile finanse 
edilmesi kanaatimizce uygun olacaktır. Biraz 
evvel Sayın C. H. P. sözcüsü de bu konuya te
mas etmişlerdi, bizim grup olarak da görüşü
müz bu merkezdedir. Yani, Hükümet bunu fi
nanse ederse daha isabetli bir kamu hizmeti ya
pılmış olacağı kanaatindeyiz. 

Kurumun, Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânıma göre tesbit edilen hedeflere yaklaşma 
faktör ve oranlarına bakacak olursak, kal
kınma plânının istihdam ve insan gücü bölü
münde Kuruma işsizlikle mücadele ve insan 
gücünün en uygun işlere tevzii, istihdam ve 
insan gücü istatistikleri ve araştırmaları ile il
gili çalışmalarda bulunmak zorunluğu yüklen
miştir. Kurum üç yılda 1964 - 1965 - 1966 yıl
larında 3 835 320 işçiyi uygun işlere yerleş
tirmek suretiyle iş bulmuştur. Biraz evvel sa
yın C. H. P. sözcüsünün belirttikleri hususa 
biz iştirak etmiyoruz. Kurumun görevi işçi ve iş 
bulmak olduğuna göre, bulduğu işçi muvak
kat de olsa, daimî de olsa bir iş bulmuştur, 
onun karşılığında Kurum, Kurum olarak bir 
hizmet yapmıştır. Bu sebeple görevini yapma
mış saymaya imkân yoktur. 3 835 320 işçiye 
uygun iş bulduğuna göre, Kurumun faaliyeti
ni görevini yapmış olarak kabul etmek gere
kir. Şüphesiz bu olay işsizlik hacminin küçül
mesine müessir olmuştur. Yurt dışında işe yer
leştirilen 152 106 aded şahıs, buna ilâve edil
diği zaman, yekûn 3 987 426 yi buluyor. 

Ayrıca, şu hususu da ifadeye mecburuz ki, 
Kurumun işçiyi işe yerleştirme hizmetleri ya
tırım imkânlarımızla da sınırlı bulunmaktadır. 
Üzerinde durulması gereken konu, bu imkân
lardan âzami derecede istifade etmektir. Bu 
cümleden olarak, Kalkınma Plânının iş ve işçi 
sorunları bölümünde öngörülen tarım alanın
da çalışan işçileri kapsamı içine alacak olan 
tarım işçilerinin çalışmalarının tanzimine mü-
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tedair kanun tasarısı Yüoe Meclise sevk edil
miş olduğundan bu husustaki memnuniyetimi
zi izhar ederiz. Keza yeni iş Kanununa göre 
sakatların ve eski hükümlülerin çalıştırılmaları 
konusunda önemli hükümler sevk edilmiştir. 

İşsizlik sigortası kanun tasarısının günün 
şartlarına ve sosyal bünyemize göre hazırlan
makta olduğunu memnuniyetle müşahede etmiş 
bulunuyoruz. Bunlara ilâve edelim M, plân 
ilkelerinin gerektirdiği hedefler bakımından 
bu olumlu çalışmalar yanında senelik icra 
programlarının gerçekleşme oranı da mühim
dir. icra programlarının üç senede ortalama 
olarak gerçekleşme oranı yüzde 95 tir. Mev
zuat yetersizliği ve malî imkânsızlıklara rağ
men elde edilen bu neticenin teşkilâtta çalışan 
personelin yüksek moral gücünün bir hâsılası 
olduğunu kabul ve ifade etmek mecburiyetin
deyiz. Kurumun ekonomik gelişmeye katkısı 
bakımından bir eleştirme yapıldığı takdirde, 
malûm olduğu üzere istihdam ile üretim ve 
millî gelir arasında çok sıkı bir bağlantı mev
cuttur. Ekonomik gelişme tam istihdamın sağ
lanması ile meydana gelmektedir. Sanayi ve 
hizmetlerin büyüme hızına paralel olarak yur
dumuzda da işverenlerin insan gücü ihtiyaçları, 
teknolojik gelişmelere tabi olmak suretiyle 
devamlı şekilde çeşitlenmektedir. Bu çeşitli ve 
âni değişmeli ihtiyaçların zaman ve mekân 
bakımından tesbiti bir hassas denge teorisi 
olarak ekonomi ilminde yerini almıştır. Ku
rum bu çok hassas olan dengeyi sağlamaya 
mecburdur, iş gücü kaynaklarını zaman ve me
kân bakımından dengelemek kolay bir iş de
ğildir. Böyle bir ihtiyaç karşılandığı nisbette 
işyerleri gelişecek, üretim artacak ve gayrisâfi 
millî hasıla büyüyecektir. 

iktisadi işbirliği ve Gelişme Teşkilâtının 
ekonomik gelişme aracı olarak aktif insan gü
cü politikası adlı ve 1964 tarihli Tavsiyename-
sinde de belirtildiği üzere, insan bilgisinin ma
haret ve yeteneklerinin üretimde verimli bir 
şekilde kullanılmasının milllî gelirin artması 
ve dağılımını olumlu şekilde etkilemekte oldu
ğuna inanmaktayım. Nitekim Kuruma işveren
lerin işçi talebinde bulunma oranları 1966 yı
lında evvelki senelere nisbeten yüzde 7 art
mıştır. Münhal yerleri karşılamada ise yüzde 8 
nisbetinde talep artışı vardır. 

Büyük işyerleri ile Kurumun temasları, 1966 
yılı içinde yüzde 43,2 oranında bir gelişme kay
detmiştir. Yurdun mevsimlere göre değişen 
insangüoü ihtiyaçlarını bölgelerarasında sey-
yaliyet sağlamak suretiyle dengelemekte Ku
rumun gayretleri küçümsenmiyecek değerde
dir. 1964 - 1966 yılları arasında Kurumun 
835 230 işçiyi ihtiyaca göre bölgelerarasında 
yer değiştirmek suretiyle üretim faaliyetleri
mize katkılı olduğu malûmunuzdur. 

Sanayileşen Türkiye'de teknolojik gelişme
lere insangücünün intibakı önemli bir mesele 
olarak ortaya çıkmıştır. Kurum Kalkınma Plânı
nın hizmet içi eğitim olarak vasıflandırdığı in
sangücünün sanayi içindeki meslek eğitimini 
sağlamakla ekonomik gelişmeye ayrıca önemli 
katkıda bulunmaktadır. Millî Eğitim Bakanlı
ğının yardımı ile yürütülen kurslar işbaşı eği
timi, milletlerarası teknik yardımlardan elde 
edilen ustabaşı ve stajiyerler, Avrupa Konse
yi bursları, Federal Almanya'ya gönderilen çı
rakların işyerleömizin insangücü ihtiyacını 
geliştireceği, sosyal ve ekonomik katkıda ge
tireceği bedihidir. Yalnız bu konuya temas et
mişken bir hususu daha arz etmek istiyoruz, 
grup adına. 

Bir Çıraklar kanun tasarısı vardı. Bu Millî 
Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak ve Yüce 
Meclise sunulacaktı. Fakat bu zannediyoruz ki, 
henüz hazırlanmamıştır. Eğer Çırak Kanunu 
da hazırlanırsa memleket dahilindeki kalifiye 
işçi ihtiyacının çırak yetiştirme suretiyle temi
ni veya ikmali mümkün olur kanaatindeyiz ve 
grupumuzun görüşü de bu merkezdedir. 

Bu arada açıklanmasında fayda umduğumuz 
bir husus da iş ve İşçi Bulma Kurumunun delâ
leti ile sağlanan döviz konusudur. Kurumun 
yurt dışına gönderdiği işçilerden sağlanan dö
viz 1964 yılında 8 114 000 dolar iken, 1965 yı
lında 69 781 800 dolar, 1966 yılında 115 334 365 
dolardır. Her ne kadar biraz evvel sayın O. H. 
P. sözcüsü bu konuya temas ederlerken de
vamlı şekilde işçilerden temin edilen dövizle
rin azalmakta olduğunu belirttiler ama, bunun 
muhtelif sebepleri vardır. Bu konuda kendile
ri ile hemfikiriz. Fakat bunun artması veya ek
silmesini biz başka sebeplere bağlamak mecbu
riyetindeyiz. işçi ilk gittiği sene bizim kanaa
timiz olarak, Almanya'ya gitmiştir, oranın şart-
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larına alınmamıştır, masraf edecek yeri yoktur. 
Bu sebeple artırdığı parayı yurda gönderme
ye veya getirme durumundadır. Halbuki za
man ilerledikçe aranın şartlarına intibak eder, 
kendi ihtiyaçları - yüksek malûmunuz olduğu 
üzere bizim millî gelirimiz fert başına zan
nediyorum 250 dolar civarındadır yıllık. Böyle 
olduğuna göre oraya giden işçilerimizin çoğu 
umumi gelir yönünden zayıf kişiler oldukları 
nazara alınırsa - oranın imkânlarına intibak et
tikten sonra, tabiîdir ki, onların da hayat se
viyesi yükseliyor ve masrafları artıyordur. Bu 
sebeple belki yurt içerisine gönderdikleri para 
az olabilir. Fakat üzerinde durduğumuz konu 
1964 - 1965 ve 1966 yıllarına ait işçi dövizleri 
veyahut iş Bulma Kurumunun çalışmaları ol
duğuna göre, bu devreler içinde bu rakamları 
küçümsemeye imkân yoıktur kanaatindeyiz. 
Çünkü devamlı bir artış kaydedilmiştir. 8 mil
yon, 69 milyon, 115 milyon. Bu bakımdan sa
yın C. H. P. sözcüsünün görüşlerine iştirak 
etmiyoruz, işçi dövizlerinin istihdam methi
yesi yönünden ekonomimize ve özellikle dış 
ödemeler dengemize müspet katkılarını Kuru
ma ait faaliyetlerin takdire değer olduğunu ifa
de etmek isterim. 

Kurumun sosyal gelişmemize katkısının kı
saca eleştirilmesine gelince : Derhal arz etmek 
isteriz ki; iş ve işçi bulma politikamızda bu 
Kurumun insan gücü merkezi olarak istihda
mın planlanmasında yukarda arz ettiğim gibi 
çok büyük bir önemi vardır. Zira milletlerin 
gelişme kıstaslarından biri de insan gücünün 
plânlanabilmesi olarak kabul ve ifade edilmek
tedir. Bugün Türkiye'mizde faal nüfusun or
talama dörte biri plânlanmış bulunmaktadır. 
Bu miktar küçümsenemez. Müşkül şartlar için
de bulunan bir Kurum için başarı sayılması ge
rekir. Bu Kurum kendilerine iş arayan vatan
daşları arama, yanılma ve tesadüflere bağla
ma yolundan çekip kurtararak büyük bir sos
yal fayda sağlamaktadır. 

Bu vesile ile belirtmekten haz duyduğum bir 
husus da, Hükümetimizin programında en bü
yük adaletsizlik olan işsizlikle mücadelenin 
benimsenmiş olmasıdır. Hükümet, iş hacmi ya
ratan kütlelere yeni iş imkânları açan bir po
litikanın plân ölçüleri içinde devamına yönel
miş olduğundan memnuniyetimizi ayrıca ifade 
etmek isteriz. 
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iş ve işçi Bulma Kurumunun 1964 - 1965 -
1966 yılları faaliyetleri ile ilgili komisyon ra
poru hakkındaki konuşmalarımıza grupum adı
na burada son verirken Kurumun bir özelliği
ni daha ifade etmek istiyorum. 

Kurum bugün âmme hizmeti, bütünüyle 
âmme hizmeti gören bir Kurumdur ve 440 sa
yılı Kanunun diğer iktisadi Teşekküllere tanı
dığı sıfatlardan mahrumdur. Yani, kârlılık ve 
rantabilite esası mevzuu.. Bu bakımdan madem
ki Devlet yardımıyla yürüyen bir Kurumdur 
eğer bu Kurumu umumi muvazene içinde ida
re edilen bir kurum haline getirirse Hükümet 
veya bu konuda bir kanun değişikliği getirirse 
isabetli olur kanaatindeyiz. Hepinizi saygıla
rımla selâmlarım. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eski
şehir Milletvekili) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan Sayın özmen de 
konuşsunlar da ondan sonra size söz vereyim. 
Sayın Özmen, buyurunuz. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 
Başkanım, muhterem senatörler, fazla konuş
mak istemiyorum, birkaç noktaya dokunmak 
mecburiyeti hâsıl olduğu için huzurunuzla gel
dim. 

Değerli arkadaşlarım, iş ve İşçi Bulma Ku
rumunda da yine müstahdem mevzuuna doku
nacağım ve burayı muhterem arkadaşlarımdan 
rica edeceğim. Bundan evvelki oturumda da 
söylediğim gibi Türkiye'de bugün 240 lira üc
ret alan 360 000 kişinin olduğu varittir. Sen
dikalardan ve diğer fihristlerden bunu kati
yetle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu Kurumda da 
çalışan müstahdemler vardır. Bunların da du
rumları çok acıklıdır. 300 - 350 ilâ 400 lira 
almaıktadırlar. öğrendiğime göre muhterem ar
kadaşlarımdan, iki derece ilâ üç derece vermek 
imkânını bulabiliyorlarmış. Ancak o zaman eli
ne 350 - 400 ilâ 450 lira geçiyor. Değerli arka
daşlarım, hayat pahalılığı hepinizin gözünüzün 
önündedir, iş ve işçi Bulma Kurumundaki bu 
arkadaşlarımızı düşünmenizi istirham ediyorum. 

Bunu böylece işaret ettikten ve arkadaşla
rıma rica ettikten sonra şurasını istirham ede
yim : Türkiyede bugün açıktan bir işsizlik 
mevcuttur arkadaşlar, açıkça görünüyor. He
pinizin kapıları sabahtan akşama kadar çalı
nıyor. Senatör arkadaşlarımın ve Milletvekili 
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arkadaşlarımın yazıhanelerine ve evlerine sa
bahtan akşama kadar "birçok kimseler geliyor 
ve iş talebinde bulunuyor. Biz mecbur oluyo
ruz iş ve işçi Bulma Kurumuna göndermeye, 
oraya müracaat etmeye. Onlar da ancak kendi 
imkânlarını kullanabiliyorlar, kendi imkânları
nı sarf edebiliyorlar. 

Değerli arkadaşlar, değerli senatörler, size 
bir hususu söylersem üzülmemeye imkân yok
tur. Ben Hükümetten rica ediyorum, istirham 
ediyorum, sizlerden de rica ediyorum. Bir lise 
mezunu iş istiyor, iş bulamıyor. Bir daha ge
liyor, ıbir daha geliyor. Değerli arkadaşları
ma gönderiyorum, netice itibariyle aradan üç 
ay geçiyor, iş bulamadığı için çocuk kötü yol
lara düşüyor, hırsızlık yapmaya mecbur kalı
yor ve ebediyen Türkiye Cumhuriyetinin top
lumu içinde sicilli bir insan olarak kalıyor. 
Buna her halde hiçbirinizin gönlü razı olmıya-
caktır. Bunları yakinen görmüş, tesbdıt etmiş, 
nıüşabade etmiş bir arkadaşınızım. 

Değerli arkadaşlar, hepinizin bu memleke
tin yükselmesi için çırpındığınıza inanıyorum. 
Kalkınmak için Hükümetin de gayretler sarf 
ettiğine yine inanıyorum. Birkaç günden beri 
şurada arkadaşlarımız güzel konuşmalar yap
tılar, gönlümüze su serptiler. Yalnız, değerli 
arkadaşlarım, şu Almanya'da mevcut, Holân-
da'da mevcut, Belçika'da mevcut ve diğer ya
bancı memleketlerde mevcut işçilerimizin de 
durumlarının göz önüne alınmasını bilhassa 
rica edeceğim. Geçen seneki ricalarımız, istir
hamlarımız üzerine birçok tedbirler aldınız, te
şekkür ederim. Biz iyiye iyi, kötüye kötü di
yecek kıymetli arkadaşlarmızdanız. Hiçbir 
'kimseyi kötülemek, iftira etmök istemiyoruan 
ama, gördüklerimi lütfen dinlemenizi istirham 
edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, bizim bu ricalarımız 
üzerine Almanya'ya ve başka yerlere din adam
ları göndermişsiniz. Bu arkadaşlarımız konso
loslarımızın yanında, onların yanlarında çalış
maya mecbur olmuşlardır. Yani, söyliyemiyo-
rum, Senatonun kürsüsünden, Sayın Başka
nım hemen beni ikaz ediyor. Âdeta konsolosla
rımıza bir yük olmuşlardır. Neden? Din ada
mını oraya gönderdiniz, ne yapacak arkadaş
lar? Orada her türlü cereyanlarla karşı karşı
ya kalan Türk işçisinin mânevi cihetini, mânevi 
varlığını yükseltecek. Onun mânevi varlığına 

kastedilen cereyanlarla karşı karşıya mücadele 
edecek. Eh... Bu din adamına araba mı ver
diniz de arkadaşlar, konsolosumuzun yanından 
ayrılsın da gidebilsin?... Frankfurt'a Münih'e, 
filân yerdeki işçi topluluklarına gitsin de, on
lara konferanslar versin. Mümkün değil. Elin
de vesikası yok, elinde efendim vasıtası yok, 
parası yok, arkadaşlar, istirham ederim, Hü
kümetten rica ediyorum bu cihet çok mühimidir. 
Avrupa'da bugün arkadaşlar üç kişi, beş kişi 
yok. 150 O00 kişiye yakm, 200 000 kişiye ya
kın arkadaşımız vardır, vatandaşımız vardır, 
Vatanlarından ayrılanların ne olduğunu anlar
sınız arkadaşlar. Allah kimseyi vatanından ay
rı koymasın. 

Muhterem senatörler, burada bir hususu da
ha Yüce Heyetinize arz edeceğim. Problemle
ri vardır işçilerimizin, başına iş kazası geliyor, 
maluliyet kazası geliyor, ihtiyairlık sigortası 
var, şu var, bu var. Bir avukat göndermişsi
niz oraya muhterem arkadaşlar, o gönderdiği
niz avukat acaba Alman avukatı kadar lisan bi
liyor mu? Hayır.. Hattâ 2 500 mark vermişsi
niz benim işittiğime göre.. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Sadede. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — iş sadette 
değil arkadaşlar, dinliyelim birbirimizi lütfen. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Onu oraya İşçi Bulma Kurumu mu göndermiş.. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
HALİL ÖZMEN (Devamla) — Biz sizi ne 

kadar güzel dinledik, arkadaşlarımızı takdir et
tik. 

BAŞKAN — Siz devam edin efendim. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Göndermişsi
niz arkadaşlar, teşekkür ederiz size, 2 500 mark 
ela para veriyorsunuz. Yalnız avukat arkada
şımız lisan bilmediği için, benim gibi, o da ya
rım adam olduğu için oradaki avukat da. Li
san bilmiyor Çünkü. Faydalı olmaktan ziyade 
zararlı olmaktadır arkadaşlar, iş ve işçi Bul
ma Kurumunun bütçesine zarar vermektedir. 
Lütfen muhterem arkadaşlarım, o avukat arka
daşımıza salâhiyet veriniz, lisan bilen arkadaş
larınızı gönderiniz, hattâ bu mevzuda daJha ile
riye gidiniz, oradan avukat tutunuz. Nasıl tut
mak istiyorsanız, onun yolunu göstereyim, 
muhalefet bâzı iyi hallerde yol göstermek iste-
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mez mi, Hükümete yardım etmek istemez mi? 
Muhalefet daima tenkîd mi eder arkadaşlar, ha
yır. işte yolunu da göstereceğim arkadaşlar, 
bunu bizzat dinledim. 

Muhterem arkadaşlarım, her işçi kardeşim 
90 lira vermeye hazırdır, işinin görülmesi, 
doğru dürüst görülmesi için 50 lira vermeye ha
zırdır. 140 bin işçi olduğunu kabul edin 7 mil
yon lira eder. Daha fazladır ya bu işçimiz ben 
tamamını öğrenemedim arkadaşlarımdan. 7 
milyon lira eder, 7 milyon lira ile benim Sa
yın Hükümetim orada Alman avukatını muka
vele ile tutar, benim lisan bilmiyen hiçbir şeyi 
anlamıyan işçime her hususta yardım eder. 

Arkadaşlar bugün milyonlarca liramız, dövi
zimiz Almanya'da, Belçika'da, Holânda'da heba 
edilmektedir, heba olmaktadır. Galiba Belçi
ka bunu bir miktar halletmiştir arkadaşlar. Çok 
rica ediyorum, bu mühim bir mevzudur, bu 
mühim mevzua Hükümetimizin el koymasını ve 
buraya yardım etmesini rica ederim. 

"Üçüncü husus arkadaşlar, hepimizi üzecek, 
Türk Milletini üzecek üçüncü mevzu; çok rica 
edeceğim Sayın Genel Müdürümüz varsa, ondan 
da rica ediyorum, Hükümetten de, evet kadın 
işçilerimize çabuk iş veriyorsunuz. Teşekkür 
ederiz, ama bu kadın işçiyi Allah aşkına koca
sı ile beraber göndermek için ne lazımsa onu ya
pınız. Kocası olımyan bir kadın işçi, bir genç 
kardeşim, oraya gittiği zaman, lisan bilemiyen 
bir kardeşim orada açıkta kalıyor, iş bulmak 
imkânından maJhrum oluyor, kardeşlerimize 
sığınmak mecburiyetinde kalıyor. Arkadaşlar. 
okuyorsunuz gazeteleri, dinliyorsunuz radyo
ları AlmanyaVlaki kardeşlerimiz cinayet işleme
ye başladılar, insanları yaralamaya başladılar. 
Neden acaba? Türk haysiyetine, Türk şerefine 
çok düşkündür işçilerimiz. Binaenaleyh, çok 
rica ederim, Hükümet olarak kadın işçilerimizi 
kocası ile beraber gönderiniz, çoluk çocuğu ile 
beraber gönderiniz, onlar orada bir yuva kur
sunlar, her türlü tesirden uzak hayatlarını ida
me ettirsinler. Bu da mühim bir mevzudur. 
Türk Milleti için, Türkiye için ve sizin için. 

Arkadaşlar, bir dördüncü mevzuu, bu da 
çok mühim. Bugün açıkça konuşalım, para 
sı olan gidebiliyor arkadaşlar, parası olan gide
biliyor. Yani, Almanya'ya, Holânda'ya, Belci 
ka'ya gidenlerin çokLannı biliyorum Anadolu 

j çocuğu olarak. Parası olanlar gidebildi. 6 bin 
lira harcadı adam, gitti oraya çalıştı. Halbu
ki bu işin gayesi neydi muhterem arkadaşlarım. 
Türkiye de iş bulamiyan çoluk çocuğunu geçin-
diremiyen insanları gönderecektik, işsizleri gön
derecektik. Halbuki bunun tamamen haricinde 
oldu, zengin adam tarlasını sattı, dövizini ver
di, altı bin lirayı aldı gitti. Buraya da Hükü
met olarak eğilmen i zi çok rica ve çok istirham 
edeceğim arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk Hükümeti 
olarak, Türk Milleti olarak ve Türk Devleti 
olarak Avrupa'daM işçilerimize ne kadar sahip 
çıkarsak, onlarla gönül birliği yaparsak, onlarla 
el ele verirsek, onlara gurbette olduklarını, gur
bette bulunduklarını, yalnız olduklarını hisset-
tirmezsek onlardan o nisbette istifade edeceğiz, 
o nisbette bu memlekete döviz getireceğiz. Ben 
size bir müjde verebilirim arkadaşlar. Bu bir 
hakikattir, hakiki konuşuyorum. Almanya'da, 

I Belçika'da Holânda'da bulunan Kırşehirli hem
şehrilerim 60 milyon lira parayı toplamayı de
ruhte etmişlerdir, hepsi imza vermişlerdir, 
mektup yazmışlardır, söylemişlerdir. Bende-

I niz gittim, Devlet Plânlamaya, oradaki muhte-
I rem arkadaşım Selçuk Egemen Beyle konuş

tum, çok memnun oldu. Yakında Müsteşar 
Beyle konuşup bu işi halledeceğiz. Demek ki, 
Türk işçisi orada kendisini yalnz hissetmezse, 
tercümanı olursa, Türk Hükümeti onun yanın
da ise, din görevlisi onun yanında ise, avukatı 

I onun yanında ise, döviz göndermeye hazır ar-
I kadaşlar. Her türlü eyleneesini, her türlü ye-
I meşini, içmesini bırakıyor Türkiye'yi kalkm-
I dırmak için çalışıyor. Peynir ekmek yiyor ama, 
I Türk Milletine hizmet onun en büyük amacı-
I 'ter. Bunları küçümsemiyelim arkadaşlar. Bun-
I lan küçümsemezsek, bunların üzerine eğilir-
I sek o zaman milletimiz daha fazla kalkınacaktır 
I ve bu kalkınma da en büyük payı siz alacaksı-
I nız arkadaşlar, biz değil. Biz muhalefetiz, si-
I ze yol gösteriyoruz. Bunu yaparsanız iktidar 
I olarak, siz bunun payını alacaksınız. Arka-
I daşlar ben bu mevzuu daha fazla uzatmak iste-
I miyorum, işimiz çok, inşallah bu sözlerimiz-
I ien birçok neticeler alacağımıza ümidediyoruz. 
I Sayın Başkanımıza ilettik bunu, muhtırasını 
I /erdik, biliyor muhterem arkadaşım da. Ben 
1 bundan büyük netice alacağıma ve bir gün ge-
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lip şurada, şu kürsüde iş ve işçi Bulma Kuru
mundaki müteşebbis arkadaşlarımızın da yar-
dımiyle Türkiye'de büyük bir şirketin, büyük 
bir fabrikanın kurulacağına da inanarak huzu
runuzdan ayrılıyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım arkadaşlar. 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın öztürk. 

DEVLET BAKANI SEYFi ÖZTÜRK (Eski
şehir Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem 
senatörler; sayın hatiplerin beyan buyurduk
ları hususata cevap arz etmeden önce bir husu
su belirtmek istiyorum. Anlaşılıyor ve görülü
yor ki, Anayasamızın 127 nci maddesinin son 
fıkrasını teşkil eden Kamu iktisadi Teşebbüsle
rinin denetimi konusu bütçe müzakereleri ma
hiyet ve esprisini almaya başlamıştır. Gerçekten 
Anayasanın 94 ncü maddesi bütçenin geniş yön
den Hükümetin murakabesi mânasına geldiğini 
ortaya kor. Bu murakabe denetim sekili ile 
bütçe arasında önemli farkların olduğu Anayasa 
esprisi içinde yazılıdır. Bu denetimin 440 numa
ralı Kanunun vermiş olduğu espri içinde, tes-
bit etmiş olduğu espri içersinde kârlılık ve ve
rimlilik esasına müsteniden çalışan kuruluşla
rın tüzel kişilik ve muhtariyet esprisi içinde ça
lışan kuruluşların teknik yönden envanterlerinin 
gözden geçirilmesi ve üzerinde Karma Komisyon 
raporunda dercedilen temenniler münakaşa edi
lerek bunların kabulü, reddi veya ilâvelerinin 
yapılması gibi konulara münhasır ve maksur ol
mak gerekir. Geçen yılki tatbikatın da bu isti
kamette tecelli ettiğini görüyoruz. Mamafih 
meseleleri sayın arkadaşlarımızın böyle bir tah
didin dışına çıkararak arzu ettikleri istikamet
te yaymış olmaları bizim için hiçbir zaman bir 
şikâyet konusu olamaz. Biz tenkidin her türlü
süne taraftarız. En geniş surette her vesile ile 
tenkidin yapılmış olmasından da memnuniyet 
duyarız, geniş surette istifade ederiz. 

Sayın arkadaşlarımızdan C. H. P. si Sözcüsü 
Isıtan Fransa ile bir anlaşma yapıldığını ancak 
bu anlaşmanın gereği olarak nedense Fransız Hü
kümeti tarafından Türkiye'den işçi talebedilme-
diğini beyan buyurdu. Bu vakıa olarak doğru
dur. Filhakika 1965 senesi Fransa ile bir an
laşma yapılmıştır. Ancak işçi talebedecek Hü
kümet, ki Fransa Hükümeti, bilâhara tamamen 
kendi siyasi görüşü açısından bu lüzumlu işçiyi, 
Tunus, Fas, Cezayir gibi evvelce müstemleke ola

rak münasebet tesis ettiği ülkelerden almayı ter
cih etmiştir. Onun için de anlaşma hukukan 
mevcudolmasına rağmen fiilen realize olunama
mıştır. 

Sayın arkadaşımız ikinci konu olarak, barem 
dışı çalışan memurların ay sonunda ücret aldık
larına temas etti ve diğer emsal teşekküllerde 
olduğu gibi neden ay başında bu ücretlerin ve
rilmediği konusu üzerinde durdu. Bu mevzu 
zannediyorum Su Komisyonunda müzakere edil
miş. Hattâ bir temenni olarak da raporda yeri
ni almıştır. Bilâhara Karma Komisyon Kuru
mun Sayın Genel Müdürünü ve ilgilileri dinle
dikten bu husustaki mukni agremanları, hukukî 
belgeleri, müstenidatı arkadaşlarımız ortaya 
koyduktan sonra Alt Komisyonun kabul etmiş 
olduğu bu tedbiri Karma Komisyon temenni ola
rak, tedbir olarak dikkate almamıştır. Bunun 
gerçek sebebi şudur: Evvelâ hukukî müsteni
datı yoktur. Bir yanlış tatbikat umumileşti-
rilmiştir. Tâbir caizse bâtıl maküsünaleyh te
lâkki olunmuştur. Böyle bir tatbikat vardır. 
Tatbikatın asıl önemli yönü Hazine hukuku ba
kımından geçmiş senelerde görüyoruz, teşekkül
ler bünyesinden ayrılmalar oluyor. Genellikle 
Sayın Umum Müdürün bize intikal ettirdiğine 
göre 150 civarında bünyeden ayrılma var. Ma
aşı peşin ödediğiniz zaman 100 - 150 bin lira ci
varında bir Hazine alacağı ayrılan arkadaşların 
zimmetinde kalmaktadır. Bunun ayrıca büro
lar teşkil etmek, icrayı takibatta bulunmak bir 
hayli külfete ve zahmete mal olmaktadır. Aslın
da senelerden beri cari olan tatbikat, alışkanlık 
meydana getirmiş ve bundan mütevellit yaygın 
ve tesirli bir şikâyet de intikal etmemiştir. 

Kurumun diğer teşekküllerde olduğu gibi bir 
yönetim kurulu eli ile sevk ve idaresi hususun
daki mütalâa şu bakımdan ağırlık taşımamak
tadır. Bir kere kurum her hangi bir ticari fonk
siyon taşımıyor. Tamamiyle 81 sayılı Milletler
arası Sözleşmenin icabı olarak Danışma kurulla
rının mütalâasını almak suretiyle sevk ve ida
reyi icra yapmaktadır. Bu bakımdan ticari ma
hiyeti olmıyan, işletmeci mahiyeti olmıyan bir 
kurumun bünyesine yönetim kumlunu ithal et
mek öyle fuzuli bir kuruluş olur ki, yine Sayın 
Umum Müdürün intikal ettirdiğine göre bizim 
böyle bir yönetim kuruluna getireceğimiz iş yok
tur diyorlar. Vaziyet böyle olduğuna göre lü-
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zumsuz olan, zait olan bir kuruluşa gitmek fay
dalı değildir. 

Çıraklık Kanunu mevzuunda hepinizin yakın
dan taMbettiğiniz gibi sanayide eğitimi bütün 
safhalariyle içine alacak tarzda şümullü bir ka
nun tasarısı hazırlanmaktadır ve son safhasına 
gelmiştir. Bunu Sayın Çalışma Vekilimiz de 
bundan evvelki toplantılarda ve basma yaptığı 
açıklamalarda ifade etmişlerdir. 

Sayın Senatör özmen, müstahdem ücretleri 
bakımından acıklı bir hal olduğunu ve ücret den
gesi sağlanmasını, bunların aldıkları ücretlerin 
kifayetsiz olduğunu beyan ettiler. Müstahdem 
ücretleri bakımından diğer kuruluşlar bünyesi 
ile bir ayrılık, farklılık yoktur. Yalnız şunu 
gayet açık söyliyebiliriz. ifa ettikleri hizmetle 
mütenasip, geçimlerine medar olacak bir ücret 
aldıkları da iddia edilemez. Bu genel ücret po
litikası içinde değerlendirilecek, genel personel 
politikası içinde değerlendirilecek bir husustur. 
Dikkate alındığını bilhassa beyan etmek iste
rim. 

işsizlik konusuna temas eden sayın arkadaşı
mızın bu husustaki mütalâaları plân içersinde 
değerlendirilmesi iktiza eder. işsizlik konusu 
Türkiye'nin sosyal bir problemidir. Aslnıda mev
cut gücün değerlendirilmemesi, iktisadi yönden 
hususi bir ağırlık taşır. Ve bugünün meselesi 
olarak da ele alınamaz. Şüphesiz uzun senelerin 
bırakmış olduğu bir rüsuptur. Bu meselenin 
kökten halledilmesi için İkinci Beş Yıllık Plân 
devresinde sanayi, çekici sektör, ekonomiyi itici 
sektör olarak ele alınmış ve sanayileşmenin ağır
lık taşıması içinde yatırımlarda kaydırma yapıl
mıştır. Bu yatırımların 1968 tatbikatı büyük 
oranda gerçekleşmiştir. Ve plâna sadık kalarak 
cari masraflarda âzami tasarruf ve genel tasar
rufa riayet suretiyle ki hepinizin kabul buyura
cağı üzere tasarruf ancak yatırım kaynağı sağ
lar. Yatırmışız da kalkınma ve istihdam imkân
ları yaratılamaz. Bu itibarla cari giderlerde 
haddi lâyıkmda kalmak ve millî ekonomiye, ta
sarrufa riayet etmek suretiyle elde edeceğimiz 
her kuruşu yeni iş sahalarına intikal ettirmek 
ve böylece istihdam imkânlarını genişletmek iş
sizliği önliyecek müessir tedbirlerdir, ikinci 
Beş Yıllık Plân isabetle yaptığı bu teşhis üze
rinde tedavi usullerini göstermiştir. Ve o isti
kamette yatırımlar yapılmaktadır. Yalnız der

hal ifade etmeliyim ki, işsizlik konusu hırsızlığa 
sebeboluyor tarzındaki müşahedeyi mücerret te
lâkki etmek gerekir. Vakıa olarak misaller ve
rilebilir fakat hiçbir zaman bir insanın insan ol
ma haysiyeti hangi zaruret ve şart içinde olursa 
olsun hırsızlığı, eski İsparta'da olduğu gibi, meş
ru bir hareket tarzında göstermeye yaramaz. 
Yani tâbiri caiz ise, zaruret ne kadar ağır olur
sa olsun, suç işlemenin meşru sebebi değildir. 

Kaldı ki, bugüne kadar umumi efkârda beli
ren ve beyan edilen rakamların. gerçek durumu
nu tetkik için istatistik Genel Müdürlüğünde ve
rilen emir gereğince bir işsizlik anketi yapılmış
tır, bu anketin neticeleri ümidediyorum ki 
çok kısa zamanda toplanacaktır. Şimdiden bize 
intikal eden bilgiye göre, gizli işsizliğin miktarı 
aslında zannedildiği kadar da çok değildir. 

Sayın arkadaşımız, Avrupa'da bulunan ve 
lisan bilmiyen bir avukat arkadaştan bahsettiler. 
Bu aslında kurumun tâyin ettiği ve onun taki-
bettiği bir konu değildir. Ama madem ki bahis 
buyurdular. Tatmin için arz edeyim. Bakanlık 
bünyesinde yapılmış bir tasarruftur. Köln'deki 
bir avukat arkadaşla ilgili olduğunu zannediyo
rum. Kendisi Götingen Üniversitesinden mezun, 
hukuk doktorası yapmış, Almanca ve İngilizceyi 
ana lisanı gibi bilen bir arkadaştır. Görülüyor 
ki eksik bilgi ve eksik malûmat yanlış hüküm
lere götürmekte ve itham vesilesi olmaktadır. 

Meselenin esası şudur: Bilhassa Almanya'da 
bulunan işçilere önderlik edecek arkadaşların, 
oranın hususiyetini mevzuat bakımından diğer 
bakımlardan bilen ve hakikaten rehber olacak 
insanlar olması hususunda Çalışma Bakanlığı 
müstesna bir alâka göstermektedir, itina gös
termektedir ve Sayın Bakan arkadaşımız da 
uzun süre bu bölgelerde adım adım toplulukları 
ziyaret etmiştir. Çalışma yerlerini ziyaret et
miş ve takibetmiştir. Ve yapılan şikâyetlerin 
bütününü tedbirleri ile getirmiş, bir kısmının 
üzerinde derhal durularak tedbir alınmıştır bir 
kısmının tedbiri de uzun vadede alınacaktır. 

Sayın arkadaşımızın temas ettiği bir başka 
konu; 6 000 lira ile dışarıya gitme meselesidir. 
Yani burada hülâsa edersek, «parayı veren dü
düğü çalar» tâbirine uygun olarak halk arasın
da yaygın bu ifade şeklini ifade ve izah ettiler. 
Aslında bunda müesseseye müteveccih bir büh
tan olduğu da anlaşılıyor. Bir defa îş ve İşçi 
Bulma Kurumu, göndermiş olduğu işçilerle, bu 
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kabîl birtakım madrabaz insanların kanun dışı 
yollarla dışarıya gönderdikleri işçiler arasında 
ciddî bir fark yapmak lâzımdır. Birisi Legal 
diğeri illegaldir, illegal faaliyetlerinin mesuli
yeti kanunlarda yazılmıştır, suçtur ve suç ile 
suçluyu takip hakkı da şüphesiz bir ölçüde ba
ğımsız mahkemelerindir. İcra da kendisine dü
şeni yapmaktadır. Bâzı kimseler dolandırılmak
tadır. Bu yayıldığı takdirde, köylerden tarla
sını satan, Ankara'ya, istanbul'a göç ederek, 
Almanya'ya gönderenler varmış diye birtakım 
şu veya bu sorumsuz şahısların elinde paraları 
heder olmaktadır. Onun için bunun tamamen 
gayriresmî olduğunu, bu gibi faaliyetlerin mesne
di bulunmadığını turist belgeleri ile gitmek su
retiyle oralarda vatandaşların bilâhara orada 
sürüncemede kaldıkları, sıkıntıya uğradıklarını 
burada tetkik ve beyan etmekte fayda vardır. 

Sayın senatörler, bu suretle muhterem arka
daşlarımızın beyan ettikleri hususlara arzı ce-
vabetmiş oluyorum. Hepinizi hürmetle selâmla
rım. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Bir sual sorabilir miyim Sayın Bakana? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Şimdi efendim, İş ve işçi Bulma Kurumu ile, 
Kamu iktisadi Teşebbüsü mevzuu birbirine pek 
yabancı gibidir. Birinde kârlılık ve verimlilik 
esasına göre çalışacak ve birinde kanunen ücret
siz hizmet görecektir. Şimdi bizim Düzenleme 
Kurulumuz serapa «Devlet hizmeti görmekte
dir» der. Bu yine 440 sayılı Kanuna rağmen ik
tisadi Devlet Teşekkülü mahiyetinde kalıyor mu, 
yoksa Düzenleme Kurulu buna başka bir istika
met verilmesine işaret etmiş inidir, bunu rica 
ediyorum. 

DEVLET BAKANI SEYFi ÖZTÜRK (De
vamla) — Sayın arkadaşımızın beyanını tekrar 
edeyim. Tamamen kamu niteliğinde hizmet gö -
ren iş ve işçi Bulma Kurumunun 440 numaralı 
Kanun esprisi içinde faaliyet gösterse dahi ikti
sadi Devlet Teşekkülü olarak devamı faydalı 
mıdır, değil midir, yoksa düzenleme kurulu bu
nun mahiyetini tebdil etmek istiyor mu şek
linde sual tevcih buyurdular. Efendim, mesele
nin esası şudur: Kabul ve takdir edeceğiniz 
üzere bu faaliyetler, birbirinin içindedir. Mücer
ret kamu niteliğinde faaliyette bulunan kuruluş
lar var, mücerret kârlılık ve verimlilik esprisi 

içinde faaliyette bulunan teşekküller var. Bir 
üçüncü olarak da hem kamu niteliğinde, hem 
de iktisadi Devlet Teşekkülü niteliğinde olan
lar, yani birbirinin içinde vazife görenler var. 
Meselâ TCDD ve PTT hem âmme hizmeti yapar
lar hem de kârlılık ve verimlilik esprisine göre, 
sermayenin hâsılasını hesaplar kendisine göre 
yatırımları var, hedefleri var. Bunları tabiî 
440 sayılı Kanun içinde bütünü ile değerlendiri
yoruz. 

iktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden Dü
zenleme Kurulu dört yıllık faaliyetini bitirmiş 
29 kuruluşun Teşkilât Kanununu ele almış, bun
ların birçoğunu hazırlamış ki, bunlardan dört 
tanesi Meclis komisyonlarmdadır. Bir kısmı 
değerlendirme safhasındadır. Bu değerlendir
me sırasında tamamen kamu niteliğinde olan 
kuruluşların ayrı bir statüye tabi olmaları hu
susu bizim iktisadi felsefemizin de, siyasi felse
femizin de içindedir ve uygun mütalâa etmek
teyiz. Buna göre bir ayırım yapılması daha 
faydalı olacaktır, arz ederim. 

BAŞKAN — İş ve İşçi Bulma Kurumu 1364, 
1965, 1966 yıllan netice hesap ve bilançolarını 
okutup tasviplerinize arz edeceğim : 

1964 yılı : 4 012 200,37 Tl. kâr. 

BAŞKAN — Netice hesap ve bilanço olarak 
tasviplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1965 yılı : 224 715,05 fi. kâr. 

BAŞKAN — Ancak, komisyonun bildirdiği 
şekilde bu «6 063,23 Tl.» zarar olarak netice 
hesap ve bilanço olarak 1965 yılı için tasvipleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

1966 yılı : 2 325 870,83 Tl. kâr. 

BAŞKAN — Netice hesap ve bilanço olarak 
tasviplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IV - MİLLÎ PİYANGO İDARESİ 

BAŞKAN — Millî Piyango idaresi üzerinde 
söz istiyen, buyurun Sayın Isıtan C. H. P. Gru-
pu adnıa. 

C. H. P. GRUPU ADINA RIZA ISITAN 
(Samsun) — Sayın Başkan, değerli senatörler, 
1964, 1965, 1966 yıllarına ait bilanço kâr ve za
rar hesaplarını tetkik ettiğimiz Millî Piyango 
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İdaresi 1939 yılında 3670 sayılı Kanunla kurul
muş, Maliye Bakanlığına bağlı hükmi şahsiyatı 
haiz hususi hukuk hükümlerine tabi her türlü 
tasarrufa ehil bir teşekküldür. 

Gayesi Türk Hava Kuvvetlerine yardımdır. 
Yıllık safi kazancı bir taraftan bütçeye gelir, 
diğer taraftan M. S. B. Hava Kuvvetleri bütçe
sinin savaş gereçleri bölümüne ödenek olarak 
kaydolunur. 1957 yılı başından 1967 yılı sonu
na kadar 10 sene içinde bu yoldan Türk Hava 
Kuvvetlerine yapılan yardım miktarı, 329 277 658 
liradır. Bu da küçümsenecek bir meblağ değil
dir. Bu yardım 1965 yılına kadar her yıl arta
rak ilerlemiş, 1965 yılında 38 858 587 liraya ulaş
mıştır. Ancak bundan sonraki 1966 yılında bu 
artışta 2 266 bin liralık bir gerileme olmuş, o 
yıl Hazineye ancak 36 592 587 liralık bir yardım 
yapılabilmiştir. Bunun spor - toto rekabetinden 
ileri geldiğini Yüksek Denetleme Kurulu rapo
rundan anlamakta isek de bundan evvelki yıl
larda da spor - totonun mevcudolduğu düşünü
lürse yalnızca bu sebebin bunu izaha yetmiye-
ceği, bunun yanında başka nedenlerin de bulun
ması gerektiği kanısındayız. 

Gerek millî gelirin ve gerekse nüfusun her 
sene artması karşısında millî piyango gelirleri
nin azalması nedenini ayrıca incelemeye lâyik 
buluruz. 

Bununla beraber gerek masrafları azaltmak 
ve gerekse işi daha rantabl hale getirebilmek için 
raporun ileri sürdüğü şekilde spor - toto ve Millî 
Piyango iderelerinin berleŞtirilmesini de faydalı 
ve yerinde mütalâa ederiz. 

Rapordan anlaşıldığına göre kurumun fiilen 
kullandığı kadronun çok üzerinde nazari kadro
ları vardır. Bu kadroların şu veya bu sebeple 
lüzumsuz yere kullanılması veya bu yolda bir 
tazyik ile karşılaşması mümkündür. Yüksek 
Denetleme Kurulu bunu daha önceki yıllarda da 
ileri sürerek bunların daraltılmasını istediği, bu
na rağmen bu kadroların daraltılmadığı anlaşıl
maktadır. Bu fazla kadroların derhal fiilî kad
ro seviyesine indirilmesi yolundaki komisyon ra
poruna da iştirak ediyoruz. 

Yüksek Denetleme Kurulu raporundan anla
şıldığına göre satılmıyan biletlerin birer birer 
tetkikiyle ikramiye çıkanların ayrılması uzun 
bir zaman almakta ve ustaca tahrif edilerek 
ikramiyeleri ödenen biletler de bir hayli yekûn 
tutmaktadır. Sadece 1966 yılında bunlardan 

farkına varılanların adedi 90 ise de ikramiyesi 
ödenmiş başka tahrifli biletlerin de mevcudola-
bileceği ve bunların tam tesbitine imkân bulun
madığı yine raporda yazılıdır. Bunu önlemek 
için bir elektronik makinenin satınalıması ve bu 
suretle hem kadrolarda azaltma yapmanın müm
kün olabileceği ve hem de işlerin daha sıhhatli 
yürüyebileceği ifade edilmekte, raporu tetkik 
eden Alt Komisyon da bu temenniye iştirak et
miş bulunmaktadır. Yerinde yapılan bu temen
niye grupumuz da katılır, Millî Piyango İdare
sine tavsiye edilmesini yerinde buluruz. 

YukardaM tavsiyelerle Millî Piyango idare
sinin 1964 - 1965 - 1966 yıllan bilânçosiyle kâr 
ve zarar hesaplarını takdire değer bulduğumuzu 
arz eder, Yüce Heyetinizi Grupum ve şahsım 
adına sevgi ve saygiyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?... Yok. Millî 
Piyango idaresi 1964 - 1965 ve 1966 yıllan neti
ce, hesap ve bilançolarını ayrı ayn okutup tas
viplerinize arz edeceğim. 
1964 yılı : 38 481 334,80 kâr. 

BAŞKAN* — Netice, hesap ve bilanço olarak 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1965 yılı : 38 858 587,86 lira kâr. 
BAŞKAN — Netice, hesap ve bilanço olarak 

1965 hesaplarını tasviplerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1966 yılı : 36 592 587,88 lira kâr. 
BAŞKAN — Netice, hesap ve bilanço olarak 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

V - TÜRKİYE ZİRAİ DONATIM KURU
MU 

A) T. Z. D. K. Ziraat aletleri ve makinalan 
Fabrikaları Müessesesi 

B) Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu 

C) Atatürk Orman Çiftliği 

VI - TOPRAK MAHSÛLLERİ OFİSİ 

BAŞKAN — Türkiye Zirai Donatım Kuru
mu, T. Z. D. K. Ziraat Âletleri ve Makinalan 
Fabrikalan Müessesesi, Türkiye Süt Endüstirisi 
Kurumu, Atatürk Orman Çiftliği üzerinde 
A. P. Grupu adına Sayın Atayurt birlikte söz 
almışlardır; C. H. P. Grupu adına Sayın Yıl
maz Mete Türkiye Zirai Donatım Kurumu ve 
ayni kurumun Ziraat Aletleri ve Makinalan 
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Fabrikaları Müessesesi, Türkiye Süt Endüstrisi, J BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına size 
Atatürk Orman Çiftliği üzerinde söz almış bu- de bütün bu müesseseler üzerinde söz vereyim 
lunmaktadır. Böylelikle 4 birinde, diğerinde beş Sayın Baysoy. 
kurum üzerinde sözcüler söz almış bulunmakta- i 
d ] r l a r i I FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Peki efen-

C. H. P. Grupu adına Sayın Yılmaz Mete?... I ci in1, 

Yoklar. BAŞKAN — Toprak Mahsulleri hariç diğer-
A. P. Grupu adına Sayın Atayurt buyurun. ı e r i üzerinde, Atatürk Orman Çiftliğine kadar 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Güven Par- olan kısım üzerinde A. P. Grupu adına Sayın 

tisi Grupu adına benim de konuşmam var. | Atayurt, buyurun. 

A. P. GRUPU ADİNA MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — Muhterem Başkan, 

Değerli senatörler, 
Hükümetin sayın üyeleri ve 
KİT nin seçkin temsilcileri; 
Yüksek müsaadelerinize güvenerek, T. B. M. M. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo

nunun, 468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine istinaden hazırladığı (KİT nin 1964, 1965 ve 1966 fa
aliyet yılları denetim sonuçları hakkındaki rapor) un, Anayasanın 127 nei maddesinin son fıkra
sı ve İçtüzüğün 92 ve 93 ncü maddeleri gereğince yapılmakta olan müzakereleri münasebetiyle, 
bendeniz de, Cumhuriyet Senatosu A. P. Grupu adına; 

A) Türkiye Zirai Donatım Kurumu (TZDK), 
B) TZDK Ziraat Aletleri ve MaMnaları Fabrikaları Adapazarı Müessesesi, 
C) Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu (TSEK), 
D) Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) ve 
E) Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) nin durumlarının eleştirilmeleri sonucunda tesıbit edebildi

ğimiz görüş, düşünce ve temennilerden kayda değer başlıcalarını, sırasiyle Yüce Cumhuriyet Sena
tosuna arz ve ifade ietmeye gayret edeceğim. 

Bu konular hakkındaki mâruzâtıma başlamadan önce, Cumhuriyet Senatosu A. P. Grupunun, 
Yüce Heyetinize olan saygılarını beyan ve ifade etmek isterim. 

Bu husustaki sözlerime başlarken, eleştirme konusu olarak ele aldığımız bu 5 teşekkül hakkın
daki genel görüş ve fikrimizin, T. B. M. M. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu ile alt 
komisyonlarının ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun düzenledikleri değerli raporların 
muhteviyat ve münderecatına mutabık, muadil ve mütenazır mahiyette olduğunu hemen arz ve ifa
de etmek isterim. 

Genel görüş ve fikrimizi böylece ve hulasaten tesıbit ve ifade ettikten sonra, şimdi sırasiyle bu 
5 teşekkülün durumunu kısaca gözden geçireceğiz. 

II - DENETİM SONUÇLARI HAKKINDAKİ: RAPORA AİT GÖRÜŞ, DÜŞÜNCE VE TEMEN
NİLER 

A) TZDK 
Muhterem Başkan, 
Sayın senatörler; 
Birinci etapta, TZDK nun, 1964, 1965 ve 1966 faaliyet yıllarının denetim sonuçlarını, aşağıdaki 

sıraya göre tetkik ve mütalâa etmiş bulunuyoruz. 

1. — KURULUŞU 
TZDK, Türk tarımının teknik istihsal vasıtalarına olan ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 4604 sa

yılı Kanunla 1944 yılında kurulmuştur. 
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Tarım Bakanlığına bağlı, hükmi şahsiyeti haiz bulunan bu Kurumun sermayesi, 100 milyon Tl. 
dir. Ve halen bunun tamamı ödenmiştir. 

Sermayesinin 100 milyon Tl. ye çıkarıldığı 1956 yılından bu yana geçen müddet zarfında Türk 
çiftçisinin teknik istihsal vasıtalarına olan çeşitli ihtiyaçlarının birkaç 'misli çoğalması ve bununla 
mütenasibolarak iş hacminin artması, nominal sermayenin asgari 1 Milyar Tl. ya yükseltilerek, 
tamamının tediye olunmasını zaruri kılmış ise de, Kurumun bu husustaki talepleri, henüz is'af olu
namamıştır. 

2. — VAZİFELERİ: 
Kurumun başlıca vazifeleri; kuruluş kanununun 3 ncü maddesinde de tesbit ve ifade edildiği 

üzere şunlardır : 
a) Ziraatte kullanılan her türlü alet, makina, vasıta ve malzemeyi, ilâç ve ilâç maddelerini, 

suni gübreleri imal ve istihsal etmek, bunları ve tohumluk, damızlık iş ve irat hayvanlarını iç ve 
dış piyasadan tedarik ederek peşin veya taksitle satmak:. 

b) Bu işler için gerekli her nevi zirai, sınai ve ticari müesseseleri kurmak ve işletmek veya 
bu kabil işlerle iştigal eden müesseselerle iş ve sermaye ortaklığı yapmak. 

c) Tamirhaneler açmak. 
d) İstihsal ve imalden arta kalan maddeleri icabı halinde işliyerek satmaktır. 
Buna göre Kurumun faaliyetleri de, ticari, teknik ve sınai istikametlerden geliştirilmiştir. 

3. — TEŞKİLÂT VE PERSONEL DURUMU: 

Kurumun; Merkezdeki Genel Müdürlüğe bağlı taşra teşkilâtı, 1964, 1965 ve 1966 yılları itibariy
le şöyle özetlenebilir : 

Sıra No. Teşkilâtı 1064 1965 1966 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Bölge Müdürlüğü 
Şube » 
Ajans Şefliği 
Temsilcilik 
Satıcılık 
Bölge Tamirhane 
Aj'ans » 
Seyyar Tamir Ekibi 

21 
5 

127 
14 

948 
15 
10 
31 

21 
5 

123 
14 

1 395 
15 
10 
31 

21 
5 

136 
8 

1 815 
15 
10 
52 

Merkezde ve taşra teşkilâtında çalışan tüm personel sayısı ile; 
1964 te 1 891, 
1965 te 2 030 ve 
1966 da 2 254 tür. 

Kurum, bu teşkilât ve personeli ile bir taraftan satış (mağazaları, atelyeleri, sıeyyar tamir ekip
leri, yedek parça ilkmal depoları, gübre ve kükürt (depoları ikurup çalıştırmakta, buralarda ve di
ğer tesislerinde ticari ve 'teknik fonksiyonlarını ifa 'etmekte, diğer taraftan, kendi müessesesi olan 
Adapazarı Ziraat Aletleri ve MıaMnıaliara Fîalbrilkalarından, ziraat âlât ve malkinaları imali suretiy
le ide, sanayi faaliyetlerini de yürütmektedir. Kurum aynı zamanda iştigal (konusuna giren muhte
lif şirketlerle ide işbirliği yapmış bulunmaktadır. 

4. İŞTİRAKLERİ 
Kurumun, konusu ile ilgili 7 anonim şirkette iştiraiki bulunmaktadır. 
Aşağıdaki tablo; iştirakler, sermayeleri, sermaye tezyitleri ve kurumun hisselerini göster

mektedir. 
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Sına 
No. 

1 

2 

o 
t ) 

_1, 

0 

İd rak le r i 

Türk Trak. Fb. .(Esfeii 
Miüimeapoliis Moliime) 

Güibre Fb. T. A. >Ş. 

Yapağı ve 'Tiftik A. Ş. 

Azot iSamayii T. A. ıŞ. 

Y'em ISanıayiiıi 'T. A. Ş. 

Sermaye 
Milyon 

ı20 

11 
16 

120 

31 

Artış 
% 

1965 
% 100 

Sermaye Artış Sermaye 1968 -1969 da Muh. Kurumu hissesi 
Miliyon S. tezyidi - 1968 Milyon 

20 % 100 2 
(40 milyonla iblâğ) (Tamamı ödenmiş) 

22 % 455 1,3 075 
(100 milyona iblâğ) (Tamamı ödenmiş) 

16 1 
(Tamamı ödenmiş) 

120 6 
(Taimamıı ödenmiş) 

31.8 % 100 1,2 
(63,6 milyona iblâğ) (Tamamı ödenmiş) 

6 GMiney Doğu 
ıSaınayi ve Ticaret 6 6 1 

(Tamamı ödenecek) 

5. MALÎ BÜNYESİ 

1964, 1965 ve 1966 yıllarımda Kurumun öz 'kaymaklarının geliiışmeai ve yaratılan Kaymaklar şu 
seyri ftakibetmişitıir. 

KuMlaımlain kaynaklar; 
1964 yı'iıımda 1386 273 107 TL, 
1905 yılında 465 469 982 Tl. (% 20,33 atisbetfoıde 78 897 461 Tl. iarîtişla) ve 
1966 yılında da 635 870 226 Tl. (% 36,60 nöbetimde 170 400 244 Tl. artışla) 
Olmuşttur. 
'Kullanılan seıımıayenfin; 
1964 yılında 160 021 100 Tl. sim, 
1965 yılımda 185 252 353 Tl. <sını ve 
1966 yılımda ıda 218 481 606 Tl. ısını 
Öz ıkaynaklar 'teşkil etmektedir. 
Buma göre, öz kaynaklardaki artış, bir levveliki yıla kıyasla; 
1965 yılında % 15.58 ve 
1966 yılında da % 17.93 nöbetlerinde 
Olmuştur. 
Diğer taraftan; 
1964 yılında 298 476 814 Tl. satış karşılığında 17 602 918 TL, 
1965 yılında ı370 941 500 Tl. satış (karşılığında 23 017 235 Tl. ve 
1966 yılında da 475 945 109 Tl. satış karşılığında 30 623 064 Tl. okzersiz kârı sağlanmıştır. 

6. FAALİYETİ 
Kurumun çeşütld faaliyetlerinden başlıca aşağıdakileri önemli ve özellikle dikkatti çekecek ma

hiyettedir. 
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a) Satışları 

1964, 1965 ve 1966 yıllarında önemli emtianın satış seyri, aşağıldakd tabloda özetlenmiştir. 

Sıra 
No. Emtia Birim 1964 1965 1966 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Traktör 
Biçerdöver 
Traktör pullukları 
Disk - Harrow 
Traylerler 
Arabalar 
Hayvan pullukları 
Motopomlar 
Pülverizatör ve körükler 
Biçer - bağlar ipi 
Yedek parça 
Tohumluklar 
Gübre 
Tarım ilâçları 

Aided 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

' » 
Ton 
Tl. 
Tl. 
Ton 

» 

2 052 
47 

2 020 
340 
560 

1 260 
5 870 

210 
1 900 

195 
13 150 000 

8 235 069 
300 000 
12 925 

1 703 
123 

1 600 
300 
600 

1 375 
6 110 

350 
1 600 

250 
13 494 115 

8 201 403 
465 000 

14 624 

1 863 
89 

1 450 
560 
920 

2 215 
7 210 

570 
1 680 

185 
14 957 268 
8 583 003 

611 000 
16 271 

b) Bünyenin ıslahı 
Kurum ayrıca, kârklık ve verimliliği artıracak çeşitli tedbirler meyanmda içbünyesinde or

ganizasyon çalışmaları ile birlikte muhasebe sdıs teminde otomasyonun tatbik etfütlerini de ele al
mış bulunmaktadır. 

c) Tohum çalışmaları 
Dıiğer taraftan kurum, tohum hizmetlerinin bir müessese şekline ifrağı üzerinde de çalışmak

tadır. 
d) Kalkınma ve sanayileşmeye katılması : 
Kurum; memleketteki kalkınma' faaliyetlerine ve sanayileşme hareketlerine imkânları nisbetüv

de iştirak için (Ford Motor Co.) ile müştereken kurulması mutasavver Motor Fabrikası ile ilgili 
(Motor Projesi) ni, Devlet Plânlama Teşkilâtınla tevdi etmiştir. 

Bu proje tasvibedildiği takdirde, traktör projesinin ilgili mercilerine de ayrıca sunulabileceği be
lirtilmiştir. 

e) Tamir işleri : 
Kurumun; 1964, 1965 ve 1966 yıllarında tamir hanelerinde yaptığı tamir işleri, şöyle özetlenebi

lir. 
Traktör B. Döğer Motor 

Yıllar tamiri tamiri revizyonu Sair işler Topftam-

1964 605 76 563 7 109 8 353 
1965 755 215 745 6 170 7 885 
1966 1 091 131 756 6 743 8 721 

f) Seyyar bakım işleri : 
Kurumum; 1964, 1965 ve 1966 yıllarındaki seyyar bakım1 faaliyetleri de keza aşağıdaki taibloda 

ifade edilmiştir. 
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Traktör B. Döğer Gezilen Katedi-
Yıllar bakımı bakımı köy len Km. 

1964 2 222 66 1 377 55 211 
1965 2 513 220 1 998 96 921 
1966 2 822 264 2 359 164 241 

g) Küçük işletmelerin teçhizi projesi : 

Kurumun yukarda temas edilen çeşitli faaliyetlerinle ilâveten1 ayrıca küçük zirai işletmelerin mo
dern ziraat alet ve vasıtalariyle teçhizi maksadiyle yeni bir proje ihzarı üzerindJede çalıştığı beyan 
ve ifade edilmiştir. 

7. TEMENNİLER : 
Kurumun; amaç ve görevlerini daha iyi başarabilmesi için, aşağıdaki temennilerin nazarı iti

bara alınmasının gerçekten faideli olabileceği intiba ve kanaati hâsıl olmaktadır. 
a) Traktör imalâtı : 
Âcil ihtiyaca: binaen, süratle tüm traktör imalâtına geçilmesi zorunlu görülmektedir. 
Bu maksatla Eylül 1967 ayında Hükümete sunulan ve yılda 10 - 20 bin m'otor imal edebilecek 

bir fabrikanın, kurum ve yerli sermaye ile müştereken yapılmasını öngören projelerin mümkün 
olan1 süratle karara bağlanması gerekli bulunmaktadır. 

b) Kurumun Tarım Bakanlığından olan alacağı : 
Finansman ihtiyacına binaen, Kurumun, Tarım Bakanlığımdan alacağı olan ve yıllarca tahsil 

edilemediği belirtilen 14,5 milyon Tl. nin, kuruma ödenmesinin temini zarureti tebarüz etmektedir. 
c) Kükürt istihsali : 
Kükürt istihsali, bugünkü istihlâki karşılıyamadığındau, dış memleketlerden ithaline gidilmesi 

zarureti hâsıl olduğu ve dıs piyasa fiyatları, iç piyasa fiyatlarından! pek çok yüksek bulunduğu ci
hetle, zirai maliyetleri artıracağı göz önünde tutularak ve aynı zamanda teminindeki kolaylıkla1-
rı sebe'bivle, yerli kükürtlerin çiftçiye tahsis ve tevzii, sanayicilerimizde müteferrik bir s-.ırctte 
ithal edilecek pahalı kükürdü, mükerrer kâr ödemeden elde etmelerini teminen, Kurumca ithal edi
lerek yalnız masraflarının ilâvesiyle sanayicilere tevzii Ihususlarmın düşünülmesi, muhtemelen 'te
menniye şayan 'olabilecektir. 

d) Göztaşı imâlinde kullanılan bakır fiyatının istikrarı; 
İç piyasada imal edilen ıgöztaşınm, istihlâki karşılıyacak seviyeye çıkarılması ve son zamanlarda 

Hükümetçe artırılan bakır fiyatından dolayı, 'göztaşı 'maliyetinin bir misli artmasına sebebiyet veri
lebileceği ihtimaline 'binaen, zirai maliyetleri 'artırmamak bakımından, mun'hasıran göztaşı imali için 
kullanılacak bakır fiyatlarının artırılmaması gerekli görülmektedir. Nitekim Hükümetçe, 440 sa
yılı Kanunun 24 ncü maddesi gereğince kükürt ve göztaşı (temel mal) kabul edilmiş ve fiyat istik
rarının sağlanması ciheti derpiş edilmiştir. 

B) TZDK ZİRAAT ÂLETLERİ VE MAKİNALARI FABRİKALARI MÜESSESESİ : 

Muhterem Başkan, 
Sayın senatörler; 
İkinci etapta, TZDK Ziraat Âletleri ve Makinaları Fabrikaları Adapazarı Müessese'Sİnin 1964, 

1965 ve 1966 yıllan faaliyetlerinin denetim sonuçlarını, aşağıdaki sıraya göre ineeliyerek görüş ve 
mütalâamızı açıklamış olacağız. 

1. KURULUŞU : 

Adapazarı Müessesesi, 4604 sayılı Kanunla kurulmuş olan TZDK mıı görevleri arasında bulunan 
hizmetlerden; 
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«Ziraatte kullanılan her türlü âlet, makkıa, vasıta ve »malzemeyi imâl ve temin etmek» anaksa-
diyle 3460 sayılı İktisadi Devlet 'Teşekkülleri Kanununun 26 ncı maddesi gereğince kurulmuştur. 

1944 yılında 2 milyon Tl. sermaye ile çalışmaya /başlıyan müessesenin sermayesi, 19Ö6 yılında '35 
milyon 'Tl. ya yükseltilmiştir. 

Müessese; tüzel kişiliğe sahip ve faaliyetlerinde özerk olup, iktisadi alanda ticari esaslara göre 
çalışmaktadır. 

2. VAZİFELERİ .-
Adapazarı Müessesesi; Türk çiftçisinin modern ziraatte kullanmakta olduğu âlet, imakina, vasıta 

ve malzemeyi imâl etmekle görevlidir. 
3. İMALÂTI : 
Bugün müessesenin, 182 ibin metrekarelik bir sahayı kaplıyan tesislerinde; değişik tiplerde 

hayvanla çekilir pulluklar, traktör pullukları, traktör disk - 0HarrowVu, çeşitli 'tiplerde çiftçi ara
baları, traktörle 'çekilen 3,4 ve 6 tonluk traylerler, tınaz savurma mıakinaları, motopomplar, nıakinalı 
yayıklar, arı 'kovanları ve diğer tarım aletleriyle 'bunlara ait yedek parçalar ve traktör parçaları 
imâl edilmekte ve Ford traktörlerinin, kısmi ima1:ât ve montajı yapılmaktadır. 

Müessesenin imalât programı; yurdun her tarafına dağılmış ve yayılmış olan bölgelerden ıgelen 
talepler ve 'Genel Müdürlükçe verilen siparişler göz önünde tutularak, hazırlanmaktadır. 

Çiftçilerimizin modern ziraat âlet ve mkinalarma olan ihtiyacını karşılıyabilmek için, müessese
nin imalât hacmi, her yıl bir artış kaydetmektedir. 

Aşağıdaki tablo, 19'64, 1965 ve 19*66 yıllarındaki imalât ımiktarlarmdaki seyri ve gelişmeyi açıkça 
göstermektedir. 

İmalât miktarı 
Yıllar Milyon Tl. 

1964 23,2 
1965 24,3 
1966 45,5 

Diğer taraftan 1967 yılında da Ibu kıymet; 52,7 milyon Tl. olmuştur. 
4. TEŞKİLÂT VE PERSONEL DURUMU : 
Adapazarı Müessesesi; 1 müdür ile 'biri teknik, diğeri idari 2 müdür muavini ile, 1 başkan ve 3 

üyeden müteşekkil Yönetim Komitesi tarafından sevk ve idare 'edilmektedir. 
İdareciler; Teşekkülün Yönetim Kurulunca atanmaktadır. 
Aşağıdaki tablo, Müessesenin, 1964, 1965 ve 1966 yıllarındaki personel ve işçi hareketlerini açık

ça göstermektedir. 
Sıra 
No. Kadrolar 1964 1965 1966 

1 Me: 
a) 
b) 
c) 
A) 
e) 
f) 

murlar 
İhtisas 
Barem içi 
Barem dışı 
Yevmiyeli T. personel 
Hizmetliler 
Yevmiyeli HeJk. 

Toplam 

2 Yevmiyeli işçiler 

— • 

1 
67 
5 

55 
1 

129 

527 

1 
1 

84 
6 

58 
1 

151 

550 

1 
— 
82 

6 
56 

1 

146 

805 

Genel toplam (saat ücret) 656 701 951 
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5. SATIŞLARI : 
Adapazan Müessesesi, esas itibariyle mamullerine, bağlı olduğu TZDK na satmaktadır. Kurum

da, yurdun her tarafında dağılmış olarak faaliyet göstermekte (bulunan bölge, sulbe, ajans ve tem
silcilikleri vasıtasiyle 'bu mamulleri, ihtiyaç sahibi çiftçilere intikal ettirmektedir. 

Müessesenin satışları, her yıl artmaktadır. 
Aşağıdaki ıtalbloda Müessesenin 1964, 1965 ve 1966 yıllarındaki artan satış tutarları açıkça gö

rülmektedir. 
Satış tutarları 

Yıllar Milyon Tl. 

1964 
1965 
1966 

27,4 
30,1 
48,6 

Keza 1967 yılında da fau kıymet, 59,7 milyon Tl. 'olmuştur. 

6. KÂR - ZARAR DURUMU : 

Müessesenin, 1964, 1965 ve 196!6 faaliyet yıllarına ait ıbilânço neticeleri, kârla sonuçlanmıştır. 
Müessesenin, hesaplan denetlenen bu 3 yıla ait kâr miktarlan, aşağıdaki tabloda gösterilmişte*. 

Yıllar Kâr (Milyon Tl.) 

1964 
1965 
1966 

4,2 
2,7 
>6,4 

Keza Müessesenin 1967 yılındaki kâr ı ; 5,8 milyon Tl. sı olmuştur. 

7. BİLANÇOSU : 

Müessesenin, 1964, 1965 ve 1966 yılları bilanço aktifleri, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

iSıra 
No. 

1 
.2 

3 

4 

AKTlF 

Sabit kıymetler 
Mütedavil kıymetler 

a) Stoklar 
b) Borçlular 
c) Kasa ve bankalar 

Sair aktifler 

Toplam 
Nâzım hesaplar 

Genel toplam 

1964 
M. Tl. 

" 10.3 

41.6 
0.5 
0.8 
0.3 

54.3 
0.6 

54.9 

1965 
M. Tl. 

11.7 

42.0 
2.4 
0.9 
0.3 

57.4 
2.4 

59.9 

1966 
M. Tl. 

13.8 

30.5 
22.7 

1.0 
1.1 

69.2 
23.5 

92.8 

Müessesenin; 1964, 1965 ve 1966 bilanço pasifleri, keza aşağıdaki tabloda, gösterilmiştir. 
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«Sıra 
No. PASİF 

I Sermaye 
|2 İhtiyatlar 
3 Karşılıklar 
4 Alacaklılar 
,5 'Emanet paralar 
6 Sair pasifler 
7 Kâr 

8 Nâzım hesaplar 

Geı 

TEMENNİLER : 

"* 

Toplam 

ıel toplam 

1964 
M. Tl. 

15.0 
0.8 
0.1 

21.1 
0.3 

12.5 
4.2 

54.3 
0.6 

54.9 

1965 
M. TL 

15.0 
0.8 
0.1 

21.5 
0.3 

16.7 
2.7 

57.4 
2.4 

59.9 

,1966 
M. Tl. 

35.0 
0.8 
0.1 
6.4 
0.8 

19.5 
6.4 

69.2 
23.5 

92.8 

Müesssenin, kuruluş amaç ve gayelerini daha iyi başarabilmesi için, aşağıdaki temennilerde bu
lunulmuştur. 

a) Toplu sözleşmeler : 
Sendikalarla yapılacak toplu sözleşmelerde, iş sevk ve idaresini güçleştiren hükümlere yer ve

rilmesi, nakdî ve aynî yardımların sınırsız olmaması bakımından, sözleşme esaslarının memleket 
ölçüsünde formüle edilerek mümkün olduğu kadar yeknesaklaştırılması gerekli görülmektedir. 

b) Uc demiri imalâtı : 
Uc demiri imalâtının tahakkuk edebilmesi için, bu konudaki görevin Makina Kimya Endüs

trisi Kurumundan alınıp Türkiye Zirai Donatım Kurumuna devredilmesinin incelenmesi, faydalı 
olacaktır. Zira, MKE, uc demiri imalâtını maalesef bugüne kadar gerçekleştirememiştir. 

c) Biçer - Döver imalâtında müesseseye görev verilmesi : 
Biçer - dÖArer imalâtının matlup vasıf ve fiyatta ve memleket ihtiyacına yetecek şekilde ya

pılabilmesinin temini gayesiyle, bu im,alât alanında müesseseye görev verilmesi imkânlarının ince
lenerek karara bağlanmasının isabetli olacağı düşünülmektedir. 

d) Derin yuvalı jant imalâtında müesseseye görev verilmesi : 

Halen Türk Otomotiv Endüstrisi (TOE) tarafından çok az miktarda imal edilmekte olduğu 
belirtilen (Derin yuvalı jant) imali için, her ne kadar ayrıca bir özel teşebbüse, Plânlamaca ge
rekli müsaade verilmişse de, sözü edilen her iki firmanın da imalât kapasitesi, memleketin tüm 
ihtiyacını karşılıyacak durumda olmadığı yetkililerce açıklandığından, bu konuda müesseseye de 
görev verilmesinin düşünülmesinin muhtemelen mümkün ve tasviyeye şayan olacağı kanaat ve in
tibaı hâsıl olmaktadır. 

e) Düz yuvalı segmanlı jant imalâtında müesseseye görev verilmesi : 
Memleketimizde özellikle kamyonlarda kullanılan (Düz yuvalı segmanlı jant) m, hiç imal edil

memekte olduğu belirtilmiştir. 

İhtiyacın yurt içinden karşılanabilmesi için konuları itibariyle MKEK nun, bu hususta görev
lendirilmesinin muhtemelen düşünülebileceği zannedilmektedir. 

C) TÜRKİYE SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU (TSEK) 

Muhterem, Başkan, sayın senatörler; 
Üçüncü etapta, TSEK nun, 1964; 1965 ve 1966 faaliyet yılları denetim sonuçlarını, aşağıdaki 

sıraya göre özetle belirtmeye çalışacağız. 
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1. KURULUŞU : 

Kurum,; 227 sayılı Kanunla kurulmuş bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür. 
Sermayesi; 75 milyon Tl. dır. 
12 Aralık 1963 tarihinde Genel Müdür ve Yönetim- Kurulu üyelerinin tâyin edilmeleriyle ku

rum, ilk defa faaliyete başlamıştır. 
Kuruluş; Yönetim Kurulu, İmalât Üretim, Makina Tesisat, İnşaat ve Gayrimenkuller, Etüt ve 

Plân, Ticaret Organizasyon, Genel Muhasebe, lda'*i işler, Hukuk Müşavirliği ve Raportörlük şube
lerini ihtiva etmektedir. Tanıtma ve yayım ile Teftiş Kurulu şubeleri de ihdas edilmek üzeredir. 

2. HUKUKÎ YAPISI : 
TSEK; 227 sayılı Kanunla kurulmuş. 3460 ve 440 saydı kanunlar hükümlerine tabi, sermayesi

nin tamamı Devlet tarafından verilen, Tarım Bakanlığına bağlı bir tüzel kişiliktir. 

.3. ÇALIŞMA KONU, ALAN VE AMACI : 

Kurum; 
a) Üreticinin elde ettiği sütü işler, değerlendirir. Bu maksatla memleketin sütçülük bölgele

rinde süt fabrikaları, süt mamulleri tesisleri kuracak süt endüstrisinin gelişmesini sağlar, özel sek
törü teşvik, ona önderlik ve öğreticilik eder. 

b) Konusu ile ilgili her türlü ticari ve malî faaliyetlerde bulunur. 
c) Süt istihsali, işleme ve kıymetlendirme konularında kooperatifleşmjeyi teşvik eder. 
d) Tarım kooperatiflerinde, konusu ile ilgili olarak ortak tesisler kurar, tesislerine bunları 

ortaJk eder, çalışma amacına sadık kalmaları şar'iyle tesislerinden bâzılarını bu kooperatiflere ra
yiç bedelle devreder. Aynı konuda çalışan diğer tüzel ve özel kişilerle iş ve sermaye ortaklığı 
yapar. 

e) Kısa ve uzun vadeli istikrazlar akdeder. Banka ve diğer müesseselerden kısa vadeli kredi
ler almaya re'sen yetkisi vardır. 

f) Çalışmalariyle ilgilenen iç ve dış teşekküllerden aynî ve nakdî yardımlar alır. 
g) Şubeler açar, kapar, mümessillikler verir. Faaliyet konusuna giren işler için alâmeti farika

lar, ihtira beratları alır, bunları satar veya devreder. 

4. BİLANÇOLARI : 
1964, 1965 ve 1966 faaliyet yılları bir kuruluş devresi olduğundan, kurum için, hemen kâr dü

şünülmemesi gerekeceği kanaati, hâkim bir görüş olarak belirmektedir. Esasen bu devrede daha 
ziyade yatırımların gerçekleşmesi faaliyeti içinde bulunulmuştur. Bu itibarla kâr ve zarar mese
lesinin mütalâası ancak, müesseseleri faaliyete geçtikten sonra yapılabilecektir. 

Aşağıdaki tabloda mürderiç bilanço rakamlarından da anlaşılacağı üzere, 1964, 1965 ve hattâ 
1966 yılları henüz tam ve fiilî yatırım, yılları olamjamış, tetkik, projelendirme, piyasa araştırmaları, 

fabrika kurulacak bölgelerde süt hayvanı ve potansiyelini tesbit, proje ikmali, ihale, arsa temini 
faaliyetlerini kapsamış ve ancak 1966 yılında fiilî yatırımlar yapılmaya başlamıştır. Bununla be-
raiber yatırımların nisbeten hızla ilerlediği ve projelerin kısmen tahakkuk ettiği safha; 1966 yı
lında toplanmaktadır. 

Aşağıdaki bilanço rakamlarının tetkik ve tahlili, her yılın bir evvelkinden daha verimli, iyi 
ve gelişmeli bir faaliyeti kapsadığını meydana çıkarmaktadır. 
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Sıra 
No. Mahiyeti 1964 1965 1966 Yekûn 

1 İnşaat ve tesisat harcanan 
a) İstanbul Süt Fb. 363 299 65 
b) Kars iSüt Fb. 58 207 5 695 05 
ıc) İzmir Süt Fb. 130 222 20 108 500 
4 ) Adana Süt Fb. 447 678 12 

2 Genel Md. lük binası 248 098 
3 Telefon tesisleri 10 863 
4 Nakil vasıtaları 44 745 
5 Alât «devat 25 577 16 391 
6 Elektrik tesisleri 
7 Devam eden işler 17 000 

2 542 957 
5 741 803 
3 294 556 
2 761 322 

1 750 

29 573 

1 213 658 

88 
40 
68 
74 

50 

13 

2 906 257 
5 805 705 
3 533 278 
3 209 000 
248 098 
12 613 
44 745 
71 541 

1 230 658 

53 
45 
88 
86 

50 

13 

Toplam 517 712 20 958 563 82 15 585 622 33 17 061 898 35 

5. — MEVCUT TESİSLERİ VE PROJELERİ: 

a) Kars Süttozu Fabrikası, 

Kars ilinde yapılmakta olan ve saatte 5 ton süt işliyeeek kapasitedeki Süttozu Fabrikasının top
lam proje tutarı ; 23 192 000 Tl. dır. 

Tesis, yan ürün olarak, tereyağı ve peynir imal edecektir. Fabrikaya bağlı günde 20 ton süt 
işliyeeek bir Peynircilik Okulu kurulmaktadır. Bu okulun gayesi, muhitin peynir imalât sahasına 
modern teknik ve bilgiyi haiz usta yetiştirmektir. Böylece iyi kalite, standart tipte peynir imalini 
sağlamanın mümkün olacağı düşünülmüştür. 

Ardahan ve Göle ilçelerinde de birer süt toplama merkezinin bulunacağı açıklanmıştır. 
Tesisin, 1968 yılında işletmeye açılabileceği belirtilmektedir. 

b) istanbul Pastörize Süt Fabrikası, 
İstanbul ilinde yapılmakta olan ve saatte 8 ton süt işliyeeek kapasitedeki Pastörize Süt Fabri

kasının tüm proje tutarı; 25 302 000 Tl. dir. 
Tesis ayrıca, dondurma ve yoğurt, tereyağı imalât ünitelerini de ihtiva etmektedir. 

Fabrika, gerekli sütün temini ve peynir imali için, Çatalca ve Silivri'de birer süt toplama 
merkezini ihtiva edecek şekilde düzenlenmiştir. 

Fabrikanın, 15 Ekim 1968 de işletmeye açılabileceği ifade ve beyan edilmiştir. 

Kars ve İstanbul Fabrikaları, İsviçre Federal Konseyi ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında akdedilen ve Temmuz 1964 ajanda yürürlüğe giren malî yardım ve teknik işbirliği Anlaş
ması neticesinde kurulmuşlardır. Bu hususun tahakkuku için, yabancı memleketlerden satınalma-
cak makina ve teçhizatın dış finansmanı olarak 6 milyon İsviçre Franklık bir kredi açılmasının sağ
landığı ve projenin bu memleketin teknik işbirliğiyle gerçekleştirilmesine gayret edildiği anlaşıl
mıştır. 

c) Adana Pastörize Süt Fabrikası, 

Adana ilinde yapılmış olan ve saaatte 5 ton kapasiteli Pastörize Süt Fabrikasının tüm proje 
tutarı ; 16 780 000 Tl. dir. 

Tesis ayrıca, yoğurt, tereyağı ve peynir işlemektedir. 
Yenice ve Solaklı ilçelerinde peynir imali ve Fabrika için süt temin etmek maksadiyle birer 

süt toplama merkezi tesisi düşünülmüştür. 
Fabrikanın halen faaliyet halinde okluğu zikredilmiştir. 
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d) izmir Pastörize Süt Fabrikası, 
İzmir ilindeki saatte 5 ton kapasiteli Pastörize Süt Fabrikasının tüm proje tutarı; 16 785 000 

Tl. dir. 
Tesis ayrıca, yoğurt, tereyağı ve peynir işlemektedir. 
Menemen ve Tire ilçelerinde fabrikaya süt temin etmek ve peynir işlemek üzere iki süt topla

ma merkezi bulunmaktadır. 
Sözü gecen fabrikanın da keza hali faaliyette olduğu belirtilmiştir. 

6. — FİYAT POLİTİKASI YE HİZMETLERİ: 

Kurum; memlekette süt sanayiini tesis ederken, müstahsilin ekonomik kalkınmasına hizmet 
etmeyi, hayvancılığın gelişmesini ve süt veriminin artırılmasını da hedef tutmuştur. 

Kurum aynı zamanda, halen üretim miktarı 4,5 milyon tona baliğ olan sütün, teknik icaplara 
uygun surette değerlendirilmesini, imalâtın ortak pazara arzını, nüfusun temerküz ettiği mer
kezlerde süt istihlâkinin artırılması suretiyle, insan beslenmesi meselelerini uhdesine mevdu başlıca 
meşgale olarak ele almıştır. 

Müstahsilin ekonomik kalkınması ve hayvan süt veriminin artırılması, sütün değer fiyatla sa-
tınalınması ve müstehlikin pastörize süt ve mamullerinin istihlâkinin teşvik edilip sürümünün ko
laylaştırılması için, mamullerin ucuz fiyatla piyasaya arzı gerekmektedir. Şüphesiz bütün bunla
rın düzenlenmesi, fiyat politikasının esasını teşkil etmektedir. Bu maksatla; sütün müstahsıldaıı 
satınalmmasmda, süt hayvancılığı işletmesini rantabl seviyede tutmak suretiyle (ta'ban fiyat) ve 
müstehlike intikalinde ise, fabrikayı rantabl ve verimli bir çalışmaya g-ötürecek surette (tavan 
fiyat), tesbit edilmektedir. Şüphesiz bu iki sınır arasında mahsur kalacak fiyatların, her iki ta
raf için aynı zamanda uygun ve rantabl olabilmesi, süt sanayiinde gelişmiş ve ilerlemiş diğer mem
leketlerde olduğu gibi, ancak Hükümetçe kabul edilen bir sübvansiyon ile sağlanabilir. Aksi hal
de, mamulün satış fiyatı yüksek bir tavana götürülmek zaruretiyle karşı karşıya kalınacağını bu
rada özellikle işaret etmek isteriz. 

7. — KURULUŞ BÜNYESİ : 
TSEK. nun kuruluş bünyesi; 440 sayılı Kanun hükümleri nazarı itibara alınarak, İktisadi Dev

let Teşekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonunun, Kurumun organizasyonu konusunda yaptığı 
t et kikat sonucunda düzenlediği \Te verdiği rapora uygun bir şekilde tesbit ve teşkil edilmiştir. 

Esasen Kurum, yeni ve taazzuv halinde bir teşekkül olduğundan, Reorganizasyon konusuna gi
ren önemli problemi olmamış ve organizasyonda standartlaşma gerektiği gibi tatbik edilmiştir. 

8. — KURUMUN TENKİDLERİ DEĞERLENDİRMESİ : 
Kurum; 1964, 1965 ve 1966 yıllarında ancak bâzı fabrikaları kurabilme hazırlık ve faaliyeti 

içinde bulunmuştur. Kurumun bu faaliyetlerine ilişkin olan iş ve işlemlerinin denetlenmesine ait 
raporlarda dikkati çekilen tenkid ve temennilere uyduğu ve bu hususta problemleri halle eğilip 
yöneldiği, yetkililerce sarahaten ifade ve beyan olunmuştur. 

T. B. M. M. Kamu İktisadi Devlet Teşekkülleri Karma Komisyonunda, Kurumun; 1964, 1965 
ve 1966 faaliyet yıllarının denetim ve ibrazı müzakerelerinde özellikle aşağıdaki calibi dikkat 
tenkidlere temas edildiği anlaşılmıştır. 

a) Fabrikaların projeleri tutarları ile tatbikat maliyetleri arasında büyük fark oluşu; 
Fabrikaların, projelerindeki ilk keşifleri tutarlarının tatbikatta; önemli ve büyük farklarla 

aşılmış olduğu mütalâası ile; 
«Kurumun yaptığı süt fabrikaları projelerindeki bedellerle bu fabrikaların maliyetleri arasında 

c/c 100 den fazla fark zuhur ettiği için, işlerin daha başlangıçta sıhhatli hesaplara istinadettiril-
mediği» zehabı hâsıl olmaktadır. 

Kurulacak tesislerin mahiyet ve özellikleri itibariyle Kurum; öz kaynaklarının çok üzerinde 
yabancı kaynaklara müracaat etmek zorunda kalmış ve haricen gayriiktisadi bir duruma yönelmiş 
gibi görünmekte ise de, tatbikatta ve fabrikaların kuruluşunda hafriyatın miktar ve klâs itibariyle 
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tahminleri aşması, gelişen teknolojik metotlar muvacehesinde, tesislere otomatik işliyen makinalann 
ilâvesi ve bu arada malzeme fiyatlarındaki bâzı artışlar, süt toplama merkezlerinin aynı zamanda 
peynir imaline elverişli hale getirilmesi gibi hususların böyle 'bir neticeyi tevlidettiği yetkililerce 
ifade ve beyan edilmiştir. 

b) Fabrikaların işletmeye geç açılması 
Keza yapılan çeşitli tenkidler sırasında, fabrikaların işletmeye açılmalarının gecikmiş olduk

ları da tartışma konusu haline gelmiştir. Kuruluş faaliyetine, 1963 yılında başlandığı ileri sürül
mekte, bu suretle fabrikaların ikmal edilmelerinin geciktiği iddia edilmektedir. 

Yetkililerce bu konudaki iddialara da şu mahiyette mııkni cevap arz edilmiş bulunmaktadır. 
Kurum; Aralık/1963 ayının ikinci yarısında vücut bulmuştur. Fabrikaların kuruluş faaliyeti 

1964 yılı içinde başlamıştır. Hiçbir etüt ve araş/tıınma yapılllmalksaizın tesisim inşasına ıgirfilşıilllmeısıi 
mümkün değildir. Bu sebeple 1964 yılı içinde, fabrika bölgelerinde gerekli etütler yapılmıştır. 
1964 yılı sonlarında da, gereken ihaleler düzenlenmiştir. 1965 yılı bidayetinden itibaren, bu kabîl 
kuruluşlar için 3 - 4 yıllık (bir kuruluş müddetinin kabulü normal sayılmalıdır. Kars ve İstanbul 
fabrikalarının inşat faaliyeti, 1965 yılı sonlarında başlamıştır. Zira, İsviçre Teknik İşbirliğiyle 
kurulacak olan bu tesislerle ilgili anlaşmanın, Temmuz 1964 ayında yürürlüğe girmesinden son
ra projeler yapılmış bulunmaktadır. Esasen tatbikatın başka türlü yürütülmesi de mümkün ola
mazdı. 1965 yılı içinde makina tiplerinin tesbiti ve ona bağlı olarak inşaat plânlarının hazırlan
ması ve daha sonra da ihale edilmesi tabiî bir seyirdir. Bu sebeplere binaen fabrikaların ikmal 
edilmelerinin ve işletilmelerinin geç kalmış olduğunun iddia edilmesi, varit bulunmamaktadır. 

c) Fabrikaların kapasiteleri altında çalıştırıldığı iddiası, 
Son zamanlarda üzerinde durulan (bir diğer iddia da, işletmeye açılan fabrikaların, kapasitele

rinin altında çalıştırıldığı konusudur. 
Yetkililerce bu konudaki iddialara da, aşağıdaki mahiyette inandırıcı cevaplar arz edildiği 

ifade ve beyan edilmiş bulunmaktadır. 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca kabul edilen projelerde rantabilite hesapları yapılırken, fabri

kaların ilk işletme yılında % 25, ikinci yılda % 50 ve üçüncü yılda % 100 kapasite ile çalışması 
öngörülmüştür. Devlet Yatırım (Bankasınca da aynı hesaplar tetkik ve tasvibedilerek kredi açıl
mıştır. 

İzmir fabrikası halen günde 8 ton süt işlemektedir. Bu normal kapasitenin % 23 ünü teşkil 
eder. Süratli bir artış temini için, gerekli tedbirlerin alınması bakımından Kurumun idari, 
malî ve iktisadi durumunun tetkikten geçirilmesine zaruret duyulmuştur. 

İnşa edilen fabrikaların ilk projeleri, kurum henüz bilfiil mevcut değilken ve inşa sorumlulu
ğunu haiz olmıyanlar tarafından 1962 yılı ortalarında yapılmış ve kifayetsiz projeler ile yetersiz 
tahminler üzerine fabrikaların bedelleri hesaplanmıştır. (Meselâ: Kars'ta kurulacak fabrikanın 
pastöi'ize süt fabrikası oilmıasi ve •.ayrıca, yoğurt imal etmesi projeye alınmış, gerekli teçhizat 
masrafları, avrupa piyasası bilinmeden tahmin edilmiş, inşaat giderleri tahmininde isabetsiz 
takdir yapılmıştır. Halbuki, İsviçre Türk Teknik İşbirliği anlaşması Temmuz 1964 tarihinde ya
pıldıktan sonra, İsviçre Teknik İşbirliği Dairesi ilgililerinin de mahallinde yaptıkları araştırma
lardan ve kurum ilgililerinin tetkikleri neticesinde yapılan karma komite toplantısında Kars'ta 
kurulacak fabrikanın, süt tozu imal etmesi, fabrikaya bağlı bir peynircilik okulunun inşası, 
iki yüksek kapasiteli süt toplama merkezinin ilâvesi gerek İsviçreli Teknik uzmanların ve gerek 
Türk Teknik personelinin fabrika lojmanlarında ikâmetleri takarrür etmiş, hem inşaat hem de 
makina ve teçhizat bu karar altında projelendirilmiş, neticeden Kurumu sorumlu tutabilecek olan 
gerçeklere uygun mahiyetteki proje hazırlanıp elde edilebilmiştir. 

İstanbul süt fabrikasında da aynı esaslar ve düzeltmeler yapılmıştır. 
Böylece hazırlanan İstanbul, İzmir, Adana ve Kars fabrikaları proje tutarları toplamı 66 mil

yon Tl. olarak tesbit edilmiştir. Binaenaleyh bu konudaki tenkid ve tahlillerin, bu nihai ve mu
teber projeler esas alınarak yapılması gerekir. Kurum bilfiil mevcut değilken, kurumun sorum-
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luluğunu üzerine alamıyacağı yanlış tahmin ve takdirlere dayanan 33 milyon Tl. lık iptidai ilk 
avan projeler tutarları üzerinden vâki olan bedel artışlarını nazarı mülâhazaya almak şüphesiz, 
hatalı ve hattâ yanlış neticeler hâsıl etmektedir. 

Bununla beraber kurum tarafından hazırlanan 66 milyon Tl. lik tüm projeler toplanımda da 
bilâhara 16 milyon Tl. lik bir artış olmuştur. Bunun nisbeti,'% 23 dür. 

Ancak bu artışın teknik ve ekonomik bakımlardan kabili izah bir mahiyette olduğu da keza 
yetkililerce ifade ve beyan edilmektedir. 

d) Pastörize sütün bütün nüfusa teşmili meselesi 
Karma Komisyonda yapılan görüşmelerde, halkla o.krak, pastörize sütün bütün nüfusa ıbaşmıiM 

meselesi üzerinde de durulmuştur. 
Bugün pastörize süt istihlâkinin bir anda bütün nüfusa teşmilinin mümkün olamıyacağı tabiî

dir. Bütün illerin birden bire pastörize süt temini projesine ithaline ve ona göre mütalâa edilme
lerine şüphesiz, şimdilik imkân hâsıl olamıyacaktır. Ancak, ati ve istikbale müteveccih uzun va
deli projelerin bunu da gerçekleştirebileceğini kabul etmek lâzımdır. 

Henüz yeteri kadar pastörize süt fabrikaları açılmadan ve ihtiyaç kapatılmadan bütün iller
deki süt müstahsilini, satıcısını ve imalâtçısını, şimdiden kurumun projelerinin kapsam ve tat
bikatı içinde mütalâaya şartlar henüz elverişli değildir. Bugün birçok illerimizde süt istihlâkini 
karşılıyan süt ve mamullerini satanlar vardır. Bunları cebren piyasa dışı kılarak kurumun gö
rev alması düşünülemez. Daima mutad ve normal rekabet yolları üzerinde bulunmak gerekir. 
Sokak sütçüleri, zamanla ve nüfusun büyük kısmının pastörize süt istihlâkini tercih etmesi nis-
betinde azalacaktır. 

Kurum semt bayilikleri ihdas etmekte, tevziatın evlere kadar kolaylıkla genişletilmesi yol
larını aramaktadır. Ancak, bütün bu metod ve usullerin, tedrici 'bir inkişafa mazhar olacağı şüp
hesizdir. 

Pastörize süt ve mamullerin satışı, özellikle fabrikaların faaliyette bulunduğu bölgelerde 
süratle gelişmektedir. 

9. Temenniler 
Kurumun; amaç ve görevlerini daha iyi başarabilmesi için, aşağıdaki temennilerin nazarı iti

bara alınmasının gerçekten faydalı olabileceği düşünülmüştür. 
a) Yeni kanun tasarısının kanunlaştırılması 
Yetkililerce, hükümete intikal ettiği beyan ve ifade olunan yeni TSEK kanun tasarısının, müm

kün olduğu kadar erken ele alınarak kanunlaştırılmasının sağlanması gerekli olacaktır. 
b) Sermayenin tezyidi 
Kurumun 75 milyon 'Tl. olan sermayesini bir misli daha arttırılması zarureti, artık bugün an

cak fiilî bir durum arz etmektedir. Zira halen kurum, 82 milyon Tl. lik bir yatırımı gerçekleştir
mek üzere iş ve işlemleri düzenlemiştir. 

e) Kurumun finansmanı, 
Kuruma 227 sayılı Kanunla tahsis edilen 75 milyon Tl. sermayeden şimdiye kadar Maliye 

Bakanlığınca ancak 23.5 milyon Tl. ödenebilmiştir. Yatırım toplamı olan 82 milyon Tl. 
nın kalan kısmı için Kurum, Devlet Yatırım Bankasından faizle kredi almak zaruretinde kal
mıştır. Bundan başka işletmeye açılan fabrikaların işletme sermayesi için, Ziraat Bankası 
nezdinde % 10,5 faizle kredi 'hesabı açılmıştır. 

Gerek Devlet Yatırım Bakansmdan ve gerek Ziraat Bankasından temin edilen kredi
lerin faiz tutarları ağırdır. Bu külfetin, Hazinece sermayeye mahsuben Kuruma ödenecek 
kaynakla 'bertaraf edilmesi zarureti aşikârdır. 

Halk sağlığı ile ilgili husus : 
Pastörize ısüt imal ledilletn yerlıende aeıık 'k ablarla süt satılması hususunun önlenmesi ve 

düzenlenmesi halk sağlığı bakımından ve süt sanayiinin geliştirilmesi yönünden son derece de 
lüzumludur. Bu bakımdan gerekli tedbir ve icabeden kararın alınıp uygulanması faydalı 
olabilecektir. 
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e) Sübvansiyon meselesi : 
Pastörize süt istihlâkinin halk sağlığı ve Deşil zindeliği (bakımından, olan müspet ve fev

kalâde şümullü tesirleri, inkâr edilmez bir gerçektir. 
Bu sebeple, istihlâkin teşviki ve bu meyanda süt ürünlerinin değer fiyatla alınması ve 

aynı zamamda süt fabrikalarının rantabilite dışına çıkmamaları 'bakımlarından, yukarıda da 
beyan ve ifade edildiği üzere, süt sanayiinin ilerlemiş ve gelişmiş olduğu memleketlerin 
hükümetlerince de tatbik olunduğu veçhile, memleketimizde de sübvansiyon usulünün kabu
lünün düşünülmesi gerekeceği belirtilmektedir. 

D — ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ (AOÇ) 

Muhterem Başkan, 
Değerli* senatörler; 
Dördüncü etap olarak, AOÇ nin; 1964, ve 1965 ve 1966 faaliyet yılları denetim sonunçlarmı, 

aşağıdaki sıraya göre kısaca açıklıyacağız. 

1. KURULUŞU : 
AOÇ Müdürlüğünün kuruluşu, esas itabariyle, Yüce Atatürk'ün 'bağış mektuplarına ve 

3(659 ve 440 sayılı kanunlara 'dayanmaktadır. 
Bununla 'beraber yetkililerce; bu kuruluşa dit 3659 sayılı Kanun hükümlerine göre çiftli

ğin yönetiminde 'beliren aksaklıkların giderilmesi için, Yüce Atatürk tarafından düzenlenen 
bağış mektubu ile 440 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi de esas alınarak, daha rasyonel çalışma 
imkânı sağlıyaoak 'bir yeni kanun tasarısının, Tarım Bakanlığınca 'hazırlanmakta olduğu 
ve kısa zamanda Büyük Meclislere sevk edileceği beyan ve ifade edilmiş bulunmaktadır. 

Kanuni sermayesi; 7.5 milyon Tl. sı olan AOÇ; 
a) Tarla kültürleri, 
'b) Bağ - bahçe kültürleri ve ağaçlandırma işleri', 
c) Ziraat sanatları, 
d) Hayvancılık, 
e) İhtimar sanatları şubeleri ile, 
f) Atelyeler ve, 
g) Hayvanat Bahçiesi amirlikleri, 
h ) Hesap ve, 
i) Ticaret ve idari işler şeflikleri organizasyonu vasıtasiyle faaliyette bulunmaktadır. 

2. GÖREVLERİ : 
AOÇ; Yüce Atatürk'ün ibağış mektuplarında da belirtildiği üzere; muhtelif şubelerle halka 

hilesiz, nefis gıda maddelerini temin etmek, muhit çiftçileriyle sıkı işbirliği yapmak, hayvan
cılık, bağcılık, sebzecilik, meyvacılık gibi ziraat kollarını teşvik etmek ve bunlara damızlık 
hayvan, tohum, fide ve fidan temin etmek, ımüstahsılm 'mallarını değerlendirmek ve hunun yanı-
başmda halka gezecek, eğlenecek ve (dinlenecek ımesire yerleri sağlamak, hayvanat bahçesi ile de 
Ihalkm hayvanlar aleımi görgüsünü artırmak amacını gütmektedir. 

«3. — FAALİYETİ : 
a) Turistik Marmara Oteli 
1953 yılında inşaatına başlanan ve 1960 yılından 1967 yılma kadar her hamgi bir faaliyet gös^ 

terilmeden natamam bir durumda 'bırakılan turistik Marmara Otelinin ikmali için ancak 1967 yı
lında yeniden harekete geçilebilmiştir. 

Turizme katkıda bulunulması beklenilen bu tesisin biran önce işletmeye açılabilmesi için ge
rekli ödenek ve sermaye, çiftliğin malî gücünün fevkinde olması itibariyle kaynak arandığı ve 
filhakika AİD ile 'Turizm Bankasından temin edilen kredilerle 1968 yılı içinde yüztme kavuzu ha
riç otel inşaatı tamamen bitirilerek işletmeye açılmak üzere hazırlandığı Ibeyan ve ifade edil
mektedir. 
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Aynı kaynaklardan yeterli kredinin temini halinde, 1969 yaz ımevsimiriden önce yüzme havuzu 
inşaatının da bitirilebileceğinin düşünülmekte olduğu açıklanmıştır. 

İnşaatı bitirilen otelin, biran önce işletmeye açılabilmesi için, Çiftliğin Kuruluş Kanunu da 
nazarı itibare alınarak gereken ön görüşmelerin yapıldığı zikredilmektedir. 

b) Hayvancılık 
aa) Sığırcılık ünitesi 

Dışarıdan ithal edilen yüksek verimli sığırlarda zuhur eden Abortüs, Bang ve Burüzelloz has
talıkları, uzun yıllar damızlık satışına imlkâıı vermediği gibi konulan kordon sebebiyle, dar bir 
sahaya sıkışmasiyle üretim yönünden, !bu ünite rantabl çalışma imkânını bulamamıştır. 

A. Ü. 'Ziraat ve Veteriner fakülteleri ile yapılan sıkı işbirliği sayesinde sığırcılık ünitesi, has
talıklardan tamamen annımış, 1967 yılında kordon kaldırılmış, sığınların daha 'müsait 'bir 'mev
kie alınması Sile ür'etimıijn daha rasyonel (çalışma zemini temin edilmiştir. 

Buna paralel olarak, uzun yılların seleksyonu neticesi 3 bin Lt. nin üstünide süt verimi olan 
hayvanlardan mütecanis bir [sürü meydana getirilerek halka damızlık satışı yapılması ve üstün 
süt verimleri alınması ile ünitenin, kârlı 'duruma getirilmesi sağlanmıştır. 

bb) Koyunculuk ünitesi 
1964 yılından hu yana yapılan toplu iş sözleşmeleriyle işçilerin çalışma saatlerinin tahdidedil-

mesi, işçi kadrosunun artmasına, verilen zamlar ve değişik haklar sebebiyle, masrafların yüksel
mesi ünitenin zararlı durulma yönelmesine âmil olmuşsa da, A. Ü. Ziraat Ve Veteriner fakülteleriy
le yapılan sıkı işbirliği sayesinde, im eve ut ınıeralann verimlilik kapasitelerine göre, en uygun 
kaldro miktarı tesibit edilmekte ve sürüdeki (kıvırcıklar tamamen elden çıkarılarak, daha üstün 
olan verimli merinoslaştırma programının tahakkukuna çalışılarak hu ünitenin ide kârlı 'duruma 
geçişi sağlanmaktadır. 

cc) Tavukçuluk ünitesi 
1964 yılından bu yana yapılan yatıomlar ve kadronun ıslahı gibi sebeplerle, zararlı duranı 

arz eden tavukçuluk ünitesi; gelişme programının ikmal Edilmiş olması ve 'bunun yanıbaşında alı-
nacaik her türlü teknik ve sıkı tedbirlerle rant ahi duruma geçirilecek istikamete tevcih edilmek 
üzere bulunmaktadır. 

c) Sebzecilik 
Orta Anadolu şartlarında aile işletmeciliği di undaki sebze ziraatinin kârlı olmayışı dolayısiyle, 

murakabe heyeti raporlarında da öngörüldüğü şekilde, ziraat sanatları ünitesinin ihtiyacı olan do
mates biber ve lahana ziraatine inhisar eden yardımcı bir ünite olarak faaliyetine devam eden seb-
secilik, bu haliyle, müesseseye zararlı olmıyan bir çalışmaya kalbedilmiştir. 

d) ihtimar ve ziraat sanatları 

aa) Şarapçılık ve meyva suları ünitesi, 
Orta Anadolu bağcılığını geliştirmek, kaliteli şarap imalâtı ile yurt ekonomisine hizmeti gaye 

edinerek faaliyet gösteren bu ünite, tavsiye edilen gelişme programını tahakkuk ettirerek şarap 
imalâtını 2 milyon Lt. ye çıkarmış, 1964 yılında ithâl edilen kah ve cihazların monte edilerek faali
yete geçirilmesi ile gazifiye meyva suları ve köpüklü şarap imâlini, en iyi şekilde yapmaya baş
lamıştır. 

Ayrıca meyva sulan ünitesi, her geçen gün daha da gelişmekte olup, kârlılık ve hizmet yönlerin
den, geçmiş yıllara nazaran aktif bir istikâmete yönelmiş bulunmaktadır. 

bb) Süt ve mamulleri ünitesi 
Piyasada rağbet görmekte olan ve Ankara'nın yegâne pastörüze süt, yoğurt, dondurmaı tereya

ğı ve peynir gibi süt mamullerini imâl eden fabrikanın kapasitesi her geçen yıl artmış olmasına 
rağmen, üreticiden tüketiciye intikâlinde işletmenin maliyeti de nazarı itibara alınarak halka hiz
met gayesi esas olmak üzere mevsimlik fiyatlar tatbik edilememektedir. 

Buna mukabil bir kısım sokak sütçülerinin, belediye ve Gıda Nizamnamelerine uymaksızın ser
bestçe yaptıkları süt ve mamulleri satışında istedikleri gibi fiyat tatbik etmeleri sebebiyle, müs-
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tahsıldan değişik fiyatlarla süt alabilmekte ve dolajyısiyle fabrdkanm dondurulmuş fiyatlarla süt 
teminine imkân vermemektedir. 

Bu itibarla, 1958 yılından beri süt ve mamulleri satış fiyatlarının aynı seviyede bırakılması 
müstahsıldan sütlerin ucuza teminini gerektirmektedir. Halbuki piyasada yukarıda belirtilen 
sebeplerle her an değişik fiyat bularak mallarını daha iyi kıymetlendiren üreticilerden fabrika
ya aynı fiyatlarla süt temini kolaylıkla mümkün olamamaktadır. 

Nitekim, 1968 yılında aynı kalan satış fiyatı karşısında, üreticiden daha fazla fiyatla süt alma 
imkânı olamadığından, süt temininde asgari miktara düşülmüş, fabrika tam kapasite ile çalıştırı
lamadığından, zararlı hale gelmiştir. Bunun neticesi olarak da Ankara halikının güvenle ve İsrar
la aradığı süt ve mamulleri, ihtiyaca cevap veremez duruma düşmüştür. 

Halen halka hizmeti gaye edinerek faaliyette bulunan süt fabrikası ünitesinin zarardan kur
tulabilmesi ve tam kapasite ile çalışarak ihtiyacı karşı!ıyabilmesi, ancak satış fiyatlarının piya
sadaki özel teşebbüs satış fiyatlarına eş değere getirilmesiyle mümkün olacağından, süt alış fi
yatlarının düzenlenmesi zarureti tebarüz etmiş bulunmaktadır. 

e) Hayvanat Bahçesi ve Orman Parkları 
Yüce Atatürk'ün vasiyetlerinde de belirtildiği üzere, halka hizmet gayesiyle çalışmakta olan 

hayvanat bahçesi ve orman parkları ünitelerinin yaşıyabilmesi, ancak sosyal hizmetleri gelişti
rilmiş piknik sahalarının makûl ve cüz'i bir ücrete tabi tutulmaları ve hayvanat bahçesinin düşük 
olan giriş ücretlerinin de ayarlanmasiyle mümkün kılınabileceği düşünülmektedir. 

4. BİLANÇOSU : 

Statüsü; hukukî, malî, iktisadi, idari ve teknik yapısı ve esas sonuçları ile görev, tarife ve fiyat
ları uzun yıllardan beri ve mümkün olabildiği kadar sürekli istikrar içinde bulundurulmasına bil
hassa itina ve âzami gayret gösterildiği anlaşılan AOÇ nin bilançoları; bu nedenlere binaen git
tikçe azalmakla beraber, ancak, 

a) 1964 yılında 924 184,68 TL, 
b) 1965 yılında 333 542,02 Tl. ve 
c) 1966 yılında da 203 026,08 Tl. zararla kapanabilrniftir. 

5. TEMENNİLER : 

AOÇ nin amaç ve görevlerini daha iyi başarabilmesi için, aşağıdaki temennilerin nazarı itibara 
alınmasının uygun olacağı intiba ve kanaati hâsıl olmaktadır. 

a) Meyva suyu tesislerinin tevsii : 
Orta - Anadolu'da gelişen meyvaeılığa paralel olarak meyva sulan tesislerinin tevsii için, Dev

let Plânlama Teşkilâtının tavsiyelerine1 de uyularak faizsiz krediler teminine çalışılmaktadır. 
Bu teşebbüsün tahakkuku halinde, gerek çevre meyv acılığının daha çok gelişmesinde, gerek 

halk sağlığına yararlı meyva sularının ucuz ve' temiz bir şekilde kolaylıkla temininde ve dolayısiy-
le çiftliğin gelir kaynaklarının artırılmasında müspet tesiri olacaktır. 

b) Süt alım fiyatlarının ayarlanması : 
Müessese; gelir kaynaklarından en önemlisini teşkil eden pastörize süt fabrikasının tam kapa

site ile rantabl olarak çalışması suretiyle gelişebilecektir. Şüphesiz bunun temini için de, günün 
mâkul süt alim ve satım fiyatlarının uygun seviyede ayarlanması gerekmektedir. 

Bu itibarla bir taraftan piyasada cari gelişigüzel satışların kontrol edilerek önlenmesi, diğer 
taraftan 1958 yılından beri değişmiyen satış fiyatlarının, özel teşebbüs satış fiyatları seviyesine 
göre düzenlenerek, 1968 yılındaki zararlı durumun düzeltilmesi cihetinin teemmül edilmesi gerek
mektedir. 

c) Tarım Bakanlığınca yardım yapılması : 
440 sayılı Kanunun maksat ve ruhuna uygun olmıyaıı piknik sahaları ve hayvanat bahçesi 

masrafları, müessese malî kaynaklariyle karşılanamadığından'; Tarım Bakanlığınca sağlanabile-
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eeği snalanı yardım1 fonlariyle ve sosyal' hizmetleri tamamlanmış olan' piknik sahalarından da mâ
kul ve cüzi bir ücret alınması usulünün kabul ve tatbiki yoluyla kapatılabileceği tetkik ve etüde 
değer bulunmaktadır. 

d) İstimlâkten doğan alacakların tahsili : 
İstihsal şubelerine yatırımların yapılarak daha rantabl çalışmayı temin eyleme bakımından, 

20 yıl vâdeye bağlamanı ve Maliye Bakanlığına devredilmiş olan 4 milyon Tl. lık Ankara Beledi-
yesindeki alacak ille 3 milyon Tl. tutarındaki Millî Savunma Bakanlığındaki istimlâk borçlarının 
müesseseye ödenmesinin zaruretine işaret etmek, her halde yerinde bir uyarma olacaktır. 

e) Fazla mesai yaptınlabilmesinin sağlanması : 
Ziraat işletmelerinde rasyonel bir çalışmanın iş ve mevsim icaplarına uygun mesailerde yapıl

ması gerekirken, gerek memur ve gerek işçi çalışma saatlerinin tahditti oluşu, iş verimini düşür
mekte ve personel kadrosunun artışına sebebolmaktadır. Bu itibarla, Devlet Üretme Çiftlikleri, Zirai 
Mücadele ve Karantina, Zirai Donatım Kurumu ve Şeker Şirketi Genel Müdürlülderinde olduğu 
gibi işlerin hususiyetine göre günlük mesai dışında personele ücret karşılığı fazla ımesai yaptırıl
ması 'zarureti ile karşılaışıfelbileceğinin düşünülmesi .gereiknııelktedıiır. Ancak hu surötile 'artacak io'lan 'iş 
verimi sayesinde, bütün üniteleri ile daha rasyonel bir çalışma düzeyime girilecektir. 

Keza bu ünitelerin faaliyetlerini daha da genişleterek Ankara halkının dinlenmie ihtiyacını kar-
şılıyabilme'si, şüphesiz aynı zamanda Tarım Bakanlığından yapılacak yardımlara da bağlıdır. 

f) Muhasebesi : 
İşletme, ambar ve muhasebe servislerine ait belge kayıt ve işlemlerin usulü dairesinde zamanında 

yapılabilmesi için Maliye Bakanlığından kalifiye personel temin edilmek üzere gereken teşebbüsle
rin yapılması cihetine gidilmekte olduğu ifade ve beyan edilmiştir. 

g) Yatırımları : 
Yatırımların, plân ve programlarda öngörülen istihsale matuf ünitelere yöneltilmekte ve kârlılık 

durumuna geçmek üzere tedbirler alınmakta olduğu belirtilmiştir. 
Netice olarak yukarıdaki temeınınilerin gerçekleşmesi halinde Yüce Ata'nın aziz vediası daha 

gerçekçi ve daha rantabl bir çalışma imkânına kavuşarak asıl gayesi halka hizmet olan görevle
rim lâyıkiyle yerine getirilebileceği ümidedilmektedir. 

E) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ (TMO) 

Muhterem Başkam, 
iSayım Senatörler; 
'Beşinci ve son etap olarak da, TMO mum, 1964, 1965 ve 1966 faaliyet yıllan denetimi sonuç

larını, yine aşağıdaki sıraya göre özet halinde beyan ve ifade etmeye gayret edeceğiz. 

1. — KURULUŞU VE GÖREVLERİ : 
Birinei Dünya Harbinin getirmiş olduğu felâketler meyanımda iktisadi krizin başta geldiği

ni ve bu âfetten memleketimizin de «maalesef nasibini almış olduğunu hâlâ hâtıralarımızda sakla
maktayız. 

»Bunun dışında, Kurtuluş Savaşımızı zaferle neticelendirdikten sonra büyük başbuğumuzun 
direktifleriyle «Sapan ve kılıç» mukayesesi hedef ittihaz edilerek, kılıçla yenilen düşman yeri
ne kaim olan iktisadi krizin sapanla yenilmesi savaşına girilmiş, bakir topraklar birkaç senede 
ambarları doldurmuş olmasına rağmen, 1928 - 1929 dünya iktisadi krizinden memleketimizde ken
disini kurtaramadığı sebeple, istihsal edilen hububat fiyatlarımın düşmeye başlamış olması mu
vacehesinde, müstahsili korumak gayesine matuf olarak 1932 yılımda yürürlüğe konulan 2056 ve 
1933 yılında da tedvin olunan 2303 sayılı kanunlarla, Ziraat Bankasınca, hububat alımıınıa başla
nılmıştır. 

Ancak, memleketin istihsali ve o misbette de istihlâki arttıkça, teşkilâtı mahdut olan Ziraat 
Bankasının bu işi lâyiki veçhile yapamıyacağı görüşüne dayanılarak, 1938 yılında yürürlüğe ko
nulan 3491 sayılı Kanunla yeni bir teşekkül olarak Toprak Mahsulleri Ofisi kumlmuştur. 
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Kuruluş gayesi kamumunıda derpiş edilmiş olan TMO, yurdumuzda istihsal edilen hububat fi
yatlarının ınormalin altına düşmesine veya müstehlik halkı tazyik edecek derecede yükselmesine 
mâni olmak suretiyle hububat piyasasını tanzim ve fiyat istikrarını sağlamıştır. 

Hububat dışında TMO; afyon, uyuşturucu maddeler konuşumu da tekel olarak bünyesine 
almış bulunmaktadır. 

Ancak, 3491 sayılı Kamunun vaz'edildiği tarihten bu yana yurdumuzun kaydettiği inkişaflar 
muvacehesinde TMO, öz kaymaklariyle aynı zamanda tedarik müessesesi vasfımı kaybetmeden 
çalışmaya yönelmesi gerektiği gerekçesiyle, yürürlükten kaldırılan 3460 sayılı. Kamum yerime 
kâim olan 440 sayılı Kamunun şümulüne alımarak «Kârlı ve verimli» çalışmayı da prensip ittihaz 
etmiş bulunmaktadır. 

2. — ORGANİZASYONU, FAALİYETİ VE GELİŞMESİ 

İkinci Dünya Harbimin başlamış olması yine dünya milletleri için bir felâket olmuş ise de, 
harbin bitimini mütaakıp her devlet, iktisadi kalkınma da birbirleriyle âdeta yarışa girmişçe
sine çalışmak mecburiyeti duymuşlardır. 

Bir ziraat memleketi olan yurdumuz da, süratle artan nüfusun yiyeceğini karşılamak için ba
kir toprakların işlenmesine girişilmiş ve bu işlenen miktarın her yıl artışı, TMO mum garanti fi
yatları muvacehesinde gittikçe genişlemiştir. 

İstihsal ettiği hububatın ofisçe alındığını gören müstahsili, daha çok kazanmayı temin bakı
mından, hayvanlı ziraatten, makinalı 'ziraata geçmiştir. 

Şöyle ki : 
1948 yılında 1 736 aded traktöre mukabil bugün 45 binin üstünde traktör mevcudolmasına rağ

men, hâlâ traktör ihtiyacı kendisini hissettirmektedir. Kültür arazisi bugün 26 'milyon nektar civa
rına erişmiş bulunmaktadır. TMO nin, Ibu gelişme de şüphesiz büyük hissesi olmuştur. TMO; 1938 
yılından itibaren bugüne kadar müstahsil dan eem'an 23 milyon ton Ihububat mubayaa etmiş, 8,5 mil
yar Tl. ödemiştir. Ayrıca afyon için de müstahsıla, 263 milyon Tl. gelir sağlanmıştır. TMO; istihsa
lin istihlâke yetmediği yıllarda da şimdiye kadar miktarı 6 milyon tonu bulan hububat ithalâtı yap
mıştır. 

Yukardan beri özetle izaih edilmek istenilen hizmetlerin başarılmasında elbette ki, memleket ça
pında bir teşkilâta ihtiyaç vardır. 

TMO, bu ciheti düşünerek hailen, 1 genel müdürlük. 9 bölge. 6 şube, 214 ajans müdürlüğü ve 
ayrıca mütaaddit ekipleriyle müstahsilin ayağına kadar gitmekte ve istihsal edilen çeşitli ürünleri 
değerlendirmektedir. 

İstihsalin muhafazası da TMO için ayrı bir yurt hizmeti olması itibariyle, tek bir gram buğda
yın ziyamı önlemek gayesiyle yine yurdun muhtelif yerlerinde tutarı 1 755 460 ton kapasiteli 93 
aded silo, 565 aded çeşitli tipte depo ve 573 aded muhtelif hacımda çelik konstrüksiyonlu muhafaza 
yerleriyle Türkiye'de en mükemmel depoculuğu ifa etmektedir. 

'TMO nin kuruluşu tarihindeki memleketin zirai veçhesiyle, .bugünkü zirai 'görünüşü mukayese 
edildiği takdirde; müstahsilin yalnız hububat değil, hububat dışında yeni yeni bâzı toprak ürün
lerinin de istihsaline gittiği görülmektedir. Bu sebeple, ziraatin bu 'çeşitli üretim ve kaynakları 'mu
vacehesinde, Ofisin, kendisine bu istikamette bir veçhe vermesi gerekmektedir. Ancak böylece 440 
sayılı Kanunun ruhuna uygun bir çalışma sistemi içine girilebileceği tabiîdir. İşte bu hususun tahak
kuku için Ofis, iştigal konularına, iki yıldan beri pirinç \Te çeltiği de ta'lmış bulunmaktadır. 

TMO; yurdumuza ve çiftçimize daha faydalı olabilmek amaciyle, yeni 'konularda kesif bir proje 
çalışmasa falaliyeti içine girmiş bııluııımaikiLia.dır. 

Meselâ : 
a) Baklagiller, yağlı tohumlar, çeltik kooperatifleriyle ortaklık kurmak, 
b) İthal edilecek dökme gübrenin tahliyesi ve paketlenmesi, 
e) Yem Sanayii mamullerinin satışı; 
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d) Ziraat âlet ve ekipmanlarının ve gübrenin Zirai Donatım Kurumu ile işbirliği yapmak su
retiyle satışı, 

e) Sözleşmeli biralık arpa 'ekimine girilmesi ve 
f) Un ve mamullerinin imâli, 

gibi konular üzerinde yapılan 'çalışmalar, bu cümleden olan faliyetlerdendir. 
3. BİLANÇOSU : 
'Bu 'suretle vâki mâruzt-imızda durumu kısaca izah edilen TMP nin; 'hizmetlerinin başarılmasında 

kullanılan kaynakların 196, 1965 ve 19l66 faaliyet yılları bilanço sonuçları da yıllar itibariyle şu şe
kilde özetlenebilir. 

a) 1964 yılı : 
TMO nin 1964 yılı bilançosu, 53 757 milyon Tl. zararla neticelenmiştir. Ofisin bu yıl içinde 

493 000 tonu müstahsıldan ve 104 000 tonu hariçten olmak üzere, 'mubayaaları toplamı 597 000 ton
dur. Buna karşılık satışlar, '824 000 tonu iç ve 86 000 tonu dış piyasaya olmak üzere toplam olarak 
910 000 tona 'baliğ olmuştur. 

Zararın oldukça yüksek miktara varmasının başlıca nedenleri; iç alımın yukarda belirtildiği veç
hile normal ve ortalama seviye olarak kabul edilen 1 milyon tonun çok 'altında, takriben % 50 si se
viyesinde kalması, bunun yanında ihracatın tevlidettiği zararın, teşekkülün kilo 'başına masraf his
sesinin 19,41 kuruş olmasına rağmen, kampanya 'kararnamesiyle teslbit edilen alım ve satış fiyatları 
arasındaki 'marjın 6 -11 kuruş seviyesinde kalması noktalarında toplanabilir. 

b) 1965 yılı : 
Teşekkülün '1965 yılındaki zararı, 128 743 Tl. dan ibarettir. 
Ofis bu yıl içinde, 572 000 tonu iç ve 363 000 tonu da dış piyasadan olmak üzere toplam olarak 

935 000 ton miktarında »alını yapmıştır. 
Buna mukabil satış miktraı ise, 940 000 tonu iç, 74 000 tonu da dış piyasaya olmak üzere, 

1 014 000 tona baliğ olmaktadır. 

TMO nin bu yılki bilançosunun oldukça müspet bir şekilde ve önemsiz denebilecek bir zararla 
kapanması şüphesiz memnuniyet verici bir olay olarak kabul edilebilir. 

Bu sonucun başlıca sebeplerini; alını ve satış hacminin bir evvelki yıla nazaran % 35 seviyesinde 
fazlalaşmış bulunmasında ve ayrıca, büyük ölçüde yapılan ve iç alım fiyatlarına nazaran daha ucuz 
olan ithalâtın sağlandığı müspet tesirde aramak icabeder. 

c) 1966 yılı : 
TMO nin 1966 faaliyet yılının malî sonucu, 1952 yılından beri gürülmeımiş bir şekilde tecelli et

miş ve 713 433 Tl. gribi az da olsa kârla kapanmıştır. 
Teşekkülün 1966 yılı içindeki alımları; 900 000 tonu iç* ve 303 000 tonu dış piyasadan olmak 

üzere cem'an 1 203 000 tonu bulmuş, buma mukabil isaitıslar ise, 949 000 'tonu iç ve 26 102 tonu dış 
piyasaya olmak üzere, 975 102 tona baliğ olmuştur. 

Böylece, bir 'evvelki yıla nazaran alım ve satış hacmıııın % 10 u kadar fazla olması ve keza 
büyük mikyasdaiki ithalâtın müspet etkisi, teşekkülün verimli çalışmalarına inzimam etmek sure
tiyle gerçekten 'oldukça takdire değer bir başarı sağlandığı ve ibinıııetiee TMO nun, 440 sayılı Ka
nunun kârlılık ve verimlilik ülkelerine uygun bir düzene girmekte »olduğu kanaat ve intibaını ver
miştir. 

TMO noın; 1964, 1965 ve faaliyet yıllarının arz ve izah olunan sebeplere müstenit bu ne
ticeleri, teşekkülün, müstahsil mallarının değerlendirilmesi ve Ihububalt piyasasının istikrarlı bir 
seviyede tutulımak suretiyle müstehlik vatandaşlarımızın da kimayesi amacına matuf faaliyetle
rinde (kamu yararı açısından mümkün olan ölçüde verimli mesaide bıılunduğunu göstermektedir. 

Ancak, son yıllarda azaldığı ımüşahede olunan zararları esas itibariyle, 'teşekkülü izafesi müm
kün olmıyan, yurt sathına yayılmış 'büyük kapasitedeki tesisleri ve buna muvazi personel ve teş
kilâtın 'gerektirdiği büyük masrafların müncer olduğu yüksek maliyet masraflarına mukabil, 
alım ve satış fiyatlarının iktisadi şart ve icaplar dolasısiyle, daima muayyen bir seviyede ve istik
rar içinde tutulması zorunluğuından meydana gelmiş bulunmaktadır. 
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4. TEMENNİLER 

TMO ;nun, amaç ve igönevienini daha iyi başarabilmesi için, aşağıdaki temennilerin nazarı iti
bara alınmasının 'her ihtimale binaen faideli olabileceği düşünülmüştür. 

a) Sermaye Itezyidi 
Ofis faaliyetinin daha; iyi düzenlenebilmesi bnkınımdan sermayesinin 600 milyon Tl. dan 1 200 

milyon Tl. ya (iblâğ 'edilmesi uygun bulunmaktadır. 
b) Ofise ait kainin tasarısının kanunlaştırılması; 
Halen Yüce Meclise sunulduğu ve 3491 sayılı Kanunun yerine kâim olacağı beyan ve ifade olu

nan Ofise aıiit ıkanun tasarısının, mümkün olabil üği kadar erken kanunlaştırılması faideli görül
mektedir. 

c) Ofis alacaklarının ödenmesi; 
Ofisin gerek satışlar ve gerek diğer çeşitli sebeplerle 'telıas^ül eden ve büyük (miktarlara baliğ 

olan resmî 'teşekküller nezdindeki alacaklarının da bir an evvel kurumlarınca Ofiise tediye edilme
sinin sağlanması lâzıımdır. 

d) Amortisman külfetinin normal seviyeye indirilmesi; 
Halen 1 755 460 tona baliğ ©lan muhafaza tesisleri kapasitesinin ancalk '•% 40 ı 'oranında fay

dalanılması söböbiyle, ıbugün (için önemli olan tesislerin maliyeltleri değil, kullanılma değeri oldu
ğuma göre, yılda 20 milyon Tl. gibi büyük bir miktara yükselen ve 'bilanço sonuçları üzerinde 
önemli 'derecede menfi tesir licra eden amortisman külfetinin, normal seviyeye indirilmelsi için ge
rekli tedbirlerin alınması iktiza letmektedir. 

TMO haıkkımda yukarda 'beyan ve ifade edilen görüş, düşünce ve temennilerimize burada son 
verinken, millî ekonomimiz 'bakımından çok öne:ali bulunan (hububat alım ve satımı meselesi) ne 
de kısaca temas etmenin, faiideli olacağına inanıyoruz. 

Bilindiği üzere, Ofiste ımevcuit istatistik i muharebe ikayıtlarma göre, 1958 - 1968 senelerine ait 
10 yıllık periyodu kapsıyan devrede, Ofisin 1 yıllık .ortalama iç piyasadan vâki hububat alımla
rının 550 000 tona 'baliğ olduğu ve buna mukabil satışların da 900 bin (tonun üstüne çıktığı belir
mektedir. Binaenaleyh, bu (durum muvacehesinde anadaki farkı teşkil eden 400 ilâ 450 bin ton hu
bubatın, itarımısal üretim (için elverişli geçen 1967 yılı müstesna., genellikle ıher yıl .muntazaman 
ithalâlt yoliyle karşılandığının ımulhakkak nazara alınıp düşünüldüğü ve gereken bütün tedbirle
rinin alındığı ve ibıı meyamda iç zirai üretimin ve tüketimin vaktinde gerçetklere uygun olarak 
tahmin ve takdir edilmekte ibulunduğu ve özellikle hububat ithaılâtının .muhtemelen yakın bir ge
lecekte nihai ve kait'i surette önlenebilmesi için alman çeşitli ve çok yönlü tedbirlere hız ve ön
celik verildiği 'ümit ve temennisini (taşımaktayız. 

III - NETİCE 
Muhterem Başkan, 
Değerli senatörler; 
YukardaM kısımlarda durum ve mahiyetleri açıklanan ve bilânçolariyle netice hesapları Alt 

Komisyon raporlarına ekli bulunan Kamu îktisadi Teşebbüslerinden; 
A) Türflriye Zirai Donatım Kurumu, 
B) Türlüye Zirai Donatım Kurumu Ziraat Aletleri ve Makineleri Fabrikaları Adapazarı Mü

essesesi, 
C) Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu ve 
D) Atatürk Orman Çiftliği ile 
E) Toprak Mahsulleri Ofisinin, 
1964, 1965 ve 1966 faaliyelt yıllarına ait bilânçolariyle netice (hesaplarının 468 sayılı Kanunun 

3 ıncü maddesinin 3 noü fıkrası hükmü gereğince tasvibi ve Yöneitim Kurullarının ibrasına, C. Se
natosu A. P. Grupunun müspelt oy vereceğini arz <eder. Bu vesile ile ımüzaıkere konularına ilişkin 
teşekküllerin yorucu denetim .görevini, cidden takdire değer şekilde yapmış 'olan 'T. B. M. M. - Kit -
Kar. Komisyonu ile Alt komisyonlarının sayın başkan ve üyelerine, Başıbaıkanlıik Yüksek Denetleme 
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Kurulunun mümtaz mensuplarına adı geçen Ki 
lan Tarım ve Ticaret 'bakanliklarmın sayım bat 
sunar ve Yüce C. (Senatosunu saygılarımızla se 

Buraya kadar arz ettiğim hususlarla Toprak 
Maihsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 1964 -
1905 - 1966 faaliyet yılları, bilançoları, kâr - za
rar hesapları, netice hesapları ve faaliyeti üze
rinde gereken bilgileri sunmuş bulunuyorum. 
Bunun da keza diğer 4 teşekkül için tebarüz et
tirmiş olduğumuz veçhile 'hesaplarının ve faali
yetlerinin tasvibi ve yönetim kurulunun ibrasını 
Yüce Heyetinizden Adalet Partisi Grupu adına 
istirham eder tekrar Yüce Senatoyu saygılarım
la selâmlarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Fehmi Baysoy Yoklar. C. H. P. Grupu 
adına Sayın Muslihittin Yılmaz Mete. Buyu
run. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSLİHİTTİN 
YILMAZ METE (Adana) — Sayın Başkan, 
kıymetli arkadaşlarım, tarımda kullanılan alet, 
makina, araç, ilâç ve gübreyi imal ve istihsal et
mek, tohumluk, damızlık ve is hayvanlarını iç 
ve dıs piyasadan temin ederek içftçiye satmak, 
bu isler için g-erekli 'heir nevi zirai sınai ve ti
cari müesseseleri kurmak ve isletmek, bu sribi 
müesseselerle ortaklık yakmak, tamirhaneler 
açmak amacı ile 1944 yılında kurulan Z%*ai Do
natım Kurumunun 1.964 - 1965 - 1%6 yıllarına 
ait rakorlarını iweledi£iTnizde "bu kurumun bek
leneni veremediğini görüyoruz. 

Konulara tek tek eğilirsek durum açığa çık
mış olur. 

Ziraat aletleri konusunda, yurdumuzda ve 
bâzı memleketlerde traktör mevcutları ile her 
10 hektara düşen traktör sayısına bir göz atar
sak: 

Birleşik Amerika'da 5 315 000 traktör bu
lunduğunu her traktörün 33,5 hektar saha iş
lediğini, 100 hektara 2,9 traktör düştüğünü gö
rürüz. 

Bu miktar Batı - Almanya'da 1 146 000 
aded olup her traktörün işlediği saha 7,5 hek
tar ve 100 hektara düşen traktör sayısı 13,6 dır. 

Biz daha küçük rakamlara bakarsak Holân-
da^da 102 000 traktör olduğunu 9,5 hektara bir 
traktör düştüğünü ve 100 hektara düşen trak
tör sayısının 10,2 olduğunu, 

.ram ve teşekküllerin ve bunların bağlı bulunduk-
:anları ile ibaşarılı ımensuplarına teşekkürlerimizi 

Yunanistan'da 25 000 traktör mevcudoldu-
ğunu bir traktörün 150 hektar arazi işlediğini 
ve 100 hektara 0,67 traktör düştüğünü Türkiye'
de ise 50 000 civarında traktör bulunduğunu, 
her traktörün 900 hektar saha işlediğin, 100 
hektara düşen traktör sayısının ise; 0,2 olduğu
nu görmekteyiz. 

Beygirgücü bakımından da hektara, Birle
şik Amerikanda 0,97, Holânda'da 1,799, Yuna
nistan'da 0,21 iken, Türkiye'de 0,005 BG düş
mektedir. 

Türkiye'ye yılda 6 000 civarında traktör gir
mektedir. Montajı yapılmış veya demonte ola
rak. Bu miktalr ancak mevcudun hurdaya ay
rılanlarını karşılıyabilmektedir. 1982 senesinde 
ihtiyacımız olan 350 000 traktör mevcuduna va
rabilmemiz için, mevcuda yılda 12 000 den baş
layıp 30 000, 1975 senesinden sonra da her se
ne 50 009 traktör ilâve edilmesi gerekir. Yıl
da 1 300 - 6 000 senelere göre sizleri sıkmamak 
için kısa söylüyorum 1 300 - 6 000 ve 30 000 
traktörün hurdaya ayrılacağı göz önüne alına
rak bu hesap yapılmıştır. 

Bu amaca ulaşabilmek için önce Zirai Dona
tımın, Adapazarı Fabrikasının olumsuz montaj 
işini terk etmesi, derhal yedek parça imaline 
geçmesi, halen sömürge memleketlerde uygu
lanan yabancı şirketlerin elindeki montaj sana
yiinin bırakılarak, üstün kaliteli traktör yapı
mına ve modern tekniğe uyarun traktör aksamı 
ile yedek parça imaline geçilmesi şarttır. Gü
ney Amerika'da, Afrika^da uygulanan montaj 
sanayiinin Türkiye'de de aynı sonucu vereceği 
yıllarca sonra dahi Türkiye'nin 3 - 5 şirket ve 
yerli 5 - 10 komprador tarafından sömürülmeye 
devam edeceği en basit bir hesapla ortaya çı
kar. 

Beher dekardan elde edilen ürünün maliye
tinin düşürülmesi memleketin soyulmamaısı için, 
traktör fiyatlarının biran önce normal seviyeye 
indirilmesi p-ereklidir. Halen Fransa ve İtal-
va'da 93 Q00 liraya safalan 44 BG lü bir trak
tör. Türkiye'de 42 000 liraya satılmaktadır. 
Yabancı memlfikAtîerde 56 000 liraya satılan 
bir biçerdöver Türkiye'de 100 000 - 150 000 li-
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raya satılmaktadır. Bu soygun düzeninin dur
durulması için elinizde imkân vardır. 

Zirai Donatım Kurumunun sermayesinin 
yükseltilmesi ithal edilecek traktörlerin kurum 
tarafından getirtilip sattırılması, gümrük resmi
nin kaldırılması, ilk tedbir olacaktır. Esas ted
bir, montaj sanayiinin bırakılıp imalâta geçil
mesi, millî fabrikaların kurulması olmalıdır. Bu 
takdirde bozuk harman makinası satıp, bozuk
luğu tesbit edildiği halde geri almıyan uzun 
Harman Makinası Fabrikası sahibi % 50 civa
rında kâr elde ettiği gibi, sıran gelmedi diye
rek ayrıca bir kaç bin lira haraç alan aracının 
düzeni bozulacaktır. Bu düzenin devamında çı
karı olan yöneticilerin bu işi yapmıyacakları, 
değişmesini istediğimiz için bizlere çeşitli ifti
ralarla saldıracakları hususu da göz önüne alı
narak görevimizi yapıyoruz. Sizleri uyarıyoruz, 
oy ekseriyeti elinizde olduğuna göre karar siz
lerindir. 

Gübre konusuna gelirsek : 1967 yılında Tür
kiye'deki üretim 154 707 tonu azotlu, 206 350 
tonu fosforlu olmak üzere 361 000 tondur. Bu 
yıl azotlu gübre üretiminde 63 100 ton, fosfordu 
da 70 000 ton bir artış elde olunacaktır. 1937 
de 361 000 ton üretime mukabil 1 milyon 535 
bin 300 ton tüketilmiştir. Artanı dışar,dan ithâl 
edilmiştir. 1968 yılı tüketim hedefi 9 000 ton 
azotlu, 1 600 000 ton fosforlu 40 000 tonu po-
taslı olmak üzere 2 540 000 tondur. Türlnye'-
nin yıllık fenni gübre ihtiyacı en az 7 milyon 
tondur. Çayır ve meralar da gübrelendiği tak
dirde ihtiyaç 12 milyon tona yükselmektedir. Bu 
ihtiyaca karşılık 1968 yılı hedefi 2,5 milyon ton 
olduğuna göre hâlâ dünyada en as gifrre kulla
nan memleketler arasında bulunmaktayız. Yal
nız, 800 000 tondan bu seviyeye, 2;5 milyon tona 
gelmemizi şükranla andığımızı belirtmek iste
rim. 

1967 - 1968 gübre fiyatların^ göz atarsak; 
amonyum sülfat, kâğıt torba ve jüt torba ola
rak ayrı ayrı fiyatları; 1967 de 59 - 64, amon
yum nitrat % 21 oranında 56-61. Yüzde 26 ora
nındaki 75. Süperfosfat tripli 95. Kompoze 103. 
Potaslı gübre ise, 83 kuruştur. Her İM senede, 
benim ilk söylediğim birinci sene idi, diğeri 
ikinci senedir. 1968 de fiyatların bir kısmı aynı 
kalmış, bâzılarında 2 -10 kuruş arasında bir dü
şüş olmuştur. 

Buğday ve pamuk ziraatinde beher dekarda 
100 kilogramı aşan miktarda gübre kullanılmak
tadır. Sebze ekiminde bu miktar daha da art
maktadır. Bir taraftan anormal kârlarla traktör 
ve öteki maîdnaları, diğer taraftan bozuk sahte 
ve pahalı mücadele ilâçlarını satınalan çiftçiye 
verdiğimiz gübre fiyatlarını ucuzlatmazsak 
ürünlerin maliyeti bugünkü yüksek seviyeyi 
muhafaza edecektir, küçük çiftçinin hali de her 
yıl biraz daha kötüye gidecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, rakamlara inmenin 
cizleri sıkacağını bildiğim için Zirai Donatım 
Kurumu ve Zirai Donatım Kurumuna bağlı Ada
pazarı Fabrikası hakkında görüşlerimi bir poli
tika merkezi olan işin rakamları üzerinde değil 
de politikası ile meşgul olacak olan Yüksek Se
natonuzda arz etmiş bulunuyorum. 

Yine görüşülmesine devam edilen Türkiye 
Süt Endüstrisi Kurumunun tutumu hakkında 
kısaca maruzatta bulunacağım. Hayvan sayısı 
Türkiye'den çok daha az olan ülkelerde Türki-
yenin bir kaç katı süt elde olunmaktadır, örne
ğin, Türkiye'de 4 milyon lira civarında süt elde 
olunurken Fransa'da 26, Batı Almanya'da, 21, 
Birleşik Amerika ve Sovyetler'de 60 milyon ton 
kadar elde olunmaktadır. Hayvancılığı değer
lendirmek, sütünü kıymetlendirmek için çaba 
sarf etmekte olan Süt Endüstrisi Kurumunun 
Kooperatifçiliğe ehemmiyet verilmesi memle
kete fayda getirecektir? Tesislerin fazlalaş
tırılması, hayvan yetiştiren bölgelere el uza
tılması temenni olunur. Her konuda olduğu 
gibi bu Kuruma da siyaset sokulmaması arzu 
edilirdi. Maalesef siyaset sokulduğu ve adam 
kayrıldığı dedikodularına kulak verilmedi
ğini görmekteyiz. Yukarda arz ettiğim mü-
tearifeler Büyük Önderimiz Atatürk'ün mil
letimize hediyelerinden biri olan Orman Çift
liği için idare sistemi için d© racidir. 

Muhterem arkadaşlarım, konuşmalarımızı 
ve fikirlerimizi özetlersek, özel teşebbüs ta
rafından gereği kadar geliştirilemiyen konu
ların gelişmesini sağlamak, üretimi artırmak 
ve değerlendirmek özel sektörü övmek, yol 
gösterici olmak, yetiştiriciyi teşvik etmek 
amaciyle dünyanın her tarafında her türlü 
rejimde kurulan ve üzerinde önemle durulan 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Yurdumuzda 
başarılı olabilmesi için bu kuruluşlara siyaset 
sokmamdk işe adam prensibi ile hareket edip 
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adama , iş prensibini bir tarafa bırakmak 
esas olmalıdır. Kamu İktisadi Teşebbüsle
rinde kâr, verimlilik unsuru göz önüne alı
nacak ise de bu kuruluşların bir çoğunun âm
me hizmeti amacı güttüğünü unutmamak 
gerekir. Bâzı kuruluşların bir icra organı
nın çiftliği imiş gibi çalıştırılması biraz da 
Devlet teşebbüslerinin muvaffak olmamasını 
arzu etmek anlamını taşır. İcra organına 
dâhil bir şahsın kendilerini seçen ve denetli-
yen Meclis üyelerini hafife alıp «çizmeden 
yukarı çıkma» diye hitabetmesi karşısında 
durumu idrakten yoksun şahısların Tümü
ye'yi hangi siyasi seviyeye düşürmek istedik
lerini görmekteyiz. Biz bu seviyeye inmiye-
ceğiz. İcra ile görevlendirdiğimiz şahısla
rın uygulamalarını denetliyecek ve aksaklık
ları bu kürsüden her zaman ifade edeceğiz. 

C. H. P. si Grupu adına muhterem senatör 
arkadaşlarımı, kıymetli Devlet erkânını saygı 
ile selâmlarım. (O. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Baysoy. 
GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 

BAYSOY (Erzincan) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarım, Güven Partisi Grupu adına İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin TüîGriye Zirai 
Donatım Kurumu. Zirai Donatım Kurumu Fab
rikaları, Süt Endüstrisi, Atatürk Orman Çift
liği, Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye Şeksr 
Fabrikaları, Kuzu Yetiştirme Limitet Şirketi, 
(Tasfiye halinde), Aksaray Azmi Millî Türk 
Anonim Şirketi, Ülfet Gıda ve Sabun Sanayii, 
Güney - Doğu Sanayii, Yurt Ürünleri Sanayii 
Türk Anonim Şirketi ve Tasfiye halindeki 
Kauçuk Sanayii üzerindeki görüşlerimizi arz 
etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyoruz,.. 

BAŞKAN — Sayın Baysoy; şimdi görüşü
len husus; TüîGriye Zirai Donatım Kurumu, 
Ziraat Aletleri ve Makinaları Fabrikaları 
Müessesesi, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu, 
Atatürk Orman Çiftliği ve Toprak Mahsulleri 
Ofisidir. Bundan sonra onların görüşmesine 
geçeceğiz. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 
BAYSOY (Devamla) — Mesele yok, görüşülen 
kısma kadar söylerim, ondan sonra söz hak
kım baki kalır arkadaşlarımıza arzı malûmat 
ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bugünkü yapaca
ğımız tenkidler bundan iki sene evvelki hattâ 
1964 ten itibaren olduğuna göre 1964, 1965 ve 

1966 senelerine ait raporlar üzerinde olacak
tır. Ümidederiz ki. Düzenleme Kurulunun ha
zırladığı raporlar Hükümetçe de tatbik saha
sına konduktan sonra şimdi yapacağımız ten-
kidlerin bir çoğu ortadan kalkmış olacak, vfe 
yeni tenkidlerimiz yeni gelen sisteme göre 
daha yapıcı, daha yol gösterici olacaktır. 

Zirai Donatım Kurumu gerek bizatihi 
kendisi ve gerekse fabrikaları ile Türk çift
çisine hizmet vâdeden ve bu hizmeti de im
kânı nisbetinde yapmıya çalışan bir kurum. 
Ancak elimizdeki raporların tetkikinden gö
rüyoruz ki, bu kurum 1964 yılında teşkilâtını 
genişletmiş, mevcut 7 bölge müdürlüğüne 
yedi bölge müdürlüğü, 18 ajans şefliği, 421 sa
tıcılık ilâve etmiş ve buna ilâveten de 100 me
mur ve 92 tane de müstahdem almış. Bu kısmı 
okurken biraz insan yadırgıyor. 100 tane me
mur, 92 tane de müstahdem. Böylece Kurum, 
teşkilâtı bakımından bir gelişmeye gitmiş. 
Buna mukabil alım ve satışlar geçen yıldan 
düşük olmuş, yedek parça ikmali değeri gibi 
yapılmamış, tamir ve bakım servisleri de azalmış 
Şimdi bu faaliyetin azalması hiç şüphe yok ki 
hem kurumun kârlılığı üzerine de tesir etmiş, 
hem de asıl fonksiyonunu çiftçiye intikâl et
tiren bir Kurum olduğuna göre yedek parçası
nı, tamirini ve sairesini normal yapamadığına 
göre demek ki bir de Türk ziraatine ve dola-
yısiyle Türk iktisadiyatı üzerine de tesiri ol
muştur. Aynı sene satışlar 318 milyon liradan 
300 milyon liraya düşmüş, neticede safi kâr 
27 milyon liradan, 27 milyon küsur liradan 17 
milyon küsur liraya düşmüş. 

Şimdi, ilk hatıra gelecek şey, acaba Kuru
mun sermayesi buna kifayet etmedi de mi bun
dan olmuş diye düşünülebilir. Çünkü ilk ha
tıra gelecek şey sermayedir. Halbuki, yine ra
porun ifadesine göre bu yıl temin edilen ya
bancı kaynaklardan 17 600 000 lira kârının 
ilâvesi ile kullanılan sermaye yekûnu geçen 
yıla nazaran % 18,3 nisbetinde artmış yani, 59 
milyon lira bir artış kaydederek, 386 milyon 
liraya yükselmiştir. Görülüyor ki, sermayede 
de bir tezayüd var. Ama, bizatihi sermayesinde 
veya dış kaynaklarda. Şu halde Kurumun bu 
seneki çalışmaları demek iki pek tatmin edici 
olmamış, her halde bir yönetim noksanlığı 
mevzuubahsolsa gerek. 
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Şimdi, her üç senenin raporlarının tenMd 
edilen hususlardan birisi de kimyevi gübre 
alımları ve stokları satış devresinden çok evvel 
yapıldığı için, bilhassa süperfosfatların taşlaş-
tığı, bunların zamanında, çiftçiye intikali sı
rasında, da, bu taşlaşan gübrelerin artırılması 
ve un haline -getirilmesi de muhakkak ki Kuru
ma büyükçe bir külfet yüklediği belirtiliyor. 
Ama, arz ettiğim gibi bu tenkidler her üç sene
nin raporunda da mevcut. Umarız ki, 1966 dan 
sonra bunlar tamaımiyle düzelmiştir. 

Bu arada tenkidlerden birisi de suni güb
relerin uzun müddet bekletilmesi suretiyle de
polama masraflarının yükseldiği belirtiliyor. 
Nitekim, geçen seneye kadar bizatihi müşahe
de ettiğim gibi, meselâ Ankara merkezinde Si
teler'de birhayli, Zirai Donatım Kurumu tara
fından kiralanmış, fakat senelerce boş bırakı
lan depolar mevcut idi, bilmiyorum halen de
vam ediyor mu, yoksa buna bir çare bulundu 
mu? 

Zirai Donatımın Adapazarı Zirai Âletleri 
ve Makinaları Fabrikaları Müessesesine gelin
ce, sayın arkadaşlarım, hiç şüphe yok ki bu 
fabrikaların memleket ziraatine hizmet ettiği 
muhakkaktır. Ancak, yine her üç senenin mu
rakabe raporunun tetkikinde görüyoruz ki, bu 
müessese de tam kapasite ile çalışmıyor. Her 
ne kadar sermaye yine başta gelirse de, bu
nun yanında fabrikaların teknik elemanınmın 
takviyesi, aynı derecede mühimdir. Ve idare
nin de daha faal hareket etmesi her halde ge
rekiyor. Zira, bunda da yine üç senelik rapo
run tenkidinde görüyoruz M, aynı tenkidler 
devanı ediyor. Meselâ; «müessese» diyor, «yal
nız kendi yaptığı traktörler için değil, piya
sa için de pulluk yapmalıdır.» 1964 te söyle
miş, 1965 te de söylemiş, 1966 da söylemiş. 
Yine montaj sanayiinin bir talimatnamesi var. 
Talimatname montaja başlandığı günden itiba
ren her sene bu yedek parçaların yükseltilme
si ve nihayet % 47 oranına kadar çıkarılması
nı emrediyor. Ama, Zirai Donatım fabrikala
rında bunu da görmüyoruz. 

Yine üç senelik tenkidde diyor M; muhte
lif tip trayler çıkarıyorsunuz, ama bu tray-
lerler, piyasa fiyatlarından çok üstün. Şu 
halde, bir ayarlama yapıp piyasa fiyatlarına 
inmemiz lâzım. Yine üçüncü sene sonunda 

bakıyoruz aynı tenkid yine var. imalât progra
mında bir değişiklik yapın, üç vardiya çıka
rın, istisalinizi biraz artırın denmiş, bu da ya
pılamamış ve en mühimmi ileride de göreceği
miz ve birçok müesseselerde olduğu gibi bu 
müessesemizde de maalesef boş kapasite bir
hayli mevcut. Bilhassa iktisadi Devlet Teşek
küllerinin bu boş kapasitelerini biran evvel 
doldurmak, hem 440 sayılı Kanunun emretti
ği vecibeleri yerine getirmiş olacak, hem de 
muhakkak ki, Türk ekonomisine çok daha bü
yük katkılarda bulunmuş olacak. 

Şimdi, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu. Bu 
müessese 1963 yılında kurulmuştu ve kurulu
sunda ve bu kanunun çıkışında bilhassa hay
vancılıkla geçinen mmtaka halkı kendisinden 
çok şey beklediği için, bir hayli sevinç içinde 
bulunmakta idi. Ama, müessese kurulurken ken
disine 75 milyon sermaye verileceği vadedilmiş 
fakat, bugüne kadar öz kaynak olarak kendisi
ne verilen sermaye yekûnu 14 100 000 lira civa
rında. 22 milyon lirası da dış kaynaklardan ve
rilmiş, buna mukabil kendi yaptığı plân, prog
ram ve bilâhara da plânlamadan geçen şeye göre 
yapacağı dört fabrika için 82 milyon 100 bin 
lira lâzım. G-ayet tabiî bu imkânları bu sefer 
Yatırım Bankasından ve diğer imkânlardan 
sağlama gayreti içine düşen bir müessese. Gö
nül isterdi ki, bu müessese kurulduğu zaman 
vadedilen 75 milyon lirası da verilsin. Ve dış 
kaynaklara müracaat etmek gibi bir zorluk 
içinde kalmasın. O zaman daha rahat çalışa
cak ve netice daha rantabl olacaktı. 

Muhterem arkadaşlarım, süt mevzuu ga
yet mühim bir mevzudur. Malûmunuz olduğu 
veçhile Türk halkının iaşesi, giyimi tam değil
dir. Biz bunu tam randımana çıkarmak için 
bütün gayretimizi sarf etmek mecburiyetinde
yiz. Çünkü, daha ziyade bugünkü geçimini ne
bati proteinlerle temin eder. Halbuki, bunun 
yanında çok mühim olan bilhassa vücudun yıp
ranmalarını giderecek olan hayvani proteinlere 
muhakkak önem vermemiz lâzım. Bizim köylü 
hamdolsun inkişaf ettikçe artık eti yemeye ve 
hayvani proteini yemeye başlamıştır. Ama bu
nu daha kısa bir zamana almak mecburiyetin
deyim. Çünkü, et yiyen milletler yahut hayvani 
protein kullanan milletler daima idareci millet, 
ot yiyen milletler de daima idare edilen millet-
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ler halindedir. Bunu hayvanlara da bakacak 
olursak, daima et yiyen hayvanlar hareketli, ot 
yiyen hayvanlar da muhakkak çobanla güdü
len hayvanlar cinsindendir. Şu halde Süt Kuru
munun teşekkülünden beklediğimiz çok şeyler 
var. Evvelâ kooperatifler inkişaf edecek ve on
ların istihsal ettikleri sütler fabrikaya intikal 
edecek, muhtelif şekillerde işlenip piyasaya 
arz edilecek. Binaenaleyh, hem istihsal edeni 
memnun etmek, hem de kullananı memnun et
mek için fiyatları ayarlı tutmak mecburiye
tindeyiz. Ama biz bu işi işliyecek fabrikayı 
böyle faizlere boğarsak, her halde faydalı bir 
iş yapmış olmayız. O bakımdan bu Süt Ku
rumunun öz sermayesinin yakın zamanda nor
mal haddine çıkarılması için Hükümetin gerekli 
teşebbüste bulunmasını temenni ederiz. 

Atatürk Orman Çiftliği; raporun tetkikinde 
görüyoruz ki, bu müessese de pek rantabl çalış
mıyor. Ama, müessesenin rantabl çalışması için 
evvelâ idarenin bir elde bulunması lâzımdır. Fa
kat buranın başka bir statüsü var. Teknik per
sonelini, idarecisini Tarım Bakanlığı tâyin eder, 
hesap işlerini görecek, malî işlerle meşgul ola
cak memurlarını Maliye Bakanlığı tâyin eder. 
Bunlar ne kadar hüsnüniyetle çalışsalar dahi 
arada muhakkak bir sürtüşme olur. Şu halde 
bunun statüsünü bu sürtüşmelere meydan ver-
miyecek şekilde tanzim etmek bu müessesenin 
de daha rahat bir şekilde çalışmasını temin ede
cektir. 

Yine raporların tetkikinde birşey nazarı 
dikkatimizi celbediyor, muhterem arkadaşlarım, 
bu müesseesnin kuruluş gayelerini benden ev
vel Sayın A. P. sözcüsü arkadaşımız geniş bir 
şekilde izah ettiği için bu tarafına girmiyeceğim, 
ama görüyoruz ki, kendi iştigal mevzularının 
haricine kaymış. Meselâ, mevcut arazisinden 
zamanına göre bir hayli arazi satmış. Ve bun
dan 14 milyon lira temin etmiş. Fakat bu 14 
milyon lirayı tutmuş otel inşaatına, köşk in
şaatına ve lojman inşaatına yatırmış. Evet, 
lojman elbette lâzım. Ama, evvelâ müessesenin 
şöyle kendi kendini idare etmesi ve zararlı hal
den kurtulması lâzım ki, ondan sonra da öbü
rünü düşünelim. Zaten hiç lojmansız da de
ğildi. 

Yine tetkik ediyoruz, orman çiftliğinin 
muhtelif iştigal mevzuları var, yine arkadaşı
mız geniş bir şekilde burada izah ettiler. 
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Hayvancılık sektörü her sene zarar ediyor. 
Niye zarar eder? Elinde her türlü imkân var, 
çayın var, yoncalığı var, otlatacak sahası var, 
fennî ahırları var. O halde niye zarar eder? Yi
ne sözcü arkadaşımız izah ettiler. Ne yapmış? 
Damızlıklarında tüberküloz çıkmış, Man çık
mış, hem dışarıya damızlık verememiş, bir kâr 
temin edememiş, hem de elindeki damızlıkları 
kestirmek mecburiyetinde kalmış. Nerede olu
yor bu beyler? Ankara'nın içinde. Nerede, he
men burnumuzun dibinde. Nevemıa kendi te
şekkülü sayılan bir ziraat enstitüsü vardır, bir 
veteriner fakültesi vardır, onlarla niye mesai
sini sıklaştırmamış. Sıklaştırmadığı için de ba
şına bu gelmiş. Yine ne olmuş? Şimdi aklı ba
şına gelmiş ki, arkadaşımız da izah ettiler ta
biî onlarla yaptığı yakın temaslar sonunda hem 
ben çayırımı, meramı nasıl ıslah ederim yolu
nu bulmuş yahut o yola girmiş, hem de bugün 
elindeki materyal temiz ve salim bir hale gel
miş. 

Demek ki, müesseselerimizin daha rantabl 
çalışması için biraz idarecilerimizin etraflariy-
le koordine çalışmasının zaruri olduğu burada 
kendisini bir daha göstermiş oluyor. 

Şimdi Toprak Mahsulleri Ofisi üzerinde de 
görüşlerimizi arz etmek isterim. Hava şartla
rının müsaidolduğu zamanlar bir miktar buğ
day ihracettiğimiz yahut buğdayın türlerinden 
olan arpa, yani hububat ihracettiğimiz rapor
larda dercedilmiş. Ancak gerek kalite ve gerek
se devamlı bir satıcı olmayışımız yüzünden pa
zarlarda satışta sıkıntı çekildiği de belirtili
yor. Şu halde bunda da görüyoruz M, memle
ketimizde bu varlıkların inkişafını temin için 
bâzı çabalar içine girmek mecburiyetindeyiz. 
Bu seneM buğday rekoltesinden artış cidden 
memnuniyetle karşılanacak: bir olaydır. Meksi
ka buğdayının memleketin birçok yerlerinde 
verimi artırdığını memnuniyetle görüyoruz ve 
ilgililer de gelecek senelerde bu mevzuda çok 
daha iyi neticeler alınacağını bize müjdeliyor
lar, inşallah öyle olacaktır. Ancak Tarım Ba
kanlığının bu işlerde biraz daha çalışma şekli
nin değiştirmesinin zaruretine kaaniiz. Şöyle 
ki, ithal ettiğimiz Meksika buğdayının muay
yen iklim şartlarına ve muayyen toprak du
rumlarına göre ekildiği takdirde verimi çok 
yüksek, ama onun ekilemiyeceği bir sürü yer
ler daha var. Buralarda bizim tecrübe çalışma-
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larrmız kifayetsin. Şimdi İstanbul'da, Adapaza-
rı'nda, Eskişehir'de tohum ıslah istasyonları
mız var. Eskiden Orta - Anadolu'da Doğu'da 
da buna mukabil deneme tarlaları vardı. Me
selâ, Erzurum'da, Erzincan'da, Çorum'da var
dı, hatıra gelenleri sayıyorum. Fakat bunların 
hepsi kalktı. Niye kalktı? Halbuki biz isteriz 
ki, yahut memleket şartları onu icabettiriyor 
ki, bunların adedi artırılsın. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye öyle bir ik
limde M, Cenuba gidersiniz sıcak mıntıkadır, 
Karadeniz sahiline giderseniz başka bir hal arz 
eder, İğdır'a gidersiniz tamamiyle soğuk bir 
mıntaka olmasına rağmen bir mikrî kılimadır, 
pamuk yetiştirir. Şu halde, hattâ, bir vilâyetin 
şu veya bu köyündeki ekim, tohum nevilerinin 
üzerinde de durmak mecburiyetindeyiz. Veri
mi ancak böyle artırabiliriz. Yoksa falan çift
likte yetiştirdiğim tohumu ben her tarafa gön-
derirsem ondan alacağım netice elbette tam 
randıman vermez. Bizim teşkilâtımız müsait, 
hamdolsun Teknik Ziraat Teşkilâtımızda bir
kaç vilâyetimiz müstesna yığınla kifayetli ar
kadaşlarımız var. Hattâ o kadarı var ki, bâzı
larım, ilminden, fenninden, yaptığı ihtisastan 
istifade ettirmeyip oturtuyoruz. O halde her 
vilâyette bir deneme istasyonu yapılmasında 
ne mahzur vardır? Bunun üzerinde durulması
nı çok faydalı görmekteyiz. 

Sayın Başkanım, müsaade ederlerse bir mü-
şahademi çok kısa olarak arz edeceğim, sene 
1952 veya 1953 olacak, arkadaşlar daha iyi ha
tırlarlar, Erzincan deneme tarlasına o zaman
ki Amerikan uzmanlariyle yapılan işbirliğinde 
muhtelif ot. tohumu numuneleri göndermişler
di. Bunda gaye de, tamamiyle kurak veya tuz
lu arazide yetişen numuneler. Ve verilen tali
mat şu; bunları parsel, parsel ekeceksiniz, Ba
kanlığın verdiği talimat, tam inkişaf anına gel
diği zaman haberdar edeceksiniz, civarınızdaki 
vilâyetlerin ziraatçılarını, veterinerlerini toplı-
yacaksınız, bir denıostrasyon olacak. Ben de 
bu demostrasyonda bulundum. Hiç su verilme
diği halde işte toprağın nevine göre bu kurak 
mıntakalarda yetişen nebatların bâzıları fev
kalâde güzel inkişaf etmişti. G-elen Amerikalı 
uzmanın verdiği izahatta şu, şu, şu tohumları 
dedi arkadaşım Mr. bilmem kim kaç sene 
evvel şu gördüğünüz Keşiş Dağı arkasından 

I topladı, tohumlarını Amerika'ya götürdük, ora
da şimdi biz kendi arazimizi ıslah ettik ve size 
getiriyoruz, dediler. Bayburt'un ziraat öğret
meni de «efendim, bu arkadaşınıza mihmandar
lığı ben yaptım ve bu tohumları birlikte topla
dık» dediler. 

Şimdi asıl mühim tarafını arz edeyim. Salo-
r~ döndüğümüzde kendisi birlikte slaytlar ge
tirmiş, Tamamiyle çöl halinde veyahut tamamiy
le tuzlu arazi olan aras;ye bu tohumların ekilis 
ş'Mini, yani bizden giden tohumların ekilis şek
li :ıi gösterdi, aradan seneler geçtikten son
ra da yemyeşil zümrüt gibi ova haline 
yr.Vat otlak haline geldi. Şimdi cidden 
bn acı olıryor biraz. Bizim her tür!?. im-
ke-ınrız var ama eu ufacık tecrübelerle, şu ufa-
e-k '•"enemelerle meşgul olmuyoru?;, çok büyük 
iv'/-"!e me^ııl cluyoru.?:, iki bin senelik proje
lerle -neegeıl oluyoras ama. lütfedin de bira.! şu 
p-'Tik daha aşağıya inelim, aj-ıeık aşağı tarafı 

Efendim. Toprak Mahsulleri Ofisinin sıkm-
t-Iermdan birisi de nakliyat mevzuudur. Malûm, 
Of i sin aşağı - yukarı hangarlarının birçoğu DDY 
i^r^ycnkr-ı üzerindedir. Faka* nedense. Devlet 
daireleri bu Hükümetin plânın bütün İsrarına 
rağmen bir türlü koordine çalışmaya henüz da
ha alışamadık. O fiyatı yüksek ister, ofis tabiî 
bu fiyatı fasla verine? kendi zarara girer. Hat-

• ih kel kar kara yolu il? taşımayı düşünür. Şu 
j hr-Icle his bn merrıleketm çocuklarıyız. Şu daire

ler aramdaki irtibata biras daha ehemmiyet 
s vermek zorundayız. 

1964 raporunu tetkik ettiğimiz zaman bir 
j ,şTy nazarı dikkatimi celbetti. Şöyle bir ifade 
i var. Teşekkülün şişkin olan kadrolarında bir 

ayarlamaya gidilemediği, aksi olarak iddialı bir 
I p?babı mucibe ile senelerce hizmet etmiş ve ha-
j 1-n de etmek durumunda olan kimseler tasfiye 

edilirken, diğer tayftan çeşitli usulsün hareket
lerle muhitine kötü örnek veren kimseler, ter
fian deha ü^t makamlara getirilmek suretiyle 
âde^a uyp/.rnsns hareketlere prim verilmiştir, 
denilmektedir. Ünıidederiz ki, bundan sonraki 
r"n°l"."Ie bövîe bir ifade ile her hangi bir ra
porda karşılaşmıyalım, 

fendi bir de bu İktisadi Devlet Teşebbüsle
ri:^ •• bes teşekküllerle ortaklıkları var. Bun-

[ lardan bir tanesi de bu Toprak Mahsulleri Ofi-
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sinin Horozlu Un Fabrikasında olduğu belirtili
yor raporda. Bunu da tetkik ediyoruz, 196i yılı 
murakabe raporuna göre, 1948 yılı total 
randımanı 105 te diyor fabrikanın. Buna 
mukabil 1964 yılında ve hububat sıkın
tısı çekilmediği fabrika üzerinde de durul
maya değer bir arıza olmadığı halde ran
dıman yüzde 74 dürmüştür. Şimdi bunlar da in
sanın nazarı dikkatini celbediyor. Seneler geç
tikçe ilerleme olmasını arzu ederken bu geriye 
gidiş göze batıyor. 

Yine raporda, devamlarında hiçbir iktisadi 
zaruret kalmadığı tesbit edilen 30 ajansın kapa
tılmasına Müdürler Kurulunca karar verildiği 
halde, Ticaret Bakanlığı emri ile tehir edilmiş
tir. Şimdi bir müesseseye diyoruz k:, sana kanu
nu yaptık eline verdik. Çalışmalaa.m ona göre 
tanzim et ve bize rantabl çalış. Fakat öbür ta
raftan da aldığı kararların önüne set çekiyoruz. 
O zaman o müesseseden bir hayır gelmez. Bu
nun neticesinde ne olmuş bakın beyler. Yine 
raporda belirtildiğine göre, 117 is yerinde mu
bayaa ve satışı 7/apılan 37 960 ton buğday için 
teçhizat, amortisman ve idare masrafları hissesi 
hariç tutulduğu takdirde 9 677 lira masraf ya
pıldı. Yani, o mmtakalarda satışa tabi tutulan 
buğdaya kiloda 25,5 kuruş bir fazla masraf öde
diği görülüyor. Bu da ne olacak gayet tabiî, Hü
kümet bunları süspanse ettiğine göre, doğrudan 
doğruya zarar yine Hazineye intikal etmiş olu
yor. 

1985 yılında da Ofisin bilançosunun 713 433 
lira kârla kapandığı görülüyor. Ama ilk oku
nuşta gayet memnuniyet verici fakat, altına bir 
tetkik ediyorsunuz. Sebep de kendi çalışmasın
dan değil, o zaman ihtiyaç duyulan pirinç ve 
buğdayın dışardan ithal edilip, dışardan gelen 
fiyattan aşağı olup bizdeki satışının yüksek olu
şu dolayısiyle aradaki farklı fiyattan bu kadar 
kâra ulaşmış. 

Şimdi asıl mühim gördüğümüz tarafa geli
yoruz. Bu müessese % 30 - 40 vej/a âzami % 50 
randımanla çalıştığını ifade eder. Br. etütleri 
yaparken cidden insan üzülüyor. Hic şüphe yok 
ki o müessesenin başında en son kademesinde 
çalışan insanlar elbette kendi müessesesinin da
ha rantabl, daha randımanlı çalışmasını arzu 
eder. Ama, ortada bâzı sebepler vardır. Onları 
da bizatihi kendileri izale edemiyeceğine göre, 
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bunlara hükümetlerin yardımcı olması elbette 
çok lüsK5.nılud-;i:\ Meselâ, ofis tenkid edilir. Efen
dim; muayyen zaaıardarcîa iş görürsünüz ondan 
sonra memurlarınız h° ca r l a r ın basında yatar. 
İş vermezsek ne yapacak? Çalışan adam da me
murdur, bir memur statüsü vardır. îşi bitliği 
zaman hadi git de diyemeyiz. Şu halde o kapa
siteyi dolduralım. He yapalım. Za:en zi-
r;3.i kısımlarda ela bahsi geldiği zaman te-
raas edeceğiz. Ofis yalnız hububat alımı 
ile meşgul olur. Halbuki, baklagilleri de 
bu alınım iame dâhil edersek, Ofisin alım 
işleri biraz daha geniş olacaktır. Diğer taraftan 
baklagillerin Türkiye'de yetiştirilmesinde bir 
hayli hizmeti bulunan Şeker Şirketinin 6Q ye
tiştirdiği mahsulleri kolay bir satacağı yer bıı-
ia-aği için o rahatlıyacaktır. Dolayısiyle bunun 
ahoısı sağlam olunca ne olacaktır, bizim Türk 
köylüsü de baklagillerin yetiştirilmesine gayret 
edecektir. 

Baklagiller fazla yetiş tirilirse ne olacaktır, 
iyi bir münavere nebatıdır. Gübreye yardımcı 
olacaktır. Toprağı kuvvetlendirecektir, Su hal
de dolayısiyle şu ufacık hareket kendi çapında 
Türk ekonomisine bir katla yapacaktır. Şimdi 
bir hayli kooperatifler var, meselâ yağlı tohum 
ve benzerleri kooperatifleri. Bunlar topladıkları 
mahsûlleri yeni ambarlar kiralarlar şunu ya
parlar bunu yaparlar. Halbuki, pek âlâ bu 
kooperatifler Toprak Mahsulleri Ofisi ile işbir
liği yapmak suretiyle, onun mevcut boş kapa
sitelerinden faydalanmak imkânlarına sahip 
küınabilirler. 

Gübre satışları; Bizim suni gübre satışları
mız umumiyetle zirai donatım teşekküllerinde 
yani, şehir merkezlerinde, kasaba merkezlerin
de ve bâzı yerlerde, tabiî yetiştirilemediği yer
lerde de şahıslarla yapılan mukavele ile on
lara sattırılır. Köylü şehire gelir gübreyi alır 
gider. Öbür taraftan buğdayını getirir, ofise 
teslim eder eli boş döner, arabası boş döner. 
Halbuki bu gübre satışlarında da bunu iştirak
çi yapsak, hem gübre satışları zamanında me
mura bir hizmet, hem de ofisin çalışma kapa
sitesine bir yardımcı olmuş oluruz gibi geli
yor bize. 

Tohum mubayaaları bugünkü sisteminden 
biraz daha ileriye gidilirse ofise pekâlâ to
humluk buğday mubayaaları da yatırılabilir. 
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Bu da kendisine bir iş sahası olmuş olacak
tır. Sonra İriiçümsenmiyecek miktarda bir suni 
gübre ithal ederiz. Bu suni gübrelerimiz umu
miyetle çuvallı gelir. Hatırımda yanlış kal
madıysa bir ton çuvalla gübre de aşağı yuka
rı 15 dolar fark yapıyor. Halbuki limanları
mızda ofisimizin tahmil tahliye işleri gayet 
müsaittir. 15 dolar fark yapıyor. Halbuki li
manlarımızda ofisimizin tahmil, tahliye im
kânları gayet müsaittir, depoları müsaittir. 
Binaenaleyh, dökme olarak ithal edipde eğer 
memlekette çuvallayıp ta, dağıtıma gidersek 
hem bir miktar işçi, hem bir miktar malzeme
yi kendi memleketimizden kullanmış olacağız. 
Bunlar belki hatıra gelen ufak;, tefek şeyler
dir fakat, üzerinde durulur ve organize edilir
se büyük faydalar temin edeceği kanaatinde
yim. 

Sayın arkadaşlarım,.. 

BAŞKAN — Sayın Baysoy, saat 19,00 a ka
dar müddetimiz. Birkaç teşekkül burada bek
liyor, Pazartesi getirmemek için, mümkünse 
kısa keserseniz, daha iki arkadaş ve Bakan ko
nuşacaklar ve oylamaları yapacağız. Bütün 
bunlar 20 daika içinde olacağına göre takdi
rinize kalmış!.. 

FEHMt BAYSOY (Devamla) — Sayın Baş
kan, zaten demin emir buyurdunuz, Toprak 
Mahsûlleri Ofisi konuşulacak, ondan sonraki 
kısımlar diğer gün konuşulacak diye söyledi
niz. Benim konuşmam da bitmiş bulunuyor, 
hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Di-
keçligil, Sayın Tuna söz sıraları sizde. İki 
sayın arkadaşımdan da istirham edeceğim be
şer dakika konuşacaksınız, ondan sonra Ba
kan konuşacak saat 19,00 da da bu müessese
lerin bilançolarının oylamasını yapacağız. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkanın direktiflerine uyacağız. Muhterem 
arkadaşlar, bir sözcü arkadaşımız tabiî tenkid-
lerimizi yapacağız dedi. Tenkidler samimî ol
duğu müddetçe şayana kabuldür. Her kanaat-
ta olan arkadaşlarımız samimiyetle tenkidleri-
ni yaparlar. Esasen; bu iktisadi Devlet Teşek
küllerinin iyi olmasını arzularız. İyi olmasını 
arzuladığımız için de her arkadaşımız hangi ka
naatte olursa olsun samimî fikirlerini söyler. 

Arkadaşlarım, Toprak Mahsûlleri Ofisi cid
den memleketimize hizmet etmiştir, etmekte. 
Bilhassa benim beğendiğim tarafı; - halkın içe
risinden geliyoruz, - halkın ayağına kadar alım 
merkezlerini götürüyor. Bu çok iyi şey. Halk 
uzaklara kadar mahsulünü götürmüyor. Hattâ, 
ben bir mesele oldu Uzunyayla mmtakasında, 
çok uzak, «Biz Kayseri'ye kadar mahsullerimi
zi götürüyoruz» dediler. Çocuklar sarfiyatta 
bulunuyor, ondan sonra para noksan geliyor 
dediler. Ben müessese müdüründen rica et
tim, Uzunyayla gibi uzak yerde halkın ayağına 
teşkilâtını götürdüler, alım merkezi açtılar 
ve cidden paralarını da kolaylıkla ödiyorlar. 
Halk bundan memnun. Güzel bir tanzim satışı
nın içinde. 

Sayın Başbakanımız buğday fiyatlarının 
dondurulmasını, yani halk efkârı faydalandığı 
için böyle kalmasını tasvibettiler, doğru. Ama, 
benim kanaatim, halkın içerisindeyiz, Toprak 
Mahsûlleri Ofisinin biraz buğdayı az almasına 
sebep; hususi sektörün daha fazla para verme
sidir. Veriyor bunu. Onun için, bu sene mah
sûl o kadar az değildi, hususi sektör oldukça 
buğday mubayaa etmiştir, almıştır, fabrikala
rı vardır. E., bu da bir kalkınmadır. Memnu
niyet duyarız. Karşılıklı tanzim satışları olu
yor. 

Şimdi ben başka bir konuya temas edece
ğim. Zirai Donatım Kurumundan ricam; bu 
hususi sektör, sanayi mıntakalariyle temas et
meli. Ziraat aletlerini yapan müesseseler var 
ve kendi yaptıkları alet de demode olmamalı. 
Çok daha iyiye doğru gitmesi lâzım. Halkımız 
mutlaka traktör alımından şikâyetçi. Pahalı da 
almakta. Buna imkân aramalılar. Arkadaşı
mızın tenkid ettiği gibi biz de bunu tenkid edi-
yoruz. Elsim kanadımız da söylüyor. Bunun im
kânını aramalı, bu arkadaşlarımız. Faydalı bir 
müessese. Misalini söyliyeyim; Türk Milleti ka
biliyetli arkadaşlar. Niçin ziraat aletleriyle uğ
raşanlarla teşriki mesai etmelidir, dedim. Bi
zim Kayseri mmtakasında Ahmet Demir usta 
var. Bu arkadaşımızın kendisi güzel bir mala
na bulmuştur, traktör icadetnıistir. Küçük, ben 
gördüm, gözümle, elinden tutmalı, yardım etme
li. Bu traktörü 20 cm. e kadar işliyor. Hem bi
çecek, gösterdi, hem su çekebilecek, hemde tar-
olayı sürebilecek. İlgili Halk Bankasına da an-
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lattım bunu. Görüyorsunuz ki, halkın kaabiliyet-
lerini Zirai Donatım onlarla teşriki mesai ede
rek, sanayiin içine girerek, teşvik etmeli, kabili
yetlerin elinden tutmalı ve böyle bir kuruluşun 
içinde olmalı. Kendisini, yalnız müessesenin 
içinde baz telâkki etmemelim 

Arkadaşlarım., Sayın Başkanımız kısa dedi, 
onun için kısaltacağız. Yukarıda, Sayın Ünaldı 
da Komisyonun Başkanı idi. E,., orada arkada
şımız biraz da dertleniyordu, müesseselerin ku
ruluşundan. Arkadaşlar ben orada dikkat ettim, 
müessesenin başında enerjik arkadaşımız oldu 
mu yürütüyor bu müesseseyi. Gayet güzel işli
yor. Yeri gelmişken söyliyeyim, meselâ; aynı 
zamanda kurulmuş olan müesseseler var, birisi 
gelişmiş, inkişaf etmiş, - arkadaşım gibi düşün
müyorum - öbürü rahat yerinde saymış. Bunlar
dan Yem Sanayii ateş gibi. Bakıyorsunuz Baş
bakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun raporu
na, iyi. Arkadaşlarımızın raporu iyi ve gelişme 
de gayet güzel. Ama, bakıyorsunuz Süt Kuru
muna öyle değil. Denetleme Kurulunun tavsi
yeleri var, yerine geldi mi, gelmedi mi, bilmi
yorum, yukarıda konuşuldu. Şimdi okumıyaca-
ğım. Burada raporlara geçmiş onların tavsiyesi 
var. Neden bu? Arkadaşlar bir müessese kuru
lurken, kurulusunda dikkat etmeli. Meselâ, Şe
ker Şirketi bir fabrika kurdumu, o fabrikanın 
başına ehliyetli, kabiliyetli bir arkadaşımızı gön
derir. Kuruluncaya kadar orada kalır, mües
sese gayet güzel kurulur ve ucuza maledilir. 
Ama, bir Umum Müdür oradan oraya koştumu, 
bu olmaz. Şimdi benim bölgemde, Fersan Ko
operatifi var. Fersan Kooperatifi gittiğimiz va
kit söyler bize; 4 milyon liraya mal etmiştir bu 
kooperatif. 
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| nin içinde arkadaşlarımız modern cihazlar yap-
tırabiliyor. Ama, bu müessesenin kurulan ma-
kinalarının, demode olduğunu söylüyorlar. 
Yani dışardan g;\ - vsya yapılanların, 
modası geçmiş maLû-tlar olduğunu söylü
yorlar. Şu halde bizini S3.y7.11 Devlet Veki
limiz Seyfi Bey denetlemeye devam ediyor ama, 
bu Ziraat Bakanlığına bağlıdır. Ziraat Sakaıı-
l:ğı bu müessesenin çalışma tarzının üzerinde 
hassasiyetle durmalı, durması lâzım. İktisadi 
Devlet Teşekkülleri bir şeyi alıp satarken, gü
zel muhtardır, komisyonu var, ama komisyonu 
değerli karar vermeli, değerli kararlarla bir ma
lı satınalmalı. Bu oluyor mu, olmuyor mu, gü
nün birinde, takibediyoruz, geleceğiz arkadaş
lar buraya. Hassasiyetle duracağız, Hüküme
tiniz do duruyor. 

Şimdi buna göre arkadaşlar, bakıyorsunuz 
hususi sektörde dediğim gibi 4 milyon lira, di
ğerinde 21 milyon lira, 28 milyon lira,.. Şu 
bal.de işleme cihanlarım takipte gayet büyük fay
dalar vardır. Bilhassa yeni kurulan müe-sese-
ler kuruluş anında Hükümet tarafmdan itina 
ile üzerinde durmalı. Vekil onu iyi takibetme-
li, netice almalı. Çok iyi kurumlar var gelecek, 
aynı ayarda, aynı tempoda gidiyor. Fakat mu
vaffak oluyor. Bu muvaffakiyet bizim göğsümü
zü kabartıyor ve iftihar vesilesi oluyor, O halde 
arkadaşımın dediği gibi sadece Hükümet sn ka
dar para verecekmiş, bunu vermemiş meselesi 
değil, Her ikisine de aynı derecede yardım edi
yor, yardımlarını esirgemiyor. 

Sayın Başkan, sizin, arkadaşlarımın samanı
nı almamak için, kısa konuşmayı da vaadettim, 
kısa konuşuyorum. Tekrar ricam Denetleme 
Kurulu raporunun, bilhassa Başbakanlık Yük
sek Murakabe Kurulunun, raporundaki bu mü
essese baklanda tavsiyeleri yapıldı mı, yapılma
dı mı? Bunun üzerinde durulmasını hassasiyet
le arkadaşlarımdan rica ediyorum, hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Tuna. 

AHMET NUSEET TUNA (Eaıt"mcmı) — 
Muhterem arkadaşlarım, göçenin bu goc saatin
de esasen uzun konuşacak değilim, Şimdi ben 
hatalı gördüğüm bir hususa temas ederek, bir 
ricada bulunacağım. 

Muhterem arkadaşlar, biz burada iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin hesaplarım tetkik ediyo-

Bizim kanaatimiz, benim kanaatim, yani A. 
P. de öyle düşünüyor gibi gelir bana, böyle kü
çük işler, Devletin yapacağı işler değil, halkı 
teşvik etmeli. Artık Devlet ağır sanayiin üze
rine eğilmelidir. Sonra bakanlar müesseselerin, 
yani müdürlerinin üzerinde titizlikle durmalı. 
Meselâ proje yapmış Süt Kurumu, yukarıda ge
çiyor, şu kadar milyon liraya çıkar diyor, çok 
kabarık çıkıyor, 26 milyon falan.. Halbuki özel 
sektörde 4 milyon lira. Ife yapmış bu arkadaş? 
Türkiye'de olabiliyor bunlar. Bizim bir Tayya
re Fabrikası var. Birçok malzemelerini orada 
yaptırmıştır. Gayet iyi ve ucuz ve bu müesese-

http://S3.y7.11
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ruz. 200 milyar liraya yakın sermayesi olan te
şekküller, geçen yıllarda ne cins faaliyette bu
lunmuş bunun hesabını yapıyoruz. Anayasanın 
127 nci maddesi İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
hesaplarını meclisler murakabe eder diyor. Şim
di bize verilen vazife ile taMbetnıekte olduğu
muz yola baktığımız zaman üzüntü ile ifade ede
yim ki, biz şekille uğraşmaktayız, Biz hesap 
tetkik edeceğiz, bu iktisadi Devlet Teşekkülle
ri bu yıllar içerisinde ne yapmış, bunu anlıya-
cağız ve biz murakabenin, ciddî bir murakabe
nin unsurlarının mevcudolduğu müddetçe de 
yapılan tetkikat bir kıymet ifade edecektir. Şim
di şu tatbikat gösteriyor ki, kimseyi itham et
miyorum; şu tatbikat gösteriyor M, biz şekille 
meşgul olmaktayız, iktisadi Devlet Teşekkülle
rini murakabe eden 468 sayılı Kanunu hatalı 
çıkarmışız. Ona istinaden yaptığımız tüzükle
ri hatalı çıkarmışız. 

Bugün ben bir millet mümessili olarak bir 
vicdan huzuru ile iktisadi Devlet Teşekkülleri
nin hesaplarnı tetkik ettim, yerinde bir ibraya 
lâyıktır diyemıemekteyim. Bununla hiçbir mü
esseseyi ittham etmiyorum, Hükümeti vazifeye 
davet ediyorum bir; Başkanlık Divanını vazife
ye davet ediyorum iki. Diğer arkadaşlarımdan 
kendi ihtisasları nisbetinde yardım etmelerini 
rica ediyorum. Şu şekilde uğraşmaktan, bu 
şekil yolunda emeklerimizi harcamaktan 
kurtulacak tedbirler bulalım. Milletin malını 
murakabe edelim, mîllet sermayesinin verimli 
çalışıp çalışmadığını murakabe edelim; mukaye
sesi hukukî tetMkatı yapılsın. Her halde şu iş 
kendi gayesini tahakkuk ettirecek bir mecraya 
konur. 

Bu maruzatımdan sonra vaktin de çok dar
lığı münasebetiye halk tarafından ısrarla söyle
nen, istenen bir hususu; Toprak Mahsulleri 
Ofisinin muhterem mümessillerinin topluca bu
rada bulunmaları hasebiyle kendilerine duyur
makla iktifa edeceğim. Tosya'nın bir hususi
yeti vardır, şimale karşı dağlarla kapalıdır, 
Derves çayı sıcak akar. Bumdan dolayı diğer 
bütün memleketteki pirinç istihsal eden yerler
den bir ay evvel Tosya pirinci istihsal eder. Ge
çen sene bu aylarda alıma başlandı, alıma baş
landığı zaman esasen zor durumda olan müstah
silin elinden pirinci çıkmıştı. Ofis bunları tüc
car elinden toplamağa mecbur kaldı. Bu hali 

çeşitli zamanlarda, çeşitli makamlara duyur
duk. Halihazırda çeltik ve pirincin fiyatı ilân 
edilmemiştir. Tosya'ya mubayaa edilmek üzere 
ofis gönderilmemiştir. Ofis, müstahsil ve müs
tehliki dengeli bir şekilde, âdil bir şekilde ko
rumak üzere kurulmuştur. Bu vazifede biraz 
daha müstaceliyet biraz daha dinamik hareket 
rica ediyoruz. 

ikincisi, geçensene muayyen evsafta bir mal 
alınmıştı, yani en iyi mal en iyi evsafta olmak 
üzere alınmıştır, daha aşağıdaki mallar alın
mamıştır. Şimdi iyisi alınır, kırığı biraz daha 
fazla olan mal alınmadığı takdirde, ofisin mu
bayaasından dışarı kaldığı için, tüccarın dile
diği fiyatı verip alma imkânı bulunmamakta
dır. Çeşitli fiyatlar malın evsafına göre ayrı 
baremlerin çıkarılması zarureti müstahsil tara
fından şiddetle rica edilmektedir. En iyi ma
lın fiyatı şudur, şu kadar kırıklıdır, diğerinin 
fiyatı da budur demelidir, zaten istihlâkde 
bütün millet, bütün cemiyet en iyi malı kullan
mamaktadır, ikinci derecedeki malın da bir fi
yatı olmalıdır ve Devlet müstahsilin elinden o 
fiyatla almalıdır. 

Diğ-er hususlara şimdi temas etmiyeceğim, 
beni dinlediniz. Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tuna'nm görüşmelerin 
şekline ait beyanatlarında haldi taraflar çok
tur. Ancak, 468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
ne göre Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda 
görüşmeler, genel görüşme niteliğindedir. Ka
nunun bu maddesi değişmediğine değin, bir 
başka sekli Başkanlık Divanı yürütmek imkâv 
nma sahip değildir. 

Sayın özdilek buyurun, aynı temenni ve ri
cayı sizden de istirham edeceğim. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, daha 
önce kararınızla belirtilen saat 19,00 a kadar 
süreli olan görüşme müddetini Sayın özdileğin, 
Sayın Bakanın kısa konuşmaları ve bilanço ile 
netice hesaplarının oylanmasına kadar devamı 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabu eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın özdilek buyurun 

FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Sayın ar
kadaşlarım, ' muhtelif hatipler, muhtelif mev
zulara temas ettiler. Karma Komisyonun sayın 
üyelerinin dokunduğu iki noktaya ben de te
mas edeceğim. 
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Birisi, klâsik tamir yerine komple motor, 
şanzıman ve defransiyel alınması tavsiyesi idi. 
Bu husus dikkati çekiyor. Bu, bir yedek iş
letme ifadesiyle daha iyi yerini bulabilir. Buna 
temasımın sebebi küçük bir hâdise yüzünden
dir. Bundan üç sene evvel memleketimize it
hal edilmiş FOKD-5Ü0O yarım çamurluHu mo
dellerde bator dişlisi sıyırıyor, ufacik bir dik
katsizlik ses gelir gelmez vasıtayı kullanan he
men vasıtayı durdurmazsa, traktörü. Şanzı
man dişlisinin de kırılmasına yol açıyor. Bu
nun bir fabrikasyon hata olduğu tesbit edil
miştir. alâkalı mesul makamlarca ve traktör 
sahiplerine de elden gelen yardım yapılmakta
dır. Ancak, bölge müdürlüklerine gönderilmiş 
olan fabrikasyon hatayı tashih sadediyle getiril
miş malzemeden Ankara'da bulunmıyanlar; bir 
Urfa'da, bunun bir misli izmir'de, daha fazlası 
Adana'da olmak üzere bölge müdürlüklerinde 
muhafaza edilmekteidir. Eğer işletme yedeği 
her bölgeye tahsis edilen kontenjan nisbetmde 
elde bulundurulursa bu gibi duruma muha-
tabolan eşhasın süratle yardımına gidilebilir. 
ıSaym Karma Komisyon üyelerinin komple mo
tor, şanzıman ve defransiyel ifadesi bator diş
lisinin, dolayısiyle krank dişlisine sirayeti doğ
rudan doğruya bir motor blokunun heyeti umu-
miyesini ihtiva eder. Böyle bir arızaya mu-
hatabolan adam, vasıtasını getirdiği zaman gö
türür, hazırı takılır gider. Günlerce bu adam
lar Urfa'ya, izmir'e, Adana'ya ve saireye mal
zeme getirmek için gönderilmek külfetinden de 
kurtulmuş, dolayısiyle müessese hakkında dışa
rında yapılmakta olan lüzumsuz bir dedikodu da 
önlenmiş bulunabilir. 

Adapazarı fabrikası için bir temenniye do
kunacağım. Deniyor M, traktör ve biçer döver 
imalâtına ait etütlerin süratle ikmali ve işe giri
şilmesi. Muhtelif meslek sahibi arkadaşlarım
dan benden çok daha iyi bildikleri bir mevzua 
kısaca temas edeceğim. Biçer döver günde as
gari 200 - 250 dönüm biçebilir. Ama biçer döve
re takaddüm eden hizmeti kıymetlendirmek için 
kullanılan mibzerler meselesine bu raporda te
mas edilmesi ya unutulmuştur. Veya dikkati 
çekmemiştir. Benim buna temasım şundan ileri 
gelmektedir. En iyi çalışan Devletin resmî sek
törde çalışan teşkilâtını tabiî kıyaslamıyorum. 
En iyi çalışan köylü âzami günde 100 dekar 

mibzerle işini kıymetlendirebilir. Elde muhte
lif model mibzerler vardır. Bu muhtelif model 
mibzerlerin arkasında disklerinin arkasında to
hum atıldıktan sonra buğdayı gömmek için bir
kaç halkadan mürekkep zencinle maksadı temin 
etmediğinden köylü mibzerinin arkasına taban 
takmakta ağaç veya demir ve bununla yürütmek 
suretiyle dışarda kalabilecek olan tohumları ka
patmak zaruretini duymaktadır. Acaba Adapa
zarı fabrikası mibzerle meşgul olacağı bir sıra
da baskıh mibzer tipine gitmek suretiyle bir 
numune üzerinde işlese olmaz mı? Yaptığı bir 
numuneyi gördük. Biraz ağır olmuştu. Diğer 
bir numune üzerinde çalıştılar, uzun müddet tek
nik bir tetkikle alâkalı fakültede bulunduğunu 
da bilmekteyim. Bu işin biraz daha uzun bir 
vadeli tetkikinden çıkarılması ve köylünün bi
razda mibzerle mesaisine süratle imkân verilebil
mesi her halde faydadan uzak tutulmıyacak bir 
hâdisedir. Kaldı M, muhtelif numuneler, tohum 
numuneleri getirilmekte ve muhtelif iklim şart
ları ile alâkalı verimli neticeler alınmak için 
teşebbüse girişldiği bu sırada bu mevzuun bil
hassa dikkate alınmasını ben rica etmekteyim. 

Küçük bir mevua daha temas edeceğim, öte
den beri iş başa geldiği zaman hizmete intibak 
için cehdederiz. Bilfarz ekim sırası başlamıştır. 
Traktörler tamire geçilir. Biçim sırası başlamış
tır. Ona takaddüm eden bir, bir buçuk ay içer
sinde mibzerler tamire getirilir. Diğer boş za
manda kullanılmıyan bu vasıtaların her hangi 
bir tamiri ile alâkalı bir hizmet asıl vazifelilere 
tahmil edilemediği için ziraatle meşgul olan in
sanların iş başa geldiği zaman ancak bunu dü
şünebildikleri için alâkalı hizmet erbabının be-
tahsis vasıtaları süratle onarabilmesi için bir 
işletme yedeği meselesi üzerinde durmalarını tek-
raren rica ediyorum. Hepinizi saygı ile selâm
lıyorum. 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın öztürk. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın se
natörler ; sayın hatiplerin ileri sürdükleri husus
lara kısaca cevap arz edeceğim. 

C. H. P. Grupu adına konuşan Muslihittin 
Yılmaz Mete arkadaşımız Türkiye Zirai Donatım 
Kurumunun faaliyetleri üzerinde dururken | el
likle traktör imalâtında montaj sanayiin terki 
hususunu beyan ederek tüm imalâta geçilmesi 
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dileğinde bulundular. Ve hususiyle bunu bu 
soygun düzenine bir son vermek lâzımdır şek
linde hükme bağladılar. 

Muhterem arkadaşlarım, meseleyi gayet ilmî 
açıdan teknik açıdan değerlendirmek suretiyle 
üzerinde hassasiyetle durmaktayız. Malûmları
nız olduğu üzere 1944 yılında kurulmuş olan bu 
tesis bugüne kadar kim ne derse desin Türk çift
çisine pek kıymetli hizmetller yapmıştır ve yap
maktadır. Montaj sanayii tabiatiyle mücerret ele 
alınıp müdafaası yapılacak bir sanayi dalı değil
dir. Montaj sanayii, bir aşamadır yeni tâbiri ile, 
merhaledir. Asıl sanayie geçişte bir merhaledir. 
Asıl sanayie geçmenin bir ekolojisi, vasatı, şart
ları olacaktır. Yetişmiş insan gücü, imkânlar, 
teknik seviye, hammadde meselesi. Bütün bunlar 
tabiatiyüe mevcut iken illâda montaj sanayiini 
kuralım tarzında bir siyasi görüş bahis konusu 
değildir. Türkiye'de şartlar süratle gelişmekte
dir. Lehe gelişmektedir, inkişaflar vardır. Ve 
montaj sanayimden sıyrılmak için, asıl sanayie 
geçmek için de en kritik devreyi idrak ediyoruz. 
ki İkinci Beş Yıllık Plânın sanayie verdiği önem 
bundan doğmaktadır. Montaj sanayii bilhassa 
memleketimizde yan sanayiin gelişmesinde etkili 
olmuştur, tesirli olmuştur. Yetiştirmiştir eleman
ları. Birtakım kuruluşlar meydana gelmiştir. 
Bunlar bütünü ile bugün asıl sanayie geçişin va
satını hazırlamışlardır. Şimdi derhal ifade et
meliyim. 1965 e kadar yüzde 35 yerli imalât 
yapan bu tesis 1955 ten sonra yüzde 50 yerli 
imalât yapacak duruma gelmiştir. Bu kâfi mi
dir, yeter midir? Hayır. Biz hiçbir şeye kâfi de
miyoruz. Hiçbir şeye yeter demiyoruz. Çünkü 
terakkinin temelinde hareket vardır, inkişaf var
dır. Hükümet mesele üzerinde önemle durmuş. 
Köylünün artan ihtiyacını dikkate almış ve en 
son Massey Farguson firması ile tamamen yerli 
mahiyette sanayii teşkil ve Türkiye'de kurmak 
üzere anlaşmaya da varmıştır. Önümüzdeki sene 
bu tesis Türkiye'de kurulacak ve Türk köylüsü
nün, ekicinin hizmetine modern araçları yerli 
olarak yapıp daha ucuz fiyatla vermek imkânını 
bulacaktır. Bu gayet güzel yerinde bir teşebbüs. 
Fakat mesele bu teşebbüsü madem ki, yaptık o 
halde bu kuruluncaya kadar konu üzerinde 
durmıyalım mânasına gelmez. Konu üzerinde de 
ayrıca önemle durulması gerekmiş, nitekim Sa
nayi Vekilimiz geçen sene bu mevzuda ilmî tet

kikler yaptırmış. Kurumun mümessilleri ile te
maslar yaptırmış. Maliyet meselesi üzerinde dur
muş ve değişik traktör nevileri için 3 000 - 5 000 
lira arasında tenzilât derpiş eden traktör sa
tışlarını belli bir fiyata bağlıyan kararname 
ile, belli bir fiyata bağlıyan hukukî tasarrufu, 
kararı yapmıştır ve buna göre muamele icra 
olunmaktadır. Aslında mesele fiyat meselesi ola
rak bir yönden köylünün satmalına gücü ile ilgi
lidir. Bu tedbirlerin yanı sıra istihsalde maliyeti 
düşürücü tedbirlerin yanı sıra Türk köylüsünün 
istihsalini artıracak diğer tedbirlerde birlikte 
mütalâa edilirse aslolan iktisadi gelişmeyi sağla
maktır. Bu gelişme içerisinde unsur olarak bu da 
mütalâa edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 1950 yılında 1 500 -
2 000 civarında Türkiye'de traktör mevcuttu. 
Bu rakam bugün çok artmıştır. 65 000 - 70 000 
civarında traktör. Tabiî 8 - 10 seneiçerisinde bir 
kısmı hurdaya gidiyor. Her sene 12 000 -13 000 -
15 000 traktör almak icabediyor. Anlıyoruz 
Türk köylüsü entansif ziraatin icaplarını kabul 
etmiştir, inanmıştır, faydasını görmüştür ve bil
gili teknik ziraate yönelen bir çalışmanın, bir 
hareketin içindedir. Bütün bu hareketle bera
ber, tabiatiyle sanayinin yerli olarak kurulması 
önümüzdeki yıllarda daha az masrafla köylü
nün daha fazla istihsal yapmasına, daha fazla 
para kaşanmasına ve böylece iktisadi gelişmesi 
•ile beraber sosyal hayatının, hayat şartlarının 
değişmesine yardımcı olacağını bilhassa belirt
mek isterim. 

Gübre mevzuunda, gübre fiyatlarının indiril
mesine temas eden sayın arkadaşımızın bu hu
sustaki beyanlarına kısaca değinmek istiyorum. 
Gübre fiyatı da yine demin arz ettiğim gibi üze
rinde hassasiyetle durduğumuz bir konu olmuş
tur. Fiyatlarda bir miktar tenezzül vardır. Me
selâ süperfosfat 1934 de 120 kuruş iken, 1968 de 
85 kuruşa indirilmiştir. Amonyum sülfat 1964 
de 63 kuruş iken 1968 de 54 kuruşa indirilmiş
tir. Kâfi midir, değil midir? Tabiî ki paliyatif 
tedbir olarak bunlar söylenebilir. Kâfi değildir 
denir. Demin de arz ettiğim gibi bunu biz hiçbir 
zaman kâfi görmüyoruz ve bunun mesele olarak 
temelden halledilmesini ele almışız. Nasıl aldı
ğımızı arz edeyim: 1950 senesi Türk köylüsü 16 
bin ton civarında sun'i gübre kullanmakta idi. 
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Bu rakam bu sene 2 milyon heşyüz bin tona ki 
onun da yeteceğini zannetmiyoruz, yükselmiştir. 
Gübreye karşı büyük talep vardır. 

İthal meselesi : Her sene 60 milyon Dolar 
gübre ithaline para veriyoruz. Vermekte de de
vam edeceğiz, Mümkün değildir. Derhal tedbir 
alınmıştır. Tek gübre fabrikamız mevcut idi, 
Kütahya Gübre Fabrikası bu 110 bin ilâ 120 bin 
ton yıllık istihsalde bulunmakta idi. 485 milyon 
lira harcanmak suretiyle 2 sene gibi kısa bir sa
manda kapasitesi 400 000 tona çıkarılmıştır. Bu 
kadar gübre istihsal etmektedir. Ve yani faali
yete geçmiştir. Bunun yanı sıra da Sivrice !de, 
Oamsun'da, Mersin'de ve 1989 da da son hazır
lıkları yapılan Marmara gübre kompleksi ol
mak üzere dört büyük yeni gübre fabrikası in
şa edilmektedir. Sonuncusunun da 1989 senesin
de inşa asma başlanacaktır. Bunun için de 2 mil
yar liradan fasla yatırım yapılmaktadır. Böyle
ce gübre istihsalini plân hedeflerine uygun ola
rak 4 milyon tona çıkarmak esas olarak kabul 
edilmiştir. Bir taraftan sulamaya önem verile, 
cek. teknolojiyi, tohumu gübresi ve zirai müca
deleci dâhil her yönü ile iyi cins tohumu bilhas
sa tarlaya, sokmak ve bu suretle de dekar basma 
üretimi artırma hedefi tahakkuk edecektir. 

Bu bakımdan alınan tedbirler önümüzdeki 
senelerde isabetli neticeler verecektir. 

Bir sayın arkadaşımız TMO'nin kendi işti
gal sahasını, bugünkü iştigal sahasını biraz da
ha genişleterek baklagilleri de bünyesine alman 
gübre satışları için de görev verilmesi, keza ko-. 
ordinasyonu sağlamamak bakımından tohum 
tevziatında görev tekabbül etmesi hususuna te
mas ettiler, haklı ve yerinde bir istektir. 349i 
sayılı Kanunun bir maddesinin tadili suretiyle, 
TMO ine bu vazifelerin verilmesi hususu Ticaret 
Bakanlığınca kabul edilmiştir ve teklif gelmiş
tir. ümidediyoruz. kanun değiştirilmek suretiy
le TMO'nun vazife sahasını genişletmek müm
kün olacaktır. Derhal ifade edeyim ki, bugün 
yılların tecrübesi ile oturmuş, yerleşmiş, ananesi 
teessüs etmiş olan bu kıymetli müessesemiz bu
günkü iştigal sahasının dışında kendisine veri
lecek diğer vazifeleri de bihakkın ifa edecek du
rumdadır. 

Bunun dışında sayın arkadaşlarımızın temen
ni mahiyetindeki mütalâalarını hiç şüphesiz mü
zakerelerin sonunda değerlendireceğiz. Ve esa

sen bundan evvelki müzakerelerde de Sayın Baş
bakanımız bir tamimle tüm müessselere bu ten-
kidlerin değerlendirilmesini, dikkate akmuasını 
ve tatbikatta bundan ne şekilde bir netice elde 
edilirse onların da bildirilmesini istemiş ve 
bu yönde Başbakanlık olarak Yüce Meclise 
sorumlu Hükümetimizin başı olarak ciddi 
bir takibin içindeyiz. 

Hepinizi hürmetle selâmlıyarak huzurunuz
dan ayrılıyorum. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Bir önergem 
vardı Sayın Başkan. Tashihle ilgili idi. 

BAŞKAN — Yalnız bugün gündemde bu
lunan şeker fabrikaları ve yem sanayii gibi 
hususları da içine alan bir programdır. Biti
remediğimiz için, onların bitiminden sonra, 
vermiş olduğunuz önergeye göre ki, zaten İş ve 
îşçi Bulma Kurumundaki yanlışlığı düzeltmiş
tik. - Diğerlerini de bugünkü programı kap-
sıyan hususların görüşülmesinden sonra Yük
sek Heyetin tasviplerine arz edeceğiz. 

Türkiye Zirai Donatım Kurumunun 1964, 
1965, 1966 yıllan hesap neticelerini ve bilan
çolarını ayrı ayrı okutup tasviplerinize arz 
edeceğim : 

1964 yılı : 17 602 918,25 Tl. Kâr. 

BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler. Kabul edilmiştir. 

1965 yılı : 23 017 235,57 Tl. Kâr. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançolarını 

tasviplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1966 yılı : 30 &23 0(34,07 Tl. Kâr. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilâçolarmı 

tasviplerinize arz ediyorum. Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

A) TÜRKİYE ZİRAİ DONATIM EV RU
HU ZİRAAT ALETLERİ VE MAKİN AL ARI 
VE FABRİKALARI MÜESSESESİ : 

1964 yılı : 4 207 905,08 Tl. Kâr. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançolarını 

tasviplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1965 yılı : 2 732 316,76*T1. Kâr. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançolarını 

tasviplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişir. 

1966 yılı : 6 404 658,83 Tl. Kâr. 
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BAŞKAN — Netice, hesap ve bilançolarını 
tasviplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B) SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU : 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU ADINA AHMET KARAYİ-
ĞİT (Afyon Karahisar) — Bu müessesenin 
kârsız ve zararsız olarak bilançolarının oylan
ması gerekiyor efendim. 

FERİD MELEN (Van) — îfcâr veya zarar 
mevzuu yoktur ama tesis halindedir. O sebeple 
öylece kâr ve zararsız bilançonun tasvibe 
sunulması gerekir. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kâ
mil Karavclioğlu'nun, 29 Nisan gençlik gününü 
anma toplantısına dair yazılı soru önergesi ve 
İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın cevabı (7/483) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki suallerimin İçişleri Bakanı tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla arz ederim. 

Tabu Senatör 
Kâmil Karavelioğlu 

BAŞKAN — Netice, hesap ve bilançoyu tas
viplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1965 yılı : 333 542,02 Tl. Zarar. 
BAŞKAN — Netice, hesap ve bilançoyu 

tasviplerinize arz edeceğim. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

19f>& yılı : 203 026,08 Zarar. 
BAŞKAN — Netice, hesap ve bilançoyu 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

VI - TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ : 
1964 yılı : 53 757 000,66 Zarar. 
BAŞKAN — Netice, hesap ve bilançoları 

tasviplerinize arz edeceğim. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1965 yılı : 128 742,77 zarar. 
BAŞKAN — Netice, hesap ve bilançoyu oy

larınıza arz edeceğim. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

1966 yılı : 713 433^15 kâr. 
BAŞKAN — Netice, hesap ve bilançoyu tas

viplerinize arz edeceğiz. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

14 Ekim 1968 Pazartesi günü saat 10,00 da 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

1. Ankara'da Devrimciler Güc Birliği tara
fından tertiplenen 29 Nisan Gençlik Gününü An
ma toplantısı hukukî değil mi idi? 

Güvenliği niçin sağlanamamıştır? 

2. Güvenlik kuvvetleri niçin gericileri te
sirsiz hale getirememiştir? Bu olaylarda hangi
sinin daha güçlü ve teşkilâtlı olduğu müşahede 
edilmiştir? 

3. Güvenlik kuvvetlerine, devrimcilerin ka
nuni de olsa toplantılarını tesirsiz hale getirmek 

BAŞKAN — Bu sebeple 1964 yılı bilanço 
netice ve hesap bilançolarını tasviplerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1965 yılı netice hesap ve bilançolarını da 
tasviplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Aynı şekilde 1966 yılı netice hesap ve bilan
çoları tasviplerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

C) ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ : 

1964 yılı : 929 184,68 Tl. Zarar. Kapanma saati : 19,22 

p • •^saım- »ı 

3. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

— 170 — 
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için gericilerle işbirliği yapması emrini İçişleri 
Bakanı bizzat vermiş midir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 11 - 13/3081 

11 . 10 . 1968 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

tlgi : 30 . 10 . 1968 gün ve Kanunlar Müdür
lüğü 9127.6/496 - 7/483 sayılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Kâmil Ka-
ravelioğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
ması talebedilen, ilgi yazı ile yazılıya çevrildiği 
bildirilen ve 29 Nisan gençlik gününü anma top
lantısına dair soru önergesi incelenmiştir:. 

Türkiye Millî Talebe Federasyonu Genel Baş
kanı Sencer Güneşsoy, Ankara Üniversitesi Ta
lebe Birliği Başkanı Bilâl Moğol, Ankara Yük
sek Okullar Talebe Birliği Başkanı Necla Ma-
cit, Türkiye Millî Gençlik Teşkilâtı 2. Başkanı 
Taylan Demli ve 27 Mayıs Millî Devrim Derneği 
Adına Gültekin Demir'den kurulu tertip komite
si imzası ile Ankara Valiliğine verilen, 19.4.1968 
tarihli beyanname ile 29 Nisan 1968 Pazartesi 
günü saat 12,00 de Zafer Anıtında (Orduevi 
önünde) başlamak üzere 29 Nisan olaylarını 
anma töreni yapılacağı bildirilmiştir. 

Görüldüğü üzere mevzuubahis toplantı Dev
rimciler Güç Birliği tarafından tertiplenmemiş-
tir. Esasen Devrimciler Güç Birliği adında kanu
nen kurulmuş bir teşekkül mevcut değildir. 

Muhtelif öğrenci ve gençlik teşekkülleri tem
silcileri bir araya gelerek yaptıkları toplantılar 
sonunda, Türkiye Devrimciler Güc Birliğinin ku
rulduğunu gazetelerle ve yayınladıkları beyan
namelerle umumi efkâra duyurmuşlarsa da bu 
konuda kanunlarımıza uygun olarak resmî ma
kamlara her hangi bir müracaat intikal etmemiş
tir. 

Bu sebeple, Devrimciler Güç Birliği adına 
faaliyet gösterenler hakkında Cumhuriyet Sav
cılığınca takibata geçilmiştir. 

Ankara Valiliğine, 29 Nisan 1968 günü ter-
tibedilerek anma töreni ile ilgili olarak verilen 
beyannamede, toplantının Zafer Meydanında ya
pılacağı belirtildiğinden, 171 sayılı toplantı ve 
gösteri yürüyüşü hürrriyeti hakkındaki Kanuna 
göre, Zafer Meydanı Vilâyetçe tesbit edilmiş 
olan toplantı ve gösteri yapılacak yerler ara

sında bulunmadığından, müracaatın hukukî yö
nünün incelenmesi hususu Ankara Cumhuriyet 
Savcılığından istenilmiştir. 

Mezkur savcılık, 29 Nisan anma toplantısı
nın 171 sayılı Kanunun 5 nci maddesinde mev
zuubahis istisnalar arasında sayılması gerekti
ği mütalâasında bulunmuştur. Bu sebeple yapı
lan toplantı 171 sayılı Kanun hükümleri dışın
da mütalâa edilmiştir. 

29 Nisan günü saat 14,00 ten itibaren muh
telif fakülte ve yüksek okullardan gruplar ha
linde Zafer meydanında biriken öğrencilerle 
tahminen 1 000 kişilik bir topluluk meydana 
gelmiştir. 

Öğrenciler arasından bâzıları hoparlörlerle 
muhtelif sloganlar, marşlar ve şiirler söyliyerek 
topluluğun muhafazasına ve dairelerin tatil sa
atine kadar zaman kazanarak büyümesine ça
lışmışlardır. 

Hoparlörle söylenen sloganlar arasında sık 
sık (Kahrolsun Amerika, Kahrolsun Emperya
lizm, Kahrolsun Satılmışlar) gibi deyimlerin 
tekrarlanması karşısında; Zafer Meydanı civa
rında töreni izlemek üzere toplanmış bulunan 
topluluk arasından bâzı şahıslar da (Kahrolsun 
Komünistler, Komünistler Moskova'ya) sözle
riyle mukabelede bulunmuşlardır. Karşılıklı 
sataşmalar sırasında tören mahallinde biriken 
kalabalık ile etrafta bulunanlar arasından bâzı 
şahısların taş, şişe ve pankartların sopasını at
tıklarının görülmesi üzerine, zabıta tarafından 
süratle gerekli tedbirler alınmış ve grupların 
karşıkarşıya gelerek çatışmalarına meydan ve
rilmemiştir. 

Ancak; toplantı yöneticileri polis ve mülki
ye âmirinin mahallinde yaptığı şifahi ikazlara 
rağmen Sıhhiye istikametinden dağılmayı ka
bul etmeyip halkın çok kesif ve kalablık bu
lunduğu Kızılay istikametinde yürüyüş yap
makta ısrar ederek aniden Kızılay'a doğru 
marşlar söyleterek topluluğu yürütmüşlerdir. 
Bu suretle güvenlik tedbirlerinin düzenine 
uyulmamış, Kızılay civarında grupların mün
ferit olarak bâzı çatışmalarına sebebolunmuş-
tur. 

Polis tarafından alman yerinde tedbirlerle 
çatışmaların büyümesi önlenmiş, birbirlerini 
dövüp hakaret ettikleri iddia edilen 10 Mşi 
adalete verilmiştir. Bunlardan 5 i hakkında dâ-
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va açılmıştır. Neticede, 3 ü beraet etmiş, 1 i 
mahkûm olmuş ve 1 inin de muhakemesi devam 
etmektedir. 

Yapılan toplantı ve yürüyüş 171 sayılı Ka
nunun dışında görüldüğünden, bu kanuna göre 
her hangi bir muamele yapılmamıştır. 

Topluluk içinde gerici ve ilerici diye iki ay
rı grupun mevcudiyetinden bahsedilmesi müm
kün değildir. Toplantıyı takibeden ve yapılan 
konuşmalar ile tekrarlanan sloganları tasvibet-
miyen bir kısım öğrencilerin, hissiyatlarını ifa
de eden karşı sloganlarla mukabelede bulunma
ları sonucunda bâzı öğrenciler arasında karşı
lıklı çatışmalar husule geldiğinin görülmesi 
üzerine, polis kordonu ve barikatlar kurularak 
muhtemel ve müessif olayların çıkmasına mey
dan verilmemiştir. 

Mevzuubahis tedbirler alınırken güvenlik 
kuvvetleri; topluluğu, ilerici ve gerici gruplar 
olarak mütalâa etmemiş ve ekseriyeti öğrenci
lerden müteşekkil olan topluluk içerisinde her 
hangi bir müessif olayın meydana gelmemesi 
için kanunlar çerçevesi içinde nizamın korun
masını temin etmiştir. 

Güvenlik kuvvetleri; herzaman olduğu de
mokratik nizamın korunması için aldığı ted
birler sırasında, kanunların kendisine tanıdığı 
yetkiler dâhilinde görevini yapmıştır. Bu kuv
vetlerin her hangi bir grupun faaliyetini tesir
siz hale getirmek üzere hareket ettiğinin iddia 
edilmesi tamamen kasıtlı ve hayal mahsulüdür. 

Toplantı ve yürüyüşün devamı süresince 
güvenlik kuvvetlerinin yerinde ve zamanında 
almış olduğu önleyici tedbirler sayesinde, mey
dana gelmesi muhtemel müessif olayların, ön
lenmiş olması da bu iddiaların mesnetsiz ol
duğunu açıkça göstermektedir. 

Arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 
içişleri Bakanı 

:2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sc-
lâlutttiıi Ömür. Devlet Betlanı Seyfi Öztiırk'e 
frrrsı hcrrl'çttc hulundulları iddiasiyle tu*ul-lc-
nar, öğrencilere dair yazılı soru önergesi ve İçiş
leri Balanı Faruk Süketn'ın cevabı (7/484) 

28 . 3 . 1968 
Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
7 Mart günü AİESEC'in İstanbul'daki top

lantısında Devlet Bakanı Seyfi öztürk'e karşı 
harekette bulundukları iddiasiyle tutuklanıp 
14 gün tevkifhanede kalan Sait Bülbül ve Mus
tafa Kıyıcı adlı Yıldız Teknik Okulu öğrencile
rinin jandarma tarafından hakaret edilerek dö
vüldüğü doğru mudur. Şayet bu dövülme olayı 
doğru ise bu suçu isliyenlerin ne gibi isleme tabi 
tutulduklarının sözlü olarak İçişleri Bakanından 
delâletinizle sorulmasını saygılarımla rica ede
rim. 

Selâhattin özgür 
Tabiî üye 

T. C. 
İciçleri Bakanlığı 11 . 10 . 1968 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sap. : 11-13/3080 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 3 . 10 . 1968 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 9054.6/493-7/484 sayılı yazı. 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî tiyesi Salâb.attin 

özgür tarafından sözlü olarak cevaplan dır] İması 
talebedilen, ilgi yazı ile yazılıya çevrildiği bil
dirilen ve İstanbul'da yapılan AİE3EÖ toplan
tısında Devlet Bakam Seyfi öztürk'e karşı haka
rette bulundukları iddiasiyle tutuklandı öğren
cilere dair soru önergesi incelenmiştir : 

7 Mart 1968 tarihinde istanbul'da yap-lan 
AİE3EC toplantısında huzuru bozucu mahiyette 
birtakım hareketlere tevessül eden talebelerden 
olan Sait Bülbül ve Mustafa Lütfi Kıyıcı'nm 
9 . 3 . 1968 tarihinde yetkili mahkemece tevkif
leri kararlaştırılmıştır. Adı geçenler polis mu
hafazasında Adliye Jandarma Karakoluna geti
rilerek nezarete alınacakları sırada emniyet ta
limatı uyarınca üzerleri aranmak istenmiş, fa
kat bunlardan Sait Bülbül bu işe mümanaatta 
bulunmuştur. Jandarma Onbaşısı Zihni Mert'in 
ve bir yardımcısının görevlerini ifasına mâni ol
muş, mukavemet göstermiş ve kendileriyle mü
nakaşaya girişmiştir. Hattâ bir ara Jandarma 
Onbaşısı iîe aralarında itişme cereyan etmiştir. 
Buna rağmen arama işi yapılmış ve suçlular ce-
sa evine sevk edilmiştir, 

Bilâhara Sait Bülbül Adliye Jandarma Kara
kolu nezaretinde dcğüldüğüne dair Cumhuriyet 
Savcılığına başvurmuştur. Kendisi derhal adlî 
tabipliğe sevk edilmiş ve yapılan muayenesi so-
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nucunda darb eserine raslanılmadığı yolunda 
rapor verilmiştir. Buna rağmen Cumhuriyet 
Savcılığı soruşturma bürosunca 22 . 3 . 1968 ta
rihinde takibata geçilmiştir. 

Mağdur Sait Bülbül olay sırasında yanında 
bulunan adam öldürmekten tutuklu Kemal Per
vane adlı şahsı tanık olarak göstermişse de adı 
geçen dövme iddiasının varıd bulunmaaıgım, bi
lâkis adı geçenin jandarmalarla münakaşaya gi
riştiğini ve görevli onbaşıyı ittiğini ifade etmiş
tir. Bunun üzerine savcılık adı geçen hakkında 
da takibata tevessülü kararlaştırmıştır. j 

Halen Sait Bülbül adındaki öğrenciyi neza- j 
rette bulunduğu sırada darp etmekten sanık 1 
Jandarma Onbaşısı Zihni Mert ile er Sadık Uçar ; 
hakkındaki 968/203 sayılı dosya ile, görevli sa- j 
bıtaya fiilî mukavemette bulunan Sait Bülbiü'e ! 
ait 968/236 sayılı dosyalar birleştirilerek adı ] 

12 . 10 . 1968 O : 2 

geçenlerin muhakemeleri İstanbul 3 ncü Toplu 
Asliye Ceza Mahkemesinde rüyet edilmektedir. 
Son duruşmada muhakemeleri 25 Kasım 1968 
gününe talik olunmuştur. 

Kısaca verilen şu izahattan anlaşılacağı üze
re olay jandarmanın adlî görevinin ifası ile ilgi
lidir. Dövülme iddiası sadece bir Öğrenci iç.m 
varittir. Cımirari_ysfc Savcılığınca işe derhal 
vasıyed edilerek, her iki taraf hakkında ela ta
kibata geçilmiştir ve muhakemeleri elan devam 
etmektedir. Bu konuda şu veya bu şekilde her 
hangi bir mütalâada bulunmak veya fikir serd 
etmek mümkün değildir. Durum ancak muhake
me sonuçlandığında belli olabilecektir. 

ATZ ederim. 
Dr. Faruk Sükan 
îçisleri Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMI 
67 NCİ BİRLEŞİM 

12 . 10 . 1968 Cumartesi 

10,00 Saat: 

I 

A - BAŞKANLİK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 

III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TİRİLAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

YERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1, — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu iktisadi 
Teşebbüslerinin (1964 - 1965 - 1966 faaliyet 
yılları) denetimi sonuçları hakkında rapor 
(3/681) (S. Sayısı: 1131) [Dağıtma tarihi: 
7 . 10 . 1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


