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1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kcr.ıu iktisadi 
Teşebbüsleri. Kamıa Komisyonunun 12 . 5 . 1964 
tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ge
reğince hazırladığı Kamu İktisadi Teşebbüsle
rinin (1964 - 1965 - 1965 faaliyet yılları) dene- j 
timi sonuçları haklımda raporu üsorinek görüş- j 
melere devam olunarak : i 

Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş., Yem Sana
yii T. A. Ş., Kuzu Yetiştirme ve Ticareti Limi
ted Ş., Aksaray Azmi Millî T. A. Ş., Ülfet Gı
da ve Sabun Sanayii A. Ş., Güneydoğu Sa
nayi ve Ticaret A. Ş., Yurt Ürünleri Sanayii ve 
Ticaret A. Ş., Kauçuk Sanayii T. A. Ş., Eti-
bank ve ona bağlı müessese ve isletmeler ile 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu kâr ve 
zarar cetveileriyle bilançoları kabul edildi. 

— 272 — 



C. Senatosu B 15 . 10 . 1968 O : 1 

15 Ekim 1968 Salı günü saat 10,00 da topla
nılmak üzere Birleşime saat 19;40 ta son veril
di. 

Başkan Başkan 
Başkanvekili Başkanvekili 
Sırrı At al ay Macît Zcrcn 

Kâtip 
Yozgat 

Sadık Artukmaç 
Kâtip 

Eskişehir 
Ömer l'cuzal 

Kâtip 
Çanakkale 

yahu Al t an 
Kâtip 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

SORlLAK 

Yazılı soru I baskıya dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sami j gönderilmiştir. (7/487) 

Küçük'ün, Batı - Trakya'da Türklere yapılan 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Saduk Artukmaç (Yozgat), Enver Bahadırlı (Hatay) 

BAŞKAN — 69 ncu Birleşimi açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

Kanunun 3 ncü 
Kamu İktisadi 

• 1966 faaliyet 
hakkında rapor 

VE ÇELİK 1S-

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12.5.1964 tarih ve 468 sayılı 
maddesi gereğince hazırladığı 
Teşebbüslerinin (1964 - 1965 
yılları) denetimi sonuçları 
(3/681) (S. Sayısı : 1131) (1) 

XI - TÜRKİYE DEMİR 
LETMELERİ : 

A) Divriği Madenleri Müessesesi. 
B) Maden Hurdacılığı T.A.Ş. (1964 te 2 

bilanço) (Tasfiye halinde) 

BAŞKAN — Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri, Divriği Madenleri Müessesesi, Maden 
Hurdacılığı T.A.Ş. bilançoları üzerindeki görüş
meler mevzuumuzu teşkil edecek. 

(1) 1131 Sıra Sayılı basmayazı 10.10.1968 ta
rihli 65 nci Birleşim tutanağının sonundadır. 

C.H.P. adına Sayın Zihni Betil, buyurun. 

C.H.P. GRUPU ADINA ZİHNİ BETİL (To
kat) — Cuumhuriyet Senatosunun Sayın Baş
kanı, sayın üyeleri; Türkiye Demir ve Çelik İş
letmeleri Divriği Madenleri Müessesesi ve tas
fiye halinde Maden Hurdacılığı T.A.Ş. nin 
1964 - 1965 ve 1966 faaliyet yılları denetimi so
nuçları hakkında T.B.M.M. Kamu İktisadi Te
şebbüsleri Karmo Komisyonu tarafından hazır
lanan raporlar üzerindeki grupumuzun görüşü
nü arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunu
yoruz. 

Sayın senatörler, vaktinizi fazla almamak 
için konularımızla ilgili bulunan gerek Yüksek 
Denetleme Kurulu, gerekse T.B.M.M. Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu raporla
rında yer almış olan rakamları, bu raporlar ba
sılmış ve dağıtılmış bulunduğundan, burada ay
nen tekrarlamayacağız. Üzerlerinde durulmasını 
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gerekli ve gerçekleştirilmesini faydalı gördüğü
müz hususları arz etmekle yetineceğiz. 

XI - Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri : 
440 sayıla Kanunun 2 nci maddesi bu kanu

nun amacını «İktisadi Devlet Teşekkülleriyle 
müesseseleri ve iştiraklerinin ulusal ekonomimi
ze faydalı olabilmeleri için özerk bir tarzda kar
ma ekonominin kurallarına ve ekonomik gerek
lere uygun olarak yöneltilmeleri, kârlılık ve ve
rimlilik anlayışı içinde çalışmak ve sermaye bi
rikimine yardım etmek suretiyle daha fazla ya
tırım kaynağı yaratmaları ve bu amaca ulaş
mak için de denetlenmeleri» şeklinde tarif et
mektedir. 

Aynı kanunun 3 ncü maddesi de «Teşekkül
ler tüzel kişiliğe sahip ve faaliyetlerinde özerk
tirler» demektedir. 

O halde konuyu incelerken şu iki sorunun 
cevabını arıyacağız. 

1. Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri faa
liyetlerini özerk olarak yürütebilmekte midir? 

2. Türkiye Demir ve Çelik işletmelerinin 
1964 - 1965 ve 1966 yıllarındaki faaliyeti 440 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesiyle çizilen amacı 
gerçekleştirme bakımından nasıl bir sonuç ifade 
etmektedir? 

Karma Komisyon raporunda bu iki sorunun 
açık cevabı bulunmamakla beraber 1964 - 1965 
ve 1966 faaliyet yıllarını kârla kapatan işlet
menin sermaye yetersizliğinden sıkıntı çektiği 
ve sermayenin yeterli hale getirilmsi; 

işletme Teşkilâtının yeniden düzenlenmesi 
için başlanılan çalışmaların bitirilerek bir an 
önce olumlu bir sonuca bağlanması; 

Mevcut ücret sisteminin bugünkü ihtiyaca 
cevap verecek hale getirilmesi ve işletmeye muh-
tacolduğu mütehassıs ve teknik prsoneli kadro
suna alabilme ve bunları kadrosunda muhafaza 
edebilme imkânının verilmesi; 

Kalifiye işçi yetiştirme konusu üzerinde 
önemle durulması; 

Prim esaslarının üretimi teşvik edecek şekil
de yeniden düzenlenmesi; 

Yeterli olmıyan su tesislerinin su ihtiyacını 
karşılıyacak hale getirilmesi; 

Yeni demir cevheri aranmasına, özellikle 
yüksek fırınların emniyetli ve istikrarlı bir şe
kilde çalışabilmesi için ihtiyaca yetecek kadar 
kükürtsüz demir cevheri sağlanmasına çalışıl
ması; 

Yeni kurulan dökümhane tesislerinden gere
ği gibi faydalanılması; 

Hadde mamullerinde husule gelen stok biri
kimini önliyecek tedbirler alınması; 

Boru fabrikaları ihtiyacının zamanında ve 
muntazam bir şekilde karşılanması için miktar
ları ve teslim zamanları belli isteklere dayanan 
üretim ve satış programları hazırlanması ve uy
gulanması ; 

Izabelik hurda demir ihtiyacının emniyetli 
bir şekilde karşılanması için MKE Kurumiyle 
birlikte yeni bir organizasyona gidilmesi ve 
yüksek fırınların arızasız emniyetli ve istikrarlı 
bir şekilde çalışmaya kavuşturulması için baş
lamış bulunan çalışmaların hızlandırılması, çe-
likhane ve haddehane eksiklerinin tamamlan
ması ; 

Her çeşit üretimde tesislerin kapasite seviye
lerine ulaştırılması temenni edilmektedir. 

Hulasaten arz ettiğim bu temenniler Karma 
Komisyon raporundan alınmış bulunmaktadır. 
Bu temennilere biz de halisane katılıyoruz. 

Ancak şu hususu önemle belirtmek isteriz ki, 
gerçeklere uygun olarak sıralanmış bulunan bu 
temenniler Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri
nin 1964 - 1965 ve 1966 yıllarındaki faaliyetinin 
bu yıllar bilançolarının kârla kapanmış olmala
rına rağmen tatmin edici bir sonuç vermediğini 
açıkça göstermektedir. 

Konuyu şu şekilde de ele almak mümkündür. 
işletmenin mamulleri ya tüketicinin tüketim ih
tiyacına cevap verecek ya da sanayici ve ima
lâtçı için hammadde olacaktır. Her iki halde de 
önce kalite ve fiyat üzerinde, sonra miktar ve 
ihtiyaçların zamanında ve muntazam bir şekil
de karşılanıp karşılanmadığı üzerinde durmak 
gerekir. Biz mamullerin kalitesinde olması 
lâzımgelen ve norm birliğinin her zaman gerçek
leştirilemediği kanısındayız. 
Bu aksaklığın özellikle yüksek karbonlu çelik 
4 malinde sık sık vukua gelmekte olduğunu mü
dahale etmekteyiz. 440 sayılı Kanunun 24 ncü 
maddesi ile iktisadi Devlet Teşekküllerine mal 
ve hizmet fiyatlarını serbestçe tesbit etme yet
kisini vermiş, mal ve hizmetlerden; temel mal 
ve hizmet mahiyetinde olanları için Hükümetçe 
maliyetin altında fiyat tesbit edilmesi halinde 
zararın, en geç, aidolduğu yılı kovalayan yılın 
genel bütçesine konulacak ödenekle kapatılma
sını emretmiştir, işletme tarafından imal edi-
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len mamul çeşitlerinden pek çoğunun fiyatı dim- | 
ya piyasasına göre yüksektir, işletmenin bu j 
konudaki gayretini hızla artırarak müspet so- ı 
nuçlara ulaşması gerekmektedir. 

Sayın senatörler burada Pilyos Ateş Tuğ
lası Fabrikasındaki son grev üzerine Türkiye 
Demir ve (MLik İşletmelerinin, ateş tuğlası ih
tiyacını zamanında karşıkyamadığını ve bu 
yüzden üretim çeşit ve miktarında büyük ölçü
de eksilme olduğuna, özellikle; Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryolları işletmesine karşı 
taahhüdünü zamanında yerine getiremediğine 
de işaret etmek isteriz. Her ne kadar bu hâdi
se 1968 yılında vukua gelmiş olmak itibariyle 
bugünkü görüşmemizin dışında ise de; geçmiş
te de bu şekilde ve buna benzer aksaklıklar ol
duğu için arz ediyorum, bu koordone çalışma
nın lüzumuna hepimizin manmaklığımıza rağ
men, bunu bazen ve bâzı konularda gerçekleş
tiremediğimizin misalidir. Bu zaruri bir ihti
yacı belli bir kaynaktan karşılamanın imkân
sızlığı anlaşılınca, onu büyük zararlara mâruz 
kalmaksızın süratle başka kaynaktan, başka 
yoldan meselâ; ateş tuğlası ithal etmek suretiy
le karşılamak tedbirini her zaman alamadığı
mızın misalidir. Bu ve buna benzer aksaklık
lar tesislerin kapasiteleri seviyelerine göre üre
timi engeller, fiyatı yükeltir, tüketicinin tü
ketim ve sanayicinin hammadde ihtiyacının kar
şılanmasını zaman bakımdman geciktirir ve so
nuç olarak ulusal ekonomimize beklediğimiz fay
da yerine maalesef zarar getirir. 

Sayın senatörler, Karma Komisyon raporun
da da belirtildiği üzere, Türkiye Demir ve Çe
lik işletmeleri Hüîriimet emri ile Kömür Satış 
ve Dağıtım Müessesesine maliyetin çok altında 
bir fiyatla kok kömürü vermeldie ve bu yiizr1en 
her yıl önemli rakamlara yükselen zararlara 
mâruz kalmaktadır. Bu konu üzerinde Hükü
meti bu enirinden ötürü, tenkid etmek için dur
muyoruz. Zira Türkiye Cumhuriyeti Devleti
nin bir vasfı da Anayasamıza göre sosyal Devlet 
olmasıdır. Hükümet bu emri ile sosyal bir hiz
mette bulunmaktadır. Hareketi Anayasamıza 
uygundur. 

Ayrıca 440 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi 
de Hükümete bu yetkiyi vermektedir. Ancak 
bu madde Hükümete o yetkiyi verirken bir d* 
görev vermektedir. Bu görev bu yüzden hâsıl 

| olan zararın işletme bünyesinde bırakılmayıp 
i en geç aidolduğu yılı kovalayan yılın genel 

bütçesine konacak ödenekle kapatılması görevi. 
Hükümetten bugüne kadar yapmadığı bu göre
vi bundan sonra ihmal etmemesini dileriz. 

Sayın senatörler, 440 saydı Kanunun 8 nci 
maddesine yöre iktisadi Devlet Teşekldülerinin 
yönetim kurulları, bu teşekkülleri yönetme ve 
bu teşekküllerde karar alma organıdır. Yönet
me ve karar alma yetkisini en yüksek seviyede 
kullanırlar ve bu yetkilerinden dolayı bittabii 
sorumluluk da taşırlar. Her teşekkülün kuru
luş kanununa göre kurulan ve sayıları genel 
müdür dâhil üç olan yönetim kuruluna, ilgili 
bakanlığın inhası ve Bakanlar Kurulunun tas
vibi ile bir ve Maliye Bakanlığının inhası ve 
yine Bakanlar Kurulunun tasvibi ile bir olmak 
üzere mutlaka iki üye daha katılır. Sanayi, 
tanm ve ulaştırma alanlarında çalışan teşekkül
lerden geniş ölçüde işçi çalıştıranların yönetim 
kuruluna,, bir de işçi üye katılır. 440 sayılı Ka
nunun öteki hükümlerine ve çeşitli mevzuatta 
yer alan sair hükümlerine göre; teşekkül, işti
rak ve müesseselerin Hükümetle çeşidi pek çok 
olan münasebeti vardır. Bu münasebetleriyle 
Hükümet, teşekkül, iştirak ve müesseselerin en 
yüksek seviyede yönetme ve karar alma organı 
olan yönetim kurullarını genel olarak veya şu 
veya bu hâdisede etkisi altına almak imkânına 
sahiptir. Karma Komisyon raporunda Hükü
metin Türkiye Demir ve Çelik işletmeleriyle 
olan münasebetleri üzerinde, yani yukarda birin
ci soru olarak ele aldığımız soru üzerinde du
rulmamıştır. Bunu önemli bir eksiklik sayıyo
ruz. 

Hükümet, 440 sayılı Kanunun 3 ncü ma'dıde-
si; teşekküllerin faaliyetlerinde özerk oldukla
rını yasvyor. Bu kâfi değil mi? Ben etkide bu
lunmadım, esasen bulunmama da imkân yok
tur demekle yetinemez. Teşekküllerle münase
betlerini, teşekküllerin özerkliğine asla halel 
vermeyecek bir dikkat ve itina içinde yürütmek 
sorunluğmıdadır. Burada Hükümetin özellik
le personel tâyini, nakli, terfii ve işten çıkarma 
konularında bazen özerklikle bağdaşamıyaeak 
şekilde etkide bulunduğu ve bunun personel 
için güvensizlik ve huzursuzluk doğurduğu hak
kındaki şikâyetlere kısaca temas etmiş olmak 
yerinde olur. 
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Sayın senatörler, müsaade ederseniz, İktisa
di Devlet Teşekküllerinin kuruluşlariyle ilgili 
ve son derece önemli bir konuya daha değin
mek istiyorum. Türkiye Demir ve Çelik işlet
meleri bir Kamu iktisadi Teşebbüsüdür. Yük
sek Denetleme Kurulunun ve T. B. M. M. nin 
denetimine tâbidir. Türkiye Demir ve Çelik 
işletmelerinin ortaklarından olduğu Ereğli De
mir ve Çelik Fabrikaları ise statüsüne göre bir 
Kamu iktisadi Teşebbüsü değildir. Yüksek De
netleme Kurulunun ve T. B. M. M. nin deneti
mine tabi değildir. Bu sebeple Yüksek De
netleme Kurulu ve T. B. M. M., Türkiye Demir 
ve Çelik işletmelerinin Ereğli Demir ve Çelik 
Fabrikalarına kısaca ERDEMiR'e ortak olması 
hasebiyle mâruz kaldığı veya elde ettiği sonuç
lan sebep ve saikiyle inceleme ve denetleme 
imkânından mahrum bulunmakta ve ERDEMİR 
bilânçosımdaki rakamları olduğu gibi kabul et
mek zorunluğundadır. ERDEMİR tesislerinin 
emsaline nazaran ne kadar pahalıya mal olduğu. 
bilmen bir gerçektir. ERDEMİR mamulleri 
fiyatlarının dünya piyasasına göre ne kadar 
yüksek olduğu da her gün karşılaştığımız bir 
gerçektir. ERDEMİR, mamullerini yıllardan 
beri dünya piyasasına göre çok yüksek fiyatla 
satmaktadır. Buna rağmen zarar etmektedir. 
Daha yıllarca zarar edeceğine de muhakkak 
nazarı ile bakılabilir. Bu sonuç, devletçiliği-
mis prensibine yöneltilen itirazların ne kadaır 
yersiz ve haksız olduğunu açıkça ortaya koy
maktadır. 

A) Divriği Madenleri Müessesesi : 
Müessese 1964 ve 1966 faaliyet yıllarını za

rarla, 1965 faaliyet yılını ise kârla kapatmış
tır. Müessese üretim miktarını her zaman ana-
teşekkülün ihtiyacına göre ayarlıyamamakta-
dır. Yüksek fırınlarda arızalar vukuagelmesi 
ve bazan bu arızaların kısa zamanda giderilme
mesi de üretilen demir cevherlerinin önceden 
tevhit olunduğu gibi sarf olunamamasmı gerek
tirmektedir. Demiryolları İşletmesinin bâzı ay
larda öngörülen miktarda demir cevheri nakle-
dilmemesi de ulaşılması gereken sonucu engel
lemektedir. Bu aksaklıkların giderilmesi ted
birlerinin alınmasını diliyoruz. 

B) Tasfiye halinde Maden Hurdacılığı 
Türk lAmoiniın Şirketi : 

Şirket ağır sanayiimizin izabelik hurda ihti
yacını karşılamak üzere 1 . 7 . 1955 tarihinde 

I kurulmuştur. Türkiye Demir ve Çelik İşletme
leri ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
ortatır. 28 . 3 . 1964 tarihinden beri tasfiye edil
meye başlamıştır. Tasfiye kararı komisyon ra
porunda belirtildiği üzere Birinci Beş Yılık 
Kalkınma Plânı ile bu plânın 1963 yılı prog
ramına ve 440 sayılı Kanuna aykır^olarak alın
mıştır. Yüksek Denetleme Kurulu raporlarında
ki uyarmalara rağmen bu konuda yetkili ve il
gili mercilerce her hangi bir işlem yapılmamış
tır. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu bu 
yüzden izabelik hurda ihtiyacını kendisi karşı
lamaya mecbur olmuş, kurum ellinde izabelik 
hurda dışında büyük miktarda hurda birikmiş 
ve kurum amacı dışında da faaliyet gösterme 
zorunluluğunda kalmıştır. Şirketin dâvalara ko
nu olmuş işlerinin bulunması ve dâvaların so
nuçlanmasının da uzayacağı göz önüne alına
rak şirketin ortaklardan birisine devri kararlaş
tırılmıştır. Ağır sanayiimizin izabelik hurda ih
tiyacının emniyetli ve istikrarlı bir şekilde sağ
lanması için ilgililerin gerekli tedbirleri alma
sını biz de diliyoruz. Yüce Senatoya saygıları
mızı sunarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. si Grupu adına Sayın Ce-
malettin İnkaya. 

A. P. GRUPU ADINA CEMALETTİN İN
KAYA (Balıkesir) — Sayın Başkan, Cumhuri
yet Senatosunun muhterem üyeleri; Türkiye De
mir ve Çelik İşletmeleri ille bu işletmelere demir 
cevheri temin etmekle görevli Divriği Madenle
ri Müessesesinin 1964, 1965 ve 1966 yılları ça
lışmalarına ait bilanço, kâr ve zarar hesapları
nı grupum adına eleştirmeden önce, Demir ve 
Çelik Sanayiinin önemi hakkında kısaca mâru
zâtta bulunmama izninizi rica edeceğim. 

Sayın senatörler bugün geri kalmışlık çem
berini kırarak kalkınmakta olan memleketler 
safında yer almış olan ülkemizin arzu edilen en 
kısa zamanda mamur ve müreffah büyük Türki
ye haline gelebilmesinin ancak sanayileşme ile 
mümkün olabileceği, zannederim, üzerinde itti-
fak ettiğimiz bir husustur. Bu görüş ve düşü
nüşlerdir ki A. P. si iktidarı zamanında hazır-

j lanan İkinci Beş Yıldık Kalkınma Plânında Bi-
[ rinci Beş Yıllık Plânın aksine sanayi sektörü 

itici ve sürükleyici sektör olarak seçilmiştir. Bu 
s suretle yakın gelecekte Türkiye hammadde sa-
1 tıp mamul madde alan geri bir ekonomik bün-
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yeden kurtulup mamul madde yapan ve yaptığı 
bu mamulleri satan sanayileşmiş ülkeler arasın
da yerini akacaktır. Türkiye'nin yukarda arz et
tiğim hedefe ulaşmasında, yani sanayileşmesin
de demir ve çelik üretiminin ve tüketiminin çok 
önemli etkisi ve katkısı vardır. Ekonomik 'kal
kınma ile demir ve çelik üretimi arasında çok 
kuvvetli ve yaygın bir ilişkinin varlığına böy
lece işaret ettikten sonra hem bu ilişkiyi açık 
olarak gösterebilmek hem de Türkiye'nin ekono
mik kalkınmasında demir ve çelik tüketimi yö
nünden var olan problemleri tanıtabilmek için 
dünya demir ve çelik tüketimini gözden geçire
lim. Meselâ, 1962 yılında Yeni Zelan'da fert ba
şına düşen demir ve çelik tüketimi 192 kilogarm, 
Kızıl Çin'de, 22 kilogram, Hindistan'da 14 ki
logram, Japonya'da 242 kilogram, Ortadoğu ül
kelerinde 28 kilogram, Güney Afrika'da 129 ki
logram, Arjantin'da 72 kilogram, Brezilya'da 
38 kilogram, Birleşik Amerika'da 488 (kilogram, 
Kanada'da 343 kilogram, Yunanistan'da 62 ki
logram, ispanya'da 91 kilogram, Yugoslavya'da 
96 kilogram, Bulgaristan'da 132 kilogram, Sov
yetler Birliğinde 334 kilogram ve nihayet Tür
kiye'de 21 kilogram. Yukarda arz ettiğim ra
kamlardan da anlaşılacağı üzere ekonomik ge-
lişlemelerini tamamlamış veya belirtti bir eko
nomik aşamaya ulaşmış ülkelerde ve bu ülkele
rin bulunduğu bölgelerde, meselâ Kuzey Ameri
ka, Okyanusya, Doğu ve Batı Avrupa'da demir 
ve çelik üretimi en fazladır ve fert basma or
talama tüketim 200 - 400 kilogram arasında bu
lunmaktadır. Oysa Lâtin Amerika, Uzakdoğu, 
Ortadoğu ve Afrika'da fert başına ortalama tü
ketim 20 - 40 kilogram arasında değişmektedir. 
Hindistan'dan sonra fert başına en az demir ve 
çelik tüketen ülke 20 kilogram ile Kızıl Çin, 
21 kilogram ile Türkiye gelmektedir.. Aynı yıl
da bu miktar Yunanistan'da 62, Bulgaristan'da 
132 kilogramdır. 

Sayın senatörler, yukarda arz ettiğim rakam
lara göre Türkiye'nin yerini dünya memleket
leri arasında tesbit ettiğimizde demir ve çelik 
sanayiimize ne kadar çok önem vermemiz ge
rektiği apaçık gözükmektedir. Bugün dünya
da medeni millet olmanın ölçüsü fert basma tü
ketilen demir ve çelik miktarıdır. Bu itibarla 
demir ve çelik sanayiini kurmamış memleketle
rin ekonomik kalkınmalarını yapmalarına imkân 

' yoktur, Bu nedenlerdir ki Türkiye Birinci Beş 
Yıllık Plânda, plân için Ereğli Demir ve Çelik 
tesislerini kurmuş ve Karabük Demir ve Çelik 

i tesislerini de teşhir etmiştir. Bu suretle 1966 yı-
; İmda Türkiye'de fert başına düşen demir ve çe-
; İlk tüketimi 35 kilograma yükseltilmiştir. İkin-
[ ci Beş Yıllık Plân devresi içinde kurulması ta

hakkuk edece1* üçüncü demir ve çelik tesisleri 
ile bu rakam 1972 yılında 52 kligroma çıkaça-

! sn. tahmin edilmektedir. 
Muhterem senatörler Türkiye'nin günden gü-

! ne büyüyen ekonomisi içinde demir ve çelik üre-
! timini fert başına 200 kilogram düşecek şekilde 
l 10 milyon tona yükseltmek mecburiyetindeyiz. 
| İşte o zaman özlediğiniz mamur ve müreffeh 

büyük Türkiye yaratılmış olacaktır. 
I Sayın Başkan, sayın sentörler, şimdi de izin 

verirseniz demir cevheri bakımından Türkiye'
nin durumuna kısaca değinmek isterim. 

i 1965 yılı sonu itibariyle yapılmış olan en
vanter çalışmalarına göre, elde edilen bilgiler 

: muvacehesinde Türkiye'nin demir cevheri po-
i "tansiyeli 180 milyon ton civarında olduğu tes-
j bit edilmiştir. Mevcut demir - çelik fabrikaları 
I ve bunlara ilâveten yapılacak üçüncü ve dör-
j düncü demir - çelik tesisleri hesaba katıldığm-
| da, 1975 yılında Türkiye'nin demir cevheri is

tihlâki, âzami beş milyon ton seviyesine vara
bilecektir. ileride yeni demir cevheri bulunma
sı dahi, mevcut cevherlerin 30 ilâ 40 yıl ihtiya
ca yeteceği tahmin edilmektedir. Yeni araştır-

I malarla başka rezervlerin de bulunması müm
kün görülmekle beraber, şunu da hemen ifade 
etmek isterim M, bir ülkede demir cevherinin 
bulunup, bulunmaması, daha geniş deyimle bir 
ülkede sanayiin hammaddesinin bulunup bu
lunmaması Yirminci Asır dünyasında sanıldığı 
kadar önemli değildir. Bugün dünyada öyle 
ülkeler vardır M, meselâ; Japonya ülkesinde 
hiç demir cevheri olmadığı halde en çok ve en 
ucuz demir üreten ülkeler arasında yer almak
tadır. 

Muhterem senatörler; bu kısa mâruzâtım
dan sonra, Türkiye'de bundan 30 sene evvel 
kurulan ve ülkemizin ilk ağır sanayi merkezi 
olan ve Devlet sektörü olarak nazım rol oyna
makta olan Karabük Demir ve Çelik işletmele
rinin 1964 - 1965 ve 1966 yıllarına ait blân-
ço, kâr ve zarar hesaplan denetleme raporunun 
eleştirmesine geçiyorum. 
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Ben rakamlar okuyarak ve Alt Komisyon 
raporundaki temennileri tekrarlamak suretiy
le kıymetli vakitlerinizi israf etmek istemiyo
rum. Ancak, önemli gördüğüm ve bütün Kamu 
iktisadi Teşebbüslerinde dikkatimi çeken bir
kaç hususa değinmekte fayda mülâhaza etmek
teyim. 

1. — Malî bünye: Denetleme raporlarını 
tetkik ettiğimizde görüyoruz M, müessesenin 
nominal sermayesi 400 milyon, kullandığı ge
nel sermaye ise; vasati 1,5 milyar. Yabancı 
kaynaklar öz kaynaklarının İM misline yakın, 
bağlı değerler döner değerlerinin üç katı. Böy
lesine bir malî bünyeye sahip müessesenin ran-
tabl çalışmasına imkân olmadığı izahtan vares
tedir. G-örüşümüz odur ki, Türk ekonomik ha
yatında çok önemli yeri olan bu millî müesse
senin teşkilât kanunu biran evvel çıkarılarak 
işletme sermayesi artırılsın. 

2. — idari bünye : Müessesede hemen he
men üç sene içinde memur, müstahdem ve işçi 
artışı olmamıştır. Ortalama 800 memur ve müs
tahdem ile, 11 000 civarında işçi çalıştırılmak
tadır. Bu istikrarlı durumu takdirle karşılar
ken, bir hususu ilgililerin dikkatine sunmayı 
lüzumlu ve zaruri bulmaktayım. Bu da kalifi
ye personel meselesidir. Bu mesele yalnız Ka
rabük Çelik Müesseselerinin veyahut da 
Kamu iktisadi Teşebbüslerinin meselesi değil
dir. Bu mesele Türkiye'nin meselesidir. Ancak, 
demir - çelik mevzuunda bu mesele daha da 
çok önem kazanmaktadır. Çünkü, dünya millet
lerinin hepsinde bu sektörde çalışan memur ve 
işçiler en aşağı 10 - 15 senelik tecrübeye sa
hiptirler. Bu itibarla mevcut ücret sistemleri 
dışında daha tesirli ve fabrikaların istihsal ve 
kârları ile alâkalı yeni bir ücret sistemini geti
rerek, yetişmiş elemanların diğer sektörlere 
kaymaları önlenmelidir. Ayrıca, bu sahada ile
ri memleketlere eleman göndererek, kurulacak 
demir - çelik fabrikalarında çalışacak ileri tek
noloji bilgisine sahip insan yetiştirilmesini tav
siyeye şayan bulmaktayız. 

Muhterem senatörler, yukarıda arz ettiğim 
hususlara ilâveten Karabük tesislerinin kapa
site, imâl ettiği mamuller, istihsal maliyetleri, 
marketing ve pazarlama gibi hususlara da de
ğinmeden geçemiyeceğim. 

Üzülerek hemen şunu ifade etmek isterim 
M, Karabük tesisleri bugün normal kapasite-

I lerinin altında çalışmaktadırlar. Böylesine dev 
bir müessesenin eksik kapasite ile çalışması 
Türk ekonomisi yönünden büyük kayıp demek
tir. Binaenaleyh, bütün teknik imkânlar kulla-

I nılarak tesislerin tam kapasite ile çalıştınlma-
I sı çareleri araştırılmalıdır. Bu araştırmalar 
I yapılırken, Türk teknisyenlerinden de fayda-

lanılmayı tavsiyeye şayan görmekteyiz. 
Diğer önemli olan bir husus da bugün Ka

rabük tesislerinde imalâtın % 40 ilâ % 50 sini 
inşaat sanayii için lüzumlu, yuvarlak ve küçük 
profilleri, % 30 - 35 istihsal malları üretimi 

I için lüzumlu yassı mamuller, % 10 - 15 ini ma
lana imalât sanayii için lüzumlu mamuller teş
kil etmektedir. Halbuki, bu imalât piramidinin 
Türkiye gerçeklerine göre, % 60 yassı mamul-

I 1er, % 30 makina çeliği, % 10 yuvarlak ve kü-
I çük profiller olması icabetmektedir. Temenni

miz odur ki, Karabük Demir ve Çelik tesisleri 
bu istikamette bir istihsale yönelsin. 

Ayrıca marketing ve pazarlama mevzuunda 
daha tatminkâr ve verimli çalışmalar yapılma
sını, imal edilen mamullerin beynelmilel piya-

I sa maliyet fiyatlarına uygun hale getirilmesi-
I ni; bunun için de tesislerin tam kapasite ile 

çalışmasını, kalifiye personel noksanlıklarının 
I giderilmesini, kullanılan kömür kalitesini iyi

leştirecek tedbirlerin aranmasını, çok uzaktan 
gelen cevherin demiryolu navlun ücretinin 
yüksekliği maliyete menfi tesir ettiğinden üc
retin düşürülmesi istikametinde gerekli teşeb
büslerin yapılmasını; Karabük Demir - Çelik, 
Ereğli Demir - Çelik, Makina ve Kimya En
düstrisi Kurumunun Kırıkkale Çelik Fabrika
sı ve özel sektörün yarı entegre tesisi Metaş'-
ın; Türkiye'nin hızla artan demir - çelik tale
bini göz önüne alarak bir koordinasyon içeri
sinde optimum kapasitelerine göre, itsihsale 
gitmelerini önemli ve gerekli bulmaktayım. 

Muhterem senatörler, şimdi de Divriği Ma
deni Müessesesi hakkındaki görüşlerimi arz 
edeceğim. 

Hepinizce malûm olduğu üzere Divriği Ma
denleri Müesseseleri Karabük Demir ve Çelik 
Fabrikalarına demir cevheri temin etmek mak-
sadiyle kurulmuş bir müessesedir. Sermayesi 
15 milyon Türk lirası olup, 1964 yılında 113 
memur ve 955 işçi, 1965 yılında 111 memur ve 

I 1 028 işçi, 1966 yılında 109 memur ve 990 işçi 
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çalıştırarak istihsal programlarını % 90 tahak
kuk ettirdiği halde, bilançosunu 1964 yılında 
2 151 000 lira zarar, 1965 yılında 1,9 milyon 
lira kâr, 1966 yılında ise 17 988 000 lira za
rarla kapatmıştır. Üretim safhalarındaki randı
man artışlarına rağmen, müessesenin zarar et
mesi, cevher üretim miktarının ana teşekkül 
olan Karabük Demir ve Çelik Müessesesinin 
ihtiyacına göre ayarlaması ve bu ihtiyacın da 
özellikle yüksek fırınlardaki arızalar dolayı-
siyle kapasitesinin çok altında kalmasından ve 
kısmen de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir
yolları işletmesince bâzı aylarda öngörülen 
miktarda cevher taşınamamasından ileri gel
miştir. 

Muhterem senatörler, bugün için yurdumu
zun bilinen yüksek kaliteli demir potansiyeli
nin 314 ü Sivas, Malatya, ve Kayseri illerinde 
toplanmaktadır. Bu itibarla bu havzanın mü
nasip bir yerinde cevher toplama ve zenginleş
tirme merkezi kurulmasını faydalı mütalâa et
mekteyiz. 

Sayın senatörler, A. P. Grupu adına Kara
bük Demir ve Çelik Fabrikaları ve Divriği ma
denleri Müessesesi hakkındaki görüşlerimi bu
rada bitirirken Yüce Senatoya saygılarımı arz 
erlerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Grupları adına söz alan İM sa
yın üye konuştular. Şimdi şahısları adına Sa
yın Hikmet ismen, buyurunuz. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sarfınazar ettiniz. Başka söz 

itsiyen var mı? Komisyon ve Hükümet de dâ
hil olmak üzere soruyorum, ayrı ayrı sormıya-
cağım. Söz istiyen var mı? Buyurunuz. Hükü
met adına Sayın Mehmet Turgut görüşüyor. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Bursa Milletvekili) — Yüce Senatonun değer
li üyeleri; bu müzakerelerin bir bütçe müza
keresi havasına bürünmesi, Hükümet olarak, 
bizim de o şekilde cevap vermek mecburiyeti
mizi ortaya koymaktadır. Bizim kanaatimiz bu 
müzakerelerin bütçe müzakereleri havasında 
olmamasıdır. Yalnız arkadaşlarımız burada büt
çe müzakereleri şeklinde konuştuğu için, müm
kün olduğu kadar kısa cevap vermeye çalışa
cağım. 

Evvelâ Zihni Betil arkadaşımın konuşmasına 
kısa kısa cevap vereceğim. 

Kaliteli çelik mevzuu, Karabük'ün mevzuu 
değildir, Makina Kimyanın mevzuudur ve Ma
lana Kimya kaliteli çelik yapmaktadır. 

Fiyat meselesi, bugünün meselesi değildir. 
Yer tesbitinden tutunuz da kullanılan cevhere 
göre değişir. O bakımdan fiyat meselesini kı
sa zamanda halletmek imkânına sahip değiliz. 
Gevherin Divriği'den geldiği, kömürün Zongul
dak'tan geldiği herkesçe malûdur. Bu şartlar 
altında fiytalarda yapılan düşürmeler çok az 
limitler içerisinde kalmaktadır. 

Özerklik meselesi, bir türlü meclislerimizde 
halledilemedi. özerklik hiçbir şekilde müessese
lerin başıboşluğu şeklinde anlaşılmamalıdır. 
Bütün mesele bu müesseselerin bizim iktida
rımız zamanında kâra mı zarara mı gittiği hu
zura mı huzursuzluğa mı gittiğidir. Müessese
ler kanun ölçülerinde ve iyi personelle çalışı
yorsa huzura gidecektir. Bu huzurun ölçüsü 
de kâr ve istihsaldir. Kâr ve istihsal rakamla
rını ortaya koyduğumuz zaman arkadaşlarımı
zın bütün iddiaları mesnetsiz kalacaktır. Kara
bük Demir ve Çelik Müesseselerinin yıldan yı
la ve devamlı şekilde kâr ettiği raporlarda 
mevcuttur, istihsal durumunu da ben huzuru
nuzda okumak isterim. 

Mayi maden olarak: 1964 yılında 401 bin 
ton istihsal olunmuş, 1965 te 425 bin tona çık
mış, 1966 da 484 bine çıkmış, 1967 yi okuyorum, 
yine artmıştır. Çünkü raporda yok. 

Çelik: 1964 te 405 bin tonmuş, 1965 te 428 
bin tona çıkmış, 1966 da 517 bin tona çıkmış. 

Hadde mamulleri: 1964 te 329 bin tonmuş, 
1965 te 388 bin tona çıkmış, 1966 da 413 bin 
ton olmuştur. 

A. P. li arkadaşımın ifade ettiği gibi üç yıl 
içerisinde memur sayısı aşağı - yukarı sabit kal
mış, işçi sayısı sabit kalmış, istihsal aşağı yuka
rı yılda bir evvelki yıla nisbetle yüzde 10 civa
rında artmış. Bu, bu müesseselerin başına gelen 
personelin ehliyetli olduğundan; bu, bu müesse
selerin daha huzurlu çalışmasından ileri gelmiş
tir. Bunun başka türlü ifadesi mevcudolamaz. 

Kaliteli personel meselesinde, biz de arka
daşlarımızla aynı kanaatteyiz. 440 sayılı Ka
nunun öyle bir maddesi var ki, hakikaten çıka
rılmış, ama tatbik imkânı yok; kârlılık ve ve
rimlilik esasına göre şu yapılır, bu yapılır, de-
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niyor. Kârlılık ve verimlilik esasını tesbit et
mek için hiçbir kıstas yoktur. Kârlılık ve ve
rimlilikte umum müdürden bekçiye kadar her
kesin hissesini tesbit etmek her halde imkân
sız olan hirşeydir. O bakımdan 440 in şu mad
desi tatbik edilmiyor, bu maddesi tatbik edil
miyor şeklindeki iddiaları iyi değerlendirmek 
mecburiyetindeyiz. 440 iktidarımız tarafından 
biraz da tatbikattaki güçlükleri, tatbikattaki 
imkânsızlıkları da nazarı itibara alınarak ye
niden gözden geçirilmiştir ve bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi için hazırlıklar yapılmakta
dır. 

Bu müesesselerden personelin kaçtığı bir 
vakıadır. Bunun önüne geçmek de, hattâ müm
kün değildir diyeceğim ama, kolay değildir. 
Türkiye'de hususi teşebbüs inkişaf ettiği müd
detçe bu müesseseler bir mektep rolünü oyna
maya devam edecektir. Bütün mesele, bu mü
esseselerde de randımanı düşürmeden, istihsali 
düşürmeden müesseseleri yürütebilmektir. Tah
min ediyorum ki, iktidarımız zamanında mües
seseler bu yol üzerindedir. 

Ereğli Demir ve Çelik mevzuunda arkada
şımızın söyledikleri varit değildir. Ereğli De
mir - çelik 1965 yılında ilk defa istihsale geç
miştir ve hesapları çıkarılmamıştır, bir tecrü
be yılı olduğu için. 1966 yılında 16 milyon za
rar etmiştir, her kurulan yeni tesisde bu şe
kildeki zarar mümkündür. Ama, 1967 yılında 
52 milyon kâr etmiştir, 1968 yılında 100 mil
yonun üzerinde kâr edecektir. Bu gösteriyor 
ki, yürünen yol doğru yoldur ve tatbikat iyi 
işlemektedir. Saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan da görüşmüş ol
dular. Söz istiyen başka üye? Sayın Tunçka-
nat, buyurunuz. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — 
Sayın senatörler, bendeniz bu konu üzerinde 
pek söz almak niyetinde değildim. Fakat, Sa
yın Bakanın özel teşebbüs geliştikçe bu kamu 
devlet teşebbüslerindeki personel tutmanın 
mümkün olmadığını beyan etmeleri üzerine söz 
almış bulunuyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Ereğli De
mir - Çelik devamlı surette Karabük'ten insan 
çekiyor. Sebebi, daha yüksek ücret vermesidir. 
Ereğli Demir - Çelik gerçekte bir özel teşebbüs 
değildir, muhterem arkadaşlarım. Devlet eliy

le kurulmuş, sermayesinin büyük bir kısmı, ek
seriyeti, hemen hemen tamamına yakın bir kıs
mı devlet tarafından verilmiştir, hissedarları 
ortadadır. Fakat, orası yüksek ücret verir, 
özel teşebbüs namı altında. Çünkü, devletin 
oraya pek gücü yetmez, özel bir idare tarzı 
kurulmuştur. Ve buradaki insanlar 18 bin li
raya yakın maaş alır. Bizimkiler yani, devlet 
teşebbüclerindekiler ise 2 500 lira üzerinden 
bir adım yukarıya çıkamazlar. Bu son kurulan 
Karadenizdeki bakır kompleksleri için de ta
yin edilen müdür 18 bin liraya tâyin edilmiştir. 
Elbette ki, bu arkadaşı iktisadi Devlet Teşeb
büslerinde tutamazsınız. Onun da hissedarları 
kimdir? Yine devlettir. Etibank, bu sadece özel 
teşebbüsçülük oyunu oynamaktır. Ve bunu dev
let bilerek yapmaktadır ve kasden yapmakta
dır, benim şahsi kanaatime göre. Çünkü serma
yesinin büyük bir kısmı devletin olan yine Eti-
bank öbür tarafın büyük ortağıdır, oradaki 
müdürü 18 bin lira almaktadır, diğerleri de ay
nı şekilde ona mümasil, öbür taraf 2 500 lira. 
Olmaz böyle şey. Bu dengesizliğe Hükümet 
bilhassa bir çare bulmalıdır. Ve bunu da özel 
teşebbüs, devlet teşebbüsü şeklinde bu şekilde 
gerçek dışı beyanlarla ortaya atmamalıdır. Al
tında yatan ne ise onu bilelim ve bu nedenler
le gerçek sebebi izale etmeye çalışalım. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 

(Bursa Milletvekili) — Değerli Senato üyele
ri, Hükümetin mensupları burada hiçbir gün 
gerçek dışı beyanda bulunmamışlardır, bun
dan sonra da bulunmıyacaklardır. Yalnız bu
raya çıkan arkadaşlarımız bilmeden, tetkik et
meden, tahkikatım yapmadan gerçek dışı be
yanlarda bulunmaktadırlar. 

Madde bir : Ereğli Demir - Çelik ile, Karar 
bük Demir - Çelik arasında bir mukavele var
dır. Karabük Demir - Çelikten, Ereğli Demir -
Çelike adam gitmez. Bunu iddia eden arkada
şım bilmeden, tetkikat yapmadan gerçek dışı 
beyanda bulunmuştur. 

Madde 2. — Ereğli demir - çelikte 18 bin 
lira maaş alan hiçbir kimse yoktur, saygı ile 
arz ederim. 

BAŞKAN — Grup adına esas hakkında bu
yurun Sayın Betil. 
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C. H. P. GRUPU ADINA ZİHNİ BETİL 
(Tokat) — Muhterem arkadaşlar, müzakereyi 
uzatmak istemiyorum, müzakereyi münakaşa 
havasına sokmak da istemiyorum. Yalnız bir 
husus üzerinde önemli olduğu için kısaca dur
makla yetineceğim. Sayın Bakan buyururlar 
ki, demir cevheri Divriği'den gelirse, kömür de 
Zonguldak'tan gelirse, Ereğli'den gelirse elbet
te istihsal maliyeti yüksek olur, istihsal maliye
ti yüksek olunca, fiyatlar da yüksek olur. Doğ
ru, uzak mesafelerden getirildiği takdirde ham
maddeler çeşitli faktörlerle maliyete tesir eder, 
maliyet yükselir. Ama, maliyet yükselince fi
yatın da yükselmesi tabiîdir. Yalnız burada 
önemli olan husus şudur: Biz sanayileşme ham
lesi yapıyoruz. Bu isabetli bir karardır ve bu 
hamleyi ne kadar kısa zamanda, ne kadar ba
şarılı hale getirirsek, alınmış isabetli karan o 
ölçüde alkışlamaklığımız gerekir. Ancak bu 
konu için alınmış himaye tedbirlerdui de göz 
önünde bulundurmaklığımız gerekir. 

Türkiye Demir ve Çelik işletmelerinin imal 
ettiği malların, ithalini önleyici tedbirler alır
sak, maliyeti ne olursa olsun, 440 sayılı Kanu
na göre, fiyat tesbitinde kendisini serbest bıra
kırsak, elbette kân yükselir kolay bir şey. 
Çünkü dünya piyasasının fiyatlarına göre ay
nı mamulleri ithal etmeyi önleme, sanayimizin 
gelişmesi için bir tedbir olarak yetkimiz dahi
lindedir. Bu yetkimizi kullanıyoruz, o tedbiri 
alıyoruz. O halde yerli mamullerimizi dünya pi
yasasındaki fiyatların rekabetinden kurtarma 
imkânımız var. Maliyetimiz çeşitli faktörlerle 
yüksek olabilir. Ama maliyet bedeli üzerinden 
ekliyeoeğimiz kâr haddini yüksek tuttuğumuz 
takdirde, kârı daha yüksek rakamlara çıkar
mak da mümkündür, mesele, maliyeti mümkün 
olduğu kadar aza indirme çaba ve gayreti için
de miyiz? Mesele burada. 

ikinci mesele; maliyeti mümkün olduğu ka
dar aza indirme çabasını gösterirken, mâkul 
bir kâr ile yetinme insafını da göstermekte mi
yiz, tedbirini almakta mıyız? Yoksa ithalini 
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önle, yetkini kullan, neye mal olursa olsun, 
maliyet fiyatı üzerine mâkul sayılmayan bir 
kâr haddi ekle. Bütün müesseseleri bu meka
nizma ile son derece kârlı hale getirmek müm
kün. Ama, bu bir başarı mıdır, değil midir? 
Kanaatimizce maliyeti düşürme gayreti tat
min edici sonuçlar vermediği için, maliyet fiya
tına eklenen kâr haddini mâkul tutma çabası 
göstermedikçe sadece bilançoların gösterdiği 
netice hesaplarının gösterdiği kâr başarı işa
reti ve delili sayılmaz. Şimdi aynı konuyu 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları için de söy
leriz. Mümasil fabrikalar; işçilik ücreti o ülke
lerde daha fazla olduğu, işçilere daha geniş öl
çüde sosyal haklar tanındığı halde, bizden da
ha ucuza mal ediyor. Bizim tesbit ettiğimiz 
fiyattan çok ucuza satabiliyor. Binaenaleyh, 
Ereğli demir ve çeliğin bilânçosundaM kâr da 
Ereğli demir ve çelik tesisinin memleketimiz 
için kârlı, verimli, düşündüğümüz arzu ettiği
miz derecede faydalı, yararlı olduğu sonucunu 
çıkarmaz. Sayın Bakanın 1965 yılındaki üreti
min 1964 e nazaran, 1966 yılındaki üretimin 
1965 e nazaran daha fazla olduğunu ve bunun 
basan işareti ve delili sayıldığı hakkındaki gö
rüşüne aynen iştirak ediyorum. Görüş isabetli 
bir görüştür. Yalmz, kârlılık maliyet, maliyeti 
ucuza mal etme çabası olmadıkça, mâkul kâr 
üzerinde durmadıkça ve Ortak Pazar konu
su da göz önünde bulundurulmak suretiyle, dün
ya piyasasındaki fiyatlara yaklaşma yönünden 
göstermiş olduğunuz gayretleri hızlan dırmadık-
ça bilançodaki kârlar basarı işareti sayılmaz. 
Sırf bunu arz etmek için söz aldım. 

BAŞKAN — Söz istiyen başka sayın üye? 
Yok. Bu konu ile ilgili müzakereler burada bit
miştir. Sırasiyle okutup oylarınıza arz edece
ğim. 

XI - TÜRKİYE DEMİR ÇELİK İSLETME
LERİ : 

BAŞKAN — Şimdi Türkiye Demir ve Çelik 
işletmelerinin önce kâr - zarar hesabım, sonra 
bilançolarını tasviplerinize sunacağım. 

— 281 -
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ZÎMME: 

Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri 1964 yılı kâr ve zarar hesabı 

Lira E. MATLUP Lira K. 

I - Satış sararları 45 399 296 35 
II - Satış vergi ve masrafları 72 775 665 38 

III - Verilen faiz ve komüsyon-

I - Satış kârları 176 299 116 51 
II - Alman faiz ve komüsyon-

lar 1 954 112 17 
lar 20 404 592 13 III - Muhtelif kârlar 10 217 923 89 

IV - ilk masraflar amortismanı 59 300 — IV - Müesseseler kârları ve isti-
V - işlenmiyen makinalar amor

tismanı 7 047 435 96 
VI - Muhtelif masraf ve zarar

lar 21 192 522 41 

Yekûn 
VII - Safi kâr 

Genel yekûn 189 011 797 39 

raklerimiz 

166 878 812 23 
22 132 985 16 Zarar 

Yekûn 

540 044 82 

189 011 797 39 

Genel yekûn 189 011 797 39 

BAŞKAN — 1964 yılı Türkiye Demir ve 

Çelik işletmeleri kâr - zarar hesabını tasviple

rinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler. 
Kabul edilmiştir. 

1964 bilançosunu okuyoruz. 

Türlüye Demir ve Çelik işletmeleri 1964 yılı Bilançosu 

AKTİF Lirî K. 

17 222 887 09 I - ödenmemiş sermaye 
II - Mües. ve Teşeb. Ol. 

Serma. 
III - Sabit kıymetler 
IV - iştirakler 
V - Mütedavil kıymetler 331 231 453 03 

VI - Sair aktifler 47 000 763 78 
VII - İlk tesis masrafları 181 532 89 

VIII - Zarar — 

15 000 000 
957 327 049 67 
154 875 000 

Toplanı 1 522 838 691 46 
Nâzım hesaplar 1 258 730 445 47 

Genel torrtam 2 781 569 136 93 

PASİF 

I - Sermaye 
II - İhtiyatlar 

III - Karşılıklar 
IV - Alacaklılar 
V - ödenecek senetler 

VI - Emanet paralar 
VII - Sair pasifler 

VIII - Kâr 

Toplam 
IX - Nâzım hesaplar 

Lira K. 

400 000 000 
86 413 097 83 
27 045 664 99 
850 446 668 72 

70 214 131 81 
23 741 348 12 
64 972 779 99 

1 522 838 691 46 
1 258 730 445 47 

Genel toplam 2 781 569 136 93 

282 — 



C. Senatosu B : 69 15 . 10 . 1968 O : 1 

BAŞKAN — Türddye Demir ve Çelik İşletmelerinin 1964 yılı bilançosunu okunduğu veçlıile 
tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul (edilmiştir. 

1965 yılına geçiyoruz. 

Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri 1965 yılı kâr ve zarar hesabı 

ZİMMET Lira K. MATLUP Lira K. 

I - Satış zararları 36 342 668 03 
II - Satış vergi ve masrafları 92 569 213 42 

III - Verilen faiz ve Ikomüs-

I - Satış kârları 
II - Alınan faiz ve \komüs-

yonlar 
yomlar 28 878 323 57 III - Muhtelif kârlar 

197 818 655 32 

1 442 891 26 
10 858 230 57 

IV - ilk tesis masrafları amor
tismanı 59 182 14 

V - işlemiyen makinalar amor
tismanı 12 853 464 70 

VI - Muhtelif masraf lar ve za
rarlar 14 651 679 91 

IV - Müesseseler ve iştirakleri
miz kârları 638 286 82 

VII - Safi kâr 
Toplam 185 354 531 77 

25 403 532 20 V - Zarar 
Toplam 210 758 063 97 

Genel toplam 210 758 063 97 Genel toplam 210 758 063 97 

BAŞKAN — Türkiye Demir ve Çelik işletmelerinin 1965 yılı kâr ve zarar hesabını tasvipleri
nize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1965 yılı bilançosunu lokutuyorum. 

Türkiye Demir ve Çelik işlet meleri 1965 yılı bilançosu 

AKTİF 

I - Ödenmemiş sermaye 
II - Mües. ve Teşeb. Taih. 

Ol. iSerma. 
III - Sabit (kıymetler 
IV - iştirakler 
V - Mütedavil kıymetler 

VI - Sair aktifler 
VII - ilk tesis masrafları 

Toplam 
Lira 

17 222 887 

15 000 000 
1 039 796 523 

154 250 000 
371 414 795 

66 017 050 
122 350 

K. 

09 

55 

06 
33 
75 

PASİF 

I 
II 

III 
IV • 
V 

VI 
VII -

VIII -

- Sermaye 
- ihtiyatlar 

- Karşılıklar 
• Alacaklar 
- Ödenecek senetler 
• Emanet paralar 
• Sair pasifler 
Kâr 

Toplam 
Lira 

400 000 000 
86 419 097 

34 508 609 
947 686 548 
77 872 981 
77 872 981 
26 961 057 
90 376 312 

K. 

83 

01 
43 
57 
57 
75 
19 

Toplam 1 663 823 606 78 Toplam 1 663 823 606 78 
VIII - Zarar 1213 450 879 08 IX - Nâzım hesaplar 1213 450 879 08 

IX - Nâzım hesaplar 

Genel toplam 2 877 274 485 86 Genel toplam 2 877 274 485 86 

283 — 
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BAŞKAN — Türkiye Demir ve Çelik işletmeleıi 1965 yılı bilançosunu tasviplerinize sunuyorum; 
Kabul edenler,.. Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

ZİMMET 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri 1966 yılı kâr ve zarar hesabı 

Lira K. MATLUP Lira K. 

I - Satış zararları 34 881 497 95 
II - Satış vergi ve masrafları 89 544 253 36 
III - Verilen faiz ve komüs-

yonlar 33 423 998 72 
IV - İlk tesis masrafları 

amortismanı 59 300 — 
V - İşlemiyei makinalar 17 909 253 40 

VI - Muhtelif masraf ve za
rarlar 7 281 809 58 

I - Satış kârları 210 283 54-5 10 
II - Alınan faiz ve komüs-

yonlar 1 004 581 42 
III - Muhtelif kârlar 22 130 172 31 
IV - Müesseseler ve iştirak

ler kârları 589 303 50 

Toplam 234 037 877 33 
V - Zarar 

Toplam 183 100 113 01 Genel toplam 234 037 877 33 
VII - Safi kâr 50 936 764 32 

Genel toplam 234 037 877 33 esabmı tasviplerinize sunuyorum; kabul edenler... 

BAŞKAN —- işletmenin 1966 yılı kâr - zarar h 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

198S yılı bilançosunu okuyoruz. 

AKTİF 

Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri 1966 yılı bilançosu 

Lira K. PASİF 

I - ödenmemiş sermaye 
II - Mües. ve Teseb. Tan. Ol. 

Seram. 
III - Sabit kıymetler 
IV - iştirakler 
V - Mütedavil kıymetler 
VI - Sair aktifler 

VII - ilk tesis masrafları 
VIII - Zarar 

15 000 000 
1 031 231 862 84 

154 250 000 
485 074 092 96 
48 484 505 29 

63 050 75 

I - Sermaye 
II - İhtiyatlar 
III - Karşılıklar 
IV - Alacaklılar 
V - Ödenecek senetler 

VI - Emanet paralar 
VII - Sair pasifler 

VIII - Kâr 

Lira K, 

09 
400 000 000 
118 602 395 
34 755 058 83 

1 016 593 724 15 
87 496 719 43 
25 717 852 17 
50 937 764 32 

Toplam 1 734 103 511 84 Toplam 1 734 103 511 84 
IX - Nâzım hesaplar 1 435 706 391 72 IX - Nâzım hesaplar 1 435 706 391 72 

Genel toplam 3 169 809 903 56 Genel toplam 3 169 809 903 56 

— 284 
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BAŞKAN — işletmenin 1966 yılı bilançosunu tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

A) Divriği Madenleri Müessesesi : 

BAŞKAN — Şimdi, Divriği Madenleri Müessesesinin kâr, zarar hesapları ile bilançolarını tas
viplerinize sunacağım. 

BORÇ 

Divriği Madenleri Müessesesi 1964 yılı kâr ve zarar hesabı 

Lira K. ALACAK 

I - Satış vergi ve giderleri 
II - Verilen faiz ve komüs-

yonlar 
III - ilk tesis giderleri 

amortismanı 
IV - işlemiyen makinalar 

amortismanı 
V - Muhtelif toayıplar 

690 607 77 

1 341 169 85 

6 054 69 

1 317 134 97 
416 236 91 

Toplam 3 711 204 19 

BAŞKAN — Bilançosunu da okutuyorum. 

I - Satış kârları 
II - Alman faiz ve komüs-

yonlar 
III - Muhtelif kârlar 
IV - Zarar 

Toplam 

Lira K. 

1 142 728 25 

69 851 62 
407 437 21 

2 151 187 11 

3 771 204 19 

AKTİF 

Divriği Madenleri Müessesesi 1964 yılı bilançosu 

Lira K. PASİF Lira K. 

I 
I I 

I I I • 
IV -

V • 

- Sabit kıymetler 
- Döner kıymetler 
. Diğer aktifler 

i lk tesis giderleri 
• Zarar 

Toplam 
Nâzım hesaplar 

Genel toplam 

19 830 520 
19 103 935 

123 983 
3 167 012 
2 151 187 

44 376 639 
33 593 993 

77 970 632 

71 
52 
26 
93 
11 

53 
10 

63 

I 
I I 

III • 
IV -

V • 

VI • 
VII -

- Sermaye 
- ihtiyatlar 
- Karşılıklar 
• Alacaklılar 
- Emanet paralar 
• Sair pasifler 

Kâr (1963 yılı) 

Toplam 
Nâzım hesaplar 

Genel toplam 

15 000 000 
2 160 881 

12 759 
26 392 806 

505 008 
213 052 

92 130 

44 376 639 
33 593 993 

77 970 632 

22 
93 
70 
38 
60 
70 

53 
10 

63 

BAŞKAN — 2 151 187,11 kuruştan ibaret olan zarar da bilançonun genel toplamı içinde ol
mak üzere müessesenin 1964 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesabını birlikte oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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BORÇ 

Divriği Madenleri Müessesesi 1965 yılı kâr ve zarar hesabı 

Lira E. ALACAK 

I - Satış vergi ve giderleri 
II - Verilen faiz ve komüs-

yanlar 
III - ilk tesis ve giderleri 

amortismanı 
IV - işlemiyen rnakinalar 

amortismanı 
V - Muhtelif kayıplar 

VI - Kâr 

1 329 783 03 

1 243 867 06 

6 452 47 

417 435 99 
143 343 18 

1 948 407 21 

I - Satış kârları 
II - Alınan faiz ve komüs-

yonlar 
III - Muhtelif kârlar 

Lira K. 
4 772 627 42 

72 186 59 
244 474 93 

Toplam 5 089 288 94 Toplam 5 089 288 94 

BAŞKAN — Bilançoyu da okutuyorum. 

Divriği Madenleri Müessesesi 1965 yılı bilançosu 

AKTİF 

I - Sabit (kıymetler 
II - Döner kıymetler 

III - Diğer aktifler 
IV - İlk tesis giderleri 
V - Zarar 

Toplam 
Nâzım hesaplar 

Genel toplam 

Lira K. 

17 257 466 71 
19 206 912 66 

139 690 11 
11 548 046 48 
2 151 187 11 

40 303 313 07 
37 904 614 48 

78 207 927 55 

PASİF 

I - Sermaye 
II - Yedek akçeler 

III - Karşılıklar 
IV - Alacaklılar 
V - Emanet paralar 

VI - Diğer pasifler 
VII - Kâr 

Lira K. 
155 000 000 
2 160 881 22 

14 374 
20 220 527 42 

641 409 07 
225 583 45 

2 040 537 91 

Toplam 40 303 313 07 
Nâzım hesaplar 37 904 614 48 

Genel toplam 78 207 927 55 

BAŞKAN — 2 151 187,11 kuruş olan zarar da bilançonun genel toplamı içerisinde olmak kaydiy-
le müessesenin 1965 yılı bilançosunu ve kâr zarar hesabını okunmuş olduğu veçhile tasviplerinize 
sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

286 — 
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ZİMMET 

Divriği Madenleri Müessesesi 1966 yılı kâr ve zarar hesabı 

Lira K. MATLUP Lira K. 

I - Satış vergi, ve giderleri 1 061 840 41 I - Satış kârları 2 310 090 15 
II - Verilen faiz ve ko-

müsyonlar 1 150 896 09 II Alman faiz ve komüsyonlar 72 656 90 
III - ilk tesis giderleri 

amortismanı 
IV - İşîemyen makinalar 

amortismanı 
V - Muhtelif zararlar 

VI - Kâr 

1 494 73 III - Muhtelif karlar 

336 568 68 IV - Zarar 
186 850 67 

Toplam 2 737 650 58 

336 914 76 

17 988 77 

Toplam 2 737 650 58 

BAŞKAN — Bilançoyu da okutuyorum. 

Divriği Madenleri Mü3ssesi 1966 yılı bilançosu 

AKTİF Lira K. PASİF 

Genel toplam 70 812 097 17 

Lira K. 

I 
II 

III 
IV -
V 

- Sabit kıymetler 
- Döner kıymetler 
- Diğer aktifler 

İlk tesis giderleri 
- Zarar 

Gecen seneden müdev-
ver zarar 
Bilanço devresi sararı 

Toplam 
Nâzım hesaplar 

15 
20 

665 644 
425 876 
184 625 
759 608 
220 768 

202 779 
17 988 

37 256 524 
33 555 572 

96 
97 
12 
88 
67 

90 
77 

60 
57 

I • 

II 
III -
IV -
V -

VI -
VII 

- Sermaye 
• Yedek akçeler 

Karşılıklar 
Alacaklılar 
Emanet paralar 
D\ğer pasifler 

- Kâr 

Nâzım, hesaplar 
Toplam 

15 000 000 
2 202 570 

46 865 
18 817 315 

824 804 
364 969 

" • ' " ' 

37 256 524 
33 555 572 

— 
07 
08 
46 
26 
73 

60 
57 

Genel toplam 70 812 097 17 

BAŞKAN — Geçen seneden müdevver 202 779,90 kuruş ile bilanço devresi zararı olan 
17 988,77 kuruş da bilançonun genel toplamı içinde olmak kaydiyle müessesenin 1966 yılı kâr ve 
zarar hesabiyle bilançosunu okunmuş olduğu veçhile oylarınıza sunuyorum; kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

— 287 



C. Senatosu B : 69 15 . 10 . 1968 0 : 1 

B) Maden Hurdacılığı T. A. Ş. (Tasfiye 
halinde) 

BAŞKAN — Tasfiye halinde bulunan Ma
den Hurdacılığı Türk Anonim Şirketinin iki 
numaralı ekte yazılı netice hesaplarını ıttıla
ınıza sunacağım. 

1964 : 2 206 452,34 kâr. 
BAŞKAN — Ittılaınıza sunulmuştur. 
1965 : 1 862 139,15 kâr. 
BAŞKAN — Ittılaınıza sunulmuştur. 
1966 : 955 451,86 kâr. 
BAŞKAN — Ittılaınıza sunulmuştur. 
1963 yılına ait bir rakam burada okun

madı. Bu tasfiye halinde olduğu için 1964 
yılında çıkarılan ikinci bilanço mudur okunan? 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU BAŞKANI AHMET KARA-
YİĞÎT (Afyon Karahisar) — Efendim, 1964 te 
tasfiyeye girdiği için ikinci bilanço bir tek 
bilanço halinde çıkmıştır. 

BAŞKAN — Hayır, şunu sormak istiyorum. 
19'63 te 990 497,75 liralık bir rakam var, bu
nu okutmadık, okumadı arkadaşımız. Bu cet
velde göründüğüne güre bil mânası olsa ge
rek diye sordum. Okunacak mı idi efendim. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KO
MİSYONU BAŞKANI AHMET KARAYİĞİT 
(Afyon Karahisar) — Okunması lâzım. 

BAŞKAN — Okunması lâzım olduğuna göre 
ben okudum, bilgilerinize sunuldu. 

Şimdi Sümerbanka geçiyoruz. 

XII - SÜMERBANK VE İŞTİRAKLERİ : 

A) Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesi 
B) Sümerbank Merinos Yünlü Sanayii 

Müessesesi 
C) Sümerbank Bakırköy Pamuklu Sanayii 

Müessesesi 
Ç) Sümerbank Ereğli Pamuklu Sanayii 

Müessesesi 
D) Sümerbank Kayseri Pamuklu Sanayii 

Müessesesi 
E) Sümerbank Malatya Pamuklu Sanayii 

Müessesesi 
F) Sümerbank İzmir Basma Sanayii Mües

sesesi 
G) Sümerbank Nazilli Basma Sanayii Mü

essesesi 

H) Sümerbank Taşköprü Kendir Sanayii 
Müessesesi 

t) Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi 
J) Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura 

Sanayii Müessesesi 
K) Sümerbank Gemlik Suni İpek ve Vis

koz Mamulleri (Sungipek) Sanayii Müessesesi 
L) Sümerbank Sivas Çimento Sanayii Mü

essesesi 
M) Sümerbank Ate§ Tuğlası Sanayii Mü

essesesi 
N) Sümerbank Kütahya Keramik Sanayii 

Müessesesi 
0) Sümerbank Yıldız Porselen Sanayii 

Müessesesi 
Ö) Sümerbank Pamuk Satmalına ve Çırçır 

Fabrikaları Müessesesi (Yalnız 1965 - 1966) 
P) Sümerbank Halıcılık Müessesesi (Yal

nız 1966) 
R) Sümerbank (Teşekkül Merkezi) 
a) Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii 

T. A. §. 
b) Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma Sa

nayii T. A. S. 
c) Manisa Pamuklu Mensucat T. A. S. 
ç) Karaman İplik ve Pamuklu Mensucat 

T. A. Ş. (Montaj halinde) 
d) Nevşehir Pamuklu Dokuma Sanayii 

A. Ş. (Montaj halinde) 
e) Adıyaman Pamuklu Dokuma Sanayii 

T. A. §. 
f) Eskişehir Basma Sanayii T. A. Ş. ('Tas

fiye halinde) 
g) M ar aş Pamuklu Dokuma Sanayii T. A. Ş. 

(Tasfiye halinde) 
h) Suni Tahta Sanayii T. A. S. 
i) Ordu Soya Sanayii A. Ş. (Tasfiye ha

linde) 
j) Salihli Palamut ve Valcks Sanayii A. Ş. 
k) Çanakkale Palamut ve Valeks Sanayii 

A. S. (Tasfiye halinde) 
1) İçel Selüloz ve Kâğıt Sanayii A. Ş. 

(Tasfiye halinde) 
m) Porselen ve Çini Fabrikaları Ltd. Ş. 
n) Türkiye Yapağı ve Tiftik A. Ş. 
Birleşimin kapanışı. 

BAŞKAN — Gündemin diğer maddesine 
geçiyoruz: Sümerbank Yünlü Sanayi Müesse
sesi. Şimdi müessesenin bir teşekkül merkezi, 
ana merkezi var. Bir de bağlı müesseseleri var. 
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Camia üzerinde görüşme yapacağız, oylamaları 
tek tek yapacağız. Şimdi C. H. P. grupu is bö
lümü içerisinde söz istemiştir. Bir kısım mü
esseseler üzerinde, Sümerbank'ın bir kısım mü
esseseleri üzerinde Sayın Ali Şakir Ağanoğlu 
ve diğer kısımları üzerinde de Sayın Salim Ha-
zerdağlı ve Sayın Barutçuoğlu görüşeceklerdir. 
Sıra Sayın Ali Şakir Ağanoğlu 'nundur. 

Bu konuda söz alan diğer sayın üyeler A. P. 
Grupu adına Sayın Celâlettin Coşkun Sümer-
bank camiası üzerinde görüşecektir, şahsı adı
na da Sayın Hikmet ismen söz istemiş bulun
maktadırlar, bilgilerinize sunulur. Buyurun 
(Sayın Ali Şakir Ağanoğlu. 

C. H. P. GRUPU ADINA ALİ ŞAKİR 
AĞANOĞLU (Trabzon) —Sayın Başkan, Cum-
uhriyet Senatosunun sayın üyeleri; Sümer -
bank'a bağlı müesseseleri kül halinde müta
lâa ederek bir netice çıkarmak daha isabetli 
olurdu. Bendeniz, bir kısmını ele alacağım. Bel
ki bunların çalışmalarının muhassalasmı ifade 
ederken tam gerçeği ifade etmemiş olacağım. 

inceleme konusu olarak Yünlü Sanayi Mü
essesesi, Merinos Yünlü Sanayi Müessesesi, Ba
kırköy Pamuklu, Ereğli Pamuklu, Kayseri Pa
muklu, Malatya Pamuklu müesseseleri, izmir 
Basma, Nazilli Basma müesseseleri, Kendir Sa
nayii Müessesesi ve 1966 da faaliyet göstermiş 
olan Halıcılık Sanayi müessesesini inceliyeceğiz. 

1964 - 1965 - 1966 yılları 440 sayılı Kanu
nun yürürlüğe girdikten sonraki faaliyet yılla
rıdır. Bu kuruluşların özel teşebbüsler gi
bi kârlılık esasına göre kendi imkânla
rını en iyi tarzda kullanarak kâr sağla
mak anlayışına göre çalışmaları gereken 
kendi imkânlannı en iyi tarzda kullanarak kâr 
sağlamak anlayışına göre çalışmaları gereken 
yıllardır. Kâr sağlıyacaklar, yılkk kârlarından 
yaratacakları fonlarla bünyelerini yenileme ve 
ıslah etme yoluna gireceklerdir. Yeni yatırım
lar yapacaklardır, sanayileşme gayretlerimizde 
yeni merhaleler kat edeceklerdir. 440 sayılı 
Kanım bu yolda, bu işletmelerimiz için yeni bir 
anlayış getirmiştir. Yalnız, kanunun yeterli 
olmadığını, noksan bulunduğunu ifade etmek 
zorundayım. Aşağıda ayrıca bu husustaki gö
rüşlerimizi arz edeceğiz. Bu sanayi îaıruluşların 
üç yıl içerisinde sağladıkları neticeleri, mevcut 
rakamlarla değerlendirmek ve bu rakamlardan 

bir sonuç çıkarmaya çalışmak kanaatimizce isa
betli bir hareket olmıyacaktır. Gerçekte bir 
sınai işletmenin rantabilitesi, yıllık kârının öz 
kaynaklarına nisbet edilmesiyle hesabedilir. in
celeme konusu yaptığımız bu on işletmenin öz 
varlıkları toplamı, kârlan toplamı ve rantabilite 
nisbetleri şöyle görünüyor. 1964 te öz varlık
ları toplamı 436 milyon küsur bin. Kâr 22 mil
yon küsur, rantabilite % 5. 1965 te öz varlık 
460 milyon, kâr 36 milyon küsur, rantabilite 
% 8. 1966 da öz varlık 665 milyon, kâr 88 mil
yon küsur, rantabilite % 13 ün üstünde, Bu 
rakamlar yıldan yıla işletmelerin rantabilitesi-
nin arttığını gösteriyor, içlerinde zarar eden 
bir kaçı var. Fakat heyeti umıımiyesinin muhas-
salası çalışmaların yıldan yıla daha verimli, da
ha başarılı olduğunu gösteriyor. Yalnız yukar
da arz ettiğimiz gibi, rakamlardan kesin bir 
sonuç çıkarmak isabetli bir hareket olmıyacak
tır. Çünkü incelemekte olduğumuz bu müesse
selerin öz varlıkları içersinde yer almış olan 
sermayeleri, özellikle sabit tesisleri eski rayice 
göre ifade edilmektedir. Bu müesseselerin çoğu 
ikinci Dünya Savaşından evvel 1938 den, 1939 
dan evvel kurulmuş müesseselerdir. Hâlâ def
ter kayıtlarında sermayeleri sabit tesisleri eski 
para rayici üzerinden tesbit edilmiştir. Bunların 
bir kısmı amorti edilmiştir. Birtakım yeni te
sisler de ilâve edilmiştir. Fakat Türk parasının 
ikinci Dünya Savaşından sonra iki defa kıymet 
değişikliğine uğramış olması; biri 1946 da, di
ğeri 1958 de iki defa ve önemli nisbetlerde de
valüasyona gitmiş olmamız, bugün bu müesse
selerin defter kayıtlarmdaki rakamlara göre 
rantabilitelerini hesabetmek bizi bir yanlış 
yola sevk eder, Çünkü Merinos Fabrikasının 
sermayesine bakıyoruz. Gayet mütevazi rakam
lar, o rakamlarla bugün arsasını almak mümkün 
değildir. Sonra bugünün rayicine göre paramı
zın bugünkü iştira gücüne göre kârını o eski 
rakamlarla mukayese ediyoruz. Evalüe etmek, 
yani kuruluşların, sabit tesislerini, bütün kıy
metlerini günün rayicine göre değerlendirmek 
yoluna gidilirse rantabilite çok daha düşük nis-
betler olacaktır ki, bu tabiî bizi bu Devlet işlet
melerinin çok daha ciddî çalışmalarını, çok da
ha iyi netice almaları hususunda düşünmeye sevk 
eder. Ancak iktisadi Devlet işletmelerimiz sa
dece iktisadi, malî balamdan rantabiliteleri ile 
bunları değerlendirmeye kalkışmakta isabetli 
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bir hareket olmaz. Sosyal, kültürel hizmetlerini 
çok daha önemle belirtmeye ve kabul etmeye 
mecburuz. Bu sanayi kuruluşları içersinde bir 
kısmı Cumhuriyetten evvelki devirden Osmanlı 
Devletinden intikal etmişlerdir. Feshane fabri
kası, Hereke fabrikası, Bakırköy Pamuklu fab
rikası gibi. Osmanlı imparatorluğunun son de
virlerinde kısır imkânlara rağmen başta Ordu 
olmak üzere memleketin birtakım zaruri ihti
yaçlarına cevap verecek sanayi teşebbüslerini 
kurmayı o zamanki Devlet adanılan düşünmüş
ler ve yapabildikleri kadar bir kısım işleri yap
mışlardır. Bu arada Beykoz Deri Fabrikasını 
da zikretmek lâzım. Seyri Sefain idaresi, Ziraat 
Bankası, Emniyet Sandığı gibi müesseselerde 
eski devirde kurulmuş, Cumhuriyete intikal et
miş müesseselerdir. Bunları kuranları bugün 
minnetle, şükranla anarız. Cumhuriyetten son
ra Devlete intikal eden, Devlet tarafından işle
tilmekte olan bu müesseselere daha yeni imkân
lara göre gelişme sağlanmış ve sonra yeni bir 
anlayışla ele alınmışlardır. Bilhaıha dünya ik
tisadi krizinden son 1929 -1933 devresinden son
ra Türkiye'de sanayileşmenin, zaruret olduğu 
Devlet eliyle bu sahada öncülük yapılması ge
rektiği düşünülmüş ve Sürıerbank 1932 de faa
liyete geçirilmiş olarak eski tef ler i devralma 
ve yeni sanayi müesseselerin de kurulması Sü-
merbanka vazife olarak verilmiştir. 1930 larda-
ki fabrika kurma, sanayii kurma anlayışımız 
memleketin zaruri ihtiyaçların? kendi kaynakla
rımızdan, kendi hammadde kavlaklarımızdan 
sağlıyarak memleket içinde im?! etmek, müm
kün olduğu kadar dışa az muhtaç olmak anlayı
şım taşıyordu, ikinci Dünya Savaşından sonra 
nüfusumuzun süratle artması, bilhassa köylerde 
nüfus çokluğu, fazla nüfusu yeni iş sahalarına 
aktarma ve onlara devamlı is bulma zarureti sa
nayimize yeni bir anlam getirmiştir ve el eme
ğini en çok, en geniş ölçüde değerlendirebilen 
bu mensucat sanayii Türkiye'de âdeta sanayileş
menin sembolü olmuştur. Ve kurulmuş olan 
ve kurulmakta olan fabrikalarımız sosyal den
geyi sağlayıcı bölgesine iş temin edici maksat
lara g-öre yerleştirilmiştir. Tabiî sosyal tarafı 
öncelikle ele alınınca malî rantahilite, iktisadi 
rantabilite arkadan gelir. Bu bakımdan fabri
kaların kurulusunda daha rantaMIiteyi arama
mak durumunda olan Sümerbanktan mutlaka 
hepsini kâr eder halde çalıştırmayı istemek isa

betli olmaz. Bir süre böyle kabul edilmesi gere
kirdi. 

Bu sanayi kolları özellikle mensucat sanayii 
Türkiye'de sanayileşmenin sembolü olmuştur 
şeklinde bir mütalâa arz etmiştim. Evet, yeni 
bir sanayici nesil yetiştirmek hususunda saydı
ğımız fabrikalar öncü olmuşlardır. 30 sene için
de 1 400 den fasla mühendisi, idareciyi dış mem
leketlerde tahsile göndermişler, eğitmişler, ye
tiştirmişlerdir. Bunlar için milyonlarca para 
harcanmıştır. Sonra bu fabrikalarımız kendi 
bünyelerinde bugün yüz binlerce işçi çalıştırı
yorlar. Kökü Türk köyü olan çiftçi ailelerden 
kopup gelen bu yüz binlerce vatandaş bugün 
birer ihtisas sahibi işçi haline gelmiş fabrika 
çevresine, şehre yerleşmiş bir sanayici nesil 
olarak ortaya çıkmıştır. Bunu sağlıyan mevcut 
fabrikalarımızdır. Bugün görüyoruz ki, sana
yide en tatminkâr ücreti verebilen yine bu sa
nayi kollarımızdır. Sonra direkt ücretten baş
ka birtakım sosyal hizmetlerin memlekete gir
mesini, yerleşmesini sağlamışlardır. Sanayici 
bir toplumda yeni bir hayat tarzı vardır. İş
yerinde yemek vermeyi, işçiye elbise vesrmeyi, 
diğer giyim eşyası sağlamayı devamlı sağlık 
kontrolleri yapmayı bunlar temin etmektedirler. 
Çalışan annelerin çocuklarını işyerinde barın
dıracak, iki yaşma kadar çocuklarını barındı
racak kreş, çocuk bakım yerleri anlamını bu 
sanayi kollarımız bu memlekete getirmişlerdir. 
Fabrika çevresinde işçi lojmanları sağlıyarak 
işçiyi daha iyi şartlarla iskân etmeyi bunlar te
min etmektedirler. Ayrıca kooperatifler kurup, 
kurdurup işçilere sanayi mensuplarına birer ev 
sahibi, mesken sahibi olması hususunda yar
dımcı, öncü olmaktadırlar. Ve devamlı su
rette bünyeleri üretici, yetiştirici olmaktadır. 
özel teşebbüs, bilhassa İkinci Dünya savaşın
dan soDira Türkiye'de özel teşebbüsün en çok ge
liştiği dokuma sanayii kadrosunu bu Sümerbank 
tesislerinden sağlamıştır. Hazır yetişmiş mü
hendisi ve teknisyeni almış, biraz daha fazla 
ücret vererek almış, ama yetiştirilmesine hiç
bir iştiraki olmadan, yetiştirilmesinde hiçbir fe
dakârlık göstermeden, özel teşebbüs Avru
pa'da, Amerika'da, yetişmiş bir mühendisi, tec
rübe kazanmış bir elemanı bünyesine almıştır. 
Bu haliyle özel teşebbüse de bu sanayi büyük 
ölçüde hizmet etmiştir ve etmektedir. 
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Bugün bu sanayi kollarımızın daha verimli 
çalışmasını sağlamaya mecburuz. Müşterek Pa
zar'a girmek gayretindeyiz. Bir süre sonra tam 
üye olacağız. Türkiye Müşterek Pazara bilhas
sa hammaddesini kendi kaynaklannuzdan te
min etmek suretiyle, imal ettiğimiz mamul çe
şitleri ile katılabilir. Müşterek Pazar memle
ketlerine kumaş, pamuklu satabiliriz, satma
mız gerekir. Orta - Doğu Ülkelerine, Afrika'ya 
bu sanayi mamullerimizi satmak imkânına sa-
hiholacağız. 

Bunların bugünkü çalışma tarzları ile ve
yahut sağladıkları neticelerle iktifa etmiyerek, 
daha verimli olmalarını temine mecburuz. Umu
mi Murakabe Heyeti raporlarında bu konularda 
çok isabetli görüşler tesbit edilmiştir. Bunlar
dan birkaçını Yüce huzurunuzda tekrarlamayı 
faydalı görürüm: Bu sanayi kollarımızda ham
maddeyi doğrudan doğruya mütahsıldan almak 
suretiyle, lüzumsuz aracı kârlarını bertaraf et
mek mümkün olacaktır. Daha ucuza hammad
de tedariki düşünülmeli, temin edilmelidir. 

işletmelerin bünyeleri eskidir, bunların yeni 
cihazlarla yenilenmeleri ve en yeni tekniğin 
uygulanması gerekir. Bu hususta personeli de
vamlı surette eğitmek ve Batı ülkelerine yeni 
elemanlar yetiştirmek üzere devamlı surette 
gençleri göndermek zarureti vardır. 

Bünye içerisinde teknik değişiklikten kas
tımız istihsal yapılan yerde emeği, tesisi, ham
maddeyi tasarruf ederek kullanmak; fireleri 
mümkün olduğu kadar azaltmak. Bunlar bili
nen esaslı maliyet unsurlarıdır. 

Bürokrasiyi azaltmak lâzımdır. Bugünkü iş 
hayatı sürat istiyor. Batı sanayii elektronik 
beyinle idare etmeye bağlamıştır. Biz halâ ba
sit hesaplarla, dosyalarla, yetki istiyerek, yet
ki vererek vakit öldürmekle mezgulüz. Bunlar 
bizim acı gerçeklerimizdir ve bunlan mutlaka 
ıslah etmeliyiz. 

Piyasayı daha iyi takibetmek; bugün ihtiyaç 
maddeleri mevsimden mevsime modaya göre, 
zevke göre değişiyor. Çok seyyal olmak, ma
mullere daima yeni mahiyetler, kaliteler, şe
killer vermek zarureti vardır. Satıcılığı geliş
tirici tedbirler almaya mecburuz. Reklâm ta
nıtma vasıtalarına başvurma, numune gönder

me, fuarlara, sergilere iştirak etme; vitrin tek
niğini geliştirmeye ve idarecilerin yetkilerini, 
sorumluluklarını artırmaya mecburuz. 

440 sayılı Kanun kafası ile yenilik getirebi
lecek, icraat yapabilecek elemanları yeteri ka
dar tatmin etmez. Barem ölçüleri içinde çalı
şan bir mühendisten «yenilik yap da bize daha 
çok kazandır» diye onu normalin üstünde bir 
gayrete sevk etmeye imkânımız ve hattâ hakkı
mız yoktur. Belirli ücretlerin dışında işte sağ-
lıyacağı fayda esası üzerinden prim verme esa
sını kabul etmeye mecburuz. Bugün bütün 
dünyada ve hattâ totaliter rejimlerde dahi, sa
nayiin müteşebbis elemanına, fikrii le, bilgisi 
ile, tecrübesi ile çalışan elemanına prim verme 
esası kabul edilmiştir. Biz de bunu mutlaka 
uygulamalıyız, özel teşebbüsle bu Kamu İkti
sadi Teşebbüslerimiz arasındaki rantabilite far
kı buradan ileri geliyor, özel teşebbüs az ele
man kullanıyor fakat, daha yüksek ücret ve 
prim vererek, o elemanın en geniş ölçüde eme
ğini değerlendirmesini biliyor. 

Fiyat politikasında elastikiyet kabul etmeye 
mecburuz. Bilhassa dış ticarette, ihracatı ge
liştirme hususunda yetkililer icabında çok az 
kârla, icabında kârsız ihracata yönelmelidir
ler. Türk sanayi mamullerini dış piyasalarda 
tanıtmak ve yerleştirmek için bir süre kâr etme
me fedakârlığına katlanmaya mecburuz. 

Daha uzun süre memleketimizde temel sa
nayi sayabileceğimiz dokuma sanayii, pamuklu 
ve yünlü sanayii gümrük duvarlarının himaye
sinden çıkararak, dış pazarlara hitabeden, diş 
pazarlara rekabet edebilecek vasıfta sanayi ha
line getirmeye mecburuz. Ancak o zaman ba
şarıyı rahatlıkla ifade edebiliriz. Himaye du
varı arkasında kaldıkça, kârı ne olursa olsun, 
rantabl olduklarını iddia etmek isabetli olmıya-
caktır. 

inceleme konusu yaptığımız bu 10 işletme 
arasında özellikle kendir sanayii, Taşköprü'de
ki kendir sanayii üstüste zarar eden bir işlet-
memizdir. Bunun zararının tamamı kendi bün
yesinden gelmiyor. Kullandığı hammadde, jüt 
ithal malıdır, bunu ihraçeden memleketler ma
mulü, hammedde jütten daha ucuza ühraçedi-
yor. O halde pahalı bir hammeddeyi alarak 
çalışmak, devamlı surette çalışmak zararlılığı 
devam ettirmek olacaktır. Bu fabrikanın bün-
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yesini ıslah ederek -bu hususla ilgili olanlar 
söylüyorlar- bir selofan maddesini, kanaviçe 
haline getirmek mümkündür diyorlar ve selo
fandan mamul torbaların bugün gübre, kimyevî 
gübre ve çimento için kullanılabildiğini söylü
yorlar. Sonra, bu fabrika bir süre ip imal et
mek suretiyle az çok zararını düşürmüş. Kana
viçe imali yanı sıra, sicim ve ip imal etmek su
retiyle memleketin ihtiyaçlarına hitabedecek 
şekilde çalışmak suretiyle zararın düşürülmesi, 
azaltılması mümkün olabilir ve hiçbir fabrika
mızın zarar ediyor diye kapatılmasına gönlü
müz razı değildir. Bu fabrikalar bulundukları 
çevrede bir canlılık yaratan, birçok insanlara 
iş saglıyan, bir hayat getiren müesseselerdir, 
Mutlaka çalışmalarını, bacalarının tütmesini te
min etmeğe mecburuz. 

inceleme konusu yaptığımız bu dokuma sa
nayii işletmelerimizin çalışmalarının yıldan yı
la daha verimli olmasını temenni ediyoruz. Baş
ta işçileri, teknik kadroları ve idarecileri olmak 
üzere hepsine başarılar temenni ediyoruz. 

Sözlerimi burada bitirirken Yüce Heyetini
zi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. adına, Sümerbank 
Müessesesinin bir başka hususlarını, Sayın Sa
lim Hazerdağlı izalh edecekler, görüşecekler. 
Buyurun. 

0. H. P. GRUPTJ ADINA SALİM HAZER-
DAĞLI (Elâzığ) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun sayın üyeleri; sözlerime başlama
dan evvel bir nokta üzerinde durmak istiyorum, 

iktisadi Devlet Teşekküllerinin hesaplarını 
Cumhuriyet Senatosunda denetliyoruz, iktisa
di Devlet Teşekkülleri diyoruz, millî iktisadi 
teşekkülleri demiyoruz. Bu teşekküller Devle
tin teşekkülleri. Tabiatiyle Devletin teşekkül
leri olacak, ama iktisadi Devlet Teşekkülleri 
demekle Cumhuriyet Senatosu, Meclisi arasın
da bir fark kurmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, biz bir açıdan Dev
letin meclisiyiz. Bilfarz Millet Meclisi bu ikti
sadi Devlet Teşekküllerinin tamamını bir mu
vakkat bir süre için, yine de milletin menfaa
tine uygun görerek satmak istese buna sahip 
çıkacak, Devletin bekası, milletin ilerideki 
menfaati bakımından buna sahip çıkmak vazi
fesi Cumhuriyet Senatosunun dur. O halde 
Cumhuriyet Senatosunun bu iktisadi Devlet Te

şekküllerinin görüşülmesi sırasında daha çok 
ilgi göstermesini istirham ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın senatörler, iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin bilanço ve üç yıllık he
sap sonuçlarını Senatomuz denetleme görevini 
yaparken C. H. P. Sözcüsü olarak bu iktisadi 
Devlet Teşebbüslerinden Sümerbank Alım - Sa
tım Müessesesi, Deri ve Kundura Sanayii, 
Suni ipek ve Viskoz Mamulleri Sanayii, Sivas 
Çimento Sanayii, Ateş Tuğlası Sanayii, Kütahya 
Seramik Sanayii, Pamuk Satınalma ve Çırçır 
Fabrikaları, Halıcılık Müessesesi, Teşekkül 
Merkezi hakkında C. H. P. Grupunun görüşle
rini arz edeceğim. 

Sümerbankın bu müesseselerini birer birer 
eleştirmeden önce Sümerbank müesseselerinin 
müşterek konuları hakkında birkaç söz söyle
memi müsamaha ile karşılıyacağınızı umuyo
rum. Çünkü her biri hakkında söylemek sizle
ri yoracaktır. 

iktisadi Devlet Teşekküllerinin raporları
nın tümü üzerinde görüşmeler yapıldı, ben tü
mü üzerinde görüşme yapmıyacağım, sizi ra
kamlarla yormıyacağım. Yalnız bu Sümerbank 
müesseselerinin tümü üzerindeki görüşlerimi 
umumi olarak arz etmeme müsamaha buyuru
nuz. 

Sümerbank, Atatürk'ün ve dolayısiyle C. 
H. P. hükümetlerinin kurduğu bir müessesedir. 
Bu müessesenin Türkiye'deki varlığından C.H.P/ 
olarak iftihar duyuyoruz. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Partiyle ne ilgisi var. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALİM HAZER-
DAĞLI (Devamla) — Karşısında olmasaydı 
parti lâfını etmezdim. Bir iktidar bunun kar
cısında olmasaydı, bir Hükümet programı bu
nun karşısında olmasaydı parti lâfı etmezdim. 

Demokratik memleketlerde, Avrupa'da, Ame
rika'da belki dünyada bu kadar çeşitli sanayi 
dalı olan, şubesi bulunan, personeli bulunan 
tek firma olarak Sümerbank Müessesesi kadar 
bir müessese yok gibidir. Sümerbank deyip 
geçmemeliyiz, Dünya iktisatçıları liberaliz
min, kapitalizmin, beri yandan komünizmin 
doktrinleriyle uğraşırken Türkiye Cumhuriyeti 
hiçbir doktrinden akıl almadan kendi aklıyla 
bulduğu bu müessese sonradan birçok ekono
mistler tarafından beğenilmiştir. Birkaç yıl 
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önce Türkiye'ye gelen Fransız iş adamlarının 
bu iktisadi Devlet Teşekküllerini övdüklerini 
gördüğüm zaman iftihar duydum. 

Muhterem arkadaşlar, iktisadi Devlet Te
şekküllerinin felsefesi yalnız bâzı arkadaşları
mızın anladığı gibi halkın yapamadığını Dev
letin yapması fikrinden doğmuş değildir. Bu
nu iktidarla aramızda çelişme olduğu için arz 
ediyorum. Bâzıları derler ki: iktisadi Devlet 
Teşekküllerinden Sümerbank bugün fonksiyo
nunu kaybetmiş, halk bunu pekâlâ yapabiliyor, 
artık bunlara lüzum kalmamıştır, zaten bir
çokları da zarar etmektedir, bunlara lüzum 
yoktur, derler. Bunla,r denmemiş olsaydı bu 
sözleri söylemeye lüzum görmezdim. Bugün 
Senatomuzda dahi bu fikirler vardır. Ben bun
ları izah etmeye kendimi mecbur hissediyorum, 
kendi zaviyemden. 

Niçin halkın yaptığını da Devlet yapar? Bu 
konuda konuşulacak çok söz var. Ama ben 
vaktinizi almıyacağım. Faydalarını biliyorsu
nuz. Fakat düşünce yalnız halkın yapamadığı
nı Devletin yapması değildir. Çünkü Sümer-
bankın 1930 larda el attığı birçok ısanayi dalla
rı özel teşebbüs tarafından kurulmuştu ve kuru
labilirdi. Fakat Devlet kurdu. 

Demin Sayın Ali Şakır Ağanoğlu'nun Osman
lı Devleti zamanında da bunların kurulduğunu, 
fakat Cumhuriyetin yeni düşüncelerle bunları 
kurduğunu ifade buyurdular. Ben de o fikre 
iştirak ederek arz edeceğim. O zaman halk ya
pamadığı için Devlet yapıyordu. Ama Cum
huriyete halk yapsa bile yine Devlet ya
pacak, yine Devlet de yapacak. Felsefe bu
dur, fikir budur. Eğer halkın, özel teşeb
büsün yapmaidığını Devletin yapması fikri 
hâkim olsaydı özel teşebbüsler o zaman yeter
siz olsa bile o yetersiz müesseseler geliştirilir, 
krediler verilir, sanayi bankaları kurulur ve 
onlar geliştirilip Devletin halkın yapmadığın] 
yapması lâzımgelirdi. Ama bir bakıyoruz ki o 
zaman birçok müesseseler var, fakat yine de 
Devlet kuruyor. 

Demek ki felsefe özel teşebbüsün yanında 
Devletin yapması fikrini hâkim kılmıştır. Bun
lan niçin söylüyorum Devletin yapması fik
ri halkın yararına, halktan yana, patronun. 
kapitalin yapması ekseriya halkın zararına. 
kendi faydasına olmayı önlemek içindir. Hedef 

| sosyaldir. O halde efendim, iktisadi Devlet 
Teşekkülleri Türkiye'de halkın yapmadığı, ya
pamadığı zamanlarda doğmuş bir ihtiyaçtır. 
Bugün artık halk yapabiliyor, fonksiyonlarını 
kaybetmiştir bunlara lüzum yoktur diyen bir 
zihniyet çürüktür. Eski iktisat kitaplarının 
başında yazıyordu, «Devlet teşebbüsü, fert te
şebbüsünün yanında fert teşebbüsü muvaffak
tır, Devlet teşebbüsü onun yanında daha az 
muvaffaktır» diye yazıyor. Bu kural bugün 
önemini kaybetmiştir, özel teşebbüs daha başa
rılı bile olsa madem ki halka dönük değildir, 
madem ki çok defa kâr etme uğruna halkın za-
rarmadır. Bu kuralın modası geçmiştir. Dev
letin yapması fikri yalnız iktisadi geri kalmış
lığın bir icabı değildir, iktisaden ileri gitmiş 

I ülkeler dahi bugün Devletin yapmasına doğru 
I gitmektedirler. İşte karşımızda İngiltere. 

Demek ki Atatürk'ün başardığı bu Sümer
bank müessesesi yalnız ihtiyacın değil, bir fel
sefenin, bir görüşün mahsulüdür. Hâl böyle 
iken, gel gör M, Atatürk'den ve C. H. P. ikti
darından sonra gelen hükümetler, sözüm ona bu 
fikrin karşısındayız diyerek, özel teşebbüse 
şöyle bir göz kırpmışlar ve programlarına libe-

I ralizmi, özel teşebbüsü almışlar, diğer taraf
tan da bu müesseseleri ve yenilerini kurmak su
retiyle sözü ef'aliyle uymaz bir tutum içine gir
mişlerdir. Mikamaha ile karşıladığınız bu söz
lerimi söyledikten sonra, simidi birkaç kelimeyle, 
Sümrebank zarar ediyor gibi bâzı sözleri ve 
bütün iktisadi Devlet Teşebbüslere için söylen
miş bâzı sözlere cevap vermek isterim. Zarar 
etme işine aklım ermez. 

I Muhterem arkadaşlar biz politikacılar bu 
fabrikaların, bu tesislerin zarar etmesinde çok 
defa âmil oluyoruz. Bir işletmeyi makinalar-
dan çok personel işletir. Politik maksatlarla 
işletmeyi çalıştıran insanları yerinden alır, atar-

I sanız, tabiatiyle bu müesseseler zarar edebilir. 
I Bunu söylemekle işi intikal ettirmek istiyorum: 
I Meselâ Sümerbankm kendi parası ile Avrupa'da 
I okuttuğu 1 426 kişiden bugün bilmiyorum 30 M-
I <û Sümerbankta kalmamıştır. Bu biraz dış te-
I sMer, yan tesirlerden gelmiştir. Biraz dışa-
I nida fazla iş bulmuştur ama personelin kadrini 
I Mlmemek Sümerbankta olmuştur, vakıadır. 
I "Bütün bunların Hükümet tarafından cevaplan-
I dınlmasında büyük istifadelerimiz olacaktır. 
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Sümerbank müesseselerinin 1964 - 1965 -
1966 yılları bilançolarını gözden geçirdiğimiz 
zaman bir çoklarının geçmiş yıllara nazaran 
kâra geçtiklerini ve zararlarının azaldığını gö
rüyoruz. Hükümet bu vesile ile kendisine 1964 
ten bağlıyarak pay ayırmasaydı bu konuşmaya 
lüzum görmiyecektim. 

Sümerbank müesselerinin konsolide bilanço 
hesaplarının zarardan kurtulup kâra geçmesi 
1964 yılında C. H. P. hükümetleri, koalisyon
dan kurtulup şaşı gözle işe bakmayıp, kendi 
gözü ile işe bakması zamanında başlamıştır. O 
zaman şaşı bakılıyordu. 1964 yılında C. H. P. 
iş başındayken liyakatli personeli iş başına ge
tirdiği zaman 9 milyon lira zarar edecek iken, 
birden gayrisâfi 162 milyon liralık kâra dön
müş ve 10 milyon safi kâr elde etmiştir. Ra
porları incelediğimiz zaman, açıkça görüyoruz 
M, 1964 yılında iş başına getirilen bir genel mü
dürün 1964 - 1965 yılında aldığı isabetli tedbir
ler sonucu 1966 yılında Sümerbank modern iş
letmeciliğe erişmiş ve verimli sonuçlar alınmış
tır. Huzurunuzda bu genel müdür ve ona yar
dımcı olan arkadaşlarına, Sümerbank camiası
na teşekkür etmeyi grupum adına bir borç sa
yıyorum. Biz teşekkür etsek de etmesek de 
Sümerbank bu personeli ile, makinası ile, is
letmesi ile ona teşekkür ediyor. Bu iyi başlan
gıcın bütün bundan sonra gelen genel müdür ve 
arkadaşları tarafından benimsenmesi ve devam 
ettirilmesi temennimizdir. Durum ve gelen ha
berler 1967 - 1968 yıllarında bu prensiplerin bo
zulduğunu gösteriyor, zamanı gelince konuşa
cağız, İnşallah ileriki senelerin raporlarım in
celerken onlara da böyle teşekkür edeceğiz. Bu 
raporlar iyi idareciler elinde Devlet teşebbüsle
rinin başarılı olduğunu gösteriyor. Mensubu 
bulunduğum partinin devletçilik prensibinin 
isabetli olduğuna bu raporlar birer vesikadır. 

1964 tedbirleri nelermiş 1964 yılında alı
nan tedbirler sayesinde toplu sözleşmeden ge
len 22 milyon, 10 milyon gizli tutulan eski za
rara rağmen Sümerbank 10 milyon lira kâr et
miştir. Bu kâra gidiş başta plân ve 1964 te 
C. H. P. hükümetlerinin aldığı tedbirler saye
sinde olmuştur. Bugün alman memnuniyet ve
rici sonuçlar; 1964 te ekilen iyi tohumların mah
sûlüdür. icabederse ben bu tedbirleri sayabi
lirim. Bugünkü sonuçlardan kendisine pay ayı

ran Hükümet 1965 ten bu yana ne gibi tedbir
leri almıştırda iyi sonuç almıştır? İzah etmesini 
bekliyorum. 1964 te alman çok mühim bir ted
biri söylemek isterim burada. Meselâ hammad
de olan evvelce borsadan, borsa fiyatına alman 
pamuk, 1964 te doğrudan doğruya çiftçiden 
alınmak suretiyle kâra geçmiştir. Bunu aşağıda 
pamuk satmalına kısmında teferruatı ile izah 
edeceğim. Hem maliyeti düşüren, hem de ara
cıyı, vurguncuyu ortadan kaldıran, halka dö
nük çiftçiye, üreticiye dönük olarak 1966 dan 
sonra ne gibi esaslı tedbirler alınmıştır? Bunu 
da öğrenmek isterim. 1964 te alınan tedbirlerle 
Sümerbankm Maliye Vekâletine 200 bin lira gi
bi çok küçük bir borcu kalmıştı. Şimdi bu borç 
artmış mıdır? Bunları öğrenmekte Senato ola
rak fayda vardır. 

Sümerbankta bir işçi, ortalama olarak yılda 
10 bin liraya mal olmaktadır. 1964 te alman 
tedbirler sayesinde az işçi ile çok iş yaptırıl
mıştır. Her fabrikada ortalama olarak bir mil
yona yakın tasarruf edilmiştir. O günden bu
güne işçiden tasarruf yapılıyor mu? Bilmek is
teriz. 

1964 yılından sonra Sümerbanktaki personel 
miktarları artmış mıdır? İşçi adedi artmış mı
dır? ilâve tesislere rağmen, ne kadar artış ol
muştur, nisbetler, oranlar nelerdir? Bunlar bi
linmesi lâzımgelen gerçekler olması gerekir. 

Bu suretle Sümerbank müesseselerinin tü
münü ilgilendiren müşterek konuları eleştirdik
ten sonra şimdi programdaki Alım - Satım Mües
sesine geliyorum. 

Sümerbank Alım - Satım Müessesesi konusu 
imalâtı kadar önemlidir. Ucuz alamadıktan, ima
lâtı değerlendiremedikten sonra imalât hiçbir 
şeye yaramaz. O haMe alım - satım çok önemli 
bir konudur. Hele halktan yana, kârdan yana 
değil, C. H. P. nin bu konuda söyliyeceği çok 
söz vardır. Namuslu tacir hariç, vurguncuyu, te
feciyi ve veresiye adı altında üç katma mail satan 
insafsızları ortadan kaldırmayı hedef tutan Sü
merbank Alım - Satım Müessesesi sistem olarak 
bir iftihar müessesesidir. Siz çalıştıramazsanız 
ben ne yapayım. Bazan düşünürüm bu Sümer
bank olmasaydı, bu köylünün hali ne olurdu? 
Harbten çıkmış bir memleket, Türkiye'de 
para yok, harbetmiş, harbetmekten başka bir 
iş görmemiş. Bu Sümerbank müesseselerini ya 
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Yahudiler, ya Rumlar, yahut da ecnebi firma
lar kuracak bize ateş pahasına satacak, köylü
nün malını da ucuz fiyata alacak. Hükümetin 
işi yoksa Millî Korunma Kanunu çıkarsın, baş
ka çaresi yok. Sümerbank işte bunları önliyen 
bir müessesedir. Kâr, zarar bunda değil, 
Alım - Satım Müessesesi âdeta bir millî koope
ratiftir. Sümerbankm merkezi İstanbul'da olan 
alım ve mâmullleri satan bir beyni vardır, 1964 
yılma kadar 400 milyon lira sermayeli olan 
bu müessese 24 milyon civarında zarar ederken, 
alman tedbirlerle kâra dönmüştür. Bu tedbir
lerden biri taksitle satış kararının 1964 yılında 
alınmış bulunmasıdır. Bugün bu karar meyvele
rini vermektedir. Sümerbankm 174 mağazası 
vardır. Komisyon raporunda bunlann zarar 
edenlerinin tasfiyesi, yani kapatılması tavsiye 
edilmektedir. Bunlann kapatılması yerine ısla
hı lâzımdır. Bir işin ihmalinden ikmali evlâdır 
kaidesi var. Bunların kapatılması ile insafsız 
tüccar at oynatmak imkânını bulacaktır. Fakir 
halk, Sümerbankm kapısı önünde kuyruğa di
zilmiş iken bu kapıları köylünün yüzüne kapat
mak doğru bir iş değildir. Sümerbank adımda 
da satımda da dünya piyasasına kendini tanıt
maya mecburdur. 1964 yılında alınan tedbirler
le yünlü mensucat ihracatı yapılırken 1966, 1967 
yıllarında durdurulduğunu zannediyorum, dur
muştur bu. İhracat zarar ediyor diyemezsiniz. 
Döviz getiriyordu bu ihracat. Metresi bir dolar 
60 sente mal olan yünlülerimiz, 2,5 dilâra, yani 
22 liraya satılıyordu ki vergi iadesi ile başlıba-
şma geliyordu, böylece memleket döviz tasar
rufunda bulunuyordu. İhracat artıyor mu duru
yor mu, stokların artması var mıdır?. Bunları 
Cumhuriyet Senatosu bilmek ister. Sümerbank 
bu ihracatla Avrupa'da ün yapıyordu. İhraca
tın geliştirilmesi için neler düşünülüyor, Hükü
metin tedbirleri nelerdir? Bilmek istiyoruz. 

Sümerbank, yanılmıyorsam, yılda 33 bin ton 
kadar pamuk alır. Bu pamuğun hepsini doğru
dan doğruya çiftçiden alıyor mu? Yoksa aracı
ya başvuruyor mu, ne kadarını aracıdan, kaç 
kuruştan fiyat farkı ile alıyor? Hükümet 1965 
ten. bu yana Sümerbank dokuma mamullerine 
iki defa zam, bundan sonra tenzilât yapmıştır, 
bu işe aklımız ermedi. Yünde 4 lira tenzilât, pa
mukluda 15 zam 10 tenzilât. Bunun ne demek 
olduğunu anlıyamadık. Üstelik zam yaparken 
ses seda yok, tenzilât yaparken propaganda ayu-

ka çıkar. Bu propagandalardan sonra bu işler 
bir nevi halkı aldatma işidir. Arkaarkaya ol
muştur, bir zaruretten doğmuş, bir iktisadi za
ruretten doğmuş olmaz. Zam, hemen arkasından 
tenkis, % 10 - 15 iki defa zam bir defa % 4 -10 
indirme. Hesap kitap işi değil bu. Hele Devlet 
müessesesi olan bir müessesede. 

Deri ve kundura sanayii; Sümerbank 1963 
te 1 077 000, 1964 te 1 145 000, 1965 te 1 262 000 
kundura imal etmiştir. 1964 yılında alman ted
birlerle ıslah ve tevsilerle kâr 45 000 000 dan 
56 000 000 a çıkarılmıştır. 1963 - 1965 arasın
da ayakkabıya hiçbir zam yapılmadan bu kâr
lar elde edilmiştir. G-örüyoruz ki, 1965 yılında 
maliyeti 41 lira olan ve 55 liraya satılan bu 
ayakkabılar vitrinlerde birden bire 80 - 115 li
ra arasında. Yani 115 olursa hemen hemen yüz-
deyüz zam olur. Hemen hemen yüzdeyüze yakın 
bir zam var demektir ayakkabıda. Köylüyü ça
rıktan kurtacağız diyoruz, kundura giydirece
ğiz diyoruz. Nasıl giydireceğiz böyle zamlarla? 
Giyiyor, ama eski tedbirlerle giyiyor. Bakın 
söyliyeceğim şimdi, arz edeceğim. 1964 te halk 
tipi suni kösele ile yapılan ve 35 liraya satıl
ması kararlaştırılan ayakkabılar Sümerbank 
mağzalarmda çok mu? Pek bulunmıyorlar bun
lar. Ne kadar imal ediliyor bu 35 liraya mal 
edilmesi kararlaştırılan halk tipi suni kösele 
ile yapılması lâzımgelen ayakkabılar? Bunlar 
pek görülmiyor Sümerbankta. Bunlar orduya 
mı veriliyor? Eğer orduya veriliyorsa ordunun 
başka yerlerden ihtiyacını temin etmek imkân
ları vardır, cezaevlerinden, şuradan. Biraz da 
daha çok satılmasını düşünmesi lâzımdır, Sü
merbankm. Sümerbank ilgililerinden rica edi
yoruz bunu. Bugünkü kapasitenin de ne oldu
ğunu öğrenmek istiyorum. Türkiye Müşterek 
Pazara giderken 85 - 115 lira arasında ayak
kabı fiyatları ile nasıl gidecektir? Bu, düşünü
lecek bir meseledir. 1964 yılında alman tedbir
lerle bugün Beykoz 300 bin çift yapabilirdi. 
Halen ne kadar yapıyor? Bilmek isteriz. Tevsi-
ler yerine getirilmiş midir, kapasitesi nedir, onu 
öğrenmek isteriz. 

Suniipek ve viskas mamulleri hakkında 
çok konuşmıyacağım. Çünkü tevsi edildiğini 
zannediyorum. Ne safhada olduğunu ifade bu
yururlarsa memnun olacağız. 

Sivas Çimento Fabrikasının 1964 te alman 
tedbirlerle tevsii Ortadoğu ve Anadolu'da çi-
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mento ihtiyacı karşısında memnuniyet verici 
bir durum almıştır. Muhterem arkadaşlar, çi
mento karaborsasının önlenmesi lâzımgeliyor. 
Başbakan Doğu seyahatini yaptığı zamanda 
kendisine şikâyet ettim. Elâzığ'da çimento fab
rikası var, bir torba çimento 15 lira. Şimdi 
bendeniz Elâzığ'da tatbik edilen bir sistemi 
muhterem ilgililere ifade edeceğim, faydasını 
görürlerse tatbik buyursunlar. Sivas çimento 
da bunu tatbik ediyorsa ona da memnun ola
cağız. Arkadaşlar çimento malûmunuz kışın 
depo edilemiyor, taşlanıyor, şu oluyor, bu olu
yor, mütemadiyen arıza veriyor ve bu ayn me
sele. Fakat inşaat mevsiminde dahi çimento bir 
türlü karaborsacıların elinden kurtulamıyor. 
Bunun çaresi bâzı tedbirler var. Çimento fab
rikaları doğrudan doğruya inşaat sahiplerine 
çimentoyu teslim etmeyi ele alsın. Elâzığ'da 
böyle tatbik ediliyor. Ne yapıyor? Senin in
şaatın var, projen var, kaç ton çimento isti
yorsun 100 ton çimento istiyorum, getiriyor bi
rinci parti olarak 30 tonunu veriyor, ondan son
ra getiriyor kapının Önünde teslim ediyor. Bu 
kapının önünde teslim edilme inşaat çimento 
alıcısına daha ucuza mal oluyor. Bir ton çimento 
almak için bir at arabası göndereceksiniz, ka
pının önünde bekliyecek, akşama kadar, yev
miyesi 40 lira, halbuki çimento fabrikası bunu 
size belki 10 liraya mal ediyor. Elâzığda tec
rübesi meydanda. Kendi şahsımdan misal ver
meme müsaade buyurun, özür dilerim. Benim 
at arabam vardır, at arabasını gönderip çi
mento aldıracaktım, at arabası bekliyor sırası 
gelmiyor, halbuki çimento fabrikası koyuyor 
kamyonuna, herkese getiriyor, kapısının önün
de bırakıyor. Ama çimentoyu 800, 825 kuruşa 
satacağına 9 - 10 ilâve ediyor üzerine ve bu su
retle hem çimento fabrikası kazanmıyor değil, 
ama halka hizmet ediyor ve Karaborsayı onu
yor. Bu suretle inşaatın başında ne kadar çi
mento sarfettiğini de görüyor ve ona diyor ki 
bak çimentoyu getirdim, bu kadar sarfetmişsin 
daha da fazla... Az da olsa bir tedbir oluyor 
ve bu suretle bir elden alıp inşaatım var diye 
öbür ele satmasına imkân vermiyor, inşaatı 
görüyor öyle çimentoyu getiriyor. Bu zarar 
eder, nakliye, makliye bunlar ehemmiyetsiz. 
Bir memur bu işin başına koymuş; Elâzığ çi
mento, bir memur koymuş, bu işlerin hepsini 
hallediyor. Yeterki dürüst olsun. 

Kilyos Ateş Tuğlası Sanayii; 1964 - 1965 -
1966 yıllarında bilançosu kârla kapanmıştır, 
memnuniyet vericidir. Zamanı gelmemiştir ama, 
demin arkadaşım Zihni Betil Beyefendi ide bu
na temas buyurdular. Bu 1968 yılında yapılan 
grev 3,5 ay devam ettirilmiştir. Biraz evvel ge
len haberler iyi görünmiyor dedimse bunlar 
için söyledim, 3,5 ay grev devam ettirilmiş, on
dan sonra, grevden sonra da istedikleri para 
verilmiş. Şimdi bu üçbuçuk ay Devlet müesse
sesinde grev ne kadar da ihtiyacımız olan bir 
müessese bu, ne kadar da sarf edilen bir şey de, 
tuğla da, bu üçbuçuk ay grevin devam ettiril
miş olması, tedbirlerin alınmamış olması ve so
nunda da yine isçinin istediği aynı paranın ve
rilmiş olması iyi bir sonuç değil, iyi bir idare 
değil. Bu sırada Kılıçoğlu ve Haznedar mamul
leri de istediği atı oynatmışlar ve halka, sana
yie farklı fiyatla ateş tuğlası satmışlardır. De
mek ki, bu da gösteriyor ki, bu Devlet mües
seseleri her zaman lâzımdır. 

Kütahya Keramik Sanayii; bu fabrika 1964 
yılında yine alman tedbirlerle kâra geçmiştir. 
1967 de zarar ettiği söylenir, onu zamanı gel
diğinde isoracağız. Sırası gelmişken, bu fabrika 
hakkında biraz konuşmak isterim. 

iki de bir bu fabrikanın satılması söylenir. 
1926 sıralarında kiremit Marsilya'dan geliyor
du. Atatürk'ün yaveri Salih Bozok bu fabrikayı 
80 000 liraya satmalmış, yahut da kurmuş; son
radan Sümerbanka geçmiş. Şimdi bunun rea
list değeri 15 milyon liradır. Şimdi bu satılmak 
istenir. E... Kayıtlı fiyat üzerinden satamazsı
nız, yazık olur. 15 milyon liraya alacak kimse 
yoktur. Ne yapacaksınız, sonra neden sataca
ğız bunu? 

Arkadaşlar, beş dakika bu bahiste beni din
leyin. Bir enteresan mevzuu dile getireceğim. 
Şimdi, ben de bir zamanlar 1943 lerde, bu Dev
let kiremit de mi yapamıyor, diye bir fikre sa
hip idim. Elâzığ'da bir Koksal Keramik Fabri
kası var, 1964 te toplu sözleşme yok; kömüre 
zam yok, lâstik yok, hiçbir şey yok o sıralar
da; bu kiremit 70 kuruşa satılıyor. 1968 yılın
da bir de baktık ki, kiremit 55 kuruşa düşmüş. 
Nasıl oldu dedik? Baktık ki, bu Hazer Kiremit 
Fabrikası da kurulmuş, Hazer Kiremit Fabri
kası rekabete geçmiş ve 55 kuruşa düşmüş. Afe
rin özel teşebbüs. Serbest rekabet, alkışlamak 
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lâzım; bâzan baltaya düşüyoruz. 1968 senesinde 
aradan altı ay gedti, kiremit yine 70 kurusa çık
tı. Şimdi 70 (kuruştur. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, geçen sene re
kabet oldu da birbirlerine nazaran kiremit fi
yatını düşürdüler ide, bu sene 70 kurusa çıkar
dılar. işte özel teşebbüs; anlaştılar 70 kuruşa 
çıkardılar. Şimdi 'haksız rekabet yapmışlar da 
ondan zarar etmişler, 55 kuruşa düşmüş diye
lim. Ama, birçok israflarla dolu olduğunu söy
lediğimiz bu Keramik Fabrikası 41 kuruşa mal 
edip, 55 kuruşa satılıyor. Zarar da etmiyor ve 
bu fabrikanın yanında kapasitesi bundan çok 
üstün, makdnaları bundan çok üstün, özel teşeb
büse ait fabrikalar buna rağmen kâr ediyor. 
İşte özel teşebbüs, işte Devlet teşebbüsü bey
ler... Kiremit gibi küçük bir meselede. Üstelik 
özel teşebbüsün kiremidinden... Arkadaşlar, fı
rına ekmeği sokuyoruz, hani ekmeğin dışı piş
miş içi hamur kalmış. Kiremit de öyle. Üzerini 
fırında çabuk devir yapıp pişiriyorlar, üstü kı
zarmış, içi ham. Götürüyorsunuz, koyuyorsu
nuz çatıya, iki sene sonra dam akıyor; sıfır... Bu 
70 kuruşa satılan kiremitler de böyle. Şimdi sa
tacağız, satacağız diye modası geçmiş sözler ne 
dereceye kadardır, işte özel teşebbüs, işte Dev
let teşebbüsü. Söyleyin bakalım. 

Yıldız Porselen Sanayii. Bu müessese 1892 
de kurulmuş, Yıldız Sarayının ihtiyaçları için. 
1912 de kapanmış, 1957 de faaliyete geçmiş; Sü-
merbanka verilmiş ne ise. Her sene zarar etmiş 
bir müessese. Bunu Yüksek Murakabe raporun
da ve Komisyon raporunda görüyoruz, Bozöyük 
Seramik Fabrikası ile, birleştirmek suretiyle bu
nun bir lâboratuvar haline getirilmesi suretiyle 
ıslah edilmesi şayanı arzudur. Onlara katılıyo
ruz. 

Pamuk satınalmak ve Çırçır: Türkiye 'de or
talama 115 bin tion civarında pamuk üretilir. 
33 bin tonunu ISümerbank satmalır, 30 kü
sur bin tonu ihraç olunur, diğer kısmını da 
özel teşebbüs kullanır, özel teşebbüs ile Sümer-
bank arasında ciddî bir rekabet vardır, buna 
rağmen Sümerbank kâr etmektedir. 1964 yı
lına Sümerbankın birçok müesseseleri pamuğu 
borsadan, aracılardan borsa fiyatına alıyordu; 
ama preslenmiş pamuk tabu. 1964 yılında çe
kirdekli pamuk doğrudan doğruya çiftçiden 
alınmaya başlandı. 187 ve 193 kuruşa alman 
çekirdekli pamuk 225 kuruşa mal edildi. Sümer

bank böylelikle kâra geçti. Muhterem senatör
ler dikkatinizi çekerim, 425 kuruş, 550 kuruş; 
225 kuruş. İşte aracının ortadan kaldırılması, 
aracıyı ortadan kaldıracağız diyoruz, bakkalı 
demiyoruz. Bunları kaldıracağız. Sümerbank 
kâr edebilir miydi bu işi yapmasa idi? Demek 
yapabiliyor bunu. Yarı yarıya kâr. İşte bozuk 
düzen, işte aracıyı kaldıracağız sözleri bunlar; 
tipik misali. Başımızı iki elimizin arasına alıp, 
bunlar doğru mu, nasıl olup düşünülmemiş di
ye insanın düşüneceği geliyor. Ben yanılıyor-
sam, Sayın Bakan inşaallah bizi tenvir buyurur, 
ben de istifade ederim. Sümerbank bundan son
ra kâra geçmiştir; şimdi buna devam edilip edil
mediğini öğrenmek istiyorum. Aracıdan pa
muk alınıyor mu, pamuk stokları var mıdır? 
Bilgi edinmek hakkımızdır. Bir haftalık stok
larla çalışan fabrikalar olduğunu haber alıyo
ruz. Bir haftalık stokla bir fabrika çalışmaz. 
Bir hafta sonra pamuk yetiştiremedi mi fabrika 
duracak demektir, işte 1967 - 1968 iyi haberler 
gelmediğini söylediğimiz bunlardan. 

Gelelim, halıcılık müessesesine. Raporda bel-
lirtildiği gibi halıcılık bizim çok eski sanatlarımız-
dandır. Ama arkadaşlar öteden beri, bizde ha
lıyı kadınlar ve çocuklar dokur. Erkekler hah 
dokumazlar. Hah sert ve sık, kuvvet istiyen bir 
dokunuş. Halıyı erkeğe dokutmak yoluna git
meye mecburuz. Kışın erkeklerimiz cami du
varının dibinde veyahut da muhtarın odasında 
ellerinde deyneklerle böyle boş, boşuna durur
lar. Üç ay çalışır, dokuz ay yatarlar. Şimdi ha
nımlar hiç olmazsa evlerinde iş bulabilirler ve 
evlerinde ev işi görürler. Bu erkekleri çalıştır
manın bir çaresine bakmaya mecburuz. Halı gibi 
bizim eskiden beri bildiğimiz ve ihraç maddesi 
olabilen, Avrupa'nın yapmadığı, yapamadığı, bu 
işi beceremediği; bizde emeğin daha boş oldu
ğu, ucuz olduğu bir zamanda biz köylünün eme
ğini değerlendirmek için bu işte bâzı çareler 
aramaya mecburuz. Prim mi, ödiyeceğiz, zarar 
mı edeceğiz; ama döviz artışı bir şeyse mutla
ka bunu yapmak için çareler arayalım. Köylü
ye iş gücü, boş kolları çalıştırmak. Getirecek
sin. 

Halıcılık müessesesi 1964 te başhyan tedbir
lerle 1966 yılında kurulmuş. Kurulmuştur ama, 
Ankara'da kurulan bu müessese de birden bire 
İsparta'ya gitmiş. Sanki Türkiye'de hah yapan 
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başka bir yer yokmuş gibi doğrudan doğruya 
İsparta'ya gitmiş; isparta'daki Halıcılık Fabri
kası ile birleşmiş. Halıcılık Müessesesi, Sümer -
bankm imal ettiği halı ipliklerini halı dokuyan
lara veriyor, onlar da halı dokuyorlar, Sümer -
banka satıyorlar. İsparta'da halı ipliği imal 
eden birçok şirket vardır. Bir de Terakki Şir
keti vardır. Fakat bir şirket her nedense hah 
ipliğinden arslan payı alıyor diyorlar. Bunu öğ
reneceğiz. Ne kadar almış, öbür şirketlere ne 
kadar verilmiş, arslan payını alıyor mu, almı
yor mu? E... diyoruz ki, Sümerbanka eskimin 
iplerden yapılmış, ayrık ipler diyorlar ona, çü
rük mensucattan yapılan, yolluk iplerden yapıl
mış hakları da Sümerbanka tekrar satıyorlar. 
Ama bu tesbit edilmesi zor olan bir şey. Çünkü 
dokunmuş bir halıyı liflerine ayıracağız, yoluk 
ipten mi yapılmış, yoksa Sümerbankm verdiği 
sağlam ipliklerden mi yapılmış olduğunu bilmek 
o kadar kolay bir iş değil. Mütehassıslar an
cak bunu bilir. Temenni ediyoruz M, bu iş ol
masın. Türk malı yarın Avrupa'ya ihraç edile
cek, bunların çürük olduğu, yoluk iplerden ya
pıldığı anlaşılır da Türk malı, Türk halısı dün
ya piyasasında böyle kötü bir ad kazanırsa ay
nen bu iş de zeytinyağına madenî yağ karıştır-
rnıya benzer. Sayın Sanayi Bakanının bu sözle
rimi ihbar telâkki edip, bu iş üzerinde inceleme 
yapmasını istirham ediyorum. Belki ben yanlış 
malûmat almışımdır. 

Muhterem arkadaşlar; millî ekonomimizi se
viyorsak bu müesseselerden politikayı çekelim. 
Size haber vereyim, nasıl ki, parti organı, nasıl 
İd, radyo, birçok müesseseler, nasıl ki yargı or
ganı muhtariyetlerini aldılar, iste bu iktisadi 
Devlet Teşebbüslerinden de politikacılar elimi
zi çekmediğimiz gün, çekmedikçe bir gün bu 
müesseseler de muhtariyetini alacak, buna doğ
ru gidilecek ve bir gün bunlar Hükümetin kon-
trolundan çıkacak. Buna doğru gidiş olur, bir 
gün olur bu iş. Yeter ki, biz elimizi bu işten çe
kelim. Layikını iş başında tutalım. 440 sayılı 
Kanun hükümleri bunu bertaraf edemez. 

Kâr ve zarar demeyip iyi mal yaptığımızı 
dünyaya tanıtmalıyız. Böylelikle hem Sümer-
bank gelişecek, hem de ileride işsizlik önlenecek, 
halka ve memlekete iş bulmuş olacağız. Yoksa 
bir Umum Müdür bizden değildir, bunu kaldı
ralım, öbürünü getirelim dersek millî ekonomi
mize zarar veririz. 

Sözlerimi bitirirken Sümerbankm bu kadar 
geçmişi ile artık ihracat yapan bir müessese ha
line gelmesini, firmasını, damgasını, etiketini 
Avrupa ve Amerika pazarlarında Alman malı, 
ingiliz malı gibi Türk malı olarak yerleştirmesi
ni ve bunun için gayret sarf etmesini istiyoruz. 

Sümerbankm teşekkül merkezi iyi bir kuru
luştur. Bankacılık muamelelerini de yapar. Bu 
kuruluş bütün sanayi dallarının belli dimağını 
teşkil eder. Ancak, ehliyetli ellerden çıkarsa, 
bu da çalışamaz hale gelirse bütün sanayi dal
larına tesir eder, özellikle bu kuruluşa çok dik
kat etmiye mecburuz. 

Muhterem senatörler, Türk gücü bir zaman
lar dört kıtada atının nallarını parlatıyordu. 
Şimdi dünya pazarlarında Türk malını parlat-
malıdır. Geçmişin parlak nalları yerine Türk 
nalının parlak damg-ası Avrupa, Amerika pazar
larına çakılmalıdır. Saygılarımla. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Barutçuoğlu da Sümer-
*3ank müessesesinin bir başka konuları üzerinde 
C. H. P. Grupu adına konuşacaktır, buyurunuz. 

O. H. P. GRUPU ADINA DOĞAN BARUT
ÇUOĞLU (Manisa) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; Sümerbankm iştiraki bulunan 
anonim şirketler de 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince T. B. M. M. denetimine tâbi 
bulunmaktadır. C. H. P. adma Antalya Pamuk
lu Dokuma Sanayii, Bergama Pamuk İpliği ve 
Dokuma Sanayii, Manisa Pamuklu Mensucat, 
Karaman iplik ve Pamuklu Mensucat, Nevşehir 
Pamuklu Dokuma Sanayü, Adıyaman Pamuk
lu Dokuma Sanayii, Eskişehir Basma Sanayii, 
Maraş Pamuklu Dokuma Sanayii Anonim Şir
ketleri hakkında C. H. P. adına g-örüşlerimizi arz 
etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 
Bu vesile ile Yüce Senatoyu saygı ile selâmla
rım. 

Değerli arkadaşlarım; zaman tasarrufu ve 
topluma yararlı olma veya olamama faktörle
rini nazarı itibara alarak bu sekiz şirketi üç 
grupta toplamak suretiyle mâruzâtta bulunaca
ğım. Birinci grupta Antalya, Bergama ve Ma
nisa fabrikaları; ildnci grupta halen montaj ha
linde bulunan Karaman, Mersin, Eskişehir ve 
Adıyaman şirketleri; üçüncü grupta da tasfiye 
halindeki... 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Bursa Milletvekili) — Bunlar bir sene evvel 
açılanlar. 
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C. H. P. GRUPU ADINA DOĞAN BARUT-
ÇUOĞLU (Devamla) — Arz edeceğim efendim, 
sırası gelince arz edeceğim, açıldıklarını da Es
kişehir ve Maraş şirketleri yer almaktadır. Ma
lûmdur ki, Sayın Bakan bunların bir sene önce 
açıldığını yerinden ikaz etmek suretiyle beldir-
diler, tafsilâta geçince açıldıklarını ve işletme
ye başladıklarını da arz edeceğim. 

Birinci grup; Antalya Fabrikası: 1955 yılın
da kurulup faaliyete geçtiği 1961 yılından beri 
her sene zarar yaparak ceman yekûn 29,5 milyon 
lira zararla 80 milyon liralık sermayesinin yüz
de 36 sini kaybetmiş bulunmaktadır. Malî im
kânsızlık ve güçlük içinde olan şirket ham mad
de ürünlerinin elverişli bulunması ve mahal iti
bariyle isabetli bir mahalde tesis edilmesi ne
denleri ile ve iyi idare edildiği, aynı imalâtı ya
pan diğer fabrikalarla ahenk içinde iyi bir ko
ordinasyonla çalıştırıldığı takdirde kamu yara
rına katkılarda bulunabilecek bir kuruluştur. 
1964, 1965, 1966 yıllarında zarar etmesinin se
beplerini kısaca arz edelim. 

1. Sermaye kaybı tamamlanmamıştır. Ma
lûmdur ki, Türk Ticaret Kanununun 323 ncü 
maddesine göre sermayenin zarar miktarmca ar
tırılması gerekir. Bu yerine getirilmemiş ve 
noksan sermaye ile çalıştırılmakta devam et
me olmuştur. 

2. Yüksek Denetleme Kurulu 1964 yılından 
beri bu şirkette mevcudolan ve sermayenin yüz
de 17,1 ini teşkil eden özel sektör hisselerinin 
satmalmması ve hisselerin bu suretle ödenerek 
sermayenin artırılmasını tavsiye eylediği halde 
nazarı dikkate alınmamış ve malî güçsüzlük se
beplerinden birisi olarak kalmakta devam etmiş
tir. 

3. Kamu İktisadi Teşebbüslerini Yeniden 
Düzenleme Komisyonu bu devre içerisinde ak
samaları izale edici bir yardımda bulunmamış, 
şirket, kuruluşundan beri temadi eden zararla
rı ile baş başa bırakılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, İ966 yılındaki zararın 
1964 ve 1965 yıllarına nazaran çok azalması ki, 
1964 ile 1965 zarar toplamı 28 333 940 liradır. 
1986 nm ise 1 142 570 liradır, ilerisi için bir 
ümit ışığıdır. Gerek Yüksek Denetleme Kuru
lu, gerek Komisyonumuzun şirketin süratle Sü-
merbanka bağlı kamu teşebbüsü haline getiril
mesi isteğine biz de gönülden katılıyoruz. 

Bu grupta Bergama Şirketi üzerinde mâru
zâtta bulunuyorum. Malûmdur ki, Bergama 
Anonim Şirketi 1959 yılında tesis edilen fabri
ka iplik ve dokuma dallarında ince imalât yap
mak üzere kurulmuştur ve yüzde 72,5 u Sümer-
banka aidolan 35 milyon lira sermayeli bir te
şekküldür. Diğer eslerine göre denetlediğimiz 
devre için başarılı bir çalışma içindedir. Zira, 
1965 te yaptığı 7 763 483 liralık zararına mu
kabil 1966 yılında 6 milyon liralık kâr yapmış 
ve neticede bu devre için zararını 1 761 378 li
raya indirmeye muvaffak olmuştur. 1966 yılı 
kârı örneğinden de anlaşılmaktadır ki, Kamu 
Teşebbüsleri ilmî ve bir sistem içinde çalıştırıl
dığı takdirde büyük kârlar sağlıyabilir. 35 mil
yon sermayeli bir kuruluş yüzde 10 un çok üs
tünde bir nisbette kâr edebilmiştir. Fabrikanın 
işletmesi Sümerbank tarafından yapıldığı ve 
sermayesinin % 50 sinden çoğu müesseseye ait 
bulunduğundan özel kişilere ait hisse senetleri
nin derhal satınalmarak banka bünyesine kay
dedilmesi gerekir. Yüksek Denetleme Kurulu
nun öteden beri tavsiyesi yerine getirilmemek 
suretiyle şirketin istikrarsız çalışmasına sebep 
olunmaktadır. 

Manisa Anonim Şirketi : 1955 yılında ku
rulan ve 1961 yılında faaliyete geçen ve o sene 
sermayesini 30 milyon liradan 05 milyon liraya 
çıkaran bir şirket 1985 yılı sonuna kadar 9 
milyon 700 bin lira zarar yapmış bulunmakta
dır. Ve 1966 yılında 3 milyon 856 bin 472 
lira kâr yaparak yekûn zararlarını 5 milyon 
872 bin 738 liraya indirmiştir. Diğer kuruluş
larla mukayese edildiğinde ilerisi için bir ümit 
veren bir teşekkül olarak kabul edilebilir. 
Umumi vekâletle Sümerbank tararfından idare 
edilmektedir. Bilançolarının ve Yüksek De
netleme Kurulu raporlarının tetkiki neticesin
de zararlarının umumiyetle şu sebeplerden ne-
şedett:ği anlaşılmaktadır. Antalya, Bergama, 
Aydın fabrikaları gibi ince imalât yapan Ma
nisa fabrikası, gerek kendi aralarında, gerek 
özel fabrikalar ile aralarnıdaki, mevcut rekabet 
sonucu anormal fiyat kırmaları yapmakta ve 
bu hepsinin zararına olmaktadır. Personel mas
raflarının her geçen sene artması ve bilhassa 
işçi kadrolarının normlarının çok üstünde bu
lunması dolayısiyls fabrika kendisini topar-
lıyamamaktadır. Tüccara vadeli satılan mal
larda, teminat alınmadığından bu dönem 
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içinde çok miktarda alacağı tahsil edilememiş, 
halen ihtilaflı halde bulunmaktadır. Bu üç 
teşekkülün biraz önce kısaca arz ettiğimiz 
bir meselesi aynı malları imal etmeleri se
bebiyle aralarında gerek satış, gerek tesbit 
edilen fiyatlar ve gerekse çeşit çıkarma yö
nünden bir koordinasyon bulunmamaktadır. İl
gililer senelerden beri bu husus üzerinde en 
küçük bir çalışma yapmamışlardır. Koordi-
ne çalışmaları ikârlarını artıracak en önemli 
faktörlerden biri olacaktır. Ayrıca her iki 
şirketin 440 sayılı Kanunun hükümlerinin tat
biki ve özel sektör hisselerinin satınalma-
rak derhal Sümerbank kuruluşlarına dâhil 
edilmesi gerekir kanaatindeyiz. 

Montaj halindeki ikinci grup fabrikalara 
ve anonim şirketlere geliyorum. Bunlar, arz 
ettiğim gibi, Karaman, Nevşehir ve Adıya
man fabrikalarıdır. Sermayeleri 4 ilâ 6 mil
yon lira arasında olan bu fabrikaların kü
çük üniteler olarak diğer fabarika ve şirket
lerin işletmeye açıldığı zaman mâruz kal
dığı zorluk ve sıkıntılara uğrıyacağını şimdi
den tahmin etmek (kehanet sayılmaz. Peşinen 
şunu ifade edelim ki, kuruluş sermayeleri 
çok az olup, zayıf malî güçlerle ortaya çık
maktadırlar. Her üç fabrikanın hisselerinin 
% 50 den çok tamamına yakın kısmı Sümer-
bankın, geri kalan özel sektöründür. Özel 
sektör taahhüddettikleri hisselerin çoğunu 
ödememiştir. Özel sektör fabrikaların kurulu
şuna karar alınıncaya fcadar bu konuda olumlu 
bulunmakta, kuruluşa geçildikten sonra mü
kellefiyetlerini yerine getirmememektedir. Bu 
durum karşısında Sümerbank ekonomik icaplar 
haricinde, politik sebep ve saiklerle girişilen 
bu teşebbüslere mukavemet etmelidir. Bu 
tarzda kurulan fabrikaların ne hallere düş
tüğü neticede tasfiyeden başka bir kurtulu
şun kalmadığı Yüksek Heyetinizin malûmudur. 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin memleket kal
kınmasında yerine getirdiği hizmetlere gölge 
düşürücü kuruluşların aleyhindeyiz. Bu gibi 
hesapsız ve rantabl olmıyan teşebbüslere Sü-
merbankm iştiraki yersiz ve gayesinden onu 
uzaklaştırıcı mahiyet taşır. 

Bu üç fabrikanın kuruluşları çe& ilerle
diği ve büyük yatırım yapıldığı için tasfiyele
rinin aleyhindeyiz. Yalnız kuruluş hataların
dan kaçınarak bilhassa 440 sayılı Kanuna 

göre hemen özel sektör hisselerinin satmalın-
mak suretiyle Sümerbank bünyesine sokulması 
ve sermayelerinin süratle artırılarak bugünkü 
ihtiyaçlara, dışa ihraç ve içeride aranılan em
tiayı çıkarabilmeleri tedbirleri meyanmda, 
yeni araçlarla takviye olunmalıdırlar. 

Tasfiye halindeki şirketler de arz ettiğim 
şekilde Eskişehir ve Maraş pamuklu dokuma 
fabrikalarıdır. Her İM şirket 1955 yılında ku
rulmuş, birincisinin 6, diğerinin 4 milyon ser
mayesi vardır. Eskişehir 1965 te ve Maraş 1966 
yıllarında faaliyete geçmiştir. Ortaklar genel 
kurulunca 1962 ve 1963 yıllarında tasfiyeye 
karar verilmişse de, bugüne kadar bu işlem ger
çekleştirilememiştir. Tasfiyeye karar verildik
ten sonra meriyete giren 446 sayılı Kanun 
hükümlerine göre tasfiyenin öncelik ve ivedi
likle iktisadi Devlet Teşekküllerinin yeniden 
Düzenlenmesi Komisyonu tarafından el konul
ması müspet veya menfi bir karara varılması 
gerekmekte idi. Ne yazık ki, bu konuda hiç
bir açıklama yapılamamıştır ve çalışma da ol
mamıştır. Bu durum karşısında yanlış bir gö
rüşle Sümerbank maalesef yatırımlarına devam 
etmiş bulunmaktadır. 

Bu suretle tasfiye kararma Sümerbank tara
fından itibar edilmediği anlaşılmaktadır. Ay
rıca Düzenleme Komisyonu bir karara vara
madığından tasfiye heyetleri görevlerine de
vam etmekte ve 1962 yılından beri bu heyetler 
yüz binlerce lira ücret almaktadırlar. Bu başı
boşluk içinde fabrikaların idaresi tasfiye he
yetlerince ve onların sorumluluğu altında olmak
tadır. Bu heyetler tasfiye işlerini yürütecek
leri yerde, şirketlere kredi temin etmek, mon
taj kadrolarını tasdik, memur tayyı gibi ku
ruluşla ilgili işler yapmaktadır. Takdir eder
siniz ki, tasfiye heyetleri yalnız o sahada yet
kili elemanlar olduğu bilhassa kuruluş çalış
malarının ilgili mütehassıslarca yapılması ge
rektiği hakikatini tekrar etmekte lüzum görmü
yorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — C.H.P. Grupu adına Sayın Şev
ket Koksal? Yok. Şimdi Adalet Partisi Grupu 
adına Celâlettin Coşkun. Celâlettin Bey mesainin 
bitmesine 25 dakikalık bir müddetimiz var. Sö
zünüz bu müddet içerisine sığar mı? 
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CELÂLETTÎN COŞKUN (Aydın) — 3 5 - 4 0 
dakika içinde biter efendim. 

BAŞKAN — O halde bu müddet içerisinde 
sözünü toparlıyabilecek olan başka bir arkada
şa sıranızı verebilirseniz sorayım. 

CELÂLETTÎN COŞKUN (Aydın) — Müsa
ade ederseniz bu 25 dakikalık zaman içinde ben 
sözlerimi toparlıyayım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
CELÂLETTÎN COŞKUN (Aydın) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu tarafından hazırlanmış olan, 
Anayasanın 127 nci maddesi gereğince dene
timi Yüce Meclislere ait bulunan Kamu ik
tisadi Teşebbüslerine ait rapor ve ekleri üze
rinde İçtüzüğümüzün 93 ncü maddesine uygrm 
olarak Adalet Partisi Senato Grupu adına 
Sümerbankın 1964, 1965, 1966 yıllan faaliyet
lerine ilişkin tüm halindeki görüşlerimizi arz 
etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Sayın üyelere dağıtılan raporlarda Sümer-
bank müesseselerine ait geniş bilgi mevcut 
bulunduğundan, ben bunların tekrarını yap-
mıyacağım. Sadece bu kuruluşların bünyesi ve 
millî ekonomimizdeki yeri, memleket ekonomi
sine katkısı, verimliliği, aksıyan tarafların ne
ler olduğu, daha verimli ve faydalı olması için 
neler yapılması gerektiği gibi hususlara temas 
etmekle yetineceğim. 

Bugün eleştirmesini yaptığımız Sümerbank 
müesseselerinden Yünlü Sanayii, Merinos Yün
lü Sanayii, Bakırköy Pamuklu Sanayii, Ereğli 
Pamuklu Sanayii, Kayseri Pamuklu Sanayii 
Malatya Pamuklu Sanayii, îzmir Basma Sa
nayii, Nazilli Basma Sanayii, Taşköprü Ken
dir Sanayii Alım ve Satım Müessesesi, Beykoz 
Deri ve Kundura Sanayü, Gemlik Suni İpek 
ve Viskoz Mamulleri, Sivas Çimento Sanayii, 
Filyos Ateş Tuğlası Sanayii, Kütahya Sera
mik Sanayii, Yıldız Porselen Sanayii, Pamuk 
Satmalma ve Çırçır Fabrikaları Müessesesi, 
Halıcılık Müessesesi, Teşekkül Merkezi. Bun
lar, Sümerbank teşekkülüdür. Bunlardan pa
muk satmalma ve çırçır fabrikaları 1964 yılının 
sonlarına doğru faaliyete geçmiştir. Bu sebep
le sadece 1965 ve 1966 yılları çalışmaları ra
porda yer almıştır. Halıcılık müessesesi ise 
1.7.1966 tarihinde faaliyete geçmiştir. Sümer

bankın bunlardan başka iştiraki mevcut bir
takım işletmeler de vardır ve bunların serma
yesinin yarısından fazlası Sümerbanka aidol-
duğundan idaresi Sümerbanka mevdudur. Bun
lar : 

1. Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii Türk 
Anonim Şirketi, 

2. Bergama Pamuk Çiftliği Dokuma Sana
yii Türk Anonim Şirketi, 

3. Manisa Mensucat Türk Anonim Şirketi, 
4. Karaman İplik ve Pamuklu Türk Ano

nim Şirketi, 
5. Nevşehir Pamuklu Dokuma Sanayii Türk 

Anonim Şirketi, 
6. Adıyaman Pamuklu Dokuma Sanayii 

Anonim Şirketi, 
7. Eskişehir Basma Sanayii Türk Anonim 

Şirketi, 
8. Maraş Pamuklu Sanayii Türk Anonim 

Şirketidir. 
Bu sekiz tekstil şirketlerinden başka Sümer-

ba-nkın en büyük iştiraki olan şu müesseseler 
mevcuttur. 

Bunlar yukardakılarle aynı durumdadır. 
1. Tahta Sanayii Türk A.Ş., 
2. Ordu Soya Sanayii, 
3. Salihli Palamut ve Valeks Sanayii A.Ş., 
4. Çanakkale Palamut ve Valeks Sanayi 

A.Ş, 
5. îçel Selüloz ve Kâğıt Sanayii A.Ş., 
6. Porselen ve Çini Fabrikaları Ltd. Ş., 
7. Türkiye Yapağı ve Tiftik A.Ş. (Bu şir

ketin idaresi Sümerbanka mevdu değildir.) 
Eleştirmeleri kapsıyan müesseseleri böylece 

gördükten sonra, Sümerbankın yurt ekonomi
sindeki yerine kısaca bir göz atalım. 

1933 yılında çıkarılan 2262 sayılı Kanunla 
kurulmuş bulunan Sümerbank teşekkülü mem
leketimizde 1928 yılından itibaren girişilmiş bu
lunan sanayileşme çabasına yardımcı olmak 
ve sanayileşme hamlesinin süratle gelişmesi 
için bir kısım sanayi tesislerinin Devlet eliyle 
kurulmasını ve işletilmesini sağlamak ve bu 
alanda özel teşebbüse önderlik etmek amacını 
gütmektedir. Sümerbank, kuruluşundan itiba
ren bu amacını büyük bir liyakat ve ehliyetle 
yerine getirmiş bulunmaktadır ve getirmekte
dir. Kuruluşundan bu yana her yıl kâr eden bir 
müessesedir. Mevcut imkânlariyle kurduğu te
sisler ve yetiştirdiği teknik ve idari personelle 
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yurt ekonomisinin ve sanayiinin gelişmesinde 
büyük faydalar sağlamıştır. Ayrıca, 1939 -1966 
yılları içinde Kazanç, Gelir, Kurumlar, Muame
le, Gider ve Bina Vergisi olarak Hazineye 
2 485 000 000 lira ödemiştir. Bundan, bütçeye 
sağlamış olduğu katkının büyüklüğü meydana 
çıkmaktadır. 

Sümerbank bugün; 
1. Memleket sanayüne öncülük etmek, 
2. Sanayi kuruculuğu yapmak, 
3. Sanayi işletmeciliği ifa etmek, 
4. Bankacılık faaliyetinde bulunmak vazi

feleri görmektedir. 

Yukarda işaret ettiğim gibi, bu vazifeler iyi 
görülmektedir. Sümerbankm yabancı çevre
lerde büyük bir şöhreti vardır. Hattâ, Türki
ye'de resmî sektör sanayii denince yabancıların 
aklına başta Sümerbank gelmektedir. Sümer
bank halkımız arasında da büyük sempati ka
zanmış bir müessesedir. Köylerimizde basma
nın adı, Sümerdir. Bu müessese Türk sanayü
ne, Türk ekonomisine büyük hizmetler ifa et
miştir. İkinci Dünya Harbi sırasında piyasada 
kefenlik bez dahi bulmak bir mesele iken, Sü
merbank imalâtı ile bu gibi asgari ihtiyaçları 
karşılamakta büyük bir gayret göstermesine 
rağmen o günlerde halkın Sümerbank kapı
larında kuyruğa girerek 5 metre basma için 
bakî evinlerini hâlâ üzüntü ile hatırlarım. Bunun 
vebali C.H.P. nindir. 

Bıı fabrikaları kuran Büyük Atatürk nur 
icmde yatsın. Sümerbankm nominal sermayesi 
500 0n0 000 liradır. 1966 yılı sonu itibariyle öz 
kp.vnaklnrı 981 000 000 lira olup, ayrıca 
1 570 000 000 lira olan yabancı kaynaklarla 
birlikte cem'pn 2 551 000 000 lira kaynağa 
sahiptir. İştiraklerine 695 000 000 lira taahhü
dü vardır. Bundan ödenen miktar 530 000 000 
liradır. 1966 yılı kârı; 23 693 000 lirayı bul 
muştur. 

Görüldüğü gibi Sümerbank malî imkânları
nın üstünde iştiraklere girmiştir. İştiraklerine 
yatırdığı para 500 090 000 lira, teşekkül serma
yesini geçmiştir. Bu müessesenin istenildiği şe
kilde yaşıyabilmesi için sermaye tezyidine ihti
yaç vardır, Aksi hailde birçok mahzurlar doğa
caktır. Bir misal arz etmek istiyorum: 

Geçenlerde seçim bölgem olan Aydm'dan bir 
heyet gelmiş, bunlar Nazilli'nin pamuk ziraatiy-

le iştigal eden çiftçileriydi. Nazilli Sümerbank 
Fabrikasının pamuk mubayaa etmediğini, se-
bebolarak da parası bulunmadığını söylediler. 
Tetkik ettim, durum doğru idi. Sayın senatör
ler, bunun iki mahzuru var. Birisi, Sümerbank 
müdahale allımı yaparak piyasayı canlı tutması 
lâzımgelirken bunu yapmamış. Tarım Satış Koo
peratifleri dışında bulunan müstahsili tüccara 
düşük fiyatla mal satmaya zorlamıştır. İkincisi 
ise şudur; fabrika elbette pamuk alacaktır. Ne 
zaman? Parası olduğu zaman. Bir - iki ay sonra. 
Bu zaman, da pamuk müstahsil elinde zor bulu
nur. Bulunsa bile tarladan son toplanan, kalite
si bozuk çamurlu pamuklardır. İşte fabrika bu
nu alacaktır veya tüccara başvuracaktır. Bu 
takdirde yüksek fiyatla mal almış olacaktır. 
Şu halde Sümerbank sermayesinin çoğaltılması
na şiddetle zaruret vardır. Memnuniyetle öğren
miş bulunuyoruz ki sermayenin 1 500 000 000 
liraya çıkarılması için bir kanun hazırlanmış
tır. Sayın arkadaşlarımızdan bu kanunun biran 
evvel çıkarılmasında yardımcı olmalarını istir
ham edeceğim. 

Raporun tümü üzerinde konuşulurken yan
lış hatırlamıyorsam bir kısım hatipler teşekkül 
sermayelerinin artınlmaması ve teşekküllerin 
dış kaynaklara muhtaç edilerek zarara uğratıl
ması konusu üzerinde çok durdular. Bu mevzu
da Sümerbankm durumunu inceledim ve gör
düm ki, 1933 yılında 20 000 000 lira olan ser
maye, 1939 yılında 100 000 000 liraya, 1942 de 
150 000 000 liraya, 1946 da 200 000 000 liraya 
çıkarılmıştır. Son olarak 1955 yılında sermaye 
500 000 000 liraya çıkarılmış ve aradaki 
300 000 000 liranın kârdan mahsubu yapılarak 
en son 1961 yılında 81 000 000 lira ödenmek su
retiyle tamamlanmıştır. Bundan sonra yani, 1961 
yılından sonra sermaye artırılması yolunda her 
hangi bir hareket yoktur. Görüldüğü gibi, ser
maye tezyidine çalışmıyanlar A. P. değildir. Yu
karda da belirttiğim gibi A. P. sermayeyi 
1 500 000 000 liraya çıkarmak hazırlığmdadır. 

Peki neden böyle söylenir? Çünkü bu poli
tikadır da ondan. Bilindiği gibi Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri karma düzen içinde memleketin 
ekonomik ve sosyal kalkınmasının hızlandırıl
masında büyük faydalar sağlıyan kuruluşlardır. 
3460 sayılı Kanun bu müesseselerle bu müesse
selerin kârla beraber memlekete sağladığı eko-
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nomik ve sosyal faydayı önplânda tutmuş ve te
şekkül idarecilerinin basiretli ve tedbirli bir ta
cir gibi hareket edeceklerini, denetimlerinin de 
gayelerine, iktisadi, ticari ve sanayi esas ve 
icaplarına uygun ve verimJli ve rasyonel bir şe
kilde işleyip, işlemediklerine göre yapılacağını 
bildirmiştir. 440 sayılı Kanun da ise kârlılık ve 
verimlilik anlayışı içinde çalışmak ve sermaye 
birikimine yardım etmek amaç olmuştur. Peki, 
440 sayılı Kanunun hükmünü esas alırsak mem
lekette ekonomik dengeyi nasıl sağüıyacağız? 
Geri kalmış bölgelerimize fabrika kurmıyacak 
mıyız? Biz A. P. Grupu olarak 440 sayılı Kanun
daki verimliliğin ifadesini sadece kâr veya fazla 
istihsal şeklinde anlamıyoruz. Biz o fabrikanın 
kurulduğu bölgede halka oian gerek maddi, ge
rekse sosyal bakımdan, katkılarını ve halkan re
fah seviyesini artırmaktaki rolünü o müesses e-
nin verimliliğinde bir ölçü olarak kabul ediyo
rum ve diyoruz ki; memleketimizin Doğasalda, 
Güneyinde, Kuzeyinde, Batısında nercecle olursa 
olsun fabrikanın kurulmasına ve işleyişine müte
âllik şartla? mevcutsa fabrika kurulmazdır. 
Fabrika kâr da etmese bkiırı anladığımız mana
da verimliliği sağlıyorsa vazifesini yapmış ele
mektir. Bu konuda bir kaç noktaya daha temas 
etmeme müsaadenizi rica edeceğim. 

Bilindiği gibi 440 sayılı Kanuna göre kamu 
iktisadi teşebbüsleri kuruluşlarını bu kanun espi-
risi içinde yeniden clüaenliyeceklerdir. Sümer-
bank için de düzenleme çalışmaları yapılmıştır. 
Düzenleme Komisyonu tarafından Sümerbank 
kuruluş kanun tasarısı hazırlanmıştır. Bu tasa
rıya göre Sümerbank badema memleket sana
yiine öncülük, sanayi kuruculuğu, sanayi işlet
meciliği, bankacılık, hikmetleri göremiyecektir, 
îplik, dokuma, suni ipek, suni yün. -selofan kâ
ğıdı, deri, kösele ve bunların mamullerini imal 
edecektir. Peki bu takdirde haklanan kir.-ulu.-3 
kanunlarına göre hiç bir teşekkülün iştigal mev
zuuna girraiyen ve özel sektör tarafından da ba
şarılması mümkün olmıyan yatırımları kim ya
pacaktır? Memleket sanayiinde öncülüğü kim 
yapacaktır? Memleket için lüzumlu bir sanayiin 
yeni kurulacak ve iyice taazzuv edememiş sana
yi kuruculuğunda tecrübesi ve geleneği bulun
mayan teşekküller elinde yapılması büyük mah
zurlar ortaya çıkarabilir. Halbuki Sümerbank 
camiası 30 yıllık tecrübesi ve kadrosundaki tec-

; rübeli elemanlar ve dış memleketlerdeki şöhret 
ve prestiji bakımından bu vazifeyi daha iyi ya
par. Kaldıki Sümerbank bu kabil sanayi kura
rak /ilgili teşekküle de devredebilir. 440 sayılı 
Kanunda buna mâni bir hüküm de yoktur. Ka
naatimizce işletmecilik ayrı, sanayi kuruculuğu 
ayrı bir ihtisas işidir. Her teşekkülün kurucu
luk görevini yapabilmesi için, işletmecilikten ay
rı olarak mütehassıs bir kadroya ihtiyacı ola-

| çaktır. Mükerrer masraflardan sakınmak lazım-
j dil'. Bu göze alınsa bile, teknik mütehassıs azlı

ğı mühim bir unsurdur. Yeniden düzenleme ko-
| misyonu tarafından hazırlanan tasarıda Sümer -
' bankın idaresinde olan Toprak ve Seramik Sa-
J nayii için ayrı bir teşekkül düşünülmüştür. Yu

karıda belirttik, bu grupun ayrı bir teşekkül ha-
I üne getirilmesi, yeni personel kadrolarına ihti

yaç göstererek ve masrafları artıracaktır. Diğer 
taraftan Sümerbanktan ayrılması düşünülen 

I soya, suni tahta, deri sanayiinde kullanılan va-
I leks gibî sadece birer fabrikadan ibaret olan ku

ruluşlar, hangi teşekküle bağlanacaktır? Bunlar 
I üzerinde durulmak gerekir. Bir de Sümerbank 
j bankacılık faaliyetlerinde bulunmamalıymış 

Bunun sebebi anlaşılmamaktadır. Sümerbank 
halen 180 milyon liralık bir mevduata sahiptir. 

i Esasen ticari olmaktan ziyade mevduat bankası-
I dır. 1967 yılı kârı 30 milyona yaklaşıktır. Ayrı-

ca yabancı firmalarla giriştiği ithalât, ihracat 
I ile müessese ve iştirak ve fabrikalarının ban-
I kacılık muamelelerini yapmaktadır. Sümerbank 

bankacılık yapmıyacak demek, kârdan sarfına-
j zar, bütün bu işleri başka bir bankaya yaptıra

cak ve bir çok masrafları toptan ödiyecek de
mektir. Memleketimizde bakkal dükkânı açılır 

S gibi banka şubeleri açılmaktadır. Sümerbankm 
j kapatılmasının düşünüldüğüne hayret etmemek 

mümkün değildir. Karma Komisyon raporu-
i nıın 18 nci sayfasının 47 nci maddesindeki bu 
I görüş ile mutabakat halindedir. 

10 Ekim 1938 tarihinden beri devam edegel-
i mekte olan kamu iktisadi teşebbüsleri eleştirme

lerinde bir kısım hatipler, kâr getiren kamu ik-
ı tisadi teşebbüslerinin yönetici kadrosunun sık 

sık değiştirilmesiinin, bunun kâr ve verimi üze
rine etkisi bulunduğunu burada beyan ettiler. 
Sümerbank kâr getiren bir teşekküldür. Merak 
ettim, 1965 yılındaki, müzakerelere ait zabıtları 

• inceledim, o zaman da bialm sözcümüz aynı şey-
| leri söylemiş, değiştirilmemesi gerekir demiş. 
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Bu defa aynı hususu kendileri ileri sürüyor. 
Bunun üzerine kayıtları karıştırdım, vardığım 
netice şu : Sümerbankta 1 . 1 . 1960 tarihinden 
31 Aralık 1965 tarihine kadar dört genel müdür, 
41 müessese müdürü değiştirilmiş. Genel müdür
lerden bir tanesinin değişmesi, yani sonuncusu 
Aralık 1965 ayı içinde. 1 . 1 . 1966 dan sonra 
bir genel müdür, 26 müessese müdürü değişti
rilmiş. Görülüyor ki, değiştirme her zaman var. 
Bunları söylemekten maksadım, değiştirmeler 
olmuş, biz de değiştirmişiz, iyi yapmışız, buna 
itibar etmenizi istirham ederim. Demek olu
yor M, işin bünyesi, işin icabı yapılmasını 
gerektiriyor. Bunu günümüz için söylemiyorum, 
Devle-1; idaresi böyle kurulmuştur. Böyle de
vam edegelmiştir. Bundan sonra iktidara kim 
gelirse gelsin böyle devam edecektir. 

Sayın senatörler, bizim tempomuza veya ik
tisadi anlayışımıza uymıyan hiçbir kimseyi, 
Kamu iktisadi Teşebbüslerinin, başında tutma
ya, hiç kimse zorlamamalı ve zorlıyamaz. Ak
si halde iktidarda bulunmak mefhumu orta
dan kalkar. 

Müsaadenizle, şimdi Sürnerbankın çalış
malarına ait bâzı kısa malûmat arz edeceğim. 
Sümerbank topluluğunun satış tutarmuı se
neden seneye artmakta bulunduğunu, memnu
niyetle islemiş bulunmaktayız. Yüksek Denet
leme Kurulunun raporuna göre 1964 yılında 
937 milyon lira olan net satış tutarı. 1965 yı
lında 1 milyar 82 milyon ve 1966 yılında da 
1 milyar 273 milyon liraya yükselmiştir. Sü
merbank topluluğunun alam turan da şöyle
dir : 1964 yılında 385 milyon lira, 1965 yılında 
423 milyon lira ve nihayet 1966 yılında da 467 
milyon liradır. Görüldüğü gibi, Sümerbank 
her sene biraz daha yükselmektedir. Bu du
rum muvacehesinde acaba müesseselerin kâr 
ve zararları tatmin edici midir? Sümerbank 
topluluğunun 1964 yılındaki satışlarından elde 
ettiği kâr, sınai maliyetlere göre % 3,3. 1965 yı
lında ise % 3,9 olduğu halde 1966 yılında %6,5 
tur, 1966 yılındaki bu yükselmeye rağmen bun
lar normal faiz haddi altındaki düşük seviye
sini hâlâ muhafaza etmektedir. Sümerbank 
topluluğunun 1964 yılında yapılan toplu iş 
sözleşmeleri ile yüklendiği malî külfet 61 mil
yon lira. 1966 yılında ise 122 milyon liraya 
yükselmiştir. Bunun elbette kâr ve kâr yüzde
sine tesiri büyüktür. Peki kân artırmak için ne 

i yapmalıdır. Mamullere zam yapmak düşünüle-
mez. Yapılacak iş? müesseseleri daha rantabl 
çalıştırmaktır. Bunun için de çalışan per
sonelin niteliği üzerinde durmak ve bir kısım 
yeni tedbirler almak icabeder. Malûm oldu
ğu üseere Türkiye iktisadi kalkınmasını ve sos
yal meselelerinin hallini Devlet eli ve Dev
let yardımı ile yapmak sorundadır. Halbuki 
Dovlet faaliyetlerinin ağır işlediği, masraflı ve 
verimsiz olduğu yolunda halk arasında yay
gın bir kanaat mevcuttur. Devlet teşkilâtının 
rasyonel hrle getirilmesi ve kuruluştan âza
mi verim, alınması, halkın özel teşebbüs serma
yenin Devlete ve Devlet faaliyetine olan gü
venini artıracak ve birtakım meselelerin çö
zülmesini kolaylaştıracaktır. Arzu edilen hede
fe yaklaşmak için başlıca çare teşkilâttan, 
personelden daha verimli bir tarzda faydalan
maktır. Merkezi hükümet teşkilâtı araştıma 
projesi, yönetim kurulu raporunda belirtil-
dlSi fribi, idaremiz- kendisini memleket ihti-
yakarma ve modern icaplara tam manasiyle 
uygun bir seviyeye ulaştıracak elemanlara 
sahiptir. Sümerbank teşkilâtında bu nitelik
te çok değerli elemanlar mevcuttur. Şu halde 
alınacak diğer tedbirler nelerdir? Bunlardan 
bir kısmını yukarıda kendi konulan içerisin
de belirttik. Karma Komisyon raporunda da 
bir kısmına işaret edilmiştir. İşletmecilik pren
siplerinden olan organizasyon prensibini bura
da hatırlatmak isterim. Organizasyon bir defa 
vücud?, getirilmekle iş bitmez. Onun devam
lılığım temin edebilmek için, gelişen şartla
ra göro ayarlamalar yapılması, yani gelişti
rilmesi icabeder. Meselâ, Tekstil Sanayiinde 
memleketimizde ve dünyada birçok gelişmeler 
mevcuttur. Sürnerbankın bunlan takibederek 
sentetik ve suni elyaf karışından üzerinde 
çalışması gerektir. , 

iki; Sümerbank statüsünde bir revizyona 
gitmek gerekir. Misal arz edeyim. Bugün Sü-
merbarkm 4 420 000 lira iştiraki olan Aydan 

I Tekstil Fabrikası bu iştirake mukabil Sümer-
banka 1966 yılında 765 000 lira kâr temin et
miş. Bu kâr 1967 yılında ise 1 637 000 liraya 
yükselmiştir, iştirak sermayesi 4 420 000 lira
dır. Yine Sürnerbankın 1 955 000 lira iştiraki 
olan Balıkesir Fabrikası Sümerbanka 1966 yılın
da 1 411 000 lira kâr sağlamıştır. Bu kâr 1967 

I yılında 1 020 000 liraya yükselmiştir. Bunla-
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ra mukabil Sünıerbankm 65 milyon lira iştira
ki olan Antalya, 25 milyon lira iştiraki olan 
Bergama, 54 milyon lira iştiraki olan Manisa 
fabrikalarından, Antalya Fabrikası 1966 yılın
da zarar etmiş, 1967 yılında da Sümerbanka 
1 066 000 lira kâr sağlamıştır. Bergama Fab
rikanı 1936 yılında zarar etmiş, 1967 yılında 
5 009 000 lira kâr vermiştir. Manisa Fabrika
sı 196S yılında 3 000 000, 1967 yılında 7 000 000 

lira kâr bırakmıştır. Görüldüğü gibi sermayeye 
göre kâr nisbeti çok farklıdır. Rakamları ka
rıştırmamak için, yabi'z 1967 yılını alırsak, Ay
dır. Fabrikasının, Sümerbankın yaptığa iştirake 
böxe verdiği kâr nisbeti % 37, Balıkesir'in 
% 52 d*r. Halbuki Antalya % 1,6 Bergama'nın 
% 19,9, Manisa'nın % 13,5 dir. Yanlış anlayı-
şp, meydan vermemek için bu rakamların eg
zersiz olduğunu bildirmek isterim. Yani bu ra
kamlar bilanço kârı değil egzersiz kârıdır. Bu 
fark nereden geliyor?. Çünkü Ayclm ve Ba
lıkesir fabrikaları özel sektör statüsünde olup 
idareleri müstakildir. Diğerleri Sümerbank mev
zuatına tabidir. Bu durumun her şeyin Dev
let eliyle ve usulleri ile yapılması görüşüne 
bir cevap teşkil ettiğini de belirtmek isterim. 

Bu açık izahatımızdan anlaşılacağı üzere, 
Sümerbankın statüsünde olumlu bir revizyona 
ihtiyaç vardır. Bir de Sümerbank fabrikala
rının idari yönden, birbirlerine bağlantıları 
bakımından bâzı acaiplikler bulunmaktadır. 
Meselâ Denizli Tekstil Fabrikası İzmir Basma 
Fabrikasına bağlıdır. İzmir Denizli'ye 280 Km. 
uzaklıktadır. Halbuki, Nazilli Basma Fabrika
sı ki, izmir Fabrikasından daha geniş ve da
ha eok tezgâhı olan, eskiden kurulmuş bir fab
rikadır, aradaki mesafe ise sadece 90 Km. 
dir. Niçin Denizli Fabrikası Nazilli'ye değil 
de izmir'e bağlıdır? Bunu kavramak müm
kün değildir. Bu gibi teşkilât aksaklıklarını 
da gidermek gerekir. 

4. Kayseri - Malatya, Ereğli, Nazilli fabri
kaları eski ve rantabl olmıyan demode olmuş 
makinalarla mücehhezdir. Bunların biran evvel 
modern ve verimli makinalarla donatılması ge
rekir. 

5. Daimi zarar eden Sümerbank Kendir, 
Yıldız Porselen ve Pamuk Satmalma ve çırçır 
fabrikalarının durumları yeni baştan gezden 
geçirilmelidir. 

(JVı 
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6. Merinos Yünlü Sanayii Fabrikasının yün 

ipliği imalâtı ihtiyaçtan fazla idi. Halen doku
ma kısmı da genişletilerek muvazene kurul
mak istenmiştir. Peki bu malların sürümünü 
nasıl temin edeceğiz? Türkiye'de bugün ihti
yaçtan fazla elde edilmektedir, ihracat için ne 
gibi çalışmalar vardır? Daha evvel yapılan 
cüzi ihracat zararla kapanmıştır. Yarın Or
tak Pazar'a girilince durum ne olacaktır Bu 
sebeple de maliyeti düşürmek ve sürüm için 
yeni piyasalar bulmak gereklidir. 

7. Sümerbank iştiraklerinin hele normal 
kâr getirmiyenlermin üzerinde durularak, du
rumlarının ıslâhına gidilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun program icabı 
mesainin bitmesi lâzımgeliyor, üç beş dakika 
kadar sürer diyorsunuz. Oylarınıza müracaat 
ediyorum. Bitmesine kadar görüşmesinin de-
t̂ TTîîTiı oylarınız?, sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

CELÂLETTİN COŞKUN (Devamla) — Te
şekkür ederim efendim. 

8. Sümerbank gibi geniş bir teşekkülde 
konfeksiyon tesislerinin kurularak dâhilde ve 
hariçte satış imkânları aranmalıdır. Bunla
rı her iki yönde de tutturmak elbette zordur. 
Fakat Sümerbank mademki sanayi öncülüğü 
yapmaktadır, reklâm vesair suretlerle bu im
kân üzerinde çalışılmalıdır. 

Sayın senatörler, zamanınızı aldım. Beni 
dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sözlerime 
son vermeden evvel başka bir noktaya da de
ğineceğim: Sümerbank teşekkülünde riski az 
olan kıymetler için sigorta sistemi ile Sümer
bank teşekkülünde riski az olan kıymetler iç 
sigorta sistemi ile sigorta ettirilmektedir. Bunun 
için bir yönetmelikle teklif edilen esaslar dâhi
linde prim ayrılmakta ve bir fonda toplanmak
tadır. Bu fon bugün 206 milyon lirayı bulmuş
tur. Diğer Kamu iktisadi Teşebbüslerinde de 
^yollanmakta olan bu sistem sebebiyle her yıl 
bu teşekküllerin ayırdıkları daimi, sigorta fo
nu, yaklaşık olarak 60 - 70 milyon lirayı bul
maktadır. Böylece yatırımlara da ek bir kay
nak sağlanmış bulunmaktadır. Teşekküllere ya
tırımlar için finansman kaynağı sağlıyan bu 
".istemin daha da ıslâh edilerek uygulanması 
gerekir, düşüncesindeyiz. 
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A. P. Grupu olarak Sümerbank ve müesse
selerini ibraya lâyik bir faaliyette bulunduğu
nu, kâr ve zararlarının tatmin edici olduğuna 
kanaat getirmiş olduğumuzu ve eleştirmeleri
mizin dikkate alınacağını ümidettiğimizi be
lirtil", hepinize grupum adına saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Şu ana kadar grupları adına 
söz alan sayın üyeler konuşmuş oldular. Bura

da bulunanları tabiî konuşmuş oldular. Öğle
den sonra şahısları adına sırada olanları oku
yorum :. 

Sayın Hüsnü Dikesliğil, Sayın Rifat Öztürk-
çine. Sayın Sami Turan. 

Bugün saat 14,30 da tekrar toplanmak üze
re oturuma ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,05 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Sim Atalay (Kars) 
KATİPLLER : Nahlt Altan (Çanakkale), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Birleşime devam ©diyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun 34 ncü maddesiyle 121 nci 
maddesinin (e) bendinin iptallerine dair Anaya
sa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi (3/714) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosunun 41 üyesi tarafından 
açılan dâva dolaytsiyle yapılan inceleme sonun
da : 

1. 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun 34 ncü maddesiyle 121 nci 
maddesinin (e) bendinin Anayasaya aykırı ol
duğundan iptallerine; 

2. iptal kararının 44 sayılı Kanunun 50 nci 
maddesi uyarınca 7 Nisan 1969 gününde yürür
lüğe girmesine; 

10.10.1968 gününde 1967/39 esas, 1968/41 
karar sayısiyle karar verilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 
Lûtfi ömerbaş 

Anayasa Mahkemesi 
Başkanvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
iki Başkanlık tezkeresi var. 

2. — Yakı davet münasebetiyle Pakistanı zi
yaret edecek olan Parlâmento Heyetine katıla
cak üyelere dair Başkanlık tezkeresi. 

Genel Kurula 

Vâki davet münasebetiyle Pakistan'ı ziyaret 
edecek Parlâmento Heyetimize dâhil Cumhu
riyet Senatosu üyelerinin isimleri aşağıda gös
terilmiştir. Yüksek tasviplerinize arz olunur. 

İbrahim ŞevM Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Asil üyeler : 
Arif Hikmet Yurtsever 
Turgut Yaşar Gülez 
Mehmet Ali Pestilci 
Yedek üyeler : 
Ahmet Karayeğit 
Macit Zeren 
Hüseyin öztürk 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — Vâki davet münasebetiyle Lübnan'ı zi

yaret edecek olan Parlâmento Heyetine katılacak 
üyelere dair Başkanlık tezkeresi. 

Genel Kurula 
Vâki davet -münasebetiyle Lübnan'ı ziyaret 

edecek Parlâmento Heyetimize dâhil Cumhu
riyet Senatosu üyelerinin isimleri aşağıda gös
terilmiştir. Tasviplerinize arz olunur. 

İbrahim Şevlri Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

2. — GÖRÜŞ 

XII - SÜMERBANK VE İŞTİRAKLERİ 

BAŞKAN — Görüşmelere devam ediyoruz. 
Sümerbank ve bağlı müesseseler üzerindeki gö
rüşmelerde gruplar adına görüşmeler yapılmış 
bu arada Sayın Şevket Koksal C. H. P. adına 
bâzı meseleler hakkında söz istemişlerdir. Bu
yurunuz Sayın Köksel. 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEVKET KOKSAL 
(Ordu) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun sayın üyeleri; Sümerbanka bağlı Kamu 
İktisadi Devlet Teşekküllerine ait C. H. P. Gru-
punun görüşlerini arz etmeye çalışacağım, Gru-
pum adına sizleri saygiyle selâmlarım. 

Şu anda müzakeresini yaptığımız Ordu Soya 
Sanayii A. Ş., ki tasfiye halinde, Salihli Pala
mut ve Valeks Sanayii A. Ş., Çanakkale Pala
mut ve Valeks Sanayii A. Ş., İçel Selüloz Kâğıt 
Sanayii A. Ş. ve Porselen ve Çini Fabrikaları Li
mited Şirketleriyle, Türkiye Yapağı ve Tiftik 
Anonim Şirketinin müzakeresini yapıyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, Başbakanlık Yüksek 
Mürabake Kurulunun raporları ve aynı zamanda 
Yüce Komisyonun müzakereye arz ettiği rapor
ları tetkik edilirse ve bu müesseselerimizin kâr 
ve zarar durumları ve hemen bunun yanında bu 
müesseselerin nasıl kârlılık haline geçebilmesine 
ait geniş temenniler ve tetkikler raporda yer 
bulmaktadır. 

Ben daha çok Ordu Soya Sanayii üzerinde 
görüşlerimizi arz etmeye çalışacağım. Soya Sa
nayii. Yüce Heyetinizin de bildiği veçhile ilk 
bakışta sadece bünyesinde bulunan yağ ve ayni 
zamanda besin maddeleri olarak protein bakı
mından geniş bir sanayi olarak dünya milletleri 
tarafından benimsenmiş bir mühim mahsul idi. 

Asil üyeler : 
Celâletitin Coşkun 
Ziya Termen 
Hüseyin Atmaca 
Yedek üyeler : 
İsmail Yeşilyurt 
Faik Atayurt 
Nazif Çağatay 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

EN İŞLER 

Ancak Soya sanayiinin besin şeyi dışına çıkarak 
son zamanlarda bunun gerek plâstik imalâtında 
ve bilhassa stratejik bir madde olarak büyük 
önem taşıdığı Yüksek Heyetinizin malûmudur. 
Son neşriyatlarda soyadan elde edilen 8 mili
metre kalmdığmdaki şeffaf camlara bazukalarla 
atış yapıldığı zaman bu cam üzerinde merminin 
hemen yere düştüğü, mikroskopla bunlar üzerin
de bu sademeye ait en ufak bir şeyin görülme
diği dahi büyük bir neşriyat mevzuudur. Bu 
bakımdan soya mevzuunun üzerinde durmayı 
müsamahanıza sığınarak daha faydalı bulduk. 

Başbakanlık Yüksek Murakabe Kurulunun 
tasfiye halinde Ordu Soya Sanayii A. Ş. ne ait 
1985 ve 1966 senesi raporları tetkik edilirse baş
langıçta bu şirketin 20 . 10 . 1957 senesinde 
25 şahsın iştirakiyle ve iki milyon lira ile kurul
duğu görülür. Ancak fabrikanın kurulması için 
lüzumlu iç ve dış ödemeler toplamı 25 milyon li
rayı geçmesi karşısında ve ortak olan şahısların 
da taahhüdettikleri cüzi hisseleri bile ödeme
melerinden fabrikanın Sümerbankça kurulması 
Sanayi Bakanlığınca müspet mütalâa edilmiştir. 
Tasfiyenin geyesi hisse sahiplerine yekûnu 
182 50Ö lirayı cdiyecek kanuni formaliteyi ikmal 
etmektir. Ancak burada iktisadi Devlet Teşek
küllerimizin çalışmalarındaki aksaklığın bir baş
ka ifadeyle mesuliyeti benimsemiyen bigâneliğin 
tipik misalini arz etmek isterim. 31 . 12 . 1962 
tarihinde Sümerbankm talebiyle olağaüstü ge
nel kurul toplantısı yapılıyor, şirketin fesih ve 
tasfiye kararı alınıyor. 19 . 3 . 1963 tarihli top
lantıda da Sümerbankın haiz olduğu vekâletna
meye istinaden inşaat ve montaj işlerine biran 
evvel devam etmesi karan alınıyor ve tasfiye he
yeti de işe başlıyor. Fabrika 12 . 6 . 1965 tari-
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hinde isletmeye açılıyor, Yüksek Murakabe He
yetinin 1965 - 1966 senesi raporlarında tasfiye 
heyetinin biran evvel işini bitirmesi lüzumuna 
işaret ediliyor. Fakat önümüzdeki senelerde de 
yine bu Yüce Senatonun huzurunda 1967 -
1968 senelerine ait gelecek olan Başbakanlık 
Yüksek Murakabe Kurulu raporlarında aynı te
mennileri yine bulacağız, göreceğiz. Ancak 
tasfiye heyetinin işini bitirdiğini göremiyece-
ğiz. 

Bunun için de mesuliyetten uzak, keyfilik 
tâbirini kullanmakta mazuruz. Zira biraz önce 
ifade ettiğim hissedarlara verilecek miktar 
182 500 liradan ibarettir. Halbuki tasfiye heye
tine verilen şu andaki ücret bu miktarın çok 
üstüne çıkmıştır. 

Sayın senatörler, Ordu Soya Sanayii 1363 se
nesinin ilk altı aylık devresini ve 1966 senesi iş
letmesini zararla kapatmıştır. Bu zararlar 7 mil
yon liranın üstündedir. Ancak bu zararlardan 
kurtulmak için raporda sayanı dikkat tedbir 
ve temenniler yer almaktadır. Bunlardan önemli 
gördüklerimizden bâzılarını aynen ifade ediyo
rum. 

Soya istihsalinin çoğaltılması ve bunun için 
de Tarım Bakanlığı ve Şeker Şirketiyle işbir
liği yapılarak pancar ve mısır sahalarında soya
nın bir münavebe bitkisi olarak yerleştirilmesi, 
fabrikanın kapasitesinin artırılması ve küspedeki 
un ve ham yağdaki lesitini ayıracak tesislerin 
kurulması, tasfiyenin biran evvel yapılması gibi 
ana meseleler raporda yer almaktadır. 

Şimdi meseleyi burada biraz daha vuzuha 
vardırmak ve bu temennilerin ehemmiyetini be
lirtirken ayrıca zarardan kurtulacak hususlar
daki göryşlerimizi de ilâve etmek isterim. Soya 
fasulyesinin dünya rekoltesi olan 30 milyon to
nun yarısından fazlası 20 nci yüs yılda Ameri
ka'da yetiştirilir hale gelmiştir. 

Amerika Tarım Bakaniığı havada serbest 
olan azotu ekildiği toprağa çeken soyanın top
rağı kuvvetlendirdiği ve iyi bir münavebe bit
kisi olması dolayısiyle ziraatçiyi teşvik etmiş 
ve bunun için de soya fasulyesi müstahsılma 
prim vermeyi bugün de devam ettirmektedir. 
Soya fasulyesi, bünyesinde yüzde 18 yağ ihti
va etmektedir. Bu diğer yağlı maddelere kı
yas edilirse, sadece yağ için kullanılırsa soya 
fabrikalarını zarardan kurtarmaya imkân yok

tur. Esasen bu fabrikaların kurulmasında yüz
de 18 yağdan sonra kalan yüzde 72 ve en mü
him besin maddesi olan protein ve yan ürünle
rini değerlendirmektir. Bu gün israil'de mevcut 
ve bizim fabrikaların 4 misli kapasitede ça
lışan 7 ve Yunanistanda da 6 fabrika vardır. 
Bu memleketler soyayı dış memleketlerden 
ithal eder. Hattâ israil yalnız soya fasulyesi 
değil dışarıdan küspe de alır. Nitekim Türki
ye'den de küspe almak için vâki talepleri bilin
mektedir ve bir parti de mal verilmiştir. 

Burada belirtmek istediğim soya sanayiinin 
soyanın terkibinde olan yüzde 18 yağdan geri 
kalan yüzde 72 sinin değerlendirilmesi bu mü
esseselere rantanbl çalışılma imkânını sağla
dığı içindir. Bahususki soya sanayii kurulur
ken % 72 sinin değerlendirilmesi bu müessese
lere raııtabl çalışılma imkânını sağladığı için
dir. Bahusus, soya sanayii kurulurken bahusus 
plânlamada görüşülmüş, fabrika sahası yeni bir 
yere ve yan tesislere de cevap verecek şekilde 
oldukça geniş alınmıştır. Ama ne yazık ki, bu 
yan tesisleri kurulup fabrikayı rantabl çalı
şır hale getirmek için gayret gösterilmemiştir 
ve adeta birçok iktisadi Devlet Teşekküllerinde 
olduğu gibi, bu müesseseyi de zararlı halde de
vam ettirmeyi bir maharet telâkki eden bir an
layışla karsı karşıya bulunmaktayız. Şimdi me
seleyi tek tek ele alırsak, daha vuzuha varırız. 

Fabrikanın işletilmesinde rantabilite temin 
edilememiştir, önce soya alımında % 3 yaban
cı madde. % 10 rutubet olduğundan, 110 kuru
şa alınan, tatbikatta 125 kuruşa mal olmakta
dır. Burada fasulyenin alım fiyatı ile yağ çık
tıktan sonra küsbenin satış fiyatı arasındaki 
dengesizlik zararın, en büyük sebebidir. Soya 
sanayii bu küsbeye başlangıçta piyasa bulama
mıştır. Ancak Almanya'nın 93 kuruştan FOB 
teslim, ordudan talebi ve bir parti mal alması 
ve İsrail'in yine aynı fiyattan talebi dâhilde 
küsbe için talebolmasmı ve fiyatın da biraz 
yükselmesini mümkün kılabi^miştir. Türkiye'
de halen alıcı sadece Yem Sanayiidir ve verdiği 
fiyat da 83 kuruştur. Şayet bu sanayiin yan 
tesisleri kurulursa fabrika zarar etmekten kur
tulacaktır. Şöyle ki, halen yağda lesitin var
dır. Bu suda akıp gitmektedir. Lesitin Türki
ye'ye ithal edilen bir maddedir. Mesul arka
daşlar daha iyi bilir, senede 800 bin dolarlık 
lesitin ithal etmekteyiz, deniliyor. Buraya yapı-

— 308 — 



0. Senatosu B : 69 15 . 10 . 1968 O : 2 

lacak 800 bin liralık bir tesis lesitini ayırma te
sisi, Türkiye'yi dışarıdan belki 8 milyon Tl. sı
nın belki hepsini vermekten kurtaramaz, ama 
hiç olmazsa 3 milyon liralık dışarıdan lesitin 
ithalinden Türkiye'yi kurtarabilir. Bunun için 
teşebbüse geçildiğini ifade etmek isterim ve 
bunu takdir ettiğimizi de arz etmek isterim. 

Bunun hemen yanında soya küsbesinden 
°/o 70 un elde edilir. Halen fabrikanın elinde 
mevcut arazisi ve fazla elektriği, Yüce Heyeti
nizce ve Sümerbankın mesul elemanları tara
fından bilinmektedir ve bu elektrik boşuna şey 
edilmektedir. Buraya kurulacak bir un fabri
kasının maliyeti 2 milyon liranın üstünde de
ğildir. Halbuki sayın arkadaşlarım bugün işle
nen 6 bin ton soyadan 4 bin ton küsbe çıkıyor. 
% 70 un elde edildiğine göre 4 bin ton küsbe-
den 3 bin ton un çıkıyor. Şimdi bir hesap ya
parsak dünya piyasasında soya ununun fiyatı
nın. hesabını yaparsak 150 kuruşun üstündedir. 
Bu, 4,5 - 5 milyon lira bir hesap çıkarır. Bun
dan sonra da Yem Sanayiine geri kalan mad
deyi vermek mümkündür. Dünyada işletmecilik 
bu şekilde devam etmektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; soya unu
nun kalori zenginliği ve bilhassa protein zen
ginliği herkesçe bilinen bir realittedir. Burada 
bir hususu Yüce Heyetinize arz etmek isterim. 
İsrail'in kuruluşunda Başkan Dr. Vayzmen İs
rail'e göçmen olarak gelenlerin sağlığının nasıl 
bozulduğu ve İsrail'den tekrar nasıl geri gittik
leri bugün bilinen bir gerçektir. Buna ait ra
porda bugün birçok kimseler tarafından bilinir. 
israil'in sağlığının bozulmasına o günkü Dok
tor Vayzmen'in ilmî heyetlere tetkik ettirmesi 
neticesinde bu çölün veya iklim şartlarının ol
madığını, protein noksanlığının olduğu o zaman 
tesbit ediliyor, daha Vayzmen zamanında. Bu 
protein noksanlığını etten temin etmenin büyük 
malî portresi karşısında soya unundan temin 
edilmesine ait kanun çıkıyor ve israil'de bugün 
dahi hayvancılık bir hayli inkişaf etmiş olması
na rağmen % 3 nisbetinde soya unu israil'de 
hâl?, ekmekliğe katılmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım burada bunu böylesine 
ifade ettikten sonra; hemen bir şeyi ifade et
mek isterim. Bu araştırmaya ait bugün Türki-
yo'do çok daha ilmî, çok daha müspet bir rapor 
da Millî S avunmanın askerî araştırma kısmının 

ARGE nin raporudur. Bu rapor gayet mühim 
bir rapordur. Bu rapor, Sümerbanka gönderil
miştir. Bu rapor da tıbbî olarak erlerimiz üze
rinde tatbik edilmiş protein noksanlığı ekmek
lik buğdaya soya unu katılmak suretiyle nasıl 
müspet bir netice verdiği kan tablolarında, sağ
lık grafiklerinde esaslı şekilde etüdedilmiş ve 
verilmiştir. Hattâ Sümerbanka, acaba askerî ihti
yaç için 4 bin ton soya unu temin edebilir mi
siniz diye müracaat dahi yapılmıştır. Bunun he
men yanında muhterem arkadaşlarım UNICEP 
in Türkiye'de kurmak istediği süt kurumu ile 
çocuk mamalarının % 20 anamaddesi yine soya 
unudur. UNÎCEF, bu tesis için de una ihtiyacı
mız olacaktır. Çünkü 100 gram sığır eti % 20, 
kuzu ve koyun eti % 18 protein ihtiva eder. 
Halbuki 30 gram un bir kilo etin üstünde pro
tein ihtiva etmektedir. O halde muhterem arka
daşlarım, bu soya sanayiinin zararlarını bu ilmî 
şeyleri bir tarafa bırakalım, ama iyi üzerinde 
eğilip mevcut eldeki dokümanları değerlendir
mek suretiyle gayet cüzi yatırımlarla rantabl 
hale getirmek mümkün. 

Bunu böylesine müsamahanıza sığınarak ifa
de ettikten sonra şimdi bir hususiyeti de arz 
etmek isterim. Soya sanayii hepinizin bildiği 
gibi Ordu, Giresun, Trabzon ve Samsun mınta-
kasmda soya yetiştiği için kurulmuştur. Daha 
önce istihsal oldukça yüksekti. 12 bin tonun 
üstünde idi. Fabrika da bu istihsale göre kurul
muştur, ama soya istihsali dampinkle piyasa 
düşüklükleri, Avrupa'da bazen büyük alıcı ol
mayışı, fiyatların bir ara, hepinizin bildiği gibi, 
25 - 30 kuruşa kadar düşmesi soya ekimini 
1957 - 1958 senesinden sonra durdurmuş, ve ni
hayet 12 000 tondan istihsal bin tona düşmüş
tür. Soya fabrikası kurulduktan sonra bu se-
neki rekolte yedibin tonun üstündedir. Şimdi 
Karadeniz'in nüfus kesafeti, sosyal bünyesi tek 
mahsul, fındık, soya fabrikası orada büyük bir 
sosyal hizmet ve aynı zamanda iktisadi bir de
ğişik yol ve imkân açmıştır. Bu bakımdan fab
rikanın kurulmasında büyük bir zaruret vardır. 
Ancak bunu zararlı halden kurtarmak için mes
ullerin biraz daha dikkatli olmasına yardımcı 
olmasını temenni etmek bizim için vazife halin
dedir. Size saygılarımı arz ederim, sağ olun. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İsmen. 
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HİKMET ÎŞMEN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, Sümerbank teşekküllü ile 
buna bağlı müesseselerin 1964, 1965, 1968, yıl
ları çalışmaları bilanço kâr ve zarar hesapları
nı denetliyen komisyonların raporlarını incele
miş ve böylece tümünü kapsıyan bir tablo top
lamış bulunuyorum. Bu tabloya baktığımızda 
1964 yılında 16 müesseseden 8 i kâr, 7 si zarar 
ve birinin Ereğlli Pamuk Sanayii Müessesesinin 
2 486 438 Türk lirası olan zararı ihti
yatlardan mahsubedilerek kârsız, zararsız bir 
duruma getirilmiş olduğu görülüyor. 1965 yı
lında aynı 16 müessesenin 9 u kâr, 7 si zarar et
tiği görülüyor. Yine Ereğli Pamuk Sanayii Mü
essesesi 1 551 286, 88 Türk lirası zararla kapan-
mışsa da ihtiyatlardan 672 964,10 lirası mahsu-
bedilmek suretiyle zarar, 878 322,78 lira ola
rak kaydedilmiştir. 1986 yılında 1964 ve 1965 
yılma ek olarak Sümerbank halıcılık müessesesi 
ve pamuk satmalma ve çırçır fabrikaları ile 
18 müessese denetlenmiş ve 14 ü kâr olarak gö
rülüyor. 4 ü zarar etmiş olarak kaydedilmiştir. 
Bu hesaplardan görülüyor ki yıllar boyunca bu 
yatırımlar bir türlü normal kâr durumuna geti
rilmemiştir. Komisyonun raporunda Sümerban-
kın olumlu ve verimli çalışmaları yanında çeşitli 
nedenlerin etkisi ile doğrudan doğruya veya iş
tirak suretiyle malî imkânlarının çok üstünde 
yatırımlara itilmiş, özellikle verimsiz tesislere 
geniş ölçüde katlanmıya zorlanmıştır. Bu du
rum bankanın malî bünyesinin sarsılmasını ve 
yabancı kaynak ihtiyacını araştırarak büyük öl
çüde faiz masrafı yüklenmesine yol açmıştır, 
denmektedir. 1964 te bu faiz ve komisyonlar 
30 milyonun üstüne çıkmış olduğu görülüyor. 
Taşköprü Kendir Sanayii Müessesesinin 440 
sayılı Kanunun çağlılık ve verimlilik anlayışı 
ve sermaye birikimine yardım etmek amacı ile 
bağdaşmadığı ve kuruluşundan itibaren yılı da
ima zararla kapadığı bir sonuç olarak görü
lür. Komisyonun belirttiği gibi yine yünlü sanayii 
müesseselerinden Diyarbakır ve Bünyan fabrika 
lan verim bakımından nasipsiz ve Ereğli, Malat
ya ve Bakırköy, Çubuklu Pamuklu Sanayii mü
esseseleri bugüne kadar piyasaya uygun tip ve 
kaliteli üretimde bulunmadıklarından gelecek 
yıllar için gerekli tedbirlerin alınması hususu 
kesinlikle düşünülmesi uygun, deniyor. 

Anlaşıldığına göre müesseselerin deri ihti
yacı nicelik, kalite ve başkaca nitelikleri bakı

mından işletmenin gerçek ihtiyacını karşılama
dığı ve gerekli önemin verilmediği gibi alım - sa
tım müessesesine bağlı Ankara, İstanbul, İzmir 
müessese müdürlükleri örgütlükleri ile sürekli 
zarar eden perakende satış mağazaları da olum
lu bir çalışma düzenine girmemiş oldukları görü
lüyor. 1965 yılında komisyon kararında da ban
ka sermayesinin tezelden artırılması gereği ve ku
ruluş kanun tasarısın kanunlaşmasına kadar 
beklenmeden sermayesinin ihtiyacı karşılıyabi-
lecek bir seviyeye çıkarılması, ihtiyacı gerekli 
işlemin yapılması zorunluğu ile karşı karşıya 
kalındığı, bildiriliyor. Sayın senatörler müesse
selerde ihtiyacın üstünde memur ve işçi ça
lıştırılması usun yıllar boyunca hâlâ norm kad
ro çalışmaları tamamlanmadığı gibi temel so
runların varlığı görülmektedir. Ayrıca kulla
nılmakta olan Makina ve tesisler tip ve kalite 
bakımından eskimiş, yıpranmış ve buna bağlı 
olarak veriminden düşmüş, aynı zamanda bu 
iştirak kanun grupuna giren mevcut yünlü fab
rikaların demode olmasından ötürü ekonomik 
olmıyan bir çalışma düşeninde bulundukları 
anlaşılmaktadır. Taşköprü Kendir sanayii mü
essesesi ve Yıldız Porselen sanayinin daima 
yılı zararla kapadığı görülmektedir. Bunlar
dan başka topluluğu dahil müesseselere açılan 
kredilere faia uygulandığı halde kuruluş halin
deki iştiraklere 1965 yılında verilen ve yıl so
nu 2C0 milyon lirayı aşan kredilerin bu uygu
lama dışında bırakıldığı, bu tutumun yürürlük
teki yasalara ve teşekkülün çıkarma aykırı ol
duğu cihatiyle özel önemle ele alınması gerek
mekte, denilmektedir. 1B66 yılı sonu denetleme 
raporunda da 1965 te olduğu gibi bankanın pa
ra darlığında olduğu ve müesseselere tahsis 
edilmiş sermayelerin tümünün ödenmiş serma
yesi de aşmış bulunması malî yönden olduğu 
gibi, hukuku yönden de sermayenin gecikmeden 
yeteri seviyeye çıkarılması gereği üzerinde du
rulmaktadır. 1962 den beri perakende satışının 
toptan satışa oranı sürekli olarak azalma du
rumunda olduğu da göz önünde bulundurul
ması gereken bir noktadır. Pazarlama işleri ge
reği gibi yürütülmediği, imalâtın piyasa istek
lerine yöneltilmediği gibi ortada olan bu du
rum kesinlikle düzeltilmesi zorunluğu vardır. 

Sayın senatörler, görülüyor ki 34 yıldan be
ri kurulmuş olan Sümerbank müessesesinin bi
linen, fakat ele alınıp bir türlü düzenienmiyen 
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eksikleri bulunmaktadır. Bir hastalığın teş- i 
hisi konduktan sonra tedavisine gitmemek o 
hastanın ölümüne yol açmak demek dsğil mi
dir? Kendi toplumundaki müesseselere kredi 
açarken kanun yolundan davranarak faiz uy
gulanıp iştiraklere faiz uygulanmaya gaye ne 
kadar tersten yürütülmektedir. Yılı sararla ka- I 
payan müesseselerde gerekli tedbirleri alarak 
zararın önlenmesi yerine Taşköprü Kendir sa
nayii Müessesesi, Sivas Çimsnto Sanayii, Yıldız 
Porselen sanayii gibi her yıl blân^osımu sararla 
kapamayı âdet edinmiş müesseselerde bu du
rumu önleme bakımından hiçbir tecrübe alın
madığı görülmektedir. Kolaylıkla gerçekleştiri
lebilecek olan alım satım müesseselerinin duru- | 
mu bir türlü düzenlenmediği ortadadır. Alım 
satım işlerinin aracıların elinde bırakmakla 
kimlere hizmet edildiği de acıktır, imalât pi
yasa isteğine göre yöneltilmeli, pazarlama işi 
bir düzene sokulmalı, perakende satış yerleri se
viyesine çıkarılmalıdır. 

Bunlar zor ve olmıyacak işler midir? Kaldı 
ki, olmaması gereken işler, faizsiz kredi ver- j 
mek, sermayenin tümünü, ödenmiş sermayeyi 
de aşmış bulunması müesseselerin kadroların 

-üstünde, ihtiyacın üstünde memur ve işçi çalış
tırılması, malî imkânların üstünde yatırımlara 
itilmesi ve özellikle verimsiz tesislere katılmaya ] 
zorlanması gibi asıl olmıyacak neyler olmakta
dır. j 

Özel sektöre önderlik tarayalım derken ken- j 
di bilançosunu zararla kapamaktan sakmrmyan, I 
yıllık bilânçosundaki milyonlarca liralık zara
rın sürüp gitmesinde bir sakınca görmeyip ted
birler alınmakken malî, ticari, smai iştirakler 
yapıp, başkaca kuraların kalkındırma çabaları 
içinde olduğu görülmektedir. Yılların elverişli ] 
konjonktüründen gereği gibi yararlanıp, tesis
ler kontrol edilerek yıpranan ve yenilenmesi ge
reken kısımlar onarılıp ve modern cihazlar ku- j 
rup daha da kaliteli mamul çıkarmak, milyon- I 
larca yatırımı kurtarıp kâra yönelme çabaları S 
yerine bu ters tutumun elbette bir özel anlamı 
var demektir. 

Sayın senatörler; elindeki sermayesi ile ku- j 
rulus halindeki birtakım iştiraklere katılma ye
rine yeni müesseseler açılsa veya tevsi edilse, j 
mevcut müesseseler gençletilse ve gereği gibi i 
yöneltilse ve de bir fabrikada gereğinden faz- ! 

la işçi çalıştırılacağına, memur ve işçiler açılan 
yeni iş sahalarına yerleştirilme bizim gibi az ge
lişmişlikten kurlulamryan bir ülke için daha tu
tarlı bir yol olmaz mı? Bu suretle çalışma ça
ğındaki insanlarımız kendine bir is bulabilmek 
için nüfuslu kişilerden yardım bekleme onlarm 
yollarını gözleyip, imzalı bir kartvizit alabil
mek için endişe içinde günlerce peşlerinden 
koşmak yerine, normal yollardan iş sahibi olma 
imkânı bulurlarsa, insan hak ve özgürlüğüne da
ha uyarlı olmaz mı? Geleceğinden emin, başı dik, 
bir iş yaptığına inanan ve aranan insanların ol
ması gururu içinde daha mutlu yaşanmaz mı? 
İnsanlar ancak böyle olurlarsa mutlu yaşarlar. 
Ama ne var ki, gelmiş geçmiş iktidarlar, bugün 
de okluğu gibi, bu alanda nüfuzlarını bol bol 
kullanmışlar ve bugün arkasız iş bulunamıya-
cağı olanak bir durum haline gelmiştir. Komis
yon raporunda da bu husus açıkça belirtilmiş
tir. 

Önemli bir noktaya daha işaret etmek isti
yorum. Teknisyenler ve yetişmiş işçiler gibi yö
netim kadrosunda görev almış olanların da de
ğiştirilmesi çok mahzurludur. Böyle müessese
lerde görevler bir uzmanlık, alışkanlık, meleke 
r.idir. Derinlemesine girmek, kolaylıkla manip
le etmek işidir. Bir kalemde atamalar yapılarak, 
millî ekonomide ne kadar büyük zararlara se-
'beboliTndrğu bilinmiyecek bir şey değildir, ille 
de meırmr k*yımı deyip, ötesini düşünmeden ya
pılan her çeşit işlemlerle geçen yıllarımız bizi 
işte böyle dar boğazlara götürmüştür. Bu koşul
lar altında elbette ki Devlet müesseselerinin ge
reği gibi kâr etmeleri engellenmiş olur. Kaldı 
ki, hükümetlerin politik mülâhazalarla bu mü
esseselerin ürettiği malların fiyatlarına müda
hale etmesi ve istedikleri gibi değerlendirilme
lerinin önlenmesi de bu müesseselerin kâr ve ça
lışmalarına engel olmaktadır. Nitekim, komisyo
nunda işaret ettiği gibi, perakende satış yer
lerinin artırılmaması bu nevi politik neden de
ğil midir? Devlet müesseselerinin bu gevşek tu
tuma itilmesine karşılık, özel sektör en yüksek 
verimi ve bununla en yüksek kârı elde edebil
mek için gereken tüm tedbirleri almaktadır. Hiç
bir başka yönetim baskısında değildir. Özel sek
törde işverene nüfuzlu kimselerin gelen imzalı 
kartvizitleri ancak bir başkasının canını yak
ma pahasına anlam taşır. Devlet yönetiminde 
kendisi veya akrabası btılunan bir özel teşeb-

— 311 — 



C. Senatosu B : 89 

büs sahibi kârın nasıl sağlanabileceğini çok iyi 
bildiği halde, neden burada da aynı titizliği gös
termez? Bunu anlamak pek zor değildir. Bu 
denetimi yapabilecek durumda ve imkânda olnıı-
yan halk kütlelerine devletçiliğin sevimsiz, gi
dilmez bir yol olduğunu her yıl zararla kapatı
lan bilançolarından daha iyi neyle ispathyaibi-
lirler? Özel sektörü verimli, gerekli göstermek, 
ekle imkân varken neden yapılmasın? 

Raporda belirtilen bu teşekküllerin özel sek
töre devri fikrine de inandırmak kolaylıkla ol
maz mı? Yıllar boyunca Devlet kasasından ki
şiler beslenerek zengin edilmiş ve fakat, Devlet 
müesseselerinde yöneticiler yani, iktidarlar ge
rekli tedbirleri almak değil; raporda da belir
tildiği gibi ters yönlerde çalışarak millî ekono
mimizde derin yaraların devamına göz yummuş
lardır. 

Yüce Senatoyu saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte

rem arkadaşlar, Kayserimizde Sümerbankın en 
eski. tesisleri vardır. Bu böyle olunca hem ora
daki temaslarımız, dolayısiyle umum müdürlük
le temaslarımız vardır. Bu bakımdan realist ola
rak Sümerbankın durumuna bakabiliriz, haki
katleri de ifade edebiliriz. Bu müesseseler Dev
letin. Bazen arkadaşlarımız sözcü olarak çıkı
yorlar, tabiî bunun gelişmesi üzerinde konuşu
yorlar. Yalnız bazen parti hisleri karışıyor. Bu 
olmamalıdır. Bâzı sözcü arkadaşlarımız gayet 
berrak söylüyor, tekliflerini koyuyor ama bir de 
bakıyorsunuz bâzı arkadaşlarımız tamamen 
parti hislerine kapılıyor, parti zaviyesinden 
mütalâa ediyor. Bu böyle olunca şimdiye ka
dar bu kürsüden parti hislerimize kapılarak 
görüşmedik, konuşmadık. Ama bizi de zorla 
partizan yapmaya doğru zorluyorlar gibi geli
yor bana. Ama bununla beraber olmıyacağız 
Hazerdağlı kardeşim, doğrusuna bakarsanız. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Söyle, 
ben de cevap veririm. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Tabiî 
cevap verirsiniz. Ben şahsım adına konuşuyo
rum, siz sözcü olarak konuştunuz. Ben şahsım 
adına konuştuğuma göre, elbette verirsiniz, 
ben de size cevap veririm. 

Huhterem arkadaşlar, arkadaşımız 1964 yı
lının kârını ele aldı ve dedi M, o zamandan bu 
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zamana kadar müessese ziyan ediyordu, kâr 
etti. Ve 38 400 000 lira kâr etti, dedi. Peki 
ondan sonraki senelerde acaba bu müessese 
toplam olarak kâr mı etti, ziyan mı etti; niçin 
bunun üzerinde durulmaz? 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sırası 
gelmedi. 1967 - 1968 senesini görüşmüyoruz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Sırası 
meselesi değil. Ben şimdi tarafsız bir görüşme 
yapmak için ondan sonraki senelerde de kârını 
söyliyeceğim. Ondan dolayı sabırlı olmak lâ
zım. 

Eğer elimize Adase'yi alır da tek taraflı ba
karsak hakikatleri tam mânasiyle göremeyiz. 
Ama adeseyi tam yerine oturtup tarafsız gözle 
baktığımız takdirde hâdiseleri doğru mütalâa 
ederiz. 1965 yılında 65 600 000 lira kâr etmiş. 
1985 yılında arkadaşlar bakın farka. 1966 da 
120 100 000 lira kâr etmiş. 1967 de ise 
167 200 000 lira kâr etmiş. Basiretsiz bir insan 
iş başına gelir de Hükümet de basiretsiz olur
sa ziyana götürür. Demek ki, basiretli hükü
met gelmiş, basiretli insanların eline geçmiş, 
bu müesseseleri kâra doğru götürmüş. Diyece
ğiniz bu: Biz böyle başladık, ama siz de kâra 
doğru götürmüşsünüz, tebrik ederiz, daha iyi 
kâra doğru götüreceksiniz, diyeceksiniz. Bunu 
böyle diyeceğiz. Böyle demediğimiz takdirde 
müesesseleri yerine oturtamayız ve senlik ben
lik dâvasına düşeriz ve memleketimiz bundan 
ziyan eder. 

Arkadaşlar, Sümerbankta bir gelişme var. 
Evet elbette Büyük Atatürk devrinde kuruldu, 
inkâr etmeyiz. Emeği geçenleri takdirle ana
rız. Ama, ondan sonraki devirlerde acaba Sü-
merbank yerinde mi durdu? Müesseseler bakı
mından gelişti mi? Namütenahi gelişmeler var, 
ben sayacak değilim. Ta., suni kereste fabrika
sından tutunuz, soya fabrikasının, diğerlerinin 
bitirilmesine kadar, küçük kasabalarımızda pa
muklu sanayiinin kurulmasına kadar var. Ama 
bana kalırsa; şu ağır sanayün geliştiği bir de
virde o pamuklu mensucatı halkın çok daha gü
zel yaptığı bir zamanda; Sümerbankın da diğer 
müesseseleri var onunla rekabet halinde, bu
nun yerine başka tesisleri kurarım. Ben salça 
yapacak, falan yapacak, küçük işlerle uğraşa
cak devletçilik mefhumunu kabul etmem. Be
nim zihniyetim bu. 
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SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Satalım 
mı? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Satma 
meselesi değil, satalım da değil; müessese onu 
yürütüyor. Ama bundan sonra sizin zihniyeti
nizde ben değilim arkadaşım. Küçük işlerle de
ğil, Sümerbankın cidden nazım rol oynıyacak 
Türkiye'nin alî menfaatine, ekonomimize bü
yük faydalar sağlıyacak, halkın alî menfaati
ne olacak tesislere doğru gitmesi lâzımdır. Böy
le olmalıdır zaten. 

Arkadaşlar, neden bu böyle oluyor, bu kâ
ra doğru gidiyor. Şimdi ben Bakan arkadaşı
mı, arkadaşım olduğu için değil; bâzı nokta
larda tenkid ederim. Ve hattâ bütçe müzake
relerinde fikir ayrılıklarımız da oluyor, olabi
lir. 

Ama, şunu kabul etmeli ki, gerek Yüksek 
Murakabe Kurulunun raporu, gerek komisyon 
raporu diyor ki, memur bakımından, personel 
bakımından, fabrikalarımızda lüzumundan faz
la eleman çalıştırmaktayız. Bunda tenkisata git
mek gerekir. Gidiliyor mu, gidilmiyor mu? Ben 
de bunun içindeyim. Doğru. Kayseri'de Sümer-
bank fabrikası olduğu gibi ayrıca hususi sek
törün de dev gibi fabrikaları da var. Ama, Sü
merbankın fabrikasında çalışan işçiler ile bel
ki üç tane özel sektör fabrikası idare edilebi
lir. Fakat bunları benim Bakan mı doldurdu 
buraya? Benim Hükümetim mi doldurdu? Her 
gelen hükümet iş bulayım diye, mebus ve se
natörler de zorlamıştır, benim de zorladığım 
gibi, işe al, işe al, diye almışlar. Ama, şunu 
söyliyeyim ki, Mehmet Turgut arkadaşımız bâ
zı arkadaşlarımız tarafından sevimsiz gözüke
biliyor. iş ve işçi Bulma Kurumuna bunu gön
deriyor, sen biraz otur. Ondan sonra İş ve İşçi 
Bulma Kurumu dışında da oluyor bazan, ol
muştur. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, bir senatöre 
hitap tarzınız pek sade ve temiz dille olmadı. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Peki 
Başkanım. Şimdi Sayın Başkan teşekkür ede
rim. Böyle olduğu halde arkadaşımız ve mües
seseler memur almıyor, çıktığı vakit. Bizim de 
başımızda. O halde dayatıyor, arkadaşlarına 
sevimsiz de gözükebiliyor Bakan ve müessese. 
Ama, çıkanın yerine almıyor. Şimdi, kâr sebep
lerinin birisini bunda aramak lâzımdır. Mese

lâ, bizim Kayseri Bez Fabrikasının bekçisinde, 
filânında, temizleyicisinde falan tenkisat ol
muştur, çıkanın yerine almamıştır, teknik ele
manlarda da tenkisat olmuştur, fazla görüle
rek; ve bu müessese kâra doğru gitmiştir. Bu 
böyle. Halbuki biz bu azalma karşısında filânı 
al diyebiliyoruz, iş ve İşçi Bulma Kurumu gön
derebiliyor, arkadaşım. İş ve işçi Bulma Kuru
mu böyle söylediği halde müessese yok, diyor, 
ben bunu kâra doğru götüreceğim. Realite bu
dur. 

Şimdi ben bir isabetli karar olarak da şu
nu görüyorum. Halktan ve fabrikadan öğreni
yorum. Arkadaşlar, partizanlık yolu ile tâyin 
yapıldı, demiyelim. Yok. işçiden al haberi, der
ler; işçiden al. işçi, kendisi ile haşir - neşir ola
cak ve işçiyi kendisinden ayırmıyacak, ona 
tam bir baba muamelesi yapacak, onunla ye
mek yiyecek, onunla fabrikanın içerisinde do
laşacak, beraber çalışacak insan arıyor. Bu ol
du mu o fabrikada randıman artıyor. Evet, 
onun psikolojisine hitabetmiyen idare âmirleri 
personel tâyin ettiği müddetçe duraklama baş
lıyor. Benim bölgemde cidden Sümerbank 
Umum Müdürlüğü gayet isabetli, enerjik, na
muslu, vatanperver, dürüst arkadaşlar tâyin 
etmiştir. Parti ile bir.ilgisi yoktur. Ben kendi
lerine gidip de arkadaşım şunu al dediğim va
kit yok biz tenkisat yaptık, alamayız, diyor. 
Ben, bunu almıyorsunuz diye o arkadaşlara kı
rılacak değilim. Vazifesini yapıyor. Bu böyle. 

Şimdi, bir umum müdür arkadaşımı işlen çı
kardı farz edelim, şahıslar üzerinde durmama
lı, onu da iyi tanırım. Fakat, yeni gelen umum 
müdür arkadaşımızı da biliyorum. Tam mâna-
siyle tertemiz vatan evlâdı. Hiç leke kondura
cak tarafı yoktur, Müslüman Türk evlâdıdır, 
her hali ile. O arkadaşımız da değerli, o da 
değerli. Ondan o vazifeyi devralmıştır, o da 
yönetiyor. Ama, yönetmesinde bir aksaklık var 
mı? Yok. En iyi tarafı diyorum genç mühen
disleri - teknik elemanlar memnun - desin iki, 
genç mühendisleri değerlendirme meselesi mü
himdir. Eğer genç mühendisler oraya hizmet 
ediyor, cüzi para alıyor, siz, onların vazife
lerini değerlendiremezseniz bu yüksek mühen
disler kırılır, gider bir tarafa. Ama, şimdi yük
sek mühendis arkadaşlarımız teknokratlara kıy
met verildiğini, fabrika müdürlüğüne, şefli
ğe filân yere hakkiyle getirildiğini de ifade 
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ediyorlar. Bu da doğrudur. Onun için müesse
seler doğruya doğru gidiyor. O kâr etmiyen 
müesseseler de tahmin ederim ileride mutlaka 
hu yola gideceklerdir. Zaten bir Hükümet bun
da partizan zihniyet güder de müesseseleri zi
yana doğru götürürse hem bütçeden, hem de 
kesesinden ziyan edecek. Yani, kendi kendini 
yer duruma düşecek. Akıllı Hükümet bu Dev
let sektörlerini işleten, ondan sonra partizan 
zihniyetlerden uzak, ehil elleri getiren, aynı 
zamanda kâra doğru götürüp, hem Devlet Ha
zinesine, hem de Hükümetini kuvvetlendiren 
Hükümettir. Ve bu yolda bir adım vardır, (ka
tılıyoruz. 

Arkadaşlar, bu mesele üzerinde psikolojik 
bakımdan da duruluyor. Arkadaşım tetkik etti, 
belki o etmemiş. Şimdi işçiler en ufacık sebep
lerden de olsa bir moral kırıklığına uğruyor, 
arkadaşlarımızın temsilcisi de vardır. Konten
jandan, bilir; eski yönetmeliğe göre Sümer-
bankta emekliye ayrılırken 26 yevmiye alıyor
lardı. Yeni iş Kanunu çıktı 15 yevmiye. Emek
liye ayrılanlar, eski kontratla işe girmiş olan
lar bu yeni yönetmeliğe göre 15 yevmiye ile 
emekliye ayrıldıklarında mahkemeye müracaat 
etmişler ve hak kazanmışlar. İşçi, biz, hem 
Sümerbankın avukatına, hem de öbür avukata 
veriyoruz, ziyan ediyorum, diyor. Şimdi bu 
haklı bir dâva. Biz bunu Bakana ilettik, bana 
müracaat etsin, dediler. Umum müdürlüğe 
söyledik ve umum müdürlük haklı olarak bu 
dâvayı halletti, müessesenin ziyanına olduğu 
halde, onu da düşünmedi. Çünkü, işçinin ha
leti ruhiyesi ve aynı zamanda ondan sonra onu 
teşvik meselesi, işçinin şimdi morali gayet dü
zelmiştir, hakkını almıştır, mahkemelerde sü
rünmüyor, iyi etüdetmiştir müessese ve sonun
da isçinin hakkını da vermiştir. 

ye doğru gittiği zaman azalıyor. Devirleri 
yoklarsak aracılık var diyen arkadaşımızın dev
rinde aracılık daha fazla idi. Bu bir ıslahat 
meselesi, bu bir teşekkül meselesi, bu bir or
ganize meselesi, bu bir sistem meselesi. On
dan sonra, tam mânasiyle karşısındayız, tefeci
nin, dalaverecinin, şunun, bunun... Ama, tah
min ediyorum ki, bizim Hükümetimiz burada 
adım atmıştır. Ama, bunun çığırtkanlığını yap
mıyor. Çığırtkanlığını yapmışız ne olur? is
tediğimiz kadar söyliyelim, müesseseleri kur-
mıyalım. Kurmadığımız takdirde ne olur? ön-
liyebilir misiniz? Çünkü, iktidarlarda kalındı, 
önlenebilindi mi? Ama, adım adım buna gidi
lecek ve gidilmekte devam edilecektir. Anado
lu'nun çilesini, kahrını çekmiş, ıstırapla büyü
müş evlâtları bu çilenin hangi Hükümet olur
sa olsun onlara hizmet gayesi ile hareket etmek
tedir. Ondan sonra, (C. H. P. sıralarından «or
tanın solu» dözleri) bizde solla yemek yediği 
vakit eline vururlar, sol el başka şeye yarar, 
onu söyletme. Şimdi biz dosdoğru yoldayız. 
Dosdoğru yol, hak ve hakikat yolu. 

Şimdi muhterem kardeşlerim, benim de te
mennilerim olacak, 

SALİM HAEEEDAĞLI (Elâzığ) — Karşı-

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, Sayın Ha-
zerdağlı ve Sayın Atmaca ric-a edeceğim karşı
lıklı el a: ak konuşma durumu yaratmayınız, mü
dahale etmek durumunda kalacağım. 

HÜSNÜ DİKEÖLÎGİL (Devamla) — Çok te
şekkür ederim, Saym Başkan. Başkanımız oto
riterdir, tabiî söz atmalara mani olur. 

Efendim, en mühim mesele Sümerbankın 
pusar arama keyfiyetidir. Şimdiye kadar ar
kadaşlarımız bu mesele üzerinde hassasiyetle 
dursalarch memnun kalırdım, Ecas itibariyle 
Osmanlı imparatorluğumuzun çöküşü, keşifler 
ve pazarı k:.yb edişle başlar. Ama biz "bu pa
zarla":! ele geçirmek mecburiyetindeyiz. Bizim 
iğin pasau, komşu devletlerdir. Orta Şarkur. 
?Zeselİ, cir sefir arkadaşımla görüşüyordum, 
Endenozya'da zenginler pamuklu kumaş gi
yer, fakirler de ipekli kumaş giyerler, dedi, 
Pûmukru kumaşlar gayet makbuldür, bu hu-

Demek ki, psikolojik yönlerden de işçinin 
üzerine bir eğilme var. 

Bunları böyle söyledikten sonra arkadaşla
rım, şunda aracı, bunda aracı... Biz çoktan 
aracının karşısındayız. Zaten gerçek Müslüman 
insan şunu bilmelidir ki; gerçek Müslümanlık
ta aracıya yer yoktur, alınteri ile kazanma 
vardır. Ama, biz bunun edebiyatını yapmıyo
ruz. Aracılık acaba bizim zamanımızda mı? (C. 
H. P. sıralarından müdahaleler) Bizim zamanı- | 
mızda tahmin ediyorum ki, Devlet daireleri iyi- j 
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susla ilgili olarak da ben Dışişleri Bakanlığına 
bir rapor verdim, dedi. Hattâ o saman Japon
ların diyordu pamukları varmış, dokuna-cak-
mış, bizimkiler dokusun, dedi. Şimdi Endeııoz-
ya bize, haleti ruhiye bakımından, yakın Lir 
memlekettir. Siimerbank burada pazar anya-
bilir. Nitekim, arkadaşlar, darılmayın, 1901 
senesinde, Bütçe müzakerelerinde Orta - Şar
ka yöneldim, ticari münasebet kuralım dedi
ğimiz vakit, arkadaşlar bize gerici nazariyle 
bakıyordu. İlk defa bizler ortaya attık bunu. 
Ama şimdi Sümerbank olsun, Ticaret Bakanlı
ğı olsun Kuveyt'e filân gitti, temas etti, mal
lar kapışılınca gözler açıldı. Ya,,. Ama bunu bu 
hükümet yaptı. Mallarımız para ediyor. Biz, 
hattâ o zaman da dedik, Hac İslâmm şûrasıdır, 
buna eğilmeli, gitmeli, orada sergiler açmalı. 
Tanıtacaksın, pazar senin için burası, Orta -
Şark. Başka yere niye satacaksın. 

Irak'l ı bir arkadaş gelmişti, Ankara'yı do
laşıyordu. Beykoz için hatırlatmak isterim, De
di ki bu ayakkabıları, - oğlumla konuşuyordu -
stiz mi yapıyorsunuz Türkiye'de; evet, ama di
yor Irak'a ayakkabılar İtalya'dan, ingiltere'
den geliyor, dikilmiş elbiseler de. Irak gözümü
zün önünle. Ayakkabılar başka yerden geliyor. 
Olmaz bu işte Hazerdağlı kardeşim. Biz oraya 
doğru gideceğiz. İstihsalâtımızı artırdığımız sa
man satacak yeri arıyacağız. Siimerbank aynı 
zamanda bir tücuar gibi harekat etmek mecbu
riyetinde. Müesseselerin başındaki müdürlere 
salâhiyet verilmeli, iyi bir tüccar olmalı, talep 
süreceksin demeli, ettirme dizin takdirde yakan 
elimdedir, denmeli. Bırakmalı miisamabaj/ı, or
tadan kaldırmalı, Sindi diğer tarafta:" bunlar 
hangi desene kıymet veriyor, bunun üzerinds 
de durmalı, Afrika memleketleri hangi deden
leri seviyor. Bunun üzerine desenlerimizde de
ğişiklik yapmalı, Bunlar olabilir, yapılabilir, 
O halde her giden arkadaşımız da bunun pro
pagandasını yapmalı. Arkadaşlar yine, biz ken
di malımıza- kendimiz değer vereceğiz. Trende 
gidiyorduk, halkın aklı selimi, beş senedir Av-
rııpada kaldım dedi bir Yozgatlı işçi, ve bu ar
kadaşımızın okuduğu gazeteler de Ulus ve di
ğer gazetelerdi. Benim ne olduğumu bilmiyor 
samimî konuşuyor. Bütün Avrupa memleketle
rini gezdim diyor Anadolu çocuğu.. Türkiye'do 
sanayileşme var, iş hacmi gelişiyor, diyor. Ve 
bizim mallarımız iyi diyor. Ben Paris'e gittim, 

15 . 10 . 1968 O : 2 

özendim güzel bir elbise yaptırdım. Kumaş ara
maya gittim sordum, bundan iyi kumaşı Türki
ye'de bulursunuz elediler. Ben 1961 de Suriye'ye 
gitmiştim, Sümerbank kumaşlarını ingiliz mar
kasını vurarak satıyorlardı. Bizimkiler de gidi
yor o kumaş İngiliz malıdır diye alıp buraya 
geliyorlardı, î-Teden? Evvelâ kendi kendinden 
başlamıyor işe, Neden? Kendi kumaşlarının 
propagandasını yapmıyor, değerini bilmiyor. 
Sümerbankın hayran oluyorum güzel desenleri
ne. Şu halde bu gelişmeleri özel sektör diye ka-
patmryacağ:s, teşvik edeceğiz. Kumasın üzeri
ne Tüık Milletinin zevkini vuruyor. Sümerbank 
dış memleketlere elbette kumaş sevkediyor, et
mekte devam ediyor. 

Şimdi eyle ise hep birlikte arkadaşlar?m, 
Sümerbarkın iyi veya teşvik edici, yapması 12,-
S'.mgelen şeyleri el birliği ile söyliyeceğiz, ile
riye götürmesini istiyeoeğlz. Hiç bir hükümet 
arkadaşlar ben devletçi değilim demez Türki
ye'de. Devletçi bunun dışında- olamaz. Hattr, 
biz, bizden önceki iktidardan bakıyorum yap
tırdığımız yatırımlara göre daha çok devletçi
yiz. Realite bu, yaptırdığımız yatırımlar mey
danda, ama hususi sektöre de kıymet veriyoruz, 
onlara hocalık yapıyoruz. Çünkü Sümerbank 
bccal'k yapmıştır. Kayseri'deki bez fabrikası 
dört beş tane fabrikaya işçi yetiştirmiştir, usta 
yetiştirmiştir. Bu olmasaydı bu hocalığı bııla-
cakmıydı, devlet yapacak bu hocalığı. Ama 
böyle hocalık yapan benim fabrikamın da ihti
yacı var, sayın bakandan istirham ederim. Çok 
eski demode olmuş, pamuklar havada uçuyor, 
rutubet havalara göre, değişiyor. İplik kırılı
yor, zayiat fazla. Çok güzel yerinde kurulmuş, 
iyi bakılmış bu fabrikanın ele alınmasını hassa
ten istirham ediyorum. Yenilensin; işçimizin 
sıhhati bozuluyor. Bünyan'ımız da en eski bir 
fabrikamızdır. Güzel bir kasabada kurulmuştur. 
iktisadi de olabilir, elektrik de ucuz. O halde 
onun da modernize edilmesini ve bunun da ele 
alınmasını istirham edeceğim, 

Arkadaşlar biz memleketimiz, milletimiz, 
devletimiz için hâdiselere minnet göziyle bakı-

, yoruz. Parti işlerinden uzak, daima iyiye güzele 
doğru gitmenin aşkı içindeyiz ve bu bakımdan 
konuşmalarımızı yapıyoruz. Elbette bu fedakâr 
Sümerbank camiası ve tâviz vermiyor doğrusu 
bakan, tâviz vermiyen bakan bu tutumlarında 
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devam edip müesseseyi daha çok geliştirecekle
rine eminim. 

Hepinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkeine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİME (İstanbul) — Saym 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, bir sayın sena
tör arkadaşım bütün iyi işlerin 1984 te başladı
ğını, bütün kötü âsilerin de 1964 ten sonra baş
ladığını söylememiş olsa idi, bu konu üzerinde 
söz almaya psk niyetim yoktu, Ama bâzı hâdi
seleri açıklamak sorundayız. Çimim 1984 ten 
sonraki hükümetlerin bu mevzu üzerindeki olum
lu emeklerini bir senatör olarak dile getirmek 
en tabiî vazifelerimizdendir. Ordu Soya Sana
yii Türk A. Ş. Genel Kurulunun 11 . 12 . 1982 
tarihinde olağanüstü bir karar ile tasfiyesi ci
hetine gidilme kararı, O, H. P. nin iktidarı za
manında ama, 1965 yılında C. H. P. nin dışın
da yapılan bir Koalisyon Hükümeti sayesinde 
tecrübe faaliyetine başlamıştır. 

İkincisi; Eskişehir Basma Sanayii 1.1.1963 
tarihinde tasfiyesine karar verilmiş ve yine G. 
H. P. Hükümeti dışında, 28 Haziran. 1965 tari
hinde yeniden tecrübe işletilmesine başlanmış
tır. Maraş Pamuklu Dokuma Sanayii T. A. Ş. 
72 sayılı Kanuna istinaden terk edilecek tesis
ler meyanına almış ama, Şubat 1965 ayında tekrar 
tecrübe işletmesine başlamıştır. Çanakkale Pamuk 
ve Valsks Sanayii A. Ş. 1 . 1 . 1983 tarihinden 
itibaren tasfiye haline geçmiş, İçel SeMoz ve 
Kâğıt Sanayii A. Ş. yine bunlar C. H. P. nin 
koalisyon zamanlarında tasfiyeye karar verilmiş 
ama, C. H. P. iktidarı dışında Koalisyon Hükü
metleri zamanında halka hizmet yönünden bü
tün zararları da göze almak suretiyle işletmeye 
açılmış ve yapılan son tetkiklere nazaran bu mü
esseselerde bir gelire doğru gitmekte müşahede 
edilmiştir. Muhterem arkadaşımla her şeyin G. 
H. P. iktidarı zamanında yapıldığım, hattâ 
1964 yılında halk tipi suni köseleli ayakkabının 
35 "İraya satıldığını, taksitle satışın 0. H. P. za
manında 1964 yılında başladığını söylemesi ile 
ben bir senatör olarak zevk duymaktayım. Şöy-
leki, 1964 yılı, geç de olsa, Türk isçisinin, Türk 
memurunun taksitle mal alma ihtiyacını hisset
mesi de bizler için büyük bir kazançtır. Çünkü 
C. H. P. geçmiş iktidarlarında halka iniş. işçiye 
iniş, taksitle alış - veriği hiç düşünmemişti. 
Ta ki 1964 yılma kadar. Bu sözler benim değil 

i C. H. P. Grupu adına konuşan sayın bir arka
daşınım sözleridir. 

Bunu söyledikten sonra bendeniz şimdi, ko
nuşmalarıma geçiyorum. Temennim şu ki, tas
fiye heyetlerinin işlerini biran evvel sona erdi
relim ve bunlara ödenen paralar şu andan iti
baren fuzuli olduğu kanaatindeyim. Hakikaten 
bu müessese için de tasfiye kararı mevcut de
ğilse bu gibi bâzı şahısların tasfiye heyetlerine 

I para ödemesine taraftar değilim. 

Sümerbankm dokuma tezgâhlarını bugünün 
ihtiyaçlarına göre uygun olarak daima yeni
lenmesinde büyük faydalar vardır. Bendenizin 
seçim bölgeni olan İstanbul'da Bakırköy'de maa
lesef Abdülâziz zamanından kalma iplik tezgâh
larının elan mevcudolduğnnu söylersem üzüntü
mün ne kadar büyük olduğunu takdir edersiniz. 
İplik fabrikalarının kuruluş yerleri, hammadde
nin bulunduğu sahada olmalıdır. Meselâ, pamuk 
nerede çıkıyorsa iplik fabrikaları orada olma
lıdır. Ben pamuğu Aydın'dan, Çine'den alaca
ğım, vasıtalara koyup Bakırköy fabrikasına 
göndereceğim bunların ambalaj ve hamule du
rumları gayet ağır olduğu için mümkün olduğu 
kadar bunların o sahalarda iplik haline getirilip 
dokuma yerlerine şevkine nakliye yönünden da
ha ucuz olacağı kanısındayım. 

Porselen ve çini fabrikasının, Yarımca'dald 
Seramik Fabrikasının çelik çatısı çöktü. İlgili
ler mahkemeye verildi, eleniyor. Acaba Sayın 
Bakandan istirham etsek, bu mahkeme ne saf-
hadadır ve bu teknik hata hangi iktidar zama
nında yapılmıştır? Acaba buradaki çıkarcılık, 
kimlerin lehine çalışmıştır Eğer bir izahatta 
bulunursa o zaman kimlerin çıkarcı lehinde uğ
raştığı, kimlerin vatandaş ve millet uğruna ça
lıştıkları bir daha bu kürsüden tescil edilmiş 
olacaktır. 

Diğer bir husus, raporda ben rastlamadım sa
yın senatörler, İstihsal Vergisi üzerinde durul
mamış. İstihsal Vergisinin bir acaipliği mevcuttur. 

! îplik ham olarak dokunup boyandığı takdirde 
bu kumaş İstihsal Vergisine tabi değil, ama ip-

I iik boyandıktan sonra dokumaya tabi olduğu 
takdirde İstihsal Vergisine tabi oluyor. O zaman 
kalitede bir bozukluk oluyor. 1962 ve 1963 ve 

î 1984 yıllarında Sümerbanktan aldığımız palto-
I hık kumaşlar ve elbiseler gömleklerimizi bir 
I defa giymekle boyuyordu. Benim şimdi sırtımdaki 
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Sümerbankm bir kumaşıdır. Bunu günlerce giy-
sek de boyamıyor. Demek ki A. P. iktidarı, Hü
kümetini bir kazançtan ziyade, bir gelirden zi
yade halka iyi kaliteli kumaşlar çıkarmak sure
tiyle attığı ileri adımlardan dolayı Sümerbank 
camiasına ve Hükümetime teşekkürü bir borç 
bilirken bu gibi müesseselerin ilerideki geliri, 
verimi ilimden ziyade müessese içerisinde hu
zur içerisinde çalışmaktan olduğuna inancım 
vardır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Sami Turan. Sayın Tu
ran'dan sonra Sayın Bakana söz vereceğim, son 
söz sizindir Sayın Hazerdağlı. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, Türkiye Büyük Millet Mecli
si Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nunun Sümarbank tesisleri için hazırladığı ra
porda daima zarar eden fabrikalardan Bünyan 
ve Diyarbakır gibi fabrikaların durumuna kısa
ca değinmek isterim. 

Raporda belirtildiği gibi, bu fabrikaların za
rar etme nedenlerinin başında makinalarm es
kimiş olması ve bugünkü şartlara ve ihtiyaçla
ra kumaş yapamadıklarından ileri gelmektedir. 
Bu fabrikaların 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 yıl
larını da tetkik eden raporlarda da zarar ettik
leri ve zarar nedenlerinin başında yine nıakina-
lannın eskimiş olması geldiği halde. Hükümet 
tarafından aksaklıkları giderme yoluna gidil
mediği bugün dahi müşahede edilmektedir. Bir 
fabrikanın rantabl çalışabilmesi için kuruluşun 
ve makinalarmm devrin şartlarına ve ihtiyaçla
rına uygun olmasına ve zmanla da reorganizas-
yona tabi tutulmasına, yapacağı işin iptidai 
maddesinin ucuz ve kaliteli olarak teminine, 
günün şartlarına uygun kaliteli imalât yapması
na ve nihayet fabrikanın sevkü idaresinin bilgi
li, dürüst, çalışkan ellere teslimine bağlıdır. Me
selâ, devrin şartlarına göre bundan tahminen kırk 
yıl evvel kurulmuş olan bir Sümerbank ve Sümer
bankın en eski fabrikalarından birisi olan Bünyan 
Yünlü Mensucat Fabrikası o zamandan beri hiç 
ele alınmamış ve makinaları yıprandıkça yıp
ranmıştır. Bir reorganizasyona tabi tutulmamış
tır. 10 seneden beri fabrikanın makinalarınm de
ğişeceği ileri sürülür, tetkikler yapılır, fabarika-
nın genişletileceği seçimden seçime ilân edilir, 
fakat her şey lâfta ve dedikoduda kalır. Fab
rika halen Millî Savunma Bakanlığına kumaş 
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yapar, bu arada şayak ve güzel battaniyeler de 
dokur. Kumaş kaba olduğu için aHıcı bulamaz. 
Aynı zamanda fabrika talihsiz de, iyi yöneticiyi 
de bulamıyor. Bilgili, dürüst ve disiplinli yöne
ticileri de partizanlar bırakmıyorlar. Günün bü
yük bir kısmını iyi bir yönetici fabrikanın tez
gâhları arasında, ustanın ve işçinin yanında ge
çiriyor. İşçinin dikkatli ve verimli çalışmasını 
kontrol eder ve imal ettiği mal da kaliteli ve ve-
rimili olur. Bünyan fabrikası 1967 den beri ken
di çapında 2 000 000 lira civarında kâr etmeye 
başlamıştır. Kâr başlangıcı ilgili, disiplinli, dü
rüst ve vatan sever bir mühendisin fabrikanın 
yönetimini eline almasiyle başlamıştır. Partiyi 
ve particiyi fabrikanın içine sokmamıştır. Fa
kat bu müdür altı ay kadar kalabilmiş, parti
zanların baskısı neticesi başka yere naklini is
temek zorunda kalmıştır. Bereket versin ki ye
rine gelen aynı azimle çalışmakta ve fabrikanın 
verimli olmasına gayret etmektedir. Odasında 
yalnız evrak imsalıyan ve sırtını iktidara da
yayıp onların gözünün içine bakan ve yan ge
lip yatan yöneticilerin başında bulunduğu fab
rikalar elbette zarar eder. Sayın Bakandan dü
rüst, bilgili ve çalışkan yöneticileri partizanlara 
ezdirmemesini ve bu eski makinalarm değiştiril
mesi hususuna önem vermesini rica ederim. 

1935 yılında kurulan ve kurulduğu tarihler
de Balkan'ların en modern, en büyük fabrikası 
olan Kayseri Pamuklu Mensucat Fabrikasının 
makinaları da eskimiştir. Bu fabrikanın da re
organizasyona tabi tutulması gerekmektedir. 
Bu müessesenin gayet güzel bir usulü vardır. 
16 yaşındaki gençleri de işçi olarak almaktadır. 
Bu kaliteli işçi yetiştirmek bakımından çok 
iyi bir usuldür, aynı zamanda sosyal bir hare
kettir. Özel sektöre de bu usulün tatbiki şayanı 
arzudur. Kalkınmamıza yardım ve millî hasıla
mıza katkıda bulunan ve bulunacak olan Sü
merbank tesis ve teşekküllerinin modern Kamu 
İktisadi Teşekküllerinin ifade ettiği mâna içeri
sinde, Türk ekonomisinde büyük bir güc olarak 
hizmet mihverine oturmak suretiyle millî eko
nomiye inikası büyük olan güçlü hizmetleri ifa 
etmesi en büyük temennimizdir. Bu inançlardır 
ki müessesenin muvaffak olmuş hizmetlerini ve 
buna yardımcı olan hizmetlileri şahsım adına 
candan selâmlarım. Saygılar sunarını. 

I BAŞKAN — Sayın Sanayi Bakanı Tunrgut. 
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SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Bursa Milletvekili) — Yüce Senatonun değerli 
üyeleri, cevaplarıma en son konuşan arkadaşım
dan bağlıyacağım. 

Şu hususu tekrar arz etmek İsterim, eğer bu 
meseleler raporların içinde kalınırsa münakaşa
lar çok daha rahat olacaktır. Çünkü arkadaşları
mızın simdi cevaplarımda da görülecektir ki, 
söylediklerinin çoğu yapılmıştır, Bunu 1989 
bütçesinde ortaya atarlarsa yapıldığını göre
ceklerdir. Ama 1964 ün, 1965 in, 1986 nm 
raporları münakaşa edilirse ortaya atarlarsa 
bizim çıkıp yapıldığını ifade e t sek mecburi
yetimiz hâsıl olmaktadır. 

Evvelâ Sami. Turan arkadaşıma cevap ver
mek isterim. Kendisinin söylediklerine umu
miyetle iştirak ederim. Yalnız Bünyan Fab
rikası müdürü hakkındaki malûmatı yanlış
tır. Bu müdür arkadaş İstanbul'da Defterdar 
Fabrikasında bulunuyordu. Hanımı Defter
dar Fabrikasında kimyagerdir. Evi istan
bul'dadır, çocukları İstaııbulda'dır. Kendisine 
ricada bulunduk, bir müddet Bünyan'a gidip 
Bünyan'ı kâra geçirmesi ricasında bulunduk. 
Bu ricamızı kabul etti, Bünyan'ı kâra geçirdi. 
Kâra geçirdikten sonra da Defterdar Fabri
kasına Müdür Muavini oldu. Yoksa parsel
lerin telkiniyle veya particilerin baskısı ile tâ
yin edilmiş bir husus yoktur. 

İşçi Partisi mensubu İsmen hanını burada 
torpilli kimselerin Sümerbanka alındığmı, 
torpilsizlerin alınmadığını ifade ettiler. Biraz 
sonra bir başka arkadaşıma cevap verir
ken görülecektir ki, Sümerhanka ne torpilli, 
ne torpilsiz hiç kimse alınmamaktadır. Bi
naenaleyh, bu iddia sadece kulak-en dolma ve 
yanlış bilgilere dayanmaktadır. 

Mağaraların zarar ettiğini söylediler. Bu 
da doğru değildir. Mağazaların çok as bir 
kısmı zarar etmekledir ve iktidara geldiğimiz 
gündenberi de zarar eden mağazalar açılma- \ 
maktadır. Zarar edenlerin de zarardan kurta- Ş 
rılması için çalışmaktayız ve zarar edenler 
günden güne - de azalmaktadır. \ 

34 yıldan - beri bu müesseselerin dertleri 
tesbit ediliyormuş. 34 yıldan beri bu müesse
selerin daha iyi işlemesi için hastalıkları tes
bit ediliyormuş, fakat hususi teşebbüsün daha 
iyi çalıştığını göstermek için bu dertlerin ça
resi bulunnıuvormus. Bu iddianın esvabım 

bu müesseseleri uzun zaman idare eden 
ve aynı zamanda Devletçiliği müdafaa eden 
arkadaşlarımız versinler. Ben ne o arkadaş
ların, ne de bizim böyle bir zihniyetle hareket 
ettiğimiz kanaatinde değiliz. Bu müesseselerin 
elbette dertleri vardır ve bu dertlerin çaresi 
de kolay değildir. Çünkü bir kısmı Devletçi
liğin tabiatından ileri gelmektedir. Devletçili
ğin tabiatı mevcudolduğu müddetçede bun
lar büyük ölçüde devam edecektir. 

Yine bir iddiada bulundular; mağazala
rın satışları azaldı, dediler. Muhterem arka
daşlarım, hakikaten burada konuşulan şeyle
rin hiç olmazsa bir teknik mahsulü, hiç ol
mazsa bir araştırma mahsulü olması halinde 
hepimiz istifade edeceğiz. Ama birtakım ocak 
kongrelerinde söylenen hususları buraya ge
tirip söylersek hem birbirimizi kırmak mec
buriyetinde, hem de boşuna saman öldürmek 
mecburiyetinde kalırız, Şimdi ben rakamları 
veriyorum : 

1984 yılında, küsuratını söylemiyorum, 
11 000 000 liralık satış yapmış mağazalar, 

1955 de 16 milyon, 
1966 da 16 milyon küsur, 

1967 de 17 milyon, 
1968 in 8 ayında 24 milyon liralık satib 

yapmış. Şimdi bu rakamları bizden isteseydi, 
kendisine rahatça verirdik. Ama buraya çıkıp; 
mağazaların satışı azalıyormuş, bunun sebe
binin de ne olduğunu biliyormuş herkes.,. Bu 
düpedüz yalandır, arkadaşlar, yanlış diyemi
yorum. Çünkü altında bir itham var. 

FERİD MELEN (Van) — Bedeli ifade 
buyurdunuz, miktarda bir artış var mı? 

SAHAYI HAKANI II3HMET TURGUT 
(Devamla) — Elbette vardır. 8 aylıktan, 12 
aylıktan bahsediyorum. 8 ayl^k 24 milyon, 12 
aylık 17 milyon. 

BAŞKAN — Sayın Melen diyorlar ki, mik
tarda da aynı artış var mıdır? Fiyat yük
sekliği. farkı olmasın demek istiyorlar. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) —- Fiyatın artırılıp artırılmadığı 
meselesine geleceğim, efendim; fiyat artırıl-
nıamıştır, 

Yine A. F. li Dr. Öztürkçine arkadaşım, 
Yarımca Fabrikasının çökme tarihini söyledi. 
19 Ekim 1961 tür, 
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Muhterem arkadaşlarım, Yarımca Fabrikası 
üzerinde birkaç kelimeyle durmak isterim. Me
sele Yarımca Fabrikasının çökmesi değildir. 
Mesele Yarımca Fabrikasının çöktükten sonra 
iki sene içerisinde yeniden yapılıp ve 1987 yılı 
Eylül ayında istihsale başlamasıdır. 1968 
de başlayıp 1966 ya kadar duran bu fabrikanın 
iki sene içerisinde 132 milyon liralık yatırımla 
istihsale geçmesidir. Bence mühim olan çök
mesi değil, istihsale geçmesidir. 

Yine C. H. P. sözcüsü arkadaşım, Soya fab
rikası üzerinde çok durdular. Ordu Soya 
Fabrikasının tevsiine karar verilmiştir. Bir 
kısmının malzemeleri gelmiş ve tevsi monta
jına başlanmıştır. Diğer kısmının ihalesi ya
pılmıştır. Fakat ihaleye iştirak olmadığı için 
obsiyon müddeti bir miktar uzatılmıştır. Tah
min ediyorum ki, önümüzdeki günlerde onun 
da ihalesi yapılacaktır. Bu misali verirken 
şunu tekrar arz etmek isterim; raporlar içe
risinde kalırsak münakaşamız daha doğru 
olacaktır. 

Şimdi yine C. H. P. sözcüsü arkadaşlarım
dan Sayın Şakir Ağanoğlu ile Sayın Do
ğan Barutçu'ya huzurunuzda teşekkür ede
rim; raporun içinde kaldılar. Fikirleri hak
kındaki cevabımı sırası geldiği zaman arz 
edeceğim. 

Salim Hazerdağlı ajfeadaşımız, üzülerek ifa
de ediyorum, burada bu raporların tenkidini 
yapmadılar. Bu raporların değerlendirilme
sini yapmadılar, bu raporların üzerinde dur
madılar. Bu bakımdan kendisi ölçüsünde ol
mamakla beraber ben de kendisine konuşması 
çerçevesi içerisinde cevap vermeye çalışacağım. 

Arkadaşım halka dönük olmaktan, halk
tan yana olmaktan bahsettiler. Doğrudur. Bir 
müessese ve o müessesenin mensupları uzun 
iktidar - muhalefet devrelerinde hiçbir gün 
halkın içine girmez, halkın meseleleriyle meş
gul olmaz, halkla irtibatları kesilmiş bulu
nursa, bir gün akıllarına halk düşerse el
bette halka döner bakarlar ve bunun adına 
da halka dönük derler. Bizim iktidarımız, par
timiz kurulduğu günden beri daima halkın 
içinde bulunmuştur, daima halkın içindedir, 
daima halktandır. O bakımdan halktan yana 
olmaya, halka dönük olmaya bizim ihtiyacı
mız yoktur. 

Bozuk düzenden bahsettiler. Kanaatimiz 
odur ki, Anayasanın ortaya koyduğu nizam
da bir bozuklıfe yoktur. Eğer bir bozukluk 
varsa bu bâzı arkadaşlarımızın fikirlerinde ol
sa gerektir. 

Yine birtakım kimseleri zengin ettiğimizden, 
birtakım kimselerin devlet kesesinden zengin 
olduğundan bahsettiler. Allaha çok şükür ki, 
zamanımızda ne gaz zengini vardır, ne tuz zen
gini vardır, ne bez zengini vardır. Bununla if
tihar ederiz. 

Yine arkadaşımız bütün marifeti 1964 te 
birtakım kararlar alınmış. Bu müesseselerin bü
tün kârları o kararların icabı imiş. Şimdi ben 
iki tane rakam vereceğim ve hükmü Yüce Se
natonun değerli üyelerini vicdanlarına bıraka
cağım. Bu nasıl kararmış ki, 1964 ve 1965 se
nelerinde Sümerbankın programı 19 milyon 
400 bin lira ve kâr da 2 milyon 300 bin lira 
olarak tesbit edilmiş. Şimdi 1964 yılında çok 
güzel kararlar alınmış. Ondan sonraki yıl
lar bu kararların neticesi olarak Sümerbank 
kârlara geçmiş. Ama o kararı alan iktidar ve o 
iktidarın idarecileri bu kararlardan meselâ 1964 
yılında 19 milyon program yapmışlar. Bunun 
33 milyon fiilî kâr getireceğini görememişler. 
Bizim anlayışımıza göre programla fiilî kâr 
arasında biraz irtibat olur. Yine bu kararlar o 
kadar güzelmiş ki, 1965 yılında kârı 2,3 milyon 
tahmin etmişler, 65 milyon kâr gelmiş. Bunla
rın arasındaki irtibatı ve bu kararların isabeti
ni takdirlerinize arz ederim. 

Bir de bizim iktidarımızdan misal vermek 
isterim, 1967 yılında programımız, kâr progra
mımız 150 milyon 700 bin, fiilî kârımız 167 mil
yon 200 bindir, işte programla fiilî kâr arasında 
böyle bir irtibat olursa o zaman bu programı 
ben yaptım, siz geldiniz tatbik ettiniz diyebi
lirsiniz ve biz de o zaman size hak veririz. Ama 
yine şuna da şükrediyorum ki, hiç olmazsa 
kendi zamanlarında alman kararları biz yürüt-
müşüzde kâr ettiğimizi kabul ediyorlar. Buna 
da şükrediyorum. Çünkü bizim hiçbir şeyimizi 
kabul etmiyorlar. Yani buna da şükrediyorum. 

Mağazaların kapatılmasından bahsettiler. 
Yok böyle bir şey. Mağazaların kapatılması 
diye bir şey yok. Yalnız zarar eden yerlerde 
mağaza açılmamaktadır. 
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Sümerbankın iki defa zam ondan sonra ten
zilât yaptığından bahsettiler ve ayakkabı fiyat
larını da misal olarak gösterdiler. 

Muhterem arkadaşlar, bu müesseselerin 
faaliyet raporları burada görüşülürken şu par
ti veya bu parti şeklinde değil de birer ihtisas 
elemanı olarak, birer araştırma mahsulü ola
rak çalışmalarımızı buraya getirmeliyiz ve ikti
dar muhalefetin fikirlerinden, muhalefet ikti
darın fikirlerinden istifade yolunu aramalıyız. 
Yoksa bunlar hiç bir tetkike tabi tutulmadan 
getirilirse buradaki münakaşaların, müzakerele
rin hiç bir mânası kalmaz. Ben şimdi size arz 
ediyorum. Evvelâ ayakkabı meselesini ele ala
lım. Sümerbank bizim iktidarımız gelinceye ka
dar tek tip ayakkabı yapardı ve bunlar 50 - 70 
lira arasında satılırdı. Biz piyasanın durumu
nu düşünerek yeni bir kısım kurduk ve bir lüks 
yaptık. Bunlar 85 liradan 110 liraya kadar sa
tılmaktadır. Yine yeni bir kısım kurduk. Halk 
tipi yaptık. Bunlar da 25 lira ile 35 lira arasın
da satılmaktadır. Ve piyasada da bulunmamak
tadır. Bu şekli ile Sümerbank piyasaya üç tip 
vatandaşa cevap verir duruma gelmiştir. Elbet
te bir müessesenin kâra geçmesi, bir müessese
nin daha iyi işlemesi kolay değildir. Müşterinin 
havasını, müşterinin cebini, müşterinin alım ka
biliyetini düşünerek mal çıkarabilirse. Biz müş
terinin durumunu düşünerek bu hale getirdik. 

Kumaşda da aynı şey vardır. Sümerbankın 
senelerdenberi yapmış bulunduğu bir kumaş 
tipi vardır. Bunlar 70 lira ile 90 lira arasında 
değişir. Biz buna iki tip ilâve ettik. 40 lira ile 
50 lira arasında değişen ve standart dediğimiz 
ucuz tip; 100 liranın üstünde 125 liraya ka
dar olan pahalı tiptir. Pahalı tipdeki kastımız 
şudur: Onun da müşterisi vardır. Birinci se
bep onun da müşterisi vardır, ikinci sebep Sü
merbank hep aynı tip kumaş yaparak hususi 
teşebbüsten geri kalmaktadır. Hususî teşebbü
sün kumaşları 160 liraya kadar piyasada satıl
maktadır. Sümerbank daima tecrübe ile daha 
iyi kumaş tipi yapıp piyasaya sürüp hususi te
şebbüsle aradaki mesafeyi hiç olmazsa devam 
ettirebilmesi için bir pahalı tip, lüks tip kumaş 
tesbit edilmiştir ve bunun da neticesi olarak 
yine kârlarımız artmıştır. Yoksa iki defa zam 
yaptı bir defa tenzilât yaptı; böyle bir şey yok
tur. Pamukluda da vardır, tip değiştirme. Ye-

I ni tipler gelmiştir. Fiyatı tesbit edilmiştir. Ve 
her sınıf halka hitabedecek şekilde bir pazar 
içerisinde bu pazara hitabetine yolları aranmış
tır. 

I Arkadaşım çimento üzerinde de durdular. 
Maalesef çimento karaborsası mevcuttur. Ama 
bunun müsebbibi elbette bizim iktidarımız de
ğildir. Kendileri bize 2,5 milyon ton çimento 
teslim ettiler; 1965 yılında. Biz bu çimentoyu 
1968 yılında 5 milyon 250 bin tona çıkardık. 500 
bin ton da bu sene dışardan ithal ediyoruz, ama 
yine de çimentoyu yetiştiremiyoruz. Bunun ça
resini söyledi arkadaşım. Bunun çaresi istih
lâkten çok istihsal elde etmektir ve bunun 
programı yapılmıştır, önümüzdeki yıl 10 tane 
yeni çimento fabrikasının inşaatına başlana
caktır. 

Filyos Ateş Tuğlasının grevi üzerinde dur
dular. Arkadaşlar, toplu sözleşme sisteminde 
grev normaldir. Bazan işçi istediğini alamaz 
greve gider. Bazan işveren işçinin istediğini ver
mez, greve gider. Bunu normal karşılamak lâ
zım. Madem ki, toplu sözleşme sistemi içindeyiz. 
Madem ki, toplu sözleşme sistemi bu memleket
te vardır. Grev de her zaman olacaktır. Yal
nız verdiği malûmat yanlıştır. 3,5 ay greve gi
dilmiştir. Yine de işçinin istediği verilmiştir, 
dediler. Bu yanlıştır, işçi 1 nci sene 70 kuruş; 

I ikinci sene 20 kuruş istemiştir. 

Greve gitmiştir. Yapılan toplu sözleş
mede birinci sene 30 kuruş; ikinci sene 15 
kuruş verilmiştir. Mesele bundan ibarettir. Bir 
müessese ile toplu sözleşme yaparken elbette 
başka müesseseleri de düşünerek idare bâzı ted
birler almak ve icabında greve gitmeye razı ol
mak durumundadır. 

Kütahya fabrikasının neden satılmak isten
diğini, bunun doğru olmadığını uzun uzun izah 
ettiler. Şimdi muhterem arkadaşlarım, ben size 
birtakım kararlar okuyacağım. Bunun da hük-

I münü yine Yüce Senatonun değerli üyelerine 
bırakacağım. 1962 yılında «tarihli müdürler ku
rulu yazısında satış teklifinin 21 . 7 . 1962 ta
rih ve 27 sayılı toplantısında okunduğu ve kabul 
edildiği bildirilmiştir.» Kütahya fabrikasının sa
tılması 1962 yılında teklif edilmiş ve yukarısı ta
rafından da kabul edilmiş. Çıkarılmış satılığa; 
muhtelif müracaatlar olmuş. Satılmamış. 1964 

I yılında tekrar satılmasına karar verilmiş. Yine 
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satılmamış. Şimdi biz yine satmak istiyoruz. 
Müşterisi çıkarsa satacağız. 

Bu tarihleri şunun için verdim muhterem ar
kadaşlarım; yani bu kendi zamanlarında olun
ca marifet, bizim zamanımızda olunca kabahat. 
Bu zihniyetten kurtulalım arkadaşlar, onun için 
verdim. Şimdi, iktisadi Devlet, Teşekküllerine 
politika giriyormuş ve bu politikanın neticesin
de - bunu diğer arkadaşlar da söylediler - me
mur sayısı, işçi sayısı politik görüşlere göre tes-
bit ediliyormuş. Ben size Sümerbank'ın memur 
ve işçi sayısındaki durumu rakam olarak ifade 
ediyorum: Şimdi Sümerbank'ın bir iştirakleri 
vardır bir de başlangıçtanberi, 1963 ten beri de
vam edip gelen müesseseleri vardır. Müessese
lerdeki toplam işçi sayısı 1963 yılında 29 514, 
1964 yılında 29 928, 1965 yılında 29 347, 1966 
yılında 29 333, 1967 yılında 29 370 tir. Görülü
yor ki, bu müesseselerde birçok tevsi ve ilâveler 
olduğu halde işçi sayısı tedricen azalmaktadır. 

iştiraklerdeki işçi durumu şudur: 1963 yı
lında 3 857, 1964 yılında 3 802, 1965 yılında 
3 593, 1966 yılında 3 611, 1967 yılında 3 519. 
Görülüyor ki, burada da tedrici bir azalma var. 
Tabiî yeni ilâve edilen tesisler bunların dışın
dadır ve onlar ayrıdır. 

Şimdi memur durumuna geçiyorum; Verece
ğim memur rakamına, yeniden ilâve edilen Ordu 
Soya Fabrikası, Eskişehir, Maraş, Bozöyük Sera
mik, Bolu Formika, Adıyaman, Karaman fabri
kaları da dâhildir. Yani bunların hepsi 1965 ten 
sonra kurulmuştur. 1963 yılında memur sayısı 
4 686, 1964 yılında 4 758,1965 yılında 4 851, 1966 
yılında 4 773, 1967 yılında 4 667 dir. Muhterem 
arkadaşlar, 7 - 8 tane fabrika ilâve edildiği hal
de memur sayısı aşağı - yukarı sabit kalmıştır. 
Benim kanaatim şu, işçi ve memur sayısındaki 
azalmayı bir tarafa bırakalım, sadece sabit tu
tulma, Türkiye şartlarında, Türkiye'deki politik 
şartlar muvacehesinde büyük bir muvaffakiyet 
olarak kabul edilmesi gerekir. Arkadaşlarım 
lütfetsinler de bu muvaffakiyeti takdir etsinler. 

Arkadaşlarımızdan birisi, iktisadi Devlet 
Teşekküllerinde politikacıların elini nasıl çeke
riz dedi. işte biz biraz evvel anlattığım politi
ka ile bunların içerisine girmiş olan politikacıla
rın elini çekmeye çalışıyoruz. Ve zannediyorum 
ki, verdiğim rakamlar büyük ölçüde politikacı
ların elini bu müesseselerin içerisinden çekmiş 
olduğumuzu gösterir. 
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Pamukla ilgili hususlar üzerinde durdu bir 
arkadaşım. 1962 -1963 yılında çiğitli olarak ya
pılan pamuk mubayaası 19 000 ton; 1963 -1964 te 
26 000 küsur, 1964 - 1965 te 23 000 küsur, 1965 -
1966 da 25 000 küsurdur. 

ihracat meselesi üzerinde durdular, ihracat 
Sümerbank için en büyük hedeflerden birisi ha
line gelmiştir. Takdir edersiniz ki, ihracat zan
nedildiği kadar kolay değildir. Bunun için piya
sa ile de çok yakından alâkası vardır. Fakat 
1966 ve 1967 yıllarında ihracatımız, bilhassa iç 
piyasadaki büyük alım kabiliyeti neticesinde 
azalmıştır. 1968 yılında ihracatımız 40 milyon 
Türk Lirası olacaktır. Ve Sümerbank tarihinde 
mevcut olan en yüksek yılın iki misli rakamdır. 

Hammadde stok durumunu sordular arka
daşım. 1963 yılı fiilî stok mamul stoku 309 mil
yon liralık, 1964 yılı 298 milyon liralık, 1965 
yılı 265 milyon liralık, 1966 yılı 255 milyon li
ralık stok vardır. Stoklarda bir düşme varsa da 
bu bizi tatmin etmemektedir. Ve stok mevzuu 
üzerinde çalışmaktayız. 

Doğan Barutçuoğlu arkadaşım Antalya, EST-
gama ve Manisa fabrikaları üzerinde durdular. 
Ve Antalya Fabrikası üzerinde neden durdular 
'.en anlıyamadım. Çünkü o bizim bilha^aa be
nim her zaman bu kürsüden de ifade ettiğim m-
bi, hem mukayese sistemi olarak kullandığımız 
bir fabrika, hem de iftihar ettiğimiz, çalışma
sından iftihar ettiğimiz bir fabrika, Çünkü, 1984 
te 8 milyon zararı varmış, 1965 te 6 milyon za
rar olmuş, 1966 da bunu 1 mityon 14.0 bine dü
şürmüşüz, 1967 de 1 milyon 307 bin kâr etmi
şiz. 1968 de de inşaallah 2 milyonun üzerinde 
kâr olacaktır. Bu bizim çalışmamızın iyiye değ 
ru gittiğini göstermektedir. Yine bu fabrikaya 
benzer diğer iki fabrika vardır, bunların da du
rumunu her zaman mukayese ederiz. Bunlardan 
birisi Aydın, birisi de Balıkesir fabrikalarıdır. 
Meselâ ben sadece 1966 yılım mukayese edeyim. 
1966 yılında Antalya Fabrikası 1 milyon 142 bin 
zarar etmiş, Aydın 5 milyon kâr etmiş, Balıkesir 
6 milyon kâr etmiş. 

SAKIP HATÜNOĞLU (Erzurum) — Pro
grama bağlı kalmış Sayın Bakan. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT (De
vamla) — Hayır efendim, mukayese hususi te
şebbüsle Devlet arasında mukayese sistemi ola
rak aldığımız hususlardır. Teşekkür ederim. 
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Halıcılık müessesesi üzerinde durdular arka
daşım. Muhterem arkadaşlar Ereğli Demir - Çe
liği Ankara'dan alıyoruz, Ereğli'ye gönderiyo
ruz ve zarardan kâra geçiyoruz. Büyük ölçüde 
personel tasarrufu yapıyoruz, hiç kimse teşek
kür ederim demiyor ve Halıcılığı Ankara'dan 
alıyoruz orası doldurulmuş, hesapsız kitapsız 
doldurulmuş, hah fabrikasının olduğu, iplik 
fabrikasının olduğu ve aşağı yukarı halıcılığın 
merkezi olan İsparta'ya gönderiyoruz, bunun 
burada münakaşasını yapmaya kalkıyoruz. Bu 
götürmemizin neticesini - 1967 yılında gitti zan
nediyorum - ondan sonraki yıllarda halıcılığın 
nasıl kâr ettiğini göstererek huzurunuza getire
bilirim. Bu mevzuda münakaşaya girmek iste
miyorum. 

Bir de Terakki Şirketinden hah alınması 
mevzuu var. Muhterem arkadaşlarım, bu gibi 
meseleleri buraya getirmek bize hiçbir şey ka
zandırmaz. Sümerbank muayyen ölçülerde halı 
alır, Terakki Şirketinden ele almıştır. Hakkı 
Boşgelmez diye bir vatandaştan almıştır, Ali 
Rıza İpek isminde başka bir vatandaştan almış
tır. C. H. P. li bir arkadaşım bunu sözlü soru 
veriyorum şeklinde gazetelere intikal ettirdi. 
Fakat hâlâ o sözlü soru Meclise gelmedi. Bunun 
münakaşası biraz uzundur, cevaplan biraz uzun
dur. Yalnız şunu arz etmek isterim ki, bizim 
yaptığımız tetMkatta burada hiçbir yolsuzluk 
yoktur. Eğer sözlü soru olarak getirirlerse bu
nun cevabını veririz. 1964, 1965, 1966 yılları 
programiyle bunun hiçbir alâkası yoktur. Ve bu
raya bu gibi meselelerin getirilmemesini tekrar 
tavsiye etmek isterim. Bu hususu Sayın Barut-
çuoğlu arkadaşım değil, Sayın Hazerdağlı arka
daşım getirmişti, bu Terakki Şirketi meselesini. 

Eskişehir ve Maraş fabrikalarının tasfiyesi 
mevzuu bugüne kadar yerine getirilmemiştir, 
buyurdular. Bunlar yerine getirilmiştir. 

Muhterem Senato üyeleri, sözlerimi bitirir
ken şu hususu arz etmek isterim. Sümerbank 
küçümsenemiyecek şekilde istihsalini ve kârını 
artırma yolundadır. Bunun hiçbir zaman aynı 
ölçüdeki bir hususi teşebbüsün kârı ve istihsali 
kadar olduğunu iddia edemeyiz, kanaatimizce 
buna da imkân yoktur. Ama Sümerbank ku
rulmuş bir müessesede, senelerce çalışılan bir 
müessesede ne ölçüde ve hangi hızda değişiklik 
yapılabilir ve hangi hızla ileriye doğru gidile-

I bilirse normal ölçülerin üstünde bir hızla ileri
ye doğru gitmektedir. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, Sayın Gün-
doğan grup adına söz istediler. Eğer isterlerse 
sıralarını size verirler biraz sonra kendileri ko
nuşurlar. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Hay 
hay efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hazerdağlı. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; ben öğleden evvel bu
radaki konuşmamda hiç A. P. ismini sözlerimde 
dilime almadım. Yalnız A. P. sözcüsü arkada
şım C. H. P. ne hitaben ve bize dönerek bâzı 
cevaplarda bulundu, ona cevap vereceğim. 

Sayın Hüsnü Dikeçligil arkadaşımızın şahsı 
adına konuştuğu sözlerini de her zamanki gibi 
sevinçle, gülerek karşıladık. Onlara pek temas 
etmiyeceğim. öztürkçine arkadaşıma kısaca ce-
var vereceğim ve Sayın Bakanın bizi bâzı nok
talarda doyurucu, bâzı noktalarda eksik bırak
tığı, bâzı noktalarda mütecaviz konuşmalarına 
kısaca cevap vereceğim, huzurunuzu fazla işgal 
etmiyeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, A. P. Sözcüsü Sa
yın Celâlettin Coşkun umumiyetle bizim para
lelimizde konuştu, Hükümet programına aykırı 
olarak konuştu. Her halde kendileri yeni gel
miş olacaklar ki, Hükümet programından haber
leri yoktur, iktisadi Devlet Teşekkülleri arasın
da Devlet kontrolü altında bulunmasına lüzum 
kalmıyanlardan başlıyarak, bunlardan tedricen 
imkân olursa bir holding halinde halkın kon
trol ve mülkiyetine geçmesini sağhyacağız. Ar
kasındaki satırlar da bunlar. Sanki bağlıyacak
lar ve bitirecekler. Demiyor bunları koruya
cağız, bunlardan takviye edilmesi lâzımgelenle-
rini, geliştirilmesi lâznngelenlerini geliştirece
ğiz, yenilerini de kuracağız ayrıca. O yenilerini 
aşağıda kuracağız diyor, ama bunlara sahip çı
kacağız demiyor. Açık, mızrak çuvala girmez. 
«Bu suretle elde edilecek kaynaklarla, satılan
larla elde edilen kaynaklarla, yeni kaynak de
ğil, daha önce iktisadi kalkınmamızı kamçıla
ma bakımından daha dinamik sektörlere yatı
rımlara gideceğiz.» Bu eskilere sahip çıkma de
ğil. «Sanayileşme alanında hızla mesafe alan 

l bâzı memleketlerin yaptığı gibi vatandaşın ka-
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tıldığı ortaklıklar kurarak tamamen özel sektör 
tertipleriyle çalışan kurumların sermaye kay
naklarını takviye edecek şekilde karma teşek
küllerin kurulmasını takviye edeceğiz.» iktisa
di Devlet Teşekküllerini değil, karma teşekkül
leri. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu çok müna
kaşa edilmiş bir şey. Bu ezbere söylenmiş bir 
söz. Yalnız teşekkür ettiğim şey arkadaşım bu 
paralelden, bu Hükümet programına zıt bizim 
paralelimizde konuştu, bundan zevk duydum. 
Yalnız arkadaşım çok eski, ta 1959 - 1969 ara
sında söylenmiş, fakat bu kürsülere bile o za
man gelmemiş şu mezar, bez, kefen meselesine 
temas ettiler. Bu sözler o zamanlar bile bura
ya gelmemişti. Muhterem arkadaşım Devlet 
memuriyetinden gelmiş, o günleri iyi yaşamış 
bir arkadaşımız olarak bilmesi lâzım gelir ki, 
evlâdı vatanı kefene muhtaç etmedi, o senin de
diğin tarihlerde, bu memleketi bu iktidar. Ev
lâdı vatanı kırdırıp da, harblerde kırdırıp da... 
Buna imkân vermedi. Bu söz yeter. 

Şimdi muhterem arkadaşım, Sümerbankı 
kurmuş, Sümerbankı geliştirmiş bir iktidarın, 
partinin beş metre bez için kuyruğa girmeleri
ni söylediler. Bunlar geçmiş şeyler, kuyruğa 
girildiği zaman da olmuş, bol bol satmalındığı 
zaman da olmuş. Fakat iftihar ettiğimiz bir 
şey var ki, bunu Halk Partisi iktidarı kurmuş, 
o kadar. Ben Â. P. ye hiç vurmadım, A. P. ye 
tecavüz de etmedim, partime bundan pay ayır
dım. Bundan alınmaya sebep yok. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, sermaye tezyi
dinden bahsettiler. Ben şunu da söyliyeceğim. 
Sümerbankı C. H. P. Hükümetleri kurduğu za
man bütçesi 250 milyon lira civarında idi, yüz 
milyon yatırdı. Bütçenin üçte biri. Bugün bir 
milyar eder. Sizin sermaye tezyidiniz 500 mil
yon teklif ediliyor, o da daha yapılmamış. Onun
la iftihar edilmez. 1964 te iktidara gelinmiş de, 
1950 den bu yana biz - öztürkçine arkadaşım di
yor - bir şeyler yapmamışız. 

Muhterem arkadaşlar, biz 1950 de iktidarı 
teslim etmişiz. 1950 den bu yana yalnız 1964 to 
iktidara gelmişiz. O da gelir gelmez hepsini 
yapmışız. Ama babayiğit odur ki, 1950 den ev 
velki devir bizim değildir demiyoruz. Biz 19EJ 
den evvelki devrin mesuliyetini, hatasını kabul
leniyoruz. Ama siz 1960 tan evvelkilere, 1950 -
1960 arasına sahip çıkıyor musunuz? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kanun var. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, sadet dışı 
çıkmamanızı rica ederim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Bun
ları bitireceğim efendim, cevap verdiler, bağış 
larsınız Sayın Başkan sadet dışı konuşmuyo
rum, söylediler ben de söylemeye mecbur kal
dım affedersiniz. 

BAŞKAN — Mümkün mertebe 1964, 1965, 
1966 bilanço ve netice hesapları üzerinde genel 
görüşme yapıyorum. 

SALÎM HAZERDAĞLI (Devamla) — Şimdi 
geliyorum başka mevzulara. 

Sayın Bakan buyurdular ki, halka dönük 
bir politikamız yokmuş da, biz halk bilmezmi-
şiz de kendileri bilirmiş. Bunun cevabı şu mü
esseseler, kurduğumuz müesseseler lâfla değil... 
Sizin de şu Hükümet programınız. Bu vesika 
kâfi ve bizim daha bunları geliştirmek isteyişi
miz sizin de buna karşı olduğunuz. Bunun 
cevabı bu. Halka dönük olmak lâftan ibaret ol
maz, eserle olur. (A.P. sıralarından müdahale
ler) Hükümet programında böyle yazıyor. 

BAŞKAN — Cevap vermeyin efendim, kar
şılıklı konuşmayın... 

SALIM HAZERDAĞLI (Devamla) — Biz 
1950 de iktidarı terk ettik 1964 te iş başına gel
dik. 1964 te gelir gelmez İktisadi Devlet Teşek
küllerinin tamamını geliştirmeye, sahip çıkmaya, 
sizin veya sizden evvelki iktidarların satacağız 
değiştireceğiz, holding yapacağız diye bir prog
ram getirmedik. (A.P. sıralarından nasıl iktida
ra geldiniz sözü) 

BAŞKAN — Her sözün cevabını vermeye 
mecbur değilsiniz. 

SALÎM HAZERDAĞLI (Devamla) — Her 
sözün cevabını veririm. 

3,5 ay grevin uzatılmasına verdiğiniz cevap 
tatminkâr değil Sayın Bakanım. Çünkü bir grev 
3,5 ay uzatılmaz. Bu arada birçokları at oynat
mışlar, diğer müesseseler. 3,5 ay birden grev 
uzatılmaz. Bir ay, 15 gün olur. 3,5 ay grev uza
tılırsa Hükümet tedbirsiz demektir. Ama bu 
1968 in meselesiydi sadece söz gelimi söyledik. 

Şimdi buyurdular ki, biz 1964 te bu seramik 
fabrikasının satılmasına dair C.H.P. iktidarının 
almış olduğu bir karar var. idare MecHsinin al
mış olduğu kararı Hükümete mi mal edersiniz? 
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Ama siz şimdi ağzınızla ikrar buyuruyorsunuz 
ki, biz satacağız. Biz de Hükümet olarak sata
cağız demedik. İdare Meclisi oturmuş, Hükümet 
buna razı olmamış. Hükümet bunu satacağız de
memiş, İdare Meclisi böyle karar vermiş olabi
lir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 440 sayılı 
Kanun var. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal lütfen yerinizden 
müdahale etmeyin. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Ben
deniz birçok sualler sorarken malûmat almak is
tedim. A.P. yi yermek istemedim ve ilerideki ça
lışmalarında Sümerbankı inşallah tebrik ederim, 
dedim. 1967 - 1968 in hesapları gelmediği için 
bunlar hakkında da bir şey söyliyemiyeceğim, 
yalnız gelen haberlerin iyi olmadığını bunların 
doğru olmadığını 1967 - 1968 in de iyi gelme
sini kontrol maksadiyle bu sözleri söyledim. 

Ben borsadan pamuğun alınmış mıdır alın
mamış mıdır şeklini, yani aracıdan alınıp alın
madığını sordum. Aracıdan alınıp alınmadığı 
hususunda Sayın Bakanım bir cevap vermedi
ler. 

Halıcık müessesesi hakkında da hakikaten 
uzun sürecekse onun için sözlü soru yapaca
ğım. Ben halıcılık müessesesinde yoluk ipliğin 
kullanılıp kullanılmadığını, yoluk iplikle yapıl
mış halıların Sümerbanka girip girmediğini sor
dum. Bunların kontrolü çok güç Sayın Bakan. 

Bu müessesenin başında İngiltere'de tahsil 
görmüş bir adam vardı. Onu değiştirip yerine 
bir lise mezunu getirirseniz yoluk iplikle yapıl
mış halıyı anlıyamaz, neticesine varmak iste
miştim. Ama madem ki bunun münakaşası uzun
dur, sonraya kalsın diyorsunuz, o zaman inşal
lah âriz âmik malûmat ediniriz, bunlardan gü
cenmeyin, alınmayın. Biz duyduklarımızı, öğ
rendiklerimizi, sorduklarımızı sizlerden ancak 
öğrenmek suretiyle kati neticelere varacağız. 
Sayın Bakanın birtakım târizkâr sözleri yerinde 
değil. Biz muhalefetiz bunları soracağız. Siz 
de soğukkanlılıkla bunlara cevap vereceksi
niz. Bunlardan hiç alınmaya hakkınız yok. He
pinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan vaz mı geçti
niz? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Hazerdağlı gayet veciz ifade ettikleri için vaz
geçtim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Coşkun 
buyurun. 

CELÂLETTİN COŞKUN (Aydın) — 
Sayın Başkan, değerli senatörler; C.H.P. Sözcü
sü Hazerdağlı arkadaşım, burada biraz evvel be
nim öğleden evvelki konuşmalarıma değinerek 
bâzı hususları işaret ettiler. 

Bir defa ben 1950 den evvel yani İkinci Dün
ya Harbi sırasında «Kefenlik bulunmazken, Sü-
merbank gayret etti, 5 metre basma bulmak için 
elinde vesikası olan vatandaş kuyruğa girdi 
uzun zaman bekledi ve bundan üzüntü duyuyo
rum ve bunun vebali C.H.P. nindir» dedim. Ama 
buna sebebiyet veren kendisidir. Çünkü burada 
objektif bir şekilde konuşması lâzımken zabıt
ları tetkik buyurun sataşmalarda bulundular. 
Elbette ben de bu realiteyi ortaya koyacaktım. 
Yalan mıydı? (C.H.P. sıralarından gürültüler) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Doğru 
değil. 

BAŞKAN — Bir dakika, müdahale etmeyin. 
CELÂLETTİN COŞKUN (Devamla) — 

Tamamiyle doğru idi o. Elbette ki bu realiteyi 
ortaya koyacağım. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
CELÂLETTİN COŞKUN (Devamla) — 

İkinci husus şu... 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — özel te

şebbüs fabrika kur saydı... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan müdahale et
meyin efendim. Demokrasi dünyanın en güç re
jimidir. Onun da tılısımı tahammüllü olmaktır. 
Karşılıklı tahammül edeceksiniz konuşmalara. 
Siz, o taraf konuşurken, siz de bu taraf konuşur
ken tahammül edeceksiniz efendim. Niçin yeri
nizden bağırıyorsunuz? Devam edin efendim. 
(A.P. sıralarından bravo Başkan sesleri) Devam 
edin siz. 

CELÂLETTİN COŞKUN (Devamla) — 
Ben konuşmalarımda haklıydım. Çünkü o zaman 
iktidarda C.H.P. vardı, tedbirlerini alsaydı mem
leketi o hale düşürmeseydi. 

İkinci hususa temas ediyorum. Benim ko
nuşmam A.P. programı ile tezat halindeymiş. 
Ben ne demişim? «440 sayılı Kanuna göre, ve
rimliliği anlamada eğer bir yerde iktisadi şart
lar uygunsa, varsa, orada fabrika kurarız. 
Fabrikanın sadece verimliliği kâr ve imalâtı 
artırma bakımından anlamıyoruz. Diyoruz ki 
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sosyal katkıda, halkın refahına da yardım edi
yorsa bu fabrika verimlidir demişiz. E, bunu 
yapmıyalım mı? Bizim programda bir de den
geli kalkınma var. dengeli iktisat mefhumu 
var. Yani memleketin bölgeleri itibariyle kal
kınmasını dengeli bir surette kuracak. Niye 
bizim programın bu cephesine temas buyur mu-
yorsunuz? 

Bir de demişim ki «Sümerbank iştiraklerinin, 
hele normal kâr getirmiyenlerinin üzerinde du
rularak, durumlarının ıslahına gidilmelidir.» 
Bunu aynen söyledim. Bunun A.P. programı ile 
tezat olan yeri neresi? Ve diyorum ki, yine 
söylüyorum. «Bu iştirakler zarar ediyorsa o 
zaman hisse senedi çıkarılır, özel teşebbüse ve
rilir ve bu fabrikalar icabederse özel teşeb
büse zamanla mal edilir. Bu bizim programın 
tâ kendisi. Niye bunu yadırgarlar anlamıyo
rum. Daimî zarar eden Sümerbank kendir, Yıl
dız Porselen ve Pamuk Satmalına, Çırçır fabri
kalarının durumları yeni baştan gözden geçi
rilmeli, demişim. Fena mı etmişim. Bu bizim 
programa uygun değilmiş, Niye? Aynı yukar-
daki gibi bu da pekâlâ ıslah edilebilir. Ama 
büsbütün kaldırılır, özel teşebbüse devredilir. 

Fakat daimî zarara da evet denmez. Ama yine 
espri şu : Eğer burada bunlar bu verimliliği sağ
lıyorlarsa biraz evvel işrat ettiğim verimliliği 
sağlıyorsa o zaman bunlar orada kalabilir. Say
gılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Söz mü Sayın Gündoğan. Bu
yurun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan değerli arkadaşlarım, bu kürsüye in
saf sahibi her vatandaşın kınayacağı müna
kaşaların yapıldığı yer haline getirenleri kı
nıyorum. Bir sayın arkadaşımızın hangi se
beple olduğunu tâyin etmek mümkün olmıyan 
bir davranışla İkinci Cihan Harbinde kefen 
bulamamaktan duyulan ıstırabın bütün me
suliyetini O. H. P. ne yüklemek suretiyle, ken
di partisine puvan kazanmak istemesi kadar 
ucuz, ucuz olduğu kadar değersiz, değersiz oldu
ğu kadar Türk politika ve sosyal hayatına şeref 
vermeyen sözleri dile getirmesi cidden bu Se
nato kürsüsünde yadırganacak ve kınanacak 
bir hareket. 

Değerli arkadaşlarım, İkinci Cihan Harbi 
sırasında kefen bulamamanın mesuliyetini 

C. H. P. ne yükleyen sayın ve eski vali ar
kadaşımın o zamanm tek dokuma müessesesi 
Sümerbank'm yapabildiği kadar, yetiştirebildi-
ği kadar Türk halkına tahsis ettiği bezlerle 
harb dolayısiyle bir noksanlık var idiyse bu bi
zim milletimizin o harbe girmemek gibi, bütün 
milleti o harbte perişan etmemek gibi, Türkiye'
nin bugünkü seviyesine gelmesinin başlıca se
bebi olan İkinci Cihan Harbine iştirak etme
mek gibi en büyük, en muazzam hareketimizi 
gözleri önünde böylesine küçük hesaplarla kü
çültmeye çalışmanın çok, çok biçimsiz bir örne
ğidir. Değerli arkadaşlarım, biz 1923 lerden son
ra üç beyazla üç siyah üzerinde durmuş ve üç be
yaz, üç siyah dâvasını hallederek bu memleketin 
iktisadına ve hayatına fevkalâde yararlı hiz
mette bulunmuş bir parti olarak övünüyoruz 
ve bizim yaptığımızı 1923 ten sonra yapan baş
ka bir dünya devleti yok... 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Millet ka
rar verir. 

BAKSAN — Müdahale etmeyin, müdahale 
etmeyin efendim. 

C. H. P. SENATO GRUPU ADINA FİKRET 
GÜNDOĞAN (Devamla) — Biz üç beyazla üç 
siyah meselesini Büyük Atatürk'ün emri ile 
halletmeye başladığımız zaman daha dünya 
devletleri dünya ülkelerinde hiçbir memleket 
buna başlamamıştı. Sümerbank üç beyazdan 
birinin halli için kurulmuş müessesedir. Çok 
övdüğünüz, çok sevdiğiniz, çok taraftar oldu
ğunuz özel sektörünüz neredeydi İkinci Cihan 
harbinde kaput bezi yapsın?... (Sağdan çalış
tırmıyordunuz sesleri) Çok övdüğünüz özel 
sektörünüz acaba Sümerbank olmasaydı bugün 
bir tek mühendis bulabilir mi idi? Çok övdü
ğünüz özel sektörünüz acaba Sümerbank'm 
koltuğu altmda o nemli sıcak ortamda geliş-
meseydi bugün siz, bugün dahi adama kefen 
bezi sıkıntısı çektirirdiniz. Dua ediniz Sümer-
bank'a, dua ediniz, dua ediniz. Sizin övdüğü
nüzün Sümerbank babasıdır, meşru babasıdır. 
Bu itibarla böylesine seviyesi itibariyle, haki
katen değeri itibariyle, hakikaten bu kürsüye 
lâyık olmıyan münakaşaları getirmenin anla
mı yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, biz halka dönük ha
reket etmememizden yakınan bir Bakanın da 
ifadesi ile karşıkarşıya kalıyoruz. Çok güzel, 
çok veciz bir surette ifade etti, Sayın Hazer-
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dağh arkadaşım, üç beyaz, üç siyah dâvasında 
attığımız adımlar, kurduğumuz müesseseler, 
bir tanesi ki Sümerbanktır, işte halka dönük
lüğün, temelde yatan, temelde bulunan, hiç 
kimsenin inkâr etmiyeceği halka dönük hare
kettir. O halka dönük hareketi harb içinde ka
raborsalarda ve sairede halk aleyhine döndüren 
aracı dediğimiz ve bugün bozuk düzenin baş
lıca saiki telâkki ettiğimiz kimselerin birik
tirdiği milyonlarla şimdi karşıya geçerek, 
Demokrat Partiyi kurarak, şimdi o insanlar, o 
dalavereciler, o düzenciler, o düzen bozucular, 
o aracılar, o karaborsacılar, o gaz karaborsa
cıları, o kefen karaborsacıları Demokrat Par
tiden itibaren hâlâ devam ediyorlar. Tâ ki 
montaj, tâ ki ambalaj, ta ki Morrison kâr
larına kadar ucu dayanıyor. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sahte
kârlığı Halk Partisi yaptı.. 

O. H. P. SENATO GRUPU ADINA FİKRET 
GÜNDOĞAN (Devamla) — işte aracılardır ki, 
o dört aracılardır ki, gazdan başladılar mori-
son... 

BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Kürümoğlu 
sözünüz «sahtekârlığı Halk Parti yaptı» şek
linde bir siyasi teşekküle şiddetli, haksız bir 
tecavüzdür. Burada bir partinin sözcüsü genel 
olarak konuşurken A. P. Sözcüsü de çıkar ona 
cevap verir, siz yerinizden umumi sözler karşı
sında bir siyasi partiyi şiddetle yerme hakkına 
sahip değilsiniz. Size bu hususu temiz bir dille 
ifade etmek isterim. 

C. H. P. SENATO GRUPU ADINA FİKRET 
GÜNDOĞAN (Devamla) — Gazdan, kaput be
zinden başlıyan karaborsacı sonucunu.. 

MEHMET HAZER (Kars) — Bırak kara
borsayı, o günün iktisadi şartını anlat kâfi. 

BAŞKAN — Sayın Hazer lütfen müdahale 
etmeyin efendim, havayı gerğinleştirmeyin efen
dim. 

C. H. P. SENATO GRUPU ADINA FİKRET 
GÜNDOĞAN (Devamla) — Bugünkü montaj, 
ambalaj, yabancı sermaye, karma teşebbüs ve 
diğer dış ekonomileri bu memlekette çöreklen
mesine müncer olan çizgi içindedirler ve hiçbiri
si Halk Partisi içinde değildir. Size tarihten mi 
bahsetmemi istiyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, meseleyi yay
mayın, mümkün mertebe konu içinde kalmaya 
çalışın. 

C. H. P. SENATO GRUPU ADINA FİKRET 
GÜNDOĞAN (Devamla) — Biz harb içinde çok 
ağır şartlar içinde memleket ekonomisi içinde 
çekilen sıkıntıların zorunlu olduğunu kabul edi
yoruz, bütün dünya da böyle kabul ediyor. 
Harb içinde sıkıntı çekmiyen hiçbir ülke olma
dığını her yerde okuyor ve görüyoruz. Ama biz 
harb içinde buna rağmen mehmamemken tedbir 
almış bir parti olarak yine övünüyoruz. Kimseyi 
anasız, babasız bırakmadığımız gibi, oğulsuz ev-
lâstız bırakmadığınız gibi, mehmaemken kimse
yi gazsız da, bessiz de bırakmamışızdır. Ama ne 
hazindir ki bizim karşısında olduğumuzu söyle
dikleri, kendilerinin de taraftar oldukları aracı
lar bu düzeni bozmuşlar ve bugünkü hale g-etir-
mişlerdir. Biz birçok tedbirler almışız, Millî Ko
runma kanunları çıkarmışız, şöyle işlemiş böyle 
işlemiş mazidedir. Varlık Vergisi almışız. Bü
tün bunlar bu karaborsa kârlarının bir nevi ge
riye alınması gibi. Bilir misiniz bu memlekette 
kara bir varlık vergisi aldık diye Halk Partisi 
olarak gayrimüslim vatandaşlar nezdinde kötü-
lendik, onların karşısına geçilip bizim aldığımız 
Varlık Vergisinin büyük facialara. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, Varlık Ver
gisi ile Sümerbankm bilanço ve netice hesapları
nın genel görüşmesi üzerinde pek ilgisi yok. 

C. H. P. SENATO GRUPU ADINA FİKRET 
GÜNDOĞAN (Devamla) — Geçen gün buradan 
konuşan Sayın Ticaret Bakanı Varlık Vergisi 
sayesindedir ki Türk tüccarı Beyoğlu 'na çıkabil
miştir dedi. Hak dile geldi. Peki soruyorum 
şimdi, 1956 dan sonra, 1955 ten sonra, hattâ 
ne vardı ki bu memlekette her şey vesikaya bağ
landı, her şeyin karaborsası oldu ve bir sürü ka
raborsa zenginleri türedi ve memleket ekonomisi 
çırpıntı içinde debelendi durdu ve ta büyük bir 
kapitalist ülkenin gelip de bizi 4 Ağustos 1958 
de stabilizasyin kararlarına çökertinceye kadar 
bu iktisadi sefaletimiz devam etti. O zaman ne 
vardı efendiler? Harb mi vardı? Darp mı var
dı? 1955 ve 1956 da herkes kalkınırken 1957 de 
herkes ilerlerken biz burada her şeyi vesika ile 
yiyorduk. Şimdi soruyorum; 1968 Türkiye'sin
desiniz. Yine birçok mallar, karaborsa biçimi 
ticaret usulleri ile satılıyor. Otomobil parçaları 
böyle, ve daha buna benzer bir sürü mallar böy
le. Yine soruyorum, 1968 içindesiniz. Ekonomi 
büyük darboğazlara gelmiş çatmış, pahalılık art-
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mış, insan tabakaları, sınıflar, geçinmek ve ya
rından emin olmak imkânından mahrum, âdeta 
ne yapacaklarını şaşırmış. Daha ilerisi nerede 
ise siyasi rejimin dahi olumsuzluğuna hükmede
cek kadar kafaları bunalmıştır. Bir taraftan 
memurlar senelerden beri... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, gerçi Kamu 
iktisadi Teşebbüslerinin bilanço ve netice hesap
lan nihayet sadece bir rakam şeyi değil. Birer 
genel görüşmedir ama o genel görüşmeler Sü-
merbankla ilgili bir genel görüşme ve onun mü
esseseleri ile bir genel görüşmedir. Yoksa bizim 
ekonomik hayatımız, iç politikamız ve partiler-
arası münasebetin bir umumi görüşmesi değildir. 
Bu hudut içine girmenizi rica edeceğim. 

C. H. P. SENATO GRUPU ADINA FİKRET 
GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, kıy
metli ikazların IKI kabul etmem için benden ev
vel konuşan Bakana gaz karaborsacılanndan 
bahsederken, benden evvel konuşan Adalet Par
tili arkadaşa kefen karaborsasından bahseder
ken, aynı İhtan yapmanız lâzımgelirdi. Ben 
zorunlu olarak partime açıkça isnadolunan ve 
fakat katiyen hilafı hakikat olan... 

BAŞKAN — Kâfi, gerekli cevabı verdiniz 
efendim. Bunu genişletmeye lüzum yok. 

C. H. P. SENATO GRUPU ADINA FİKRET 
GÜNDOĞAN (Devamla) — Bu hususu cevap
landırmak ödevi ile karşı karşıya kaldığım için 
huzurunuzu işgal ettim. 

Değerli arkadaşlarım, ekonomimiz Adalet 
Partisinin elinde 1946 nın gittikçe artan sıkıntılı 
bir hayata müncer olmuştur. Türk halkı Adalet 
Partisini affetmiyecektir ve iktidara lâyik gör-
miyecektir. 

Hürmetlerimle. 
SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 

(Bursa Milletvekili) — Söz istiyorum. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben de söz 

istiyorum Sayın Başkan, Grup adına. 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, bilirsiniz M, Di

vanı teşkil eden sayın üyeler komisyonlara dahi 
üye olamazlar ve siyasi partilerin grup sözcü
lüklerini yapamazlar. 

Sayın Bakan buyurun. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, günlerden beri Grup adına söz isteniyor. 
Ben de şahsım adına istiyorum. 

BAŞKAN — Şahsınız adına söz vereyim efen
dim. Sayın Bakan buyurun. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Bursa Milletvekili) — Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Fikret Gündoğan birçok şeylerden bah
setti. Bunlan cevap vermeye değer bulmuyo
rum. 

Bu kürsü daima nezih kalmalıdır, bu kürsü
de daima nezih sözler söylenmelidir. 

Yalnız bir noktayı cevapsız bırakmamak 
mecburiyetindeyim. Bu memlekette karaborsacı 
biliyorsa, bu memlekette dalavereci biliyorsa, 
bu memlekette hırsızlıkla zengin olanlar biliyor
sa, bu memlekette bu söylenilen her şey kanun
larımızda yasaktır. Bunlan buraya getirmeli, 
isim isim münakaşasını yapmalıyız. Yoksa, bir
takım mücerret şeyleri hayal etmek, hayallerinde 
bir dünya kurmak ve o hayalindeki dünyanın 
Türkiye'de benzerleri varmış gibi namuslu in-
sanlan itham etmek asgari mânada dürüst ol
mamaktır. Morrison'dan bahsetmek, yabancı 
sermayeden bahsetmek; arkadaşlar bunlar bu 
kürsünün nezahatine yakışmıyan, bu kürsünün 
icabettirdiği hususlara yakışmıyan sözlerdir. Bir
takım kapalı sözlerle, birtakım mücerret sözler
le bu memleketin namuslu insanlan Mrletilemez. 
icraatımız meydandadır, yaptıklarımız meydan
dadır, rakamlar meydandadır. Hangi mevzuu 
istiyorsanız buyurun getirin, münakaşasını ya
palım. 

Saygı ile arz ederim. (Adalet Partisi sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal şahsı adına? Yok. 
Görüşmeler bitmiştir. («Geliyor» sesleri) Gö
rüşmeler bitmiştir, efendim. 

Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesi... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Söz istemiş

tim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Tebliğ ettiğim zaman yoktunuz. 

Direniyor musunuz. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun şahsınız adına. Ben 
isminizi okuduğum zaman yoktunuz burada. Ba
kan da indikten sonra okuduğum zaman yoktu
nuz. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Peki efendim., 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlanm; 1961 Anayasasının 
getirdiği bir hükümden dolayı günlerden beri 
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Yüce Heyetiniz ve iktisadi Devlet Teşekkülle
rinin. değerli üyeleri sabahın saat 09,00 undan 
akşamın geç vaktine kadar bu çatının altın-
dalar. 

Anayasamızın 127 nci maddesinin son fık
rası Kamu iktisadi Teşebbüslerinin yıllık ça
lışmalarını Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
denetimine tabi kılmıştır. Buradaki esprinin 
içerisine girmiyeceğim. 

3480 sayılı Kanunun hükmünü burada söz
cülük yapmış, değerli hukukçu arkadaşlarım 
bilirler. Buradaki vazifemiz 440 sayılı Kanu
nun şümulü içinde kalarak, 468 sayılı Kanunun 
getirdiği hükümler dairesinde; Kamu iktisadi 
Teşebbüslerinin elimizdeki rapor münderecatı
na göre, 1964 - 1965 - 1966 yıllarına ait kar 
zarar ve bilanço hesaplarını tetkik etmekti. 
Ama çok üzülerek arz ediyorum ki, görüşme
ye başladığımız 10 Ekim Perşembe gününden 
beri biz elimizdeki raporu bir tarafa bıraktık. 
Kürsüye gelen arkadaşlarımızın ekserisi bir 
ekonomi politikası, tutturdular; ne 1840 kaldı, 
ne 1900 1er kaldı, ne 1960 1ar kaldı. Aziz ar
kadaşlarım çok özür diliyerek arz ediyorum, 
Anayasanın getirdiği bu hüküm Türk Milleti
nin sasibolduğu bu serveti iyi istikamete gö
türmek için Yüce Meclislerin ışık tutmasını te
mine matuftur. Yine özür diliyerek arz ediyo
rum ki, Perşembe gününden beri ne Yüksek 
Denetleme Kurulu raporunun her hangi bir 
maddesine ne de size niyabeten çalışan Ka
mu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu
nun aylarca çalışıp hazırladığı, şu iki ciltlik 
raporun üzerine inemedik. Gayemiz, Anayasa
nın gayesi milletin malı olan şu serveti ida
re eden insanlara Yüksek Denetleme Kurulu
nun tesbit ettiği, hükümler çerçevesinde, Kar
nı?, Komisyonumuzun çalışmaları neticesinde 
vardığı hükümleri biraz daha burada fazlası 
ile dile getirip, bu müesseselere ışık tutmaktı. 
Ama biz bunu bir tarafa bıraktık. Meseleyi po
litik bir hava içerisine soktuk. 

Değerli arkadaşlarım, 3460 sayılı Kanunda 
hem Kamu Hukukunun esasları mevcuttur, hem 
Ticaret Hukukunun. O halde hem devletçilik 
sistemine yaklaşan, hem özel sektör sistemi
ne yaklaşan bir nizam mevcuttur. Ama 3460 
sayılı Kanunun hükmü ile yürüyen bu müesse
seler kendisine düşen vazifeleri, gerek teknik, 

gerek malî, gerekse idari yönden 3460 sayılı 
Kanun hükmüne göre yürütemediği, için; Yüce 
Meclisleriniz 440 sayılı Kanunu getirerek, bu 
müesseselere bir istikamet vermek imkânını 
aramıştır. Ve demiştir ki, bu müesseseler muh-
t ardır, özerktir, üzülerek arz edeyim M,, dün 
akşam geç saatte burada özerk müesseselerin 
hesabı icradan sormaya kalkışıldı. 1965 sene
sinde, 1959 - 1963 yıllarına ait raporlar görü
şülürken Yüce Heyetinizin vardığı karar ne 
idi? 440 sayılı Kanunun 9 ncu maddesindeki 
özerklik hükmü muvacehesinde ancak rapor
ların tümü görüşülürken Hükümet Başkanı 
ile birlikte Bakanlar burada bulunur, sair za
man mesuliyetini taşıyan müesseselerin ba
şındaki insanlar gelir. 

Muhterem arkadaşlarım, hukukî, veçhesini 
bir tarafa bıraktık, malî güçlükler var mı, yok 
mu, onu bir tarafa bıraktık, idari yönden ki
min muvaffak olduğu, kimin olmadığı... Onu bir 
tarafa bıraktık. Kâr - zarar, gelir - gider hesap
larının üzerinde durmadık, bilançoda zarar rm 
var, kâr mı var sadece bir rakam olarak okun
du, geldi, geçti. Ama, ben şahsan kaanî, değilim 
M, bu müesseseleri idare eden insanlara biz 
burada ışık tutamadık. Çok üzülerek, özür dili
yerek arz ediyorum, tutamadık. Ne Yüksek De
netleme Kurulunun raporuna ehemmiyet ^vere
bildik, ne size niyabeten çalışan Karma Ko
misyonun huzurunuza getirdiği iki ciltlik rapo-
rc\ ehemmiyet veremedik. Sadece bir çıkmaz 
münakaşanın içerisine girdik. Ekonomi politi
kası, politika ekonomisi. Bilmem mazide şu 
olmuş, bilmem nerede bu olmuş., Çok istirham 
ediyorum arkadaşlar, gelin tesbit edildiğine 
göre şu 60 milyar, hakiki değerine göre 200 
milyarın üstünde olan şu serveti daha iyi de
ğerlendirmenin imkânlarını, arıyalım. 

FERİD MELEN (Van) — Ara bakalım, na
sihat vereceğine, ufak bir kayıt koy. 

ÖMER UCUZ AL (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, ben kimseye nasihat vermiyorum. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Me
len. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — içtüzüğün 
bana verdiği hakkı burada istimal ediyorum, 
o kadar. Benim haddim değil hiç nimseye na
sihat vermek. 
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1959 - 1963 raporlarını tetkik ettik, arka
daşlarım. Elimizde 1964 - 1966 yıllarınla de var. 
Nasibolursa 1967 -1968 i de tetkik edeceğiz. Gö
receksiniz ki, 3460 sayılı Kanundan çıkıp 440 
sayıb. Kanunun içerisine girmekle ve iktidarda 
bulunan partinin dirayetiyle de bu müessesele
rim. nereden nereye kadar geldiğini görecek
siniz, Biz Divriği Madenlerinde çalışan insan
ların nasıl çalıştığını, getirip şu kürsüde dile 
getiremedik ve Defterdar Fabrikasında doku
nan bii' kumaşın neden kalitesinin, vasfının 
veya maliyetinin bu durumda olduğunu şurada 
oturup meGİiyemedik, birtakım, çıkışlara gir
dik burada. Ehliyetli umum müdürler. Evet, 
yerlerine gelenlerin ehliyetsizliğini iddia etme
ye hakkımız yok. Oradan ayrılan arkadaşları
mızın çoğunluğunu yine şu çatının altında 
Yüksek Denetleme Kurulunun üyesi olarak gö
rüyoruz. Bu şahıslar yerlerine gelen şahıslan 
kontrol eder bir murakıp durumuna geçmiş
ler. Çok üzülerek arz ediyorum, arkadaşlarım, 
dür. buradan bir arkadaşım diyor ki, ne di
yor? Salla başınızı, al maaşınınzı. Bir münev
ver patlaması bekliyorum buradan. Ne demek 
hv, arkadaşlar? Yanımda bulunan Reisime is
tirham ettim, ne biçim konuşma, bu, diye? Biz 
burada bu raporu incelerken patlamalardan, 
ışıklardan bilmem, nelerden bahsetmeye bi
ze bu görevi veren kanunun esprisi içerisinde 
bunları bulmamıza imkân var mı, değerli arka
daşlarım Ben, daha fazla vaktinizi almak is
temiyorum, Yüce Senatonun Sayın Başkanlığı
nı. işgal eden arkadaşlarımdan da istirham, edi
yorum ; mevzu, 1964 - 1966 yıllarına ait müesse
selerin hesaplarını tetkik etmektir, bunun dı
şında hiçbir arkadaşıma söz vermemelerini ve 
böylece bu müesseselere ışık tutma imkânını 
sağlamalarını da Başkanlık Divanından istir
ham ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Tanyeli, buyurunuz. 
SALİH TANYELİ (Gaziantep) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler, ben çok kısa olarak bir 
noktayı arz etmek ve bir temennide bulunmak 
üzere akşamın, geç saatlerinde huzurunuza çık
mış bulunuyorum. 

Arkadaşlar, memleketimizde çimento istih
sali bugünden yarına süratle artmakta; fakat, 
buna rağmen karaborsacılık bir türlü önle-
nememektedir. Buna Sayın Bakan da değin

mişlerdi. Her ne kadar istihsal artmakta ise de, 
ondan daha süratli olarak istihlâk de artmak
ta ve bu sebeple ikisi arasında tam bir denge
ye ulaşamamak tabiî ise de karaborsacılığın ger
çek sebebi, istihsal ve istihlâk müesseselerin
den daha ziyade bence tevzi metodundan ileri 
gelmektedir. Filhakika bugün şayanı şükran 
olarak ifade edelim ki çimento köye kadar gir
miştir. Bir taraftan biriket, diğer taraftan harç 
olarak köylere kadar bu çimentonun yeni fab
rikalar kurulması, mevcutların, optimal cesa
mete ulaştırılması çalışmaları ile artırılacağın
da şüphe yoktur. Fakat, biz bugünkü tevzi sis
teminde bundan sonra dahi karaborsanın ön
leneceğine kaani değiliz. Zira mesele yalnız 
üretimle ilgili değildir. Gerçekten bu konuşma
larım doğrudan doğruya Sümerbankı ilgilen
dirmemektedir. Zira müessese, bir sanayici ola
rak üretimi ve satımı ile ilgilidir. Burada vazife 
dahr, ziyade Hükümete düşmektedir. Mesele 
şundan ibarettir : 

Memleketimizde inşaat mevsimi beş» altı, ni
hayet yedi aya inhisar etmektedir. Halbuki, 
fabrikalar günlük istihsallerini satmak zorun
dadırlar, depolama imkânları yoktur, esasen 
buna lüzum, da yoktur.. İnşaat mevsimi dışın
daki istihsal her gün teslim edilmekte, bun
lar kışın satılamayıp depolamakta, inşaat 
mevsiminde ise çimentoya taaccüm olunca 
yüksek fiyatla piyasaya sürülmektedir. 

Demek oluyor ki, bu suretle yıllık istihsal 
olarak piyasaya intikal etmemekte, bunun an
cak 12 de 7 si serbest piyasaya çıkarılmakta, 
12 de 5 i ise depolanarak ancak buhran anla
rında meydana çıkarılmaktadır. Denebilir M, 
bunlar kış aylarında paralarını bağladıklarına 
göre faizlerini almak haklarıdır. Fakat, satış 
bedeli, faiz haddini çok aştığına göre bunu söy
lemek ve kabul etmek muhik olamaz. Meselâ, 
istanbul'da tevzi bürosundan 10 lira 25 kuru
şa çimento alınmaktadır. Fakat bu inşaata 
kâfi gelmediğinden ek çimento için piyasaya 
müracaat ettiğiniz zaman 15 lira, 16 lira ver
diğiniz takdirde her an çimento bulmak müm
kündür. Bu, kıştan depolanmış olan çimen
toların buhran anında ortaya çıkarılmasından 
başka bir şey değildir. 

Yapılacak iş; Hükümetçe tevziin yeni bir 
etüde tabi tutulması, bu hususta gerekiyorsa 

— 329 — 



O. Senatosu B : 69 15 . 10 . 1968 O : 2 

belediyelere, vilâyetlere vazife verilerek bu işi 
bir nizama sokmak ve karaborsaya her halü
kârda son vermektir. 

ikinci nokta biriket meselesidir. Bunun 
tuğla ile değiştirilmesi imkânı olduğuna göre 
çimentonun asıl gayesinde kullanılmasını sağ-
lıyacak tedbirlerin alınmasında ve meselâ 
ucuz fiyatla tuğla temin etmek imkânları araş
tırılarak bunların teşvik edilmesinde fayda 
vardır, kanaatindeyim. Teşekkür ederim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Melen, sorunuz mu var? 
Buyurunuz. 

FERİD MELEN (Van) — Bir - İM sorum 
var. Bunlardan biri: 

Sümerbankın son üç yıl içerisinde f üzyon kâ
rını ele alıyorum. Sayın Başkan başka rakam 
ifade etti. 1964 te - küsurları atıyorum - 10 
milyon, 1965 te 19 milyon, 1966 da 23,5 milyon 
füzyon kârı. Bunun rantabilitesi; bir, sermaye
ye nazaran tabiî, 1,17, 1965 te 2,12, 1966 da 
2,42 dir. Yani yüzde 2,5 un altında bir kâr sağ
lamış oluyor. Yıllara göre bir artış vardır, 
ama yüzde 2,5 ölçüsünde kalmıştır. Sayın Ba
kanlıktan rica ediyorum, bu bir hedef midir? 
Bu miktar çok az tabiî. Yüzde 2,5 kâr için ya
pılacak program, bir iktisadi teşebbüste, filva
ki zarar etmemesinden iyidir, ama bir övünü
lecek kâr da değil. 

BAŞKAN — Yani bununla yetiniyorlar mı. 
demek istiyorsunuz. 

FERİD MELEN (Van) — Yani, bunun üze
rine çıkılması imkânı var mı? Bu bir. 

BAŞKAN — Teker teker cevaplandırsınlar. 
Sayın Bakan lütfen, zapta geçebilmesi için ko
misyon masasına buyurunuz, orada mikrofon 
vardır, açıyorum, oturduğunuz yerden mikro
fonla söylerseniz zapta geçer. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Bursa Milletvekili) — Biraz evvel kürsüde 
arz ettim. Sümerbank alınan tedbirlerle kâr nis-
betini artırarak devam etmektedir. Fakat bu 
kâfi değildir, ne idaaliniz budur, ne de lıususi 
teşebbüsle mukayese edildiği zaman bu kârlar 
kâfi değildir dedim. Bu kârlar her sene arta
cak ama, hiçbir zaman hususi teşebbüsle (mu
kayese edildiği zaman elde edilecek kâr kadar 
olmıyacaktır diye biraz evvel arz ettim, kürsü
den. 

BAŞKAN — Sayın Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Sümerbank cami

asında bir kaç müessese vardır ki, üç sene üst-
üste zarar etmişlerdir. Faraza Kendir Sanayii, 
Sivas Çimento ve Yıldız Porselen. Yıldız Por
selenin bir dereceye kadar mânasını anlarım. 
Ama kendir sanayiinin de bâzı zararları olabi
lir. Ama çimentonun karaborsada olduğu bir 
devirde, çimento fabrikasının zarar etmesi mâ
nasını anlıyamadım. Bunlar hakkında da lüt
fedip birkaç cümle ile malûmat verirlerse mem
nun olurum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 

(Bursa Milletvekili) — Kendir sanayii üzerin
de çalışılmaktadır. Yeni bir sisteme gidilmesi 
için araştırmalar yapılmaktadır. Yalnız Porse
len Fabrikası yeni bir sisteme sokulmuştur. Za
rar niısbeti bu sene çok azalmıştır. Önümüzdeki 
sene kâra geçeceğini tahmin ediyoruz. Sivas 
Çimento Fabrikasının zararı hiç şüphesiz son yıl
larda değildir. Son yıldaki tevsii sebebiyle fab
rikanın üç dört ay durmasından ileri gelen bir 
zarardır. Buradaki, bu yıllardaki zarar o za
manki çimento durumundadır. O zaman çimen
to piyasada bugünkü kadar darlık yoktu. Önü
müzdeki yıldan itibaren Sivas Çimento kâra ge
çecektir. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca buyurun. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Ba

kandan Sümerbank müesseselerinin hammadde 
ihtiyacının doğrudan doğruya müstahsıldan alı
nabilmesi için istihsal merkezlerinde alım istas
yonlarının açılması suretiyle daha ucuz, araya 
mütaahhit, tüccar veya borsa girmeden ihtiya
cının karşılanmasının düşünülüp düşünülmedi
ği hususunda fikirleri nedir? Birincisi bunu 
öğrenmek istiyorum. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Bursa Milletvekili) — Zannediyorum ki, pa
muk alımlarını kasdediyorlar. Zaten pamuk bi
zim paramız olduğu nisbette ve imkânlarımız 
nisbetinde mümkün olduğu kadar müstahsıl
dan alınmaktadır. Geri kalan kısmı da bu müs
tahsıldan satınalan Çukobirlik gibi yine mües
seselerden alınmaktadır. Bu hiç şüphesiz alınan 
malın stokta tutulduğu zaman faiz bedeli ile, 
stokta tutulmadan, sonradan alman malın o ara
da geçen faiz bedelinden farkının bu hesabı me-
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selesidir. Hiç şüphesiz hesap Sümerbankın men
faatine hangisi ise o yola gidilmektedir. Fakat 
burada mümkün mertebe müstahsilin malının 
fiyatını düşürmemek için müstahsıldan almayı 
prensibolarak kabul ediyoruz, imkânlarımız 
nisbetinde. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atmaca. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — İkinci so

ru, birtakım Sümerbank müesseseleri kendisin
den yüzlerce Km. ilerideki diğer bir müesseseye 
bağlı olarak işletilmektedir. Meselâ Denizli Do
kuma ve İplik Fabrikası İzmir Basma Fabrika
sına bağlıdır. Bunun işletmecilikte ve idaresin
de birtakım aksaklıklar meydana gelmektedir. 
Bunların da müstakil müesseseler haline getiril
mesi düşünülüyor mu, düşünülmüyor mu? Özel
likle Denizli iplik ve dokuma fabrikası. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Bursa Milletvekili) — birkaç müessesenin, bir 
kaç fabrikanın bir müessese halinde çalışması
nın birtakım faydaları da vardır, zararları da 
vardır. Faydası ağır bastığı mabette bunlar da 
bir müessese halinde çalışmaktadırlar. Denizli 
için izmir'e bağlı olarak çalışması bugün için 
faydalı bulunmaktadır. Denizli'nin ayrı mües
sese olması düşünülmemektedir. Çünkü her mü
essese oluş yeni külfetler yüklemektedir. 

BAŞKAN — Sayın öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Ben Sayın 

Bakandan Sivas Çimento Fabrikasının zarar 
ediş şeklini, yalnız tevsi işi ile değil, şahsan in
celemiş olmam bakımından, kâğıt torba temin 
edilemeyişinden ileri geldiğini, 1966, 1967, 1968 
yıllarında, bilhassa 1967 yılında 1/3 nisbetinde 
düşmüştür. Bu düşüş sebebi de kağıt torba bu
lamayışından doğmuştur. Bunu müessese mü
dürü o zaman açık açık belirtmişlerdi. Yani za
rarın tevsi işinden dolayı değil, kâğıt torba te
min edemeyişinden ileri gelmektedir. Bu sebep
le ne tedbir alınması gerekiyor? 

BARKAN — Bu sebeple ne tedbir alınması 
gerektiğini soruyorsunuz. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Bursa Milletvekili) — Kâğıt torba sıkıntısın
dan zarar ettiği iddiasını kabul etmiyorum. Fa
kat bu mevzuu ayrıca tetkik edeceğim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRI* (Sivas) — Efendim 
ben bunu vesikalarla zararın bundan geldiğini 
tesbit ettim. Sayın Bakan kabul etmez görün-

j düler, bu teknik bir esasa dayanmaktadır. Bu 
kâğıt torba imalinde bir tedbir alması lâzım
dır. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Bursa Milletvekili) — Bugün için kâğıt tor
ba mevzuubahis değildir. 

BAŞKAN — Halledilmiştir demek istiyorlar. 
Gündemde bulunan konuların görüşülmesi 

bitmiştir. Tasvibinize iktiranı iktiza edenleri tas
vibinize, bilginize sunulması gerekli olanları da 
bilgilerinize arz edeceğiz. 

A) Sümerbank Yünlü Sanayi Müessesesi: 

BAŞKAN — Sümerbank Yünlü Sanayii Mü
essesesi 1964 -1965 -1966 yılları netice hesap ve 
bilançolarını okutuyorum. 

Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesi; 
1904 yılı kâr: 9 210 082,62. 

BAŞKAN — 1964 senesinin biraz önce oku
nan kâr kısmını neticei hesap ve bilanço olarak 
tasviplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1965 yılı kâr: 7 638 494. 

BAŞKAN — 1965 yılı neticei hesap ve bilan
çosunu tasviplerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1966 yılı kâr: 7 666 160,55. 

BAŞKAN — 1966 yılı Neticei hesap ve bi
lançosunu tasviplerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B) Sümerbank Merinos Yünlü Sanayii Mü
essesesi: 

BAŞKAN — 1964 hesabını okuyoruz. 
1964 yılı kâr: 8 058 424,83. 

BAŞKAN — Neticei hesap ve bilançosunu 
tasviplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1965 senesi kâr: 17 154 797,38. 

BAŞKAN — Neticei hesap ve bilançosunu 
tasviplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1966 yılı kâr: 21 741 892,83 lira. 

BAŞKAN — Neticei hesap ve bilançosunu 
tasviplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

C) Sümerbank Bakırköy Pamuklu Sanayii 
I Müessesesi: 
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BAŞKAN — Netice (hesaplarını okutuyorum; 
1964 yılı zarar: 4 109 380,97 lira. 

BAŞKAN — Neticei hesap ve bilançosunu 
tasviplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1965 senesi kâr : 820 852,40 lira 

BAŞKAN — Neticei hesap ve bilançosunu 
tasviplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

1966 yılı kâr : 3 155 301,34 lira. 

BAŞKAN — Neticei hesap ve bilançosunu 
tasviplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ç) Sümerbank Ereğli Pamuklu Sanayii Mü
essesesi : 

BAŞKAN — Hesap neticelerini okutuyorum; 
1964 yılı zarar: 2 486 438,11 lira. 

BAŞKAN — Neticei hesap ve bilançosunu 
tasviplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1965 yılı zarar: 1 551 286,88 lira. 
BAŞKAN — Neticei hesap ve bilançosunu 

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

1966 yılı kâr : 1 559 532,20 lira. 

BAŞKAN — Neticei hesap ve bilançosunu 
tasviplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

D) Sümerbank Kayseri Pamuklu Sanayii 
Müessesesi: 

BAŞKAN — Hesap neticelerini okutuyorum; 
1964 yılı kâr : 1 876 101,08 lira. 
BAŞKAN — Neticei hesap ve bilançosunu 

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

1965 yılı kâr : 7 102 657,28 lira, 

BAŞKAN — Neticei hesap ve bilançosunu 
tasviplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1966 yılı kâr : 11 464 581,90 lira. 

BAŞKAN — Neticei hesap ve bilançosunu 
tasviplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

E) Sümerbank Malatya Pamuklu Sanayii 
Müessesesi: 

BAŞKAN — Hesap neticelerini okutuyorum; 
1964 yılı zarar: 1 131 731,97 lira. 

BAŞKAN — Neticei hesap ve bilançosunu 
tasviplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1965 yılı zarar: 22 625,93 lira. 
BAŞKAN — Neticei hesap ve bilançosunu 

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

1966 yılı kâr : 7 037 967,10 lira. 

BAŞKAN — Neticei hesap ve bilançosunu 
tasviplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F) Sümerbank İzmir Basma Sanayii Mües
sesesi: 

BAŞKAN — Hesap neticelerini okutuyorum; 
1964 yılı kâr: 3 739 210,26 lira. 

BAŞKAN — Neticei hesap ve bilançosunu 
tasviplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1965 yılı kâr: 3 726 692,99 lira. 

BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu 
tasviplerinize arz ediyorum. KaJbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1966 yılı kâr: 27 069 303,41 lira. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu 

tasviplerinize arz ediyorum. Ka^ul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

G) Sümerbank Nazilli Basma Sanayii Mü
essesesi: 

BAŞKAN — Hesap neticelerini okutuyorum; 
1964 yılı kâr: 5 055 511,53 lira. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu 

tasviplerinize arz ediyorum. Ka'ıul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1965 yılı kâr: 5 033 009,35 lira. 

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

1966 yılı kâr: 12 647 825,64 lira. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu 

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

H) Sümerbank Kendir Sanayii Müessesesi: 

BAŞKAN — Hesap neticelerini okutuyorum; 
1964 yılı zarar 3 419 265,56 lira. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu 

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

1965 yılı zarar: 3 207 992,60 lira. 
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BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu 
tasviplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1966 yılı zarar: 1 898 508,50 lira. 

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

1) Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi: 
BAŞKAN —> Hesap neticelerini okutuyorum; 
1964 yılı zarar: 9 960 381,27 lira. 

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

1965 yılı kâr: 14 051 850,69 lira. 

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

1966 yılı kâr: 24 120 917,24 lira. 

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

J) Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii 
Müessesesi: 

BAŞKAN — Hesap neticelerini okutuyorum; 
1964 yılı kâr: 7 518 653,56 lira. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu 

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

1965 yılı kâr: 3 669 880,72 lira. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu 

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

1966 yılı kâr: 5 389 554,52 lira. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu 

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

K) Sümerbank Gemlik Suni İpek ve Viskoz 
Mamulleri (Sungipek) Sanayii Müessesesi: 

BAŞKAN — Hesap neticelerini okutuyorum; 
1964 yılı kâr: 3 051 348,89 lira. 

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

1965 yılı kâr: 5 279 382,19 lira. 

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

1966 yılı kâr : 5 133 095,98 lira. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu 

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

L) Sümerbank Sivas Çimento Sanayii Mü
essesesi: 

BAŞKAN — Hesap neticelerini okutuyorum. 
1964 yılı kâr: 2 620 511,61 lira. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu 

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

1965 yılı zarar: 3 344 169,49 lira. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu 

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

1966 yılı kâr: 995 542,32 lira. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu 

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

M) Sümerbank Ateş Tuğla Sanayii Müesse
sesi: 

1964 yılı kâr: 2 623 371,93 lira. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu 

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

1965 yılı kâr: 3 978 423,73 lira. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu 

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

1966 yılı kâr: 2 137 807,62 lira. 

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

X) Sümerbank Kütahya Keramik Sana mi 
Müessesesi: 

BAŞKAN — Hesap metinlerini okutuyorum: 
1964 yılı kâr: 397 061,97 lira. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu 

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

1965 yılı kâr: 395 938,64 lira. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu 

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

1966 yılı kâr: 924 935,74 lira. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu 

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

O) Sümerbank Yıldız Porselen Sanayi Mü
essesesi: 
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BAŞKAN — Hesap neticelerini okutuyorum: 
1964 yılı zarar: 2 656 659,37 lira. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu 

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

1965 yılı zarar: 3 289 110,22 lira. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu 

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

1966 yılı zarar: 2 433 039,86 lira. 

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

Ö) Sümerbank Pamuk Satmalına ve Çırçır 
Fabrikaları Müessesesi : 

BAŞKAN — Hesap neticelerini arz ediyo
rum. 

1964 yık yok. 
1965 yılı kâr : 78 610,86 lira. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu tas

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

1966 yılı zarar : 142 242,61 lira. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu tas

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

P) Sümerbank Halıcılık Müessesesi : 
BAŞKAN — Hesap neticelerini okutuyo

rum. 
1964 ve 1965 yılları yok. 
1966 yılı kâr : 59 098,48 lira. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu tas

viplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
kiyenler... Kabul edilmiştir. 

R) Sümerbank teşekkül Merkezi : 
1964 yılı kâr : 10 836 708,46 lira. 

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

1965 yılı kâr : 19 344 024,34 lira. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu tas

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

1966 yılı kâr : 23 293 244,44 lira. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu tas

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

a) Antalya Pamuklu Bokuma Sanayii 
T. A. S. : 

BAŞKAN — Hesap neticelerini okutuyo
rum. 

1964 yılı zarar : 8 960 270,61 lira. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1965 yılı zarar : 6 031 811,44 lira. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1966 yılı zarar : 1142 570,30 lira. 

BAŞKAN — BUgdlerinize sunulur. 
b) Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma Sa

nayii T. A. Ş. : 
1964 yılı zarar : 2 434 522,34 lira. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1965 yılı zarar : 492 966,59 lira. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1966 yılı kâr : 6 002 105,35 lira. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
c) Manisa Pamuklu Mensucat T. A. §. : 
1964 yılı zarar : 3 170 570,76 lira. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1965 yılı zarar : 437 574,87 lira. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1966 yılı kâr : 3 856 472,76 lira. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
ç) Karaman İplik ve Pamuklu Mensucat 

T. A. S. -• (Montaj halinde) 
BAŞKAN — Montaj halinde bulunduğu 

için bilanço ve netice hesapları yoktur, bilgile
rinize sunulur. 

d) Nevşehir Pamuklu Dokuma Sanayii 
A. Ş. • (Montaj halinde) 

BAŞKAN — Aynı haldedir, bilgilerinize 
sunulur. 

e) Adıyaman Pamuklu Dokuma Sanayii 
A. Ş. : (Montaj halinde) 

BAŞKAN — Aynı durumdadır, bilgilerinize 
sunulur. 

f) Eskişehir Basma Sanayii T. A. Ş. : Tas
fiye halinde) 

BAŞKAN — Aynı durumdadır, bilgilerinize 
sunulur. Tasfiye halinde olduğu için. 1965 yılı 
rakamları vardır, okutuyorum. 

1965 yılı zarar : 1 533 630,52 lira. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1966 yılı zarar : 1 867 800,89 lira. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
g) M araş Pamuklu Dokuma Sanayii 

T. A. Ş. : (Tasfiye halinde) 
1966 yılı zarar : 1 281 570,95 lira. 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
h) Suni Tahta Sanayii T. A. Ş. 
1964 yılı zarar : 952 924,11 lira. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1965 yılı kâr : 907 210,76 lira. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1966 yılı kâr : 3 535 288,78 lira. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur,, 
i) Ordu Soya Sanayii A. Ş. (Tasfiye ha

linde) 
BAŞKAN — 1966 hesabı var. 
1966 yılı hesabı zarar : 7 093 361,44 lira. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
J) Salihli Palamut ve Valeks Sanayii A. §. 

1964 yılı zarar : 3 137 200,57 lira. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1965- yılı zarar : 4 166 133,69 lira. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1966 yılı zarar : 6 482 318,93 lira. 

BAŞKAN — Bilgilerimize sunulur. 
k) Çanakkale Palamut ve Valeks Saniyv A. 

:Ş. (Tasfiye halinde) 
1964 yılı zarar : 885 539,84 lira. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1965 yılı zarar 2 298 170,26 lira. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1966 yılı zarar : 1 470 155,31 lira. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1) İçel selüloz ve Kâğıt Sanayii A. §. (Tas

fiye halinde) 

1964 yılı kâr : 87 289,71 lira. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1965 yılı kâr : 70 239,63 lira. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1966 yılı zarar : 177 209,36 lira. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
m) Porselen ve Çini Fabrikaları Limited 

Şirketi 
1964 yok. 
1965 yılı zarar : 11 699 464,46 lira. 

BAŞKAN — Bügilerinize sunulur. 
1966 yılı zara* : 6 478 405,91 lira. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
n) Türkiye Yapağı ve Tiftik A. Ş. 
1964 yılı kâr : 85 272,89 lira. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1965 yılında kâr : 1 054 690Ç01 lira. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1966 yılı kâr : 1 427 182,87 lira. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Bugün görüşülmekte olan konularla ilgili 

bâzı düzeltmeler vardır, komisyon bunların 
düzeltilmesini istemektedir. Dört sayfayı tutan 
bu düzeltmeler bugünkü zaptın sonuna geçirile
cektir. 

Gündemlinizde görüşülme konusu olan husus
ların görüşülmesi bitmiştir. Bu sebeple 16 Ekim 
1968 Çarşamba günü saat 10,00 da toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanana saati : 17,35 

— 335 — 



C. Senatosu B : 69 15 . 10 . 1968 O : 2 

3, — DÜZELTÎŞ 

Sayın Başkanlığa 

15 . 10 . 1968 Salı günü gündeminde müzakere edilen teşekküllere ait raporda tashihi iktiza 
eden hataların listesi arz edilmiştir. 

Gerekli tashihin yapılmasını arz ederim. 
K. İk. Teşebbüsleri Komisyonu 

Sözcüsü 
Gültekin Sakarya 

Cilt Sayfa Satır Yanlış 

Sümerbank Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesi : 
1 355 Alacak IV - Vergisi verilmiş ka-

tablosu nuni ihtiyatlardan mah-
subedilen zarar 1 919 586,19 
V - Vergisi verilmemiş ih
tiyatlardan mahsubedi-
len zarar 361 979,90 
VI - İlerde vukuu muh
temel zararlar ihtiyatın
dan mahsubedilen za
rar 700 000,00 
VII - Zarar 1 127 814,88 

Toplam 12 728 491,38 

Doğru 

IV - Ekzersiz zararı 
4 109 380,97 

Vergisi verilmiş kanuni 
ihtiyatilardan mahsubedi
len 1 919 586,19 
Vergisi verilmemiş ihti
yatlardan mahsub edilen 

361 979,90 
İlerde vukuu muhtemel 
ihtiyatlardan mahsubedi
len 700 000,— 
Zarar kalıntısı 1 127 814,88 

Toplam 12 728 491,38 

Sümerbank Ereğli Pamuklu Sanayii Müessesesi : 

1 438 Alttan 2 

Sümerbank Malatya Pamuklu Sanayii Müessesesi: 

360 Matlup 
tablosunda 

401 
443 Zimmet 

tablosunda 

31 . 12 . 1962 bilançosu 
VIII - Safi kâr 5 919 494,31 

681 209,42 (Bu rakam genel 
yekûn sütunuma alınacaktır.) 

35 885,11 (Bu iki rakam 
1 095 846,86 sola doğru top

lam sütununun 
dışına kaydırı
lacak) 

31 . 12 . 1965 bilançosu 
VIII - Safi kâr 5 919 494,31 
Ekzersiz kârı 

7 037 967,10 
1965 zararı 

— 1 118 472,79 
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Cült Sayfa Satır 

Ordu Soya Sanayii A. Ş. (Tasfiye halinde) : 

2 367 4 
2 418 6 

Çanakkale Palamut ve Valeks Sanayii A. Ş. 
2 326 14 
2 326 Alttan 2 4. Zarar 

69 15 . 10 . 1968 

Yanlış 

34 751 003,34 
1 982 093,81 

11 581,40 
997 121,24 

0 : 2 

D( 

4. Zarar 
Geçmiş yıllar 
Egzersiz 

jğrıı 

34 751 033,34 
1 892 093,81 

111 581,40 
997 121,24 
111 581,40 
885 539,84 

370 
425 Alttan 

370 

17 
2 IV - Zarar 

29 

2 781 721 2 791 721 
4 765 446,81 IV - Zarar 4 765 446,81 

Geçmiş yıllar 3 295 291,50 
Egzersiz 1 470 155,31 

359 205,50 359 225,50 

îçel Selüloz ve Kâğıt Sanayii A. Ş. : 

2 
2 
2 

374 
426 Alttan 
427 

maması 14 ması 
10 17 209,36 177 209,36 

6 - 8 Stopaj ve'rgileri 113 879,75 Zarar «Hissedarlara eksik 
ödemen pay karşılığı1» 

Toplam 31 936 670,39 177 209,36 
63 329,61 Stopaj vergileri 113 879,75 

Zarar kalıntısı 63 329,61 

427 16 11. Zarar (Hissedarlara I I - Zarar «Hissedarlara 
eksik ödenen pay karşı- eksik ödenen pay karşı
lığı) 177 209,36 lığı» 177 209,36 

Stopaj vergileri 113 879,75 
Zarar 63 329,61 

Sümerbank Taşköprü Kendir Sanayii Müessesesi : 

366 Matlup 
tablosu 

IV - Zarar 14 429 262,97 IV - Zarar 14 429 262,97 
Gecen yıllar za
rarı 11 009 997,41 
Ekzersiz zararı 3 419 265,56 

406 Matlup 
tablosu 

Genel toplam 16 592 190,24 Genel toplam 16 592 190,24 

IV - Zarar 17 637 255,57 IV - Zarar 17 637 255,57 
Geçen yıllar za
rarı 14 429 262,97 
Egzersiz zararı 3 207 992,60 

Genel toplam 20 606 390,31 Genel toplam 20 606 390,31 
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Cilt Sayfa Satır Yanlış Doğru 

Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Sanayii Müessesesi : 
1 369 Başlıklar Sümerbank Deri ve Kundura Sümerbank Beykoz Deri ve 

Sanayii Müessesesi Kundura Sanayii Müessesesi 
1 454 - 455 Başlıklar Sümerbank Deri ve Kundura Sümerbank Beykoz Deri ve 

Sanayii Müessesesi Kundura Sanayii Müessesesi 
1 410 Başlıklar Sümerbank Deri ve Kundura Sümerbank Beykoz Deri ve 

Sanayii Müessesesi Kundura Sanayii Müessesesi 
1 410 2 41 523 103,03 41 523 103,08 

Sümerbank Sungipek ve Siskoz Mamulleri Sanayii Müessesesi : 
1 448 Zimmet tab. 91 028,85 91 038,85 

1. satır 

Sümerbank Sivas Çimento Sanayii Müessesesi : 
1 413 Alttan 7 254 677,38 254 677,58 

Sümerbank Filyos Ateş Tuğlası Sanayii Müessesesi : 
1 372 6 7 281 025,10 7 281 025,20 
1 372 7 615 383,88 605 383,88 
1 373 9 2 433 637,78 2 433 657,78 
1 378 Alttam 3 Toplam 2 830 236,62 (Bu satır kalkacak) 
1 414 Alttan 4 398 318,10 398 418,10 

Sümerbank Kütahya Keramik Sanayii Müessesesi : 
1 417 Alttan 3 112 831,16 112 881,16 
1 455 Alttan 2 4 788 643,37 4 788 645,37 

Sümerbank (Teşekkül Merkezi) : 
1 Ek No. 1 42 + 10 836 708,48 ' + 10 386 708,48 
1 Ek No. 1 42 + 23 293 244,44 + 23 693 244,44 

Manisa Pamuklu Dokuma Sanayii T. A. Ş. : 
2 298 13 
2 315 5 3 171 570,76 3 170 570,76 
2 338 16 II I - Alacaklar III - Alacaklılar 
2 338 17 Egzersiz zararı Bilanço zararı 

Bilanço zararı Egzersiz zararı 

Eskişehir Basma Sanayii T. A. Ş. (Tasfiye halinde) : 
2 340 27 1 533 636,52 1 533 630,52 
2 340 28 1 533 636,52 1 533 630,52 

Suni Tahta Sanayii T. A. Ş. : 
2 413 7 109 910,02 379 850,02 
2 413 8 379 850,02 109 910,02 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

69 NCU BİRLEŞİM 

15 . 10 . 1968 Sala 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN 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 




