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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu ik
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı kamu iktisadi 
Teşebbüslerinin (1964 - 1965 - 1966 faaliyet 
yıllan) denetimi sonuçları hakkında raporu 
üzerinde görüşmelere devam olunarak : 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu bilanço, 
kâr ve zarar hesapları üzerindeki görüşmeler 
bitirildi ve Karma Komisyon raporu kabul 
olundu. 

Saat 14,30 da toplanılmak üzere Birleşime 
ara verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Macit Zeren 

Kâtip 
Eskişehir 

Ömer ZTcuzal 
Kâtip 

Çanakkale 
Nahit Alt an 

İkinci Oturum 

Ankara Üyesi Turhan Kapanlı'nın, Bor Mi
neralleri Araştırma Komisyonundan istifası 
okundu, bilgi edinildi. 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığının; 359 sa
yılı TRT Kanununun 47 nci maddesinin 2 sayılı 
bendinde yer alan «Devlet Personel Dairesinin 
görüşü alındıktan sonra Bakanlığı ile anlaşmak 
suretiyle hazırlanıp Turizm ve Tanıtma Baka
nının onayı ile» şeklindeki hükmün, Anayasaya 
aykırı olduğundan, iptaline karar verildiğine 
dair tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Adalet Partisi Grup Başkanlığının; Bor Mi
neralleri Araştırma Komisyonunda açılan üyeli
ğe Balıkesir üyesi Cemalettin inkayaınn aday 
gösterildiğine dair tezkeresi okundu ve adı ge
çen, mezkûr Komisyon üyeliğine seçildi. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kıs
mına kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
görüşüldü ve tasarının kanunlaşması kabul olun
du. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu iktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 12.5.1964 ta
rih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gere
ğince hazırladığı Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 
(1964, 1965, 1966 faaliyet yılları) denetimi so
nuçları hakkında raporu üzerinde görüşmelere 
devam olunarak : 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Elektrik 
işleri Etüt idaresi, Orta - Doğu Teknik Üniver
sitesi, Millî Prodüktivite Merkezi, Yüksek öğ
renim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Güneş Matba
acılık T. A. Ş. bilanço, kâr ve zarar cetvelleri 
kabul edildi. 

23 Ekim 1968 Çarşamba günü saat 10,00 da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,05 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Hatay 
Sırrı Atalay Enver Bahadırlı 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Se-

lâhattin özgür'ün, imam - hatip okullarına dair 
yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/489) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh-

SORULAR 

dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/490) 

3.— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met özgüneş 'in, Kozaklı Ortaokuluna dair yazılı 
soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönde-

met özgüneş'in, sınıfta kalmış bir öğrenciye rilmiştir. (7/491) 
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2. — BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETÎ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 12 . 5 . 1964 
tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ge
reğince hazırladığı Kamu iktisadi Teşebbüsle
rinin (1964 -1965 - 1966 faaliyet yılları) dene
timi sonuçlan hakkında raporu üzerinde görüş
melere devam olunarak : 

Raporun temenniler kısmı üzerinde görüş
me açılmıyarak tümü üzerinde görüşülmesi ka
bul edildi, ve Başkan bu kararın içtüzüğün 
93 ncü maddecine dip notu olarak kaydedilece
ğini bildirdi.. 

Raporun tümü üzerindeki görüşmelerin biti
minde, raporun tümünün oylanmasına lüzum 
olmadığı hususu kabul edildi ve bunun da İç

tüzüğe dip notu olarak konacağı ifade olundu.. 
Raporun tümü üzerindeki görüşmeler biti

rildi. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun ça

lışmalarına 1 Kasım 1968 gününe kadar ara 
verilmesine dair önerge kabul olundu. . 

1 Kasım 1968 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 13,10 da son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Sırrı Atalay 

Geçici Kâtip 
Balıkesir 

Nejat Sarlıcalı 

Kâtip 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 

Kâtip 
Yozgat 

Sadık Artukmaç 

»9<i 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati: 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay (Kars) 
KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Sadık Artukmaç (Yozgat) 

GEÇİCİ KÂTİP : Nejat Sarlıcalı (Balıkesir) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun 76 ncı 
Birleşimini açıyorum. 

Divanın teşekkülü için bir divan üyesine ih
tiyacımız vardır. Cumhuriyet Senatosu üyeleri 

içinde hali hazırda en genç olarak Sayın Sarlı
calı gözükmektedir, Sayın Sarlıcalı buyurun. 

(Nejat Sarlıcalı Divan kâtipliği yerini aldı
lar.) 

3. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

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

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Usul hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tuna bir dakika görüş
meler hususunda Başkanlık görüşünü ifade et
tikten sonra her halde sizin de usul hakkında
ki görüşünüze muvazi bir durum meydana ge
lecektir. Yine isterseniz o zaman söz verece
ğim. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu raporu üzerinde görüşmeler, kurumlar, te
şekküller ve iştiraklerinin raporları neticei he-
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sap ve bilançoları görüşülmüş ve bitmiş bulun
maktadır. 

Şimdi gündemimizde Karma Komisyon ra
porundaki temenniler kısmı üzerinde görülme 
şeklinde mevcut bir kayıt vardır. 

10 Haziran 1965 tarihli görüşmelerde Baş
kanlık bir sayın üyenin temenniler üzerinde gö
rülme an-lması. isteği üzerine evvelâ tümü üze
rinde görüşmeler açılacağına dair bir tebliğde 
bulunmuş ve fakat bu arada biraz sonra temen
niler üzerinde de görüşmeler açılabileceğini ifa
de etmiştir. Her halde buradan ilham alınarak 
programımıza, «Komisyon raporları üzerinde 
görüşme» diye gündeme bir pasaj alınmış bu
lunmaktadır. 

Kurumlar, müesseseler ve bunların iştirak
lerinin bilanço ve netice hesapları görüşülüp 
oylandıktan sonra tümü üzerinde temennileri 
de kapsıyacak bir görüşme yapılacağından ay
rıca temennilere dönüp, bunları okuyup görüşül
mesinin bir fayda temin etmiyeceği ve usule uy
gun c^rvacaoı kamsı mevcuttur. Başkanlığın 
bu görüşü Umumi Heyetin kararı ile kesin bir 
hale gelmesinin zarureti vardır. Bu sebeple te
menniler üzerinde bir görüşmeye lüzum olma
dığına, tümü üzerinde bir görüşme açılması ge
rektiği görüşümüzü oylarınıza arz edeceğim. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Tuna her halde sizin de görüşünüz bu 
yolda idi. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Evet efendim, bunu ifade edecektim, 

BALKAN — Ve bu görüş Cumhuriyet Sena
tosunun Genel Kurulunun görüşü olarak 93 ncü 
maddeye dip notu olarak geçsin ki, badema bu 
görüşmeler yapıldığı sırada başkanlık eden Baş
kan veyahut Başkanvekilleri bu yolda hareket 
etsinler. Üyeler de böyle yapılacağını bilsinler, 
buna göre hazırlansınlar. Gündem hazırlanırken 
de buna göre muamele yapılsın. 

Bizim dip notlarımız İçtüzüğümüzün bel ke
miğini teşkil edeceğini bilsinler, buna göre ha
zırlansınlar. Gündem hazırlanırken de buna gö
re muamele yapılsın. Bizim dip notları İçtüzü
ğün bel kemiğini teşkil etmesi gereken yardım
cı ve yol gösterici vasfiyie yer alması gerekir 
iken her nedense şimdiye kadar dip notları iç
tüzüklerde geçmemektedir. Yüksele Heyetin bir 
temayülü olarak da bu hususu belirtir ve İçtü-
ükte bu hususun yani temennilerin üzerinde gö-
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rüşme açılamiyacağı sadece tümü üzerinde gö
rüşmeler açılması hususunun 93 ncü maddeye 
bir dip notu olarak geçmesinin de yerinde ola
cağını ifade etmekle yetiniyorum. 

Ayrıca Yüksek Heyetin bir hususu da karar
laştırması gerekmektedir, ilk tatbikatta, 10 Ha
ziran 1985 tarihli oturumda tümü üzerinde gö
rüşmeler bittikten sonra komisyon rapora oy
lanmış. bulunmaktadır. Şimdi netice hesapları 
ve bilançolar, kurumlar, müesseseler ve iştirak
leri için bir kısmı tasvip, bir kısmı bilgiye su
nulduktan sonra yeniden tümünün oylanması
nın gerekip gerekmiyeceği, tartışılması gereken 
bir husustur. 

Başkanlık o kanıdadır ki, bilanço ve netice 
hesapları ayrı ayrı oylandıktan sonra komis
yon raporunun tümünün oylanmasına artık ih
tiyaç yoktur. Ama bundan önceki tatbikatta oy
lama yapılmıştır. Yüksek Heyetin bir kararını 
alıp meseleyi kesin bir hale getirip yine bir dip 
notu halinde, bir gelenek olarak tesbiti gerek-
mKk^edir. Ya ilk tatbikatta olduğu gibi netice
de komisyon raporunun oylanmasını yaparız ya
hut netice hesapları ve• bilançolar ayrı ayrı oy-
landığı için görüşmeler biter, bittikten sonra 
Cumhuriyet Senatosunun görüşü, 468 sayılı Ka
nunun 3 ncü fıkrasındaki hüküm, bizim, Millet 
Meclisine bildireceğimiz Cumhuriyet Senatosu
nun, görüşüdür. Bu görüşün bir oylamaya lü
zum kalmadan bildirilmesi hususu mudur, yok
sa neticede bir oylamanın yapılıp yapılmaması-
mıdır. Bu hususta birer sayın üyeye söz verdik
ten sonra neticeyi oylarınızla halledeceğim ve 
bir dip notu mahiyetinde, gelenek şeklinde tat
biki gerekir bir niteliğe kavuşturacağım. 

Bu hususta Sayın Nusret Tuna, buyurun. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, Başkanlık Divanına te
şekkürle söze bağlıyacağım. 

468 sayılı Kanunun tatbikatı dolayısiyle ne
ler yapacağımız, 468 sayılı Kanunda açık olarak 
yazılı. Bunu tüzüğümüze intikal ettirmişiz,, tü
zükte de sarih olarak belli, ne yapacağız? Kamu 
İktisadi Teşebbkslerini murakabe eden Komis
yonumuzun raporu geldikten sonra her müesse
se ve teşekkül hakkında bir genel görüşme ya
pacağız. Bu genel görüşmenin sonunda netice 
hesaplarını, bilançolarını, kâr ve zarar durum
larının tasvibe lâyık olup olmadığını oylıyaca-
ğız, 
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Yüksek Heyetiniz İ3 günden beri bu mesaiyi j 
aralıksız olarak ifa etmiştir. Temennilerin bizim j 
garek Anayasamızın ve gerekse Tüzüğümüzün î 
ruhuna uymadığmı Başkanlık Divanımız izah et- j 
ti, Yüksek Heyetiniz tasvip buyurdu, bu suretle 1 
bu pürüz halledildi. I 

Şimdi kalıyor bu müzakerelerin sonunda tü
münün oylanıp oylanmaması. 

Muhterem arkadaşlar, 463 sayılı Kanundaki 
metin elimizde, Tüzük elimizde, ile diyor? Her 
müessese için bir genel görüşme ağılır, genel gö
rüşmenin sonunda bilanço, kâr ve zarar heaap-
larmı tasvibetıne veya etmeme şeklinde bir ka
rara varılır. Biz bunları her müessese için ayrı 
ayrı yaptık. Bunun dışında tümünün müzakeresi, 
tümü hakkında beyanda bulunma vs tümünün 
oylanması gibi bir mevzu yoktur. Şimdi biran 
için aksini düşünelim. 13 günden beri detaylı 
konuşmalardan ve kararlardan sonra tümü üze
rindeki kararın menfi çıkma ihtimali yahut o 
celselerde yaptığımız oylamanın hilâfına bir ka
rarın çıkması belki mümkündür. O takdirde ne 
olacaktır? O takdirde olacak şey durumun karış
masından gayrı bir netice doğurmıyacaktır. Eli
mizdeki mevzuat, genel görüşmelerin sonunda 
ayrı ayrı oylama merkezindedir. Ayrı ayrı oylan
mıştır. Bundan sonra tekrar bir oylamaya gidil
mesi mevzuata muhalif olduğu gibi maslahata da 
uy^iin değildir. Her rapor, raporun her kışını 
bütün konuşmaların sonunda oylanmıştır. Bu 
itibarla yeniden oylamaya lüzum yoktur... 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Yal
nız rapor oylanacaktır. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Hattâ benim kanaatimce, gerçi konuşulursa bir 
şey olmaz ama, dün akşam bu mesaimiz sona 
ermiştir. Bütün İktisadi Devlet Teşekkülleri he
sapları görülmüştür, oylanmıştu", bitmiştir. Yc-
nibaştan oylanmaya ihtiyaoolmadığı gibi bu 
konuşulan mevzular üzerinde yeniden bir genel-
görüşme veya tümü üzerinde beyanda bulunma 
gibi kısımlara da ihtiyacolmadığı kanaatinde
yim Cumhuriyet Senatosunun kararının, bu şe
kilde tecelli etmesini ve tüzüğümüze dip notu 
olarak geçirilmesini ben de temenni ve rica ey
lemekteyim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN _ Sayın Bekata sizin bir görüşü
nüz mü vardı? 

Şimdi mesele şu : Tümü üzerinde görüşmeler 
bittikten sonra rapor tekrar oylansın mı oylan
masın mıdır? Tümü ürerinde görüşmeler yapı
lacaktır. O mesele ayrı. Yalnız gecen tatbikatta, 
ilk tatbikatta tümü üzerinde görüşmeler yapıl
dıktan sonra yani ayn ayrı 124 müessese veya
hut bunlar:n iştiraklerinin bir kısmı tasvibe, 
bir kısmı bilgiye sunulduktan sonra yani bir 
kısmında bilgi bir kısmında da oylamalar yapıl
dıktan sonra bir de ayrıca tümü oylanmıştır. 
Bunu bir gelenek haline getirip oylama yapılıp 
yapılmaması hususunda Başkanlık bir tereddüt 
geçirdiği içindir ki bunun kesin olarak hal
ledilmesini gelenek haline gelmesini ve dip no
tu olarak maddeye geçmesini arzu etmektedir. 
Başkanlığın da görüşü ayrıca bir oylamaya ar
tık lüzum yoktur. 

Sayın Tuna Başkanlık Divanının görüşünü 
destekler mahiyette konuşmuşlardır. Bir sayın 
üye de ister ise bunun aleyhinde söz vereceğim. 
Olmadığı takdirde bunu oylıyacağım. Yani bir 
gelenek haline gelmek üzere tümü üzerinde gö
rülmeler bittikten sonra komisyon raporunun 
oylanmasına ihtiyacolmadığı hususunu oylarını
za arz edeceğim. 

Görüşmek istiyen sayın üye?.. Olmadığına 
göre bu hususu oylarınıza arz ediyorum. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Tümü 
üzerinde yeniden görüşmeye lüzum var mı? 

(Geçici Divan Kâtibi olarak vazife gören 
Nejat Sarlıcalı yerine Divan Kâtibi Yozgat Se
natörü Sadık Artukmaç'a geçti) 

BAŞKAN — Onu da arz edeyim. Evvelâ oy
lama işini bitirelim de ondan sonra. Görüşmeler 
bittikten sonra Komisyon raporunun oylanıp oy
lanmaması hususu üzerindeki tereddüdün halli 
için oylanmaması gerektiği hakkındaki müspet 
görüşümüzü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümünün görüşülmesinden sonra ayrıca Ko
misyonun raporu oylanmıyacaktır. Ve bu bir 
gelenek olarak dip notuna geçecektir. 

Şimdi üçüncü husus; görüşmelerin bitimin
den sonra tümü üzerinde görüşmeler yapılıp 
yapılmıyacağı hususu. Bizim içtüzüğümüzde 
yıllardan beri bir tatbikat vardır, bir gelenek 
haline gelmiştir. Ve bir hukuk kaidesi halin
de bulunmaktadır. Bir kanun tasarısı veya 
teklifinin tümü üzerinde görüşmelerden son-
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ra maddelere geçilir üzerinde görüşmeler ya
pılır, sonunda da tekrar tümü üzerinde görüş
meler açılır. Kanun tasan veya tekliflerinde 
lehte ve aleyhinde birer kişiye söz verilir. 

Bütçe müzakerelrinde, tümü üzerinde görüş
meler yapılır, ondan sonra gider bütçesi üzerin
de her bakanlığın veyahut katma bütçelerin 
üzerinde görüşmeler yapılır, sonunda kanun 
tasan veya tekliflerinin dışında bir görüşme 
usulü tatbik edilir, gruplara söz verilir. 

Aynca plânın görüşmeleri de buna muvazi 
tatbik edilmektedir. O halde bizim hukuku
muzda ve tatbikatta umumi görüşmeler, ondan 
sonra kısımlar üzerinde görüşme ama muhak
kak ve behamahal tekrar meseleyi toplamak 
üzere yeniden tümü üzerinde bazen leh ve aleyh
te fakat bazen de gruplara söz verilmektedir. 
Bu artık bizim yaşama hayatımıza girmiş bir kai
dedir. Başkanlık, bu hususta 1965 de yapılan 
tatbikatı yerinde görmekte ve bu sebeple bu 
tatbikata uymaktadır. Bu hususta yeniden bir 
gelenek kurmaya veyahut bunu değiştirmeye lü
zum görmemektedir. Bu sebeple bu konu üze
rinde yeniden bir görüşme açmaya dahi lüzum 
görmüyorum. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Oylama da gelenek haline gelmişti efendim? 

BAŞKAN — Sayın Tuna o kadar mesele 
açıktır ki lüzum yok gelenek haline gelmiştir. 
«Oylama niçin gelenek değildi.», Bir tatbikatı 
vardı ve buhususa münhasır idi. Fakat demin de 
arz ettiğim gibi kanun tasan ve teklifleri için 
bütçe için ve plân için yâni burada görüşülen 
her husus için tümü üzerinde görüşmeler yapıl
maktadır. Bu sebeple takririnizi görüşsek dahi, 
ben bunu oylamam sayın Tuna. Çünkü gelenek 
haline gelmiştir, bir hukuk kaidesi halinde gel
miştir ve bunun dışında bir tatbikatı Başkanlık 
Divanı yapamaz. Bu sebeple bunun üzerinde gö
rüşme açmayacağım. Mamafih zabıtlara geçmek 
üzere önergenizi okutacağım. Zabıtlara geçsin. 

Yüksek Başkanlığa 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin hesaplan in

celenmiş 468 sayılı Kanuna ve İçtüzüğümüze gö
re kâr ve zarar hesaplan ve bilânçolan tasvibe 
sunulmuştur. Bu suretle mesaimizin sona ermiş 
bulunduğuna karar verilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Ahmet Nusret Tuna 
Kastamonu 

I BAŞKAN — Mesainin bitmesine karar ver
meye imkân yoktur. 

Sayın Rendeci buyurun, yerinizden. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş

kanım şunu arz etmek istiyorum, şimdi bir gö
rüşme yapacağız tümü üzerinde, görüşmeden 
sonra bir oylama olması lâzımdır, bir neticeye 
varmak lâzımdır. Şu hâdiseyi bir neticeye bağ-
lamıyacağımıza göre, bir oylama yapılmıyaca-
ğına göre, tümü üzerinde görüşme açılmasının 
mâna ve hikmeti kalmıyor. Halbuki kanunlar 
mevzuunda tümü üzerinde leh ve aleyhte ya
pılan konuşmalar var sonunda, tümü üzerinde 
görüşmeden sonra, bir oylama da yapılıyor. Bu 
bakımdan bu tutum ve davranışınızı hatalı ol
duğu kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Güzel, araştırma ve Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurulundaki genel görüş
melerde her hangi bir oylama, olmamasına rağ
men, uzun uzun görüşmeler yapılır. Yani uzun, 
uzun görüşmelerden sonra mutlaka bir oyla
ma zarureti bizim mevzuatımızda mevcut de
ğildir. Mesele uzun yıllardan beri hukukumu
za girmiş, Parlâmento hayatımızda gelenek ha
line geldiği sebebiyle, İçtüzükte Kamu İkti
sadi Teşebbüsleri için ayn bir şekil tesbit et
mediği müddetçe Başkanlık bu yolda bir tar
tışma dahi açmakta kendisini mezun görmez. Bu 
sebeple görüşmelere devam ediyoruz. 

HİDAYETAYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. ü.) — Görüşmek istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır bu hususta görüşme aç
mıyorum Sayın Aydıner. (Gürültüler) (Yanlış 
tatbikat yapılıyor sesleri) Hayır efendim bu hu
susta görüşme açmıyorum. Bunun için iki yol 
vardır : Birincisi, 

I Başkanlığın tutumu hakkında İçtüzüğün 12 
nci maddesi gereğince yanlış tatbikattan dola
yı Başkanlık Divanında yazılı veya sözlü soru 
açılır. 

İkincisi de, İçtüzükte değişiklik teklif edilir. 
Görüşmelere devam ediyoruz. Gruplar adına 

Sayın Melen ve Sayın Bekata söz almışlardır. 
Sayın Melen Yok. Sayın Bekata G.H.P. Grupu 
adına buyurun. Şahıslar adına Sayın Ucuzal, 

I Sayın Köker söz almışlardır. Bu görüşmeler de-
I vam eder ve ondan sonra biter. 
I Siz buyurun Sayın Bekata C.H.P. Grupu 
I adına. 
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C.H.P. GRUPU ADINA HIFZI OĞUZ BE
RATA (Ankara) — Sayın Başkan, sayın arka
daşlarım; Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1964 -
1965 ve 1966 yılları içindeki çalışmalarını yöne
tim ve denetimlerini 12 gündür gözden geçir
mekteyiz. 

Senatomuzdaki görüşmeler bugün sona ere
cektir. Bu itibarla konumuzu daha da aydınlı
ğa kavuşturacak bir özet yapmanın ve tümü 
ile ilgili, ortak sorunlar üzerinde durmanın sı
rası gelmiş bulunuyor. 0. H. P. Senato Grupu 
adına bu görevi yapmak için lıuzurunuzdayım. 

Değerli arkadaşlarım Kamu iktisadi Teşeb
büsleri her şeyden önce Türkiye gerçeklerine 
dayanan millî bir ihtiyaç ve zaruretten doğ
muştur. 

Bu teşebbüsler, topraklananzm düşman iş
galinden kurtuluşundan ve Devletimizin bağım
sızlığa kavuşmasından sonra Milletin bir ikti
sadi istilâdan korunması ve ekonomik bağımsız
lığa kavuşması hareketinin şuurlu ifadesi ol
muştur. Bütün bu müesseseler, siyasi bağımsız
lığın ancak ekonomik özgürlükle tamamlanaca
ğı inancının belirtileridir. Kamu yararını esas 
alan Kamu iktisadi Teşebbüslerinin bu temel 
felsefesi, kalkınmayı plâna bağlıyan döneme 
girilince ve yeni Anayasamızın sosyal Devlet 
karakteriyle de birleşince; bunların büyük de
ğer ve anlamı daha da belirgin hale gelmiştir. 
Aslında bir büyük millî dâva olan Kamu ikti
sadi Teşebbüslerinin böylece vazgeçilmez temel 
varlığı büsbütün ortaya çıkmıştır. 

Şu halde, Kamu iktisadi Teşebbüsleri ge
rekli midir, değil midir tartışmasını artık çok 
gerilerde bırakmış oluyoruz. 

Sayın arkadaşlarım bu gerçeği bilhassa be
lirttikten sonra nereden başlayıp nereye geldi
ğimiz üzerinde sadece birkaç cümle ile duraca
ğım: 

1921 - 1927 arasında bütün Türkiye'de ço
ğu 1 - 2 beygir gücünde 4 850 aded küçük moto
run tahrik ettiği ilkel bir sanat vardı. Çoğun
lukla el sanatları atelyelerinde çalışılırdı. 1924 
te Devletin gider bütçesi 176 milyon idi ve bu
nun 47 milyon lirası açıktı. O yıllarda 120 mil
yon liralık ithalât ve yalnız 50 milyon liralık 
ihracat yapardık. Ve dış ticaret açığımız, 70 
milyondu. Görülüyor ki, böyle bir bütçeden ya

tırım yapmak, böyle bir dış ticaretten döviz 
toplamak imkânsızdı. 

Türk teknik personeli de yoktu. T. B. M. M. 
nin bahçıvanı bile ecnebi idi. Bütün bunlara 
1929 dünya ekonomik buhranının Türkiye'deki 
tesirlerini de ilâve ediniz, işte devletçilik böyle 
başlamış, Kamu iktisadi Teşebbüsleri de bu 
şartlar içinde göze ve ele alınmıştır. 

Sevgili arkadaşlarım, bugün nerede oldu
ğumuzu da tesbit edelim kısaca: 30 - 35 yıl son
rasına yani bugüne bir göz atalım, incelediğim 
yıllardan yalnız 1966 yılında Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin millî hasılaya katkısı 8 milyar 400 
milyon liradır. 
Bu müesseselerin millî gelire katkısı Türkiye'

nin sanayi kolunda % 22, malî alanda % 57, 
ulaştırma hizmetlerinde % 24 tür. Bugün bü
tün Türkiye'de üretilen önemli mal çeşitleri 
% 33 den başlıyarak % 100 e kadar Kamu ik
tisadi Teşebbüslerinin çalışmalarından elde edil
mektedir. Bu Devlet müesseselerinin yatırım
ları bütün Türkiye,deki toplam yatırımların 
% 19 unun ve bütün Devlet yatırımlarının % 34 
ünü bulmuştur. Kamu iktisadi Teşebbüsleri ta
rafından 1964 te bir milyar 760 milyon liralık, 
1965 te 2 milyar 210 milyon liralık, 1966 da da 
2 milyar 800 milyon liralık yatırım yapılmıştır. 

1966 rakamlarına göre Türkiye'de sanayide 
çalışanların % 12,5 i, Ticarette çalışanların 
% 33,3 ü bu müesseselerde çalışmaktadır. Tür
kiye'nin toplam istihdam gücünün % 14,3 nü bu 
müesseseler temsil ederler. 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan 
9 bankanın 1964 - 1966 yılları içindeki genel 
mevduat toplamı bütün Türkiye'deki genel mev
duat toplamının % 39,43 nü bulmuştur. Bu 
bankaların plasmanları ise bütün bankaların 
plasmanları toplamının % 50,62 sidir. Yalnız 
bir yıl içinde, 1966 da bu bankaların genel 
mevduat toplamı 7 milyar 484 milyon, tasar
ruf mevduatı toplamı da 4 milyar 650 milyon 
liradır. Genel plasmanları toplamı ise 11 mil
yar 596 milyon liradır. Bu müesseselerin 1964 -
1966 üç yıl içindeld alımlarına ödediği para 16 
•milyar 915 milyon liradır. 

Aynı yıllar içindeki satışlarından elde ettiği 
t>ara toplamı ise 33 milyar 250 milyon liradır. 
Kamu iktisadi Teşebbüslerinin yalnız 1966 da 
Hazineye ödediği vergi ve resimler toplamı ise 
2 milyar lirayı aşmıştır. 
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Bu müesselerde 1966 yılında 136 609 memur 
ve hizmetli ve 187 762 işçi çalışmıştır. Aynı yıl 
bunlara 34 milyar 200 milyon lira harcanmıştır 
ve nihayet değerli arktdaşlarım, Kamu iktisa
di Teşebbüslerimizin 1966 defter kayıtlarına 
göre elinde bulunan envanter değeri toplamı 58 
milyar 500 milyon liradır. Bugün bunun rayiç 
değeri olarak üç katı alındığı takdirde bu 160 
milyarlık bir varlık demektir. 

Sayın arkadaşlarım, görülüyor ki, hiç yok
tan 30 yılda 160 milyar liralık bir sermaye 
biriktirme imkânı hâsıl olmuştur. 

Kamu iktisadi Teşebbüslerinin kurucusu 
olan C. H. P. sinin bu müesseseleri koruyucu 
olarak da özel bir titizlik göstermesi tabiî gö
rülmelidir. 

Bugün devletçilik sayesinde eriştiğimiz 
bütün bu başarılar açıkça gösteriyor M, Tür
kiye'de diğer alanlarda olduğu gibi modern 
anlamda iktisadi ve sınai hayat devlet eliyle 
başlamış ve devlet müdahalesiyle gelişmiştir. 

Söz buraya gelince hiçbir ideolojik tartış
maya girmeye lüzum kalmadan rahatlıkla di
yebiliriz M, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal 
alanlarda hızlı ve plânlı kalkınmasının ve 
Türk ekonomisine gerekli yönün verilmesinin 
büyük yükü devletin omuzlarındadır ve onsuz 
olamaz. Bu görüşümüz memleket ekonomisin
de önemli yeri olan özel sektöre ve onun da 
katıldığı karma ekonomiye karşı bir anlam 
taşımaz. Bu sözlerimizle henüz geri kalmışlık
tan kurtulamamış olan Türkiye'de devletin 
müdahalesi olmadan sistemli, hızlı ve dengeli 
bir kalkınmanın gerçekleşemiyeceğini ve dev
letin öncülüğünün büyük rolünü anlatmak is
tiyoruz. 

Arkadaşlarım, bugün Türk toplumunun 
malı olan bu büyük eseri, Kamu iktisadi Te
şebbüslerini millî duygularla benimsemek, ge
liştirmek ve yeni basanlara ulaştırmak mille
tin temsilcisi senatör ve milletvekillerinin 
Anayasada yer alan başlıca ortak görevleri 
arasına girmiş bulunuyor. Demek ki, 12 gün
dür üzerine eğildiğimiz konu 160 milyarlık 
bir millî varlığın denetimi işidir. 

Şimdi mesele şudur; bu çok ciddî ve mesu-
Myetli görev bütün iyi niyet ve arzularımıza 
rağmen tam ve etkili olarak yapılabilmekte 

midir? Kamu iktisadi Teşebbüsleri bugün her 
anlamda korunarak yönetilmekte midir? Bu 
müesseselerin gelişmeleri süratli ve emin hal
de midir? Bu soruların karşılıklarını da hu
zurunuzda anaçizgiler içinde kalarak eleştire
ceğim, ortak görüş ve tekliflerimiz üzerinde 
duracağım. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın 
127 nci maddesi milletin öz malı olan Kamu 
iktisadi Teşebbüslerinin millet adına Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından denetilmesi
ni gerekli hükme bağlamıştır. Nasıl denetece
ğimiz ve denetirken nelere dikkat edeceğimiz 
de 440 ve 468 sayılı kanunlarda belirtilmiştir. 
Bu itibarla konuşmamızı ve tenkidlerimizi 
sağlam esaslara dayamak arzusuyla bu temel 
noktalara işaret etmeyi yerinde buluyorum. 
Her şeyden önce Kamu İktisadi Teşebbüsleri
nin amacım tesbit etmeliyiz. Böylece bugünkü 
gidişin bu amaca uygun olup olmadığı belli 
olsun. 

440 sayılı Kanunun ikinci maddesinde bu 
amaç şöyle tesbit edilmiştir; Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri müesseseleri ve iştiraklerinin ulu
sal ekonomimize faydalı olabilmeleri için özerk 
bir tarzda karma ekonomi kurallarına ve eko
nomik gereklere uygun olarak, yönetilmelerini, 
kârlılık ve verimlilik anlayışı içinde çalışmala
rını, sermaye birikimine yardım etmek suretiyle 
daha fazla yatırım kaynağı yaratmalarını ve 
bu amaca ulaşmak için denetilmelerini sağla
maktır. Görülüyor ki, incelemelerimizde kanun 
haline getirilmiş sağlam ölçüler elimizdedir. 
Müsaadenizle bu kanuni ölçüleri gerçeklere tat
bik edelim. 

Arkadaşlarım, aynı kanunun üçüncü mad
desinde teşekküllerin özerk kişiliğe sahip ve 
faaliyetlerinde özerk oldukları tüzel kişiliklere 
sahip ve faaliyetlerinde özerk olduğu kesinlik
le tesbit edilmiştir. Demek oluyor ki, Kamu 
î'ıtisadi Teşebbüsleri müesseseleri ve iştirakle
rinin ulusal ekonomimize faydalı olabilmeleri
nin ilk şartı bunların tam muhtariyete kavuş
turulmalarıdır. Gerçekte ise Kamu İktsadi Te
şebbüsleri kanuna rağmen özerk bir yönetime 
kavuşmuş değillerdir. Hükümet, umum müdü
ründen yönetim kuruluna, mühendisinden tek
nisyenine, memurundan işçisine, alımına, satışı
na, fiyatına kadar müdahale etmektedir. Bu 

— 720 — 



C. Senatosu B : 76 

teşebbüslerin hayatî kanunlarını hazırlamakta 
böylece bünyelerinin yeniden gözden geçirilme
sine ve düzeltilmesine imkân vermemekte ve ni
hayet personelini hak ettiği avanstan bile mah
rum etmeye kadar giderek huzuru bozmakta
dır. 

Herşeyin basında bu özerklik sorunu çözül
meden hiçbir iş tam düzelmiyecektir. Çünkü 
ekonomi kuruluşların idarelerine hâkim olan 
kurallar ekonomik kanunlardır. Siyasi organın 
müdahalesi Kalkınma Plânının esprisi ve sınır
ları içinde kalmalıdır. Oysa bütün bu teşekkül
lerin Hükümetin Kalkınma Plânının esprisi ve 
sınırları içinde kalmalıdır. Oysa bütün bu te
şekküllerin Hükümetin müdahaleleri yüzünden 
iç güvenleri bozulmuş ve denetimin tesirsizliği 
yüzünden de dış teminatı islemez olmuştur. Bu 
yersiz siyasi müdahalelerin yapıldığı, bugün 
yargı organlarının ilâmlarına bile bağlanmıştır. 
öyle ise arkadaşlarım, kanunlara ve ekonomik 
bünyeye aykırı bir davranış vardır. Bu konu 
üzerinde önemle duruyor ve Hükümeti uyarı
yoruz. 

Arkadaşlarım, kanun ikinci unsur olarak 
karma ekonomi kurallorma uygun yönetimi 
emrediyor. Bunun basit anlamına göre, Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri özel sektörle yan yana, 
dengeli ve eşit rekabet şartları altında kârlı ve 
üretici çalıştınlacalrtır. Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin karma ekonomi kurallarına uyarak 
özel sektörle yarış edebilmesi, önce özel sektör 
kadar hür ve serbest olmasına bağlıdır. 

Bu müesseselerin özerk bile olmalarını az 
önce belirttik. Ekonomik kurallara göre bünye
lerini düzeltecek kanunları ise hükümet hâlâ ge
tirmemektedir. Malî Kaynakları sağlam ve ye
terli değildir. Yatırım imkânları ve finansman 
ihtiyaçları karşılanmamaktadır. Bütün bu gay
ri iktisadi tutumun sonucu olarak, Türkiye'de 
bu yarış; Kamu iktisadi Teşebbüsleri bağlı, 
özel sektör ise serbestlik içinde ve özel teşvik 
görerek cereyan etmektedir. 

Buna çok çeşitli örneklerden sadece birini 
vereyim. 440 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi, 
teşekküller mal ve hizmet fiyatlarını tesbitte 
serbesttirler esasını getirmiştir. Şimdi şu ters 
uygulamaya bakınız. Çimento sanayiinde Devlet 
sektörü çimentonun tonunu 86 ilâ 128 liraya mal 
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] ediyor, ortallama 107 lira. Özel sektörün mali
yeti ise tonu 75 lirayı geçmez. 

îş satışa gelince; Hükümet müdahale ve satış 
fiyatını tâyin ediyor. Bu fiyat tonu 170 liradır. 
Hükümetin tesbit ettiği bu fiyata göre Devlet 
sektörü ton basma 63 lira kazanır, özel sektör 
ise 95 lira kâr eder. İşte Hükümetin hakemliği 
ile yapılan güya eşit şartlar yarışının sonucu bu
dur. 

Arkadaşlarım, kanun bu teşebbüslerin kârlı 
ve verimli çalışmalarını da emrediyor. 

En kârlı yıl olan 1966 yi alalım. 1966 da Ka
mu İktisadi Devlet Teşebbüslerinin elindeki kay
nak, defter kayıtlarına göre, 58 500 000 000 lira, 
rayiç değeri ile 160 milyar lira değer taşıyor. 
Aynı yıl içinde elde edilen kâr 2 milyar civarın
dadır. Gerçek hesaplara göre % 1 kadar kâr edi
liyor. Sermayenin bankalarca alman meşru fai
zinin % 10 u geçtiği, yabancı sermaye yatırım
larının bir iki senede kendini amorti ettiği Tür
kiye'de % 1 sanayi kârı kâr değiMir. Bu kay
nak ile % 10 kâr sağlansa bir yılda 16 milyar 
kâr elde edilmesi gerekirdi. Şuhalde kanunun 
kârlılık esası da yürümemektedir. 

Arkadaşlarım, kanunun amaç olarak gös
terdiği verimlilik üzerinde de biraz duralım. 
Kamu sektörünün modern işletmecilik zihniye
ti ile bilimseli, ekonomik kurallara uygun ola
rak rasyonel verimli ve kârlı üretim yapmasına 
karsı engeller âdeta aşılamaz hale gelmiştir. Bu 
şartlar altında Devlet sektörünün daha iyi, da
ha ucuz, daha çok üretim yapması ve tabiatiyle 
daha çok satması da mümkün değildir. Öyle ise 
bu gidişle verimlidik unsuru da gerçekleştirile
mez. Bunu ispatlıyacak çeşitli örneklerden sade
ce birini vereyim. Rapora göre iç satış darlığı 
ve dış satış imkânsızlığı yüzünden Kamu İktisa
di Teşebbüslerinin 1964 - 1985 sonunda 4 milyar 
900 milyon olan stokları, 1966 da 5 milyar 800 
milyon liralık bir büyük değere yükselmektedir. 
Her müessese kendi şartları içinde bu stokları 
tasfiye edemediği takdirde stokların büyük bir 
kısmı zamanla ziyan olacak ve bu altından kal-
kılması güç zararlar doğuracaktır. Aslında bü
yük bir borç ve faiz yükünü çeken Devlet sek
törünün altı milyar liralık bir stoka asla taham
mülü yoktur. Görülüyor ki, engeller aşılamamış 
ve kanunun verimlilik anlayışı da gerçekleşme 
yoluna sokulamamıştır. 
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Muhterem arkadaşlarım, kanun Kamu İktisa
di Teşebbüslerinin dört başı mamur idare edil
mesi suretiyle sermaye birikimine yardım etme
lerini ve böylece daha fazla yatırım kaynağı ya
ratmalarını da hedef olarak hükme bağlamıştır. 
Kendileri öz kaynaktan mahrum ve yabancı kay
nağa muhtaç ve ağır borçlar altında ezilen mües
seselerin sermaye birikimine ciddî yardımları 
olamaz. Basit bir örnek vereyim; yalnız bir yıl 
içinde 1966 da, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ser
mayelerinin yetersizlikleri yüzünden girdikleri 
muazzam borçlar için tam 1 200 000 000 lira faiz 
ödemişlerdir. Öz kaynaktan sağlam ve emin ser
maye birikimini sağlıyamıyan kuruluşların ne 
daha fazla yatırım yapmaları, ne de maddi im
kân elde etmeleri elbette bulunamıyacaktır. 

Arkadaşlarım ve nihayet yürürlükteki ka
nun şimdiye kadar arz ettiğim hedeflerin ger
çekleştirilebilmesi için yani, bu amaçlara ulaş
mayı temin için Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
tesirli şekilde denetiminin sağlanmasını da emre
diyor. Şu halde bu tesirli denetimin nasıl yapıl
dığını da Yüksek Huzurunuzda kısaca gözden 
geçirelim. 

Bilindiği gibi Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
yönetimi : 

1. Teşekküllerin yönetim kurullarında. 
2. Yüksek Denetleme Kurulunda, 
3. Türkiye Büyük Millet Meclisinde 

yapılmaktadır. 
Açıkça görelim W, Kamu İktisadi Teşebbüs

lerinin kendi bünyeleri içinde kurulu ve aynı 
zamanda daimî denetimle görevli yönetim kurul
ları artık denetleme hüviyetlerini kaybetmişler
dir. Çünkü teşekkülün umum müdürü hem icra
nın ve hem de karar organı olan yönetim kurulu
nun başıdır. Üstelik yönetim kurullarında ço
ğunluğu teşekkülün kendi mensupları teşkil et
mektedirler... Böylece icra ve karar organları 
birbirine karışmıştır. Gerçekte bu kurullar icra
nın vasıtaları haline sürüklenmiş ve denetleme 
fonksiyonunu yitirmişlerdir. Ve bu müessesele
rin artık karar ve icra organları birbirinden ay
rılmadıkça, her biri kendi görevini tam yapma
dıkça, bu iç denetlemenin îşliyemiyeceği de orta
ya çıkmaktadır. 

Arkadaşlarım, Yüksek Denetleme Kurulunun 
bugünkü statü içinde yaptığı denetim de verim
li ve tesirli olmaktan çıkmıştır. Îşliyemiyeceği 
de ortaya çıkmıştır. 

Arkadaşlarım, Yüksek Denetleme Kurulunun 
bugünkü statü içinde yaptığı denetim de verimli 
ve tesirli olmaktan çıkmıştır. Çünkü, her şeyden 
önce Yüksek Denetleme Kurulunun hukukî 
bağlantısı yanlıştır. Anayasanın 127 nci mad
desi açık, bu madde iki hükmü ifade eder. 1 nci 
hükme göre, genel ve katma bütçeli dairelerin 
gelir ve giderlerinin ve mallarının denetimi ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Sayıştay 
görevlendirilmektedir. 

2 nci hükme göre ise kamu iktisadi teşebbüs
lerinin nihai denetimi Türkiye Büyük Millet 
Meclisine verilmiştir. Bu maddenin mahiyeti 
meydandadır. Buna göre milletin malı olan ka
mu iktisadi teşebbüslerinin denetimi de aynen 
Sayıştay gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi adı
na yapılmaktadır, öyle ise, bu denetimi yapan 
Yüksek Denetleme Kurulu da kamu iktisadi te
şebbüslerinin Sayıştayı demektir. Böyle olunca 
23 sayılı Kanunun Yüksek Denetleme Kurulu
nun Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlıyan 
hükmü doğrudur ve fakat 488 sayılı Kanunun 
Yüksek Denetleme Kurulunu Başbakanlığa bağ
lıyan hükmü yanlıştır. Esasen Yüksek Senato 
bu kanunun müzakerelerinde Yüksek Denetim 
Kurulunu Türkiye Büyük Millet Meclisine bağ
lamış idi ve fakat Mecliste bu Başbakanlığa 
bağlanmak sureti ile bugünkü durum ihdas edil
miştir. TRT de çektiğimiz sıkıntı da, içinde bu
lunduğumuz çıkmaz da; bundan sonra mâruz 
kalacağımız çıkmazlar da bu temel konudan, 
temel yanlıştan ileri gelmektedir, bilmünasebe 
arz etmekte fayda görüyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına icrayı 
denetliyen bir Yüksek Denetleme Kurulu icra
nın başı olan Başbakana bağlanamaz. Bu, yan
lışlığa el konulması ve Yüksek Denetleme Ku
rulunun 23 sayılı Kanunda olduğu gibi Türlüye 
Büyük Millet Meclisine bağlanması şarttır. Ak
si halde gerekli ve tesirli denetim yapılamaz. 
Nitekim yapılamamaktadır, itiraf etmeliyiz ki 
aslında günlük icraatı devamlı olarak denetle
meden uzak tutulan iktisadi ve sınai müessese
lerin malî, idari ve teknik faaliyetleri bir sene 
geriden izlenerek düzeltilemez. Nitekim, bu tarz 
denetleme bir yıl önceki olup, bittilere bakarak 
bir yıl sonra için bâzı temennilerde bulunma gi
bi bir idareyi maslahat uygulanmasına bağlan
mış bulunuyor. Böylece Yüksek Denetleme Ku-
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rulu klişe haline gelmiş bir müşterek model 
içinde büyük bir sabırla her yıl bir birine benzer 
mütalâaları yazdıktan sonra hemen her rapo
runda her yıl tekrarladığı temennileri sırala
maktadır. Bunların çoğunun ne Hükümetçe ve 
ne de müesselerce nazarı itibara alınmadığı, ya
ni bu denetlemenin de tesirsiz hale getirildiği 
ise hazin bir gerçektir. Bunu da ispat için Kar
ma Komisyon Raporunun 18 nci sayfasının 56 
ncı paragrafındaki şu acı sözleri aynen oku
yorum. «Başbakanlık, Yüksek Denetleme Kuru
lunun daha önceki yıllarda tenkide aldığı hal
de biı kaç seneden beri cevabi raporlarda yapıla
caktır, edilecektir» şeklinde cevaplandırılmış 
olup da bir neticeye vardırılamamış olan tenkid 
ve temennilerin yerine getirilmesi mümkün ise 
mutlaka neticelendirilmesi, yerine getirilmesin
de teşekküllerce mahzur mütalâa edilenler var
sa üst mercilerin hakemlik ve görüşlerine müra
caat edilerek bu gibi tenkid ve temennilerin bir 
neticeye bağlanması.» denilmektedir. 

Görülüyor ki, bizzat Karma Komisyon dahi 
yıllarca süre gelen mükerrer temennilerin aldığı 
gayriciddî halden şikâyet etmektedir. Eleştir
memiz buraya gelince T. B. M. M. Karma Komis
yonunun müesseselerle Yüksek Denetim Kurulu 
arasında hakemlik ve görüşlerine müracaat edil
mesini sağlık verdiği üst mercii arıyoruz, fakat 
bulamıyoruz. Çünkü, bu üst mercii Hükümet 
ise onun bu işe ve ihtilâflara eğilmediği rapor
larla sabittir. Biz en yetkili üst mercii olarak 
T. B. M. M. ni ve onun Karma Komisyonunu 
görüyoruz. Böylece sözü Kamu iktisadi Teşeb
büslerinin Parlâmento denetimine getirmiş bu
lunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu konudaki görüş
lerimize bir giriş olmak üzere özetM yapan önem
li bir şekil meselesi üzerinde duracağız. Ana
yasamızın 127 nci maddesine dayanılarak çıka
rılan 468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi şöyle
dir. «Her teşebbüsün bilançosu ile netice he
saplarını kapsaması gereken bu raporlar esas 
itibariyle bir yıl önceki duruma aidolmak üzere 
en geç her Kasım ayı sonunda T. B. M. M. Baş
kanlığına sunulur ve derhal Karma Komisyo
na havale edilir.» 

Oysa Başbakanlık 1959 - 1963 yılları olmak 
üzere beş yıllık raporları 1965 te toptan Meclise 
sunmuştu. Bunu bir tasfiye denetimi sayarak 

Hükümete kanuni görevini, daha 1965 görüşme
lerinde, hatırlatmıştık. 

1968 yılının sonunda bugün görüşmelerini 
yaptığımız raporlarda 1964, 1965, 1966 yıllarına 
aidolmak üzere geçmiş 3 yılı kapsıyor. Kanuna 
göre 1968 de yapılması şart olan 1967 hesapları
nın ise 1969 a aktarıldığı ortadır. Şu hale gö
re T. B. M. M. denetiminin süre bakımından 468 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesine aykırı olarak 
yapıldığını belirtiriz. Parlâmento denetiminin 
önemini azaltan ve etkisiz bir formalite haline 
gelmesine sebebolan bu ihmale son verilmesini 
Başbakandan rica ediyoruz. 

Arkadaşlarım, Karma Komisyon T. B. M. M. 
adına ilk incelemeleri yaparak vardığı sonuçları 
rapora bağlar. Bu şu demektir. Karma Komis
yon raporları, meseleleri inceler, Yüksek Mu
rakabe Heyetini, müessese sorumlularım dinler, 
gerektiğinde ilgili bakanları ve Başbakanı da
vet eder, tereddütlerini giderecek aydınlığa ka
vuşur ve raporunu bundan sonra hazırlar. 

Karma Komisyon 160 milyarlık bir millet 
varlığının faaliyeti ile alâkalı bellibaşlı mese
leleri tatmin edici cevaplara ve çözüm çarelerine 
bağlatır. Görevini yapmıyan bakanlara temen
nilerde bulunmaz. Direktif verir ve gerekirse 
yüksek huzurunuza sorumluluk talepleri ile 
gelir. Bu, konunun büyük öneminin ve ciddiye
tinin şartı olduğu kadar T. B. M. M. nin fonk
siyonunun da ifadesidir. 

Şimdi Komisyondan soruyorum, iktisadi Dev
let Teşekküllerinin müzmin ve büyük sorunları 
var. Bunlardan bâzılarını sıralıyorum; Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin hukukî statüleri yapıl
mamıştır idari bünyeleri düzeltilmeye muhtaç
tır, teknik noksanlıklar içindedirler. 

Personel ve ücret meseleleri çözülmemiş
tir. Malî bünyeleri sıhhatli, insicamlı ve kifa
yetli değildir. Sermayeleri yetersizdir. Finans
man kaynaklan ve ihtiyaçları karşılanma
mıştır. Aşın borç ve faiz yükü altındadırlar. 
Memur, hizmetli ve işçi sayılan norm kadrola
rın çok üstündedir. Bir işçiye bir memur düşü
yor, iş hacmına göre çok fazladır. Bu yüzden 
insangücü verimi düşmüş ve maliyetler yük
selmiştir. Denetimleri iyi, vaktinde, sürekli ve 
tesirli yapılamamaktadır. 

Koordinasyondan mahrumdurlar. Muhasebe 
usulleri yeknasak ve düzenli yürütülmüyor. 
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Bâzı yatırım projeleri ciddî değildir. Bu yüz
den maliyetler iki üç kata yükseliyor. Enfilâs-
yonist temayüller yaratılmaktadır. Partizan
lık şikâyetleri çoktur. Stoklar çığ gibi büyü
mektedir. Sigorta işleri halledilmediğinden, yıl
da yüz milyon lira prim ve 7 milyon lira da 
aracı komisyonu verilmektedir. Her müessesede 
israf vardır. Fiyatlar ilmî metotlarla tâyin ve 
tesbit edilmemektedir. 

Arkadaşlarım, bu münasebetle önemli bir 
konu olarak Ortak Pazar üzerinde de bilhassa 
durmalıyız, üç yıl önceki karma komisyonun 
12 Mayıs 1965 tarihli raporunun 11 nci sayfa
sında şöyle yazılıyordu. «Bir taraftan yıllık 
imalât ve istihsal programlarını gerçekleştir
mek, ve Ortak Pazara girmek üzere lüzumlu 
hazırlıkları yapmak, diğer taraftan beş yıllık 
kalkınma plân çerçevesi içinde yeni tesisler ku
rarak, bunları faaliyete geçirmek mecburiye
tinde olan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin bir
çokları için müşterek olan ve biran evvel hal
ledilmesi veya haklarında prensip kararına va
rılması gereken önemli problemleri vardır.» 
Ve, Ortak Pazarla ilgili olarak şu önemli nok
taya da dokunuluyordu, «işletmelerimizde çe
şitli mamuller için elde edilen maliyetler, ben
zeri mamullerin dünya piyasalarında, fiyatla
rında umumiyetle yükseklik bulunmaktadır. 
Üyesi bulunduğumuz Ortak Pazar memleketle
ri ile, rekabet edebilmek için maliyetlerin dü
şürülmesi hususunda tedbirlerin zamanında 
alınması.» 

Arkadaşlarım, bu tavsiyeler de bizim Kar
ma Komisyon tarafından 1965 te yapılmıştı. 
Yukarıda sıraladığımız konular gösteriyor ki, 
bununla alâkalı temennilerin de hem hiçbiri 
yenine getirilmemiştir. 

Ortak Pazara fiilen girmenin bahis konusu 
olduğu şu sıralarda, Kamu İktisadi teşebbüsle
rini böylesine ihmal etmenin yarınki büyük so
rumluluğuna, millî duygularla ve önemle işa
ret etmek istiyoruz. 

Şimdi sorabilir miyiz? Karma Komisyon, 
Kamu iktisadi Teşebbüslerinin bu hayatî me
selelerinin nasıl hallolunacağı hakkında Hü
kümetten kesin ve tatmin edici bilgiler almış 
mıdır? Almadı ise neden bu lüzumu görmemiş
tir? Âldı ise raporuna neden kaydetmemiştir? 
Bilindiği gibi bütün bu hallerin bir ölçüde dü

zeltilmesi için, 1964 yılı başında 440 ve 468 sa
yılı Kanunlar çıkarılmıştı. Yatırımlar plânla 
koordine ve birikmiş borçlar konsolide edilmiş
ti. Bu tarihten sonra, gerekli tedbirlerin za
manında alınmaması yüzünden durum yeniden 
bozulmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi son olarak 
bu tedbirlerin kanunlarla alâkalı olanlarını da 
belirtmek sırası gelmiştir. Şu gerçeği açıkça 
bilelim; İktisadi Devlet Teşebbüslerinin verim
li olması ve millî ekonomiye çok daha büyük 
katkıda bulunması her anlamı ile huzurlu bir 
çalışma hayatına kavuşmasiyle mümkün ola
bilir. Bu ise; bütün bu müesseselerin temel, hu
kukî statülerinin kesinlikle tesbit edilmesine 
ve uygulanmasına bağbdır. 

işte bu inanış ve anlayıştan hareket eden 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, çıkardığı ka
nunlarla Hükümete bu konuda belli görevler 
vermiş ve işin büyük önemi dolayısiyle bunla
rı hazırlanması için kesin süreler de tâyin et
miştir. Şimdi müsaadenizle Hükümetin bu gö
revlerini yapıp yapmadığını görelim. 

Arkadaşlarım, 440 sayılı Kanunun geçici 
birinci maddesine göre «iktisadi Devlet Teşeb
büslerini yeniden Düzenlemek Komisyonu» ku
rulacak ve en fazla iki yıl içinde bu komisyon 
bütün çalışmalarını sonuçlandıracaktı. Komis
yon 4 Mart 1964 günü kurulmuştur. Bu ta
rihten 14 ay sonra 12 P^ayıs 1965 tarihinde ha
zırlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu rapo
runun 11 nci sayfasından aynen şunları okuyo
rum.» «Komisyonun kuruluş ve çalışma tarzı iti
bariyle kendisinden beklenen görevleri süresi 
içinde yerine getirebileceği şüpheli görülmüş
tür. Bu konuda kanunun ve işin icaplarını kar-
şılıyacak ciddî tedbirlerin Hükümetçe süratle 
alınmasını zaruri görmekteyiz» Böylece Hükü
met, Senato tarafından da zamanında uyarıl
mıştır. Kanunun verdiği iki yıllık süre 4 Mart 
1966 da sona erdi. Bugün bu kesin süre üze
rinden 2,5 yıl daha geçti. Fakat Hükümet, bu 
komisyonun çalışmalarına dayanarak, yasanın 
geçici birinci maddesinin gerektirdiği hiçbir 
tedbiri almamıştır ve tek bir kanunu bile Mec
lise getirmemiştir. 

Arkadaşlarım, 440 sayılı Kanunun geçici 
2 nci maddesine göre, aynı süre içinde Kamu 
iktisadi Teşebbüslerinin bütün aktif ve pasifle-
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ri yeniden değerlendirilecekti. Bu konuda da 
1965 te Hükümetin dikkati çekildi. Aradan üç 
yıl daha geçti. Buna rağmen önümüzdeki 12 
Kısan 1965 tarihli komisyon raporunun 15 nci 
maddesinin 3 ncü paragrafında, iktisadi Dev
let Teşebbüslerinin bütün aktif ve pasiflerinin 
yeniden değerlendirilmesi konusunun gerçek
leştirilmesi temenni ediliyor. Yani bu alanda 
da Hükümetçe henüz yapılmış ciddî bir iş yok. 

Aynı kanunun geçici 3 ncü maddesine göre 
bu teşekküllerin ve iştiraklerinin faaliyet dı
şında olanlarının tasfiyeleri en geç üç yıl için
de bitirilecekti. Bu da Hükümete 1965 görüş
melerinde hatırlatıldı. Kanunun tâyin ettiği bu 
kesin süre de 21 Nisan 1967 de sen bulmuştur 
Buna rağmen, önümüzdeki 12 Nisan 1968 ta
rihli komisyon raporunun 15 nci sayfasının 
ikinci pragrafını okuyorum. 

«iştiraklerden, teşekküllerin faaliyet konu
ları dışında olanlarla, devamında fayda görül-
miyenlerin devir veya tasfiyeleri hususundaki 
çalışmaların sonuçlandırılması» diye yazılmak
tadır. Bugün görülüyor ki kanuni süre üzerin
den tam bir buçuk yıl daha geçtiği halde, 
Hükümet bu kanunla verilen görevini de yap
mamıştır. 

Arkadaşlarım, aynı kanunun, geçici 4 ncü 
maddesine göre ilgili bakanlıklar Kamu iktisadi 
Teşebbüslerinin kuruluş kanunlarını altı ay 
içinde hazırlamakla ve dokuz ay içinde de Mec
lise vermekle yükümlü idiler. 1365 yılı görüş
melerinde Hükümete bu da söylendi. Kesin 
kanuni sürenin sona ermesi üzerinden tam üç 
yıl geçti. Şimdi huzurunuzdaki Komisyon ra
porunun 15 nci maddesinin birinci paragrafın
daki kayda bakınız: 449 sayılı Kanunun şü
mulüne giren teşekküllerinin gecikmiş bulunan 
özel kuruluş kanunlarının biran önce çıkarıl
ması temenni ediliyor. Hükümet bunları hâlâ 
hazırlamamıştır. 

Arkadaşlar, 440 sayılı Kanunun geçici 6 ncı 
maddesine göre Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
denetilmesi ile ilgili, Yüksek Denetleme Ku
rulu hakkındaki kanun çoktan çıkarılacaktı. 
T. B. M. M. Karma Komisyonunun 12 Mayıs 
1965 tarihli raporunun 15 nci sayfasının 10 nen 
maddesinde de bu konuya Hükümsün dikkati 
çekilmiştir. Aradan üçbueuk yıl daha geçti. 
Şimdi elinizdeki rapordan aynen okuyorum. 
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! «Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Teş-
' kilât Kanununun biran önce çıkarılması» te-
i menni ediliyor. Sayfa 15, madde 8. Hükü-
! met halen de bu kanun tasarısını hazırlat-
f 

S rnış değildir. 
Arkadaşlarım, 440 sayılı Kanunun geçici 

J 7 nci maddesine göre Kamu İktisadi Teşebbüs-
İ lerine ait personel rejimi yeniden düzenlene

cekti. 1965 görüşmelerinde Hükümete bu vazi
fesi de hatırlatıldı. Aradan üçbuçıık yıl geçti. 
Şimdi elinizdeki rapor şunları kaydediyor: 
«Kamu iktisadi Teşebbüsleri personel rejimin
deki yetersiz ve karışık durumu giderecek olan 
bu teşebbüslerin özelliğine uygun kanun tasarı
sının süratle hazırlanması» temenni ediliyor. 
Yani, tasarı henüz hazırlanmamıştır bile. 

Görüyorsunuz ki muhterem arkadaşlarım 
konuşmalarımın hepsini kanunlara, sarih kanu
ni sürelerle ilgili hükümlere, komisyon raporu
na ve gerçeklere dayanmış bulunuyorum. Şimdi 
bir konuya daha ilişip huzurunuzdan ayrılaca
ğım. 

Değerli senatörler, T. B. M. M. ne için ka
nun çıkarır? Savsaklanmak, gereği yerine ge
tirilmemek, uygulanmamak için mi? Elbette 
hayır. Öyle ise Hükümete hep birlikte sor
mak zorundayız. Kanunların kesin süreler 
belirterek emrettiği bu görevleri yapmamak 
cesaretini Hükümet nereden alıyor? T. B. M. M. 
Hükümete, kanun çıkararak temenni ve ri
cada bulunmaz. Yapılması şart olan direktif
leri verir. İşte bu Kanun hükümleri de kesin 
süreli direktiflerdir. Halbuki Hükümet bun
ların hiçbirini yerine getirmemiştir. Öyle 
ise sorumludur. Bunu hem tescil ediyoruz 
ve hem de T. B. M. M. ni kendi kabul ettiği 
kanunların itibarını korumaya davet ediyo
ruz. İşte açıkça görülüyor ki, Kamu İkti
sadi Teşebbüsleri anadâvalarma sorumluluğu
na rağmen Hükümet, bugüne kadar sahip çık
mamıştır. Öyle ise bütün bu İktisadi Devlet 
Teşebbüslerinin gereği gibi gelişmesine de 
engel olmuş demektir. 

Arkadaşlarım bir Hükümet kanunların 
emrettiği vazifelerini bile yerine getiremezse, 
bir senatörün, milletvekilinin ya da Karma 
Komisyonun temennisini mi tutar? Bu münase
betle bir hususu belirtmek isterim; T. B. M. M. 
ve onun adına raporu hazırlıyan Karma Ko-
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misyon, kanunların üstelik süreler tâyin ede
rek verdiği vazifeleri bu süreler içinde yap-
mıyan Hükümete hiç olmazsa bundan sonra 
yapmasını temenni etmez, direktif verir ve 
mesul tutar. Çünkü Parlâmento Komisyonu, 
Hükümetin emrindeki istişari bir memurlar 
komisyonu değildir. Bu itibarla raporların te
menni başlığı da yersizdir. Bu temenniler 
başlığı Yüksek Denetleme Kurulunun Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin her biri hakkında 
hazırladığı raporlarda yer almaktadır. Aynı 
başlık Karma Komisyon raporuna bundan do
layı yanlışlıkla girmiş olacak. Temenniler ko
nusunu şöyle bağlıyabiliriz : 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin bundan son
raki Parlâmento denetimini yapacak olan 
Karma Komisyona, raporlarından bu temenni 
bölümlerini çıkarmalarını ve bunun yerine 
160 milyarlık bir millet malını denetliyen 
T. B. M. M. nin ağırlığını koymalarını temenni 
ederim. 

Sözlerimize son verirken,, bir kadirşinas
lık görevimizi de yapmak istiyoruz. Büyük 
millî varlığımız olan Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinin kendi maddi, mânevi birçok sıkıntıları 
içinde, işlerini başarmaya çalışan bütün işç; 

ve persoline, her alanda görevli teknisyen ve 
yöneticilerine takdirlerimizi ifade ediyoruz. 
Yıllardır ciddî hiçbir sonuç vermese bile 
fütur getirmeden, bıkmadan birer tecrübeli uz
man özgürlüğüne rağmen, dar memuriyet en
dişeleri içinde kalan, Hükümetle müesseseler 
arasına sıkışmanın rahatsızlığını çeken, her 
yıl aynı biçimde çalışmayı rutin haline ge
tirmenin tahammülünü taşıyan Yüksek Denet
leme Kuruluna teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Bütün olup bittilerin bir tescil müessesesi 
haline getirilmek istenilen Karma Komisyo
numuzun ıstırabını paylaşıyoruz ve nihayet 
kanunlarla kendilerine verilmiş görevleri bile 
yapmamanının sorumluluğundan basit polemik
lerle kurtulacağını sanan ve en önemli sorun
ları yüzeyden geçiştirmeyi basan sayarak, 
Senato görüşmelerini bitiren Hükümeti tebrik 
ediyoruz. 

C. H. P. Senato Grupu adına Yüce Sena
toyu saygılarla selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Melen. Sayın Melen'den sonra Komis
yona söz vereceğim. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FERİD 
MELEN (Van) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
1964, 1965 ve 1966 yılları faaliyet neticeleri 
hakkındaki görüşlerimizi tümü üzerinde müza
kere yaptığımız zaman teferruatiyle arz etmiş
tim. Bugün bunları tekrar etmeden şunu söyle
mek istiyorum; 440 sayılı Kanunun bu teşek
külleri millî ekonomiye yararlı şekilde çalış
maya müsait hale sokmak için bu kanunun 
emrettiği bütün reformları gerçekleştirmek 
lâzımdır. îlk konuşmamda da ifade ettiğim 
gibi maalesef Hükümet, henüz tam teşhisini 
koymadığımız bir sebeple 440 sayılı Kanu
nun bu emirlerinin büyük bir kısmını yerine 
getirme yoluna girmemiştir. Hükümet adına 
verilen cevap yeniden Düzenleme Komisyonu
nun raporunun Plânlamaya havale edildiğini 
bildirmekle iktifa etmiştir, Hükümet. Onun dı
şında reorganizasyon için ne yapmayı düşündü
ğünü dahi ifade etmemiştir. 

Muhterem arkadaşlar, iktisadi Devlet Te
vekküllerinim ekonomimizde ve plânlı kalkın
mada, ekonomik gelişmede oynıyacagı rolü bu
rada huzurunuzda tekrar etmek istemiyorum. 
Bu on günlük müzakereler dahi iktisadi Devlet 
Teşekküllerine ne ölçüde muhtacolduğumuzu, 
kalkınma için lüzumunu göstermiştir. Adalet 
Partisi sözcüsünün de söylediği gibi millet 
malını en iyi şekilde kullanmak lâzım ve bu 
millet malını en iyi şekilde ve verimli istikâ
mette çalıştırmayı sağlamak da bizim vazife
miz olmalıdır. 

Türkiye karma ekonomi nizamı içinde kal
kınacaktır. Bunda kimsenin artık şüphesi kal
mamıştır, tereddüdü kalmamıştır. Sanıyorum 
ki, bu büyük çatı içinde temsil edilen millî 
partilerin hepsi bu düşüncededir. Millî partile-
rin,üzerine basarak söylüyorum, tabiî başka 
türlü düşünen teşekkül de maalesef mevcut
tur. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye ayrıca bir 
dar boğazdan geçmektedir. Türkiye'nin kalkın
ma meselesi dış ticaretimizle, dış gelirimizle 
ve döviz gelirimizle yakından ilgilidir, iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin çalışmaları üzerinde 
dururken, bunu da gözden uzak tutmamak lâ-
zımgeldiğini gene ilk konuşmamda arz etmiştim 
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iktisadi Devlet Teşekküllerimizi ihracaata 
müteveccih sanayie doğru sevk etmek lâzım
dır. Aksi halde gelişme hızımız birden bire 
kesilebilir, bu tehlike belirtmiştir. Bugünkü 
gazeteleri görmüşsünüzdür, Avrupa İktisadi 
işbirliği Genel Sekreteri, OİCD Genel Sekreteri 
Kristiazen ki Avrupada bugün çok yetkili bir 
insandır, bu sıfatiyle aynı zamanda ilmî hüviyeti 
ile de Amerika ve ingiltere'nin tediye muvaze
nesi açıkları dolayısiyle Türkiye'ye bundan son
ra beklendiği ölçüde yardım yapaımıyacaklarını 
belirtmiştir. Bu doğru bir ifadedir, zaten bu alâ
metler çoktan beri belirmişti. Şimdi Türkiye 
daha çok kendi imkânlariyle başbaşa kalma 
mevkiindedir. Ve bununla kalkınacaktır, iktisa
di Devlet Teşekkülleri mevzuu üzerinde düşü
nürken bu noktayı da gözden kaçırmamak lâ
zımdır, görüşümüze göre. 

Muhterem arakdaşlar, reorganizasyondan 
sonra iktisadi Devlet Teşekküllerinin muraka
besi üzerinde durmak istiyorum. 

1961 Anayasamızın getirdiği bir hükümle 
murakabe sistemine, iktisadi Devlet Teşekkül
lerinin murakabe sistemine, yeni bir veçhe ve
rilmiştir. Eskiden bir sistemsizlik içinde idi 
murakabe, hatırlıyanlar bilir. Bâzı teşekküller 
için bir umumi heyet vardı, Bütçe Komisyonun
dan seçilir, Hükümet seçer, Ticaret ve Sanayi 
odaları seçer, böyle bir karışık heyet ve bunun 
vazifesi iki günde, başlar ve biterdi, iki gün 
içerisinde İktisadi Devlet Teşekküllerinin bi
lançolarını okurlardı ve bu durumu ile hakika
ten İktisadi Devlet Teşekkülü sahipsiz haldey
di. Yeni Anayasamız bunu sahiplendirmiştir ve 
bu murakabeyi büyük Meclise vermiştir. İki 
yıldır da bunun tatbikatım yapıyoruz ve İkti
sadî Devlet Teşekküllerinin 1958 yılından baş-
lıyarak 1966 yılına kadar olan hesaplarını in
celedik ve tasvibettik. 

Muhterem arkadaşlar, iktisadi Devlet Teşek
küllerinin yahut geniş mânasiyle İktisadi Kamu 
Teşe^üs]erinin murakabesi için geçirdiğimiz bu 
tecrübe bize bâzı şeyler öğretmiştir. Bu mura
kabenin verimli şekilde yapılabilmesi, etkili şe
kilde olabilmesi için çıkardığımız 468 sayılı Ka
nunda şimdiden bâzı noksanlar olduğunu görü
yoruz. Hiç şüphesiz bu tecrübelerin ışığı altın
da bu noksanları tesbit etmek ve ilk fırsatta 
bunu tamamlamak vazifemizdir. Kabul etmek 

1 lâzım ki, eskisine nazaran çok daha etkili oldu
ğu halde bu murakabeyi gene yeterli saymak 
bu şekliyle mümkün değildir. Hepiniz görüyor
sunuz, derine inemiyoruz, meseleleri incelemek 
imkânını bulamıyoruz, zaman müsait değil, işin 
hacmi müsait değil. Sonra bize verilen doneler 
kâfi değildir. Bu murakabeyi daha müessir bir 

I şekle sokmak lâzımgeldiği üzerinde sanıyorum 
ki, bütün arkadaşlar müttefiktir. Bir arkadaşım 

I burada hatırlıyorum, şeklî bir murakabe yapı
yoruz diye ifade etmişti, iştirak ederim kanaa
tine. Biraz şekilden farkı, o nisbette değil ama 
daha fazla da değildir, yaptığımız iş. 

I Yüksek Murakabe Heyeti hakikaten iftihar 
edeceğimiz bir heyettir. Her müesseseyi ayrı 
ayrı denetlemiştir ve bu raporları tetkik ettiği
miz zaman yabancı memleketlerdeki murakabe 
heyetlerinden aşağı kalmıyan bir ilmî güçle bu 
murakabeyi yapmışlardır, raporları çok değer
li raporlardır. Eskiden beri takibederim İktisa
di Devlet Teşekküllerinin işleyişini, buradan da 
takibetmek mümkün, aynı zamanda; birçok biz
deki murakabe heyetlerine örnek olacak vesika
lar meydana getirmişlerdir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinde, bir noksa
nını görüyorum murakabe heyetinin. Her mües 
esseseye ait raporu vardır, ama tümü hakkında 
bize fikir verecek bir rapor mevcut değildir ve
yahut henüz böyle bir şeye ihtiyaç duyulmamış
tır. Ama, Yüksek Meclislerde denetim başladık
tan sonra bu ihtiyacı çok yakından görüyoruz. 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin tümü, işleyişi 
hakkımda bize en iyi en sıhhatli bilgiyi tümüne 
ait etraflı, geniş plasman kaynaklariyla serma
yesiyle, yatırım faaliyeti ile ve saire bütün bu 

I iktisadi Devlet Teşekküllerine ait müştereken, 
hepsini ilgilendiren meseleleri ihtiva eden bir 
rapor ile gelinse idi ki, bunu kısmen komisyo-

I numuz bu noksanı tamamlamaya çalışmıştır, ko
misyon böyle bir rapor hazırlamaya çalışmıştır 
ama, siyasi heyetin hazırladığı rapor ile ilmî bir 
heyetin hazırladığı rapor arasında inandırıcı
lık bakımından daima fark olur, bu sebeple ik
tisadi Devlet Teşekküllerinin, Yüksek Muraka
be Heyetimizin bundan sonra böyle bir rapor 
ile gelmesini temenniye şayan buluyorum. 

I Muhterem arkadaşlar, murakabenin müesse-
I riyeti bakımından bir nokta üzerinde daha dur-
I mak istiyorum. Yüksek Murakabe Heyeti rapor-
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lar veriyor, iktisadi Devlet Teşekküllerine yön 
gösteriyor. Bâzı noksanlarını tesbit ediyor. Bu 
raporlarını bir müfettiş raporu gibi müesseseye 
tevdi ediyor, bir örneğini bakanlıklara gönde
riyor ve bütün bunların sonunda da bize getiri
yor. 

Murakabenin müessiriyeti için bu Yüksek 
Heyetimizin bir direktif mahiyetinde olan gö
rüşlerinin, tenkidlerinin müesseselerce nazara 
alınması lâzımdır. Bunlar yapılıyor mu, yapıl
mıyor mu? Mühim noktadır bu. Veyahut bun
ları gözetmekle mükellef olan ilgili bakanlık
lar bunları yaptırıyor mu, yaptırmıyor mu? 
Murakabenin müessiriyeti bu noktadadır. Eğer 
Yüksek Murakabe Heyetinin tesbit ettiği nok
sanları, hataları veyahut müessesenin daha ve
rimli çalışması için yaptığı tavsiyeleri mües
seseler dikkate almıyorsa ve dikkate almadığı 
takdirde ilgili bakanlık, bu müesseselerin bağlı 
olduğu bunları gözetmekle, özür dilerim 
müessese kelimesini kullanıyorum şümullü 
mânada, tabiî burada ayrı bir şey taşıyor, te
şekküller demek daha doğru, ilgili bakanlık 
bunları günü gününe takibetmiyor ve yaptır-
mıyorsa böyle bir murakabenin faydası olmaz. 

Ben şahsen bir teftiş heyetinden geldim. Ha
yata, memuriyete öyle başladım. Uzun zaman 
müfettişlik yaptım. Bu sebeple bir müfettişin 
mesaisinin boşa gidip gitmemesinin o müfettiş 
üzerinde bizatihi yapacağı moral tesirleri bili
rim. O vakit beyhude çalışmış olduğunu kabul 
eder ve bu kanaate vardıktan sonra da müfet
tişin mesaisinin müessiriyeti azalır. Yüksek 
Murakabe Heyeti de tıpkı böyledir. Eğer ken
di çalışmalarının neticesi almmıyacaksa, alın
mıyorsa boşa gidiyorsa o vakit beyhude bir do
lap gibi dönmekte olduğunu kabul eder ve o 
vakit çalışma şevki ve heyecanı da azalmış 
olur. Bence bizim komisyonlarımızın Karma 
Komisyonun çalışmalarında bu noktayı daima 
göz önünde bulundurması lâzım. Yüksek Mura
kabe Heyeti ne tesbit etmiş? Bunların hangi
leri yapılmış, nazara alınmış? Hangileri nazara 
alınmamış ve bunların sebepleri nedir, nazara 
alınmaması bir haklı sebebe dayanıyor mu, da
yanmıyor mu? Bizim yapacağımız denetleme
nin müessiriyeti için bunu şart görüyorum ve 
bundan sonraki komisyonlar için hakikaten ko
misyonların bunu dikkate alması lâzımgeldiğine 
kaaniim. 

468 sayılı Kanunda bir başka açıklık daha 
vardır. Bilançoların ibra edilmemesi, kabul 
edilmemesi ve ibra edilmemesi halinde ne mua
mele yapılacaktır? Bu hususta sarih bir hüküm 
yoktur. Bundan evvel bir bilanço vesilesiyle sa-
ym bakanlardan birisine sual tevcih ettim. Ka
nun hükmünü okudu. Ne olacak? Sarih hüküm 
yok. Bu durumda şüphesiz umumi hükümlere 
müracaat edilecektir. Ama İktisadi Devlet Te
şekküllerinin özellikleri dolayısiyle, özellikleri 
olabilir, bu sebeple umumi hükümlerden farklı 
hükümlerin sanıyorum ki, tedvinine ihtiyaç 
vardır. Bu noksanı da tamamlamak lâzımdır. 

Yüksek Murakabe Heyetini bununla teçhiz 
etmek düşünülebilir ve raporda, Komisyon ra
porunda, buna işaret vardır. Veyahut Karma 
Komisyonu bununla teçhiz etmek mümkün ola
bilir. îbra edilip edilmemeyi bunlara bırak
mak ve bu takdirde Anayasayı zedeler miyiz, 
zedelemez miyiz hükmünü incelemek lâzım. 
Ama üzerinde düşünülebilir, şeylerdir. Hiç ol
mazsa teklif yapma yetkisini bunlara bırakmak 
düşünülebilir. Yalnız bu noktada faraza Yük
sek Murakabe Heyetinin bir Sayıştay gibi ça
lışmasını istiyen bir işaret gördüm komisyon 
raporunda, buna iştirak edemiyoruz. Çünkü İk
tisadi Devlet Teşekkülleri birçok hallerde 
biraz suples istiyen hususi hukuk hükümlerine 
göre çalışacak teşekküllerdir. Bunları böyle 
Sayıştay murakabesi gibi sıkı bir murakabeye 
tabi tutmanın da mahzurları vardır. Bunların 
faaliyetini felce uğratabiliriz. Murakabe bu
rada etkili olmalıdır. Fakat mümkün olduğu 
kadar da yumuşak olmalıdır ki, iktisadi Dev
let Tevekkülleri ticari hayatın icaplarına, ik
tisadi hayatın serbest ticari hayatın icaplarına 
uyabilsinler. Aksi halde bunları çalışamaz ha
le getiririz. Kanundaki noksanlıkları düşünür
ken bunun üzerinde de durmak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, bunun dışında Karma 
Komisj'onca ileri sürülen temenniler üzerinde 
birkaç cümle ile durmak istiyorum. 

Komisyon bâzı temenniler ileri sürmeli mi, 
sürmemeli mi? Bâzı arkadaşlar sanıyorum ki, 
buna karşı olmuşlardır. Buna karşı fikirler der-
meyan etmişlerdir. Benim kanaatime göre bir 
anonim şirketin genel kurulu o anonim şir
ketin ilerideki faaliyetine istikamet vermek üze
re bâzı temennilerde ve tavsiyelerde bulunabi-
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lir ve lâzımdır. Bunsuz murakabe olamaz. Sa
dece bilançoyu tasdik ettim veya etmedimden 
ibaret kalırsa dilsiz bir murakabe olur. Gör
dükleri bâzı noksanları olur. Işık tutabilir ça
lışmasına. 

Binaenaleyh, bu temennileri yapmalıdır. 
Komisyon da yapmalıdır. Hattâ Senatomuz da 
bunlar üzerinde durmalıdır. 

Yalnız bizim 468 sayılı Kanunumuz sadece 
bilançoların oylanmasını emretmiştir. Bu temen
niler üzerinde durmamıştır. Bunun üzerinde bir 
ölçüde idareyi sıkmamak, icrayı sıkmamak kay
dı ile icraya müdahaleyi tazammun etmemek 
kaydı ile tavsiye mahiyetinde bir ölçüde durmak 
lâzımgeldiğine kaanüm. Faraza bu defa komis
yonun 57 maddede topladığı temenniler vardır. 
Bunlaıın biz 50 sine iştirak ediyoruz. 7 tanesi 
hariç hepsi yerinde temennilerdir. Faydalı te
mennilerdir. Bunların bütün İktisadi Devlet Te
şekküllerince ve hükümetçe dikkate alınmasın
da büyük fayda olacaktır. İştirak etmediğimiz 
hususlar da vardır. Onların da bir kaçını belirt
mek istiyorum. 

Faraza 6 numarada yer alan bir temenni Ti
caret Kanununa göre kendi genel kurulları bu
lunan anonim şirket tarzında kurulan müessese
ler var. Bu kuruluşların nihai ibrasının da Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde yapılması isteni
yor. Buna katılmıyoruz, biz. Vazı kanun bu mü
esseseyi bir anonim şirket şeklinde kurmasının 
bir hikmeti olması lâzımdır. Bir başka noktaya 
dayanmıştır. O sebeple bir ayrı hüviyet ver
miştir. Bunun da ibrasını artık genel kurula 
getirirsek umumi heyetini lüzumsuz hale getir
miş oluruz. Buna katılmıyoruz. 

9 numarada yer alan bir temenni vardır. Te
şekküllerde karar ve icra organlarının ayrı ol
masını istiyor. Yani eskiden olduğu gibi umum 
müdürlük, onun üstünde bir idare meclisi isti
yor. Türkiye'de uzun zaman tatbik ettik bu sis
temi. Bu sebepledir ki, 440 sayılı Kanunu geti
rirken bunları yarı fonksiyonel hale getirdik. 
E3ki İdare Meclisleri sisteminde şöyle bir mah
zur mevcuttu. Şahsan de iştirak ediyorum. Mü
tehassıslar da bunu tesbit etmişlerdir, yerli ve 
yabancı mütehassıslar, Umum Müdürlük üstün
de bir idare meclisi sorumsuz bir idare meclisi 
müesseseyi işlemez bir hale getirebilir. Kendisi 
sorumsuzdur. Umum Müdürü, idareyi başarısız 

hale sokabilecek tasarruflarda bulunabilir ve 
işlemez hale getirebilir. Bu sebeple idare mecli
sini de icra ile karıştırıp yarı fonksiyonel hale 
getirip mesuliyete iştirak etmekte büyük fayda 
gördük o tarihte ve kanun öyle çıktı. Bunu 
bir müddet tecrübe etmek lâzımdır. Yani biraz 
hissî bir sebep de görüyorum, bunda. Bunu bir 
tecrübe etmek lâzımgelir, bakalım bunu öteki
lerle mukayese ederek beş - on sene tecrübe et
meden bir şey anlaşılamaz. Bu mu iyi çalı
şıyor, yoksa eski tarz mı iyi idi? Bu mukaye
seyi yapacak zamanı geçirmeden evvel hemen 
bunu temenni ve değiştirmenin bir faydası yok
tur. Ne olacak? idare meclislerini belki biraz 
daha itibarlı hale getireceğiz, ama gayrime-
sul hale getireceğiz. Davul idarenin ve umum 
müdürün boynunda, tokmak ötekilerin elinde 
olacak, bu takdirde yürüyüp yürümiyeceğini 
göreceğiz. Ama buna rağmen, kesin bir neticeye 
varmak istemiyorum, bir tecrübe devresi geçir
meye ihtiyaç gösteriyoruz, ihtiyaç vardır. He
men ele alınacak bir mesele değildir. 

14 numarada da bir temenni var. Devlet 
Yatırım Bankasının daha ucuz fiyatla, ma
liyet fiyatı ile kredi vermesi. 

Bu husustaki görüşümüzü tümü üzerindeki 
konuşmamda arz etmiştim. Mahzurlu görüyo
ruz. Bilhassa aynı alanda çalışan özel teşeb
büs ile iktisadi Devlet Teşebbüsleri arasında, 
iktisadi Devlet Teşekkülleri lehine bir karar 
aldığınız takdirde, onları eşit şartlarla çalışma 
imkânından mahrum edersiniz. 

45 nci maddede, Maden Hurdacılığı Şirketi
nin tasfiyesine ait bir temenni vardır. Bunun 
hatalı görüldüğü iddia ediliyor. Ama, neden 
dolayı hatalı görüldüğü hakkında bir şeye ras-
lamadık. Sanıyorum ki, vaktiyle de - çünkü bu 
yeni değil çok eskiden alınmış bir tasfiye kararı 
sonunda olmuştur - lüzumsuz bir teşekkül ola
rak görülmüştür. Ama, buna ihtiyaç varsa, 
Yüksek Murakabe Heyeti, bundan sonraki sene
lerde üzerinde durmamız için, tetkik etmelidir. 
Ama bu anda hemen bir karar alma mevkiinde 
değiliz. Bundan dolayıdır ki, zaten bu temenni
lerin toptan oya konulmasının doğru olmadığı 
kanaatindeyiz. Sanıyorum ki biraz evvel bu 
mesele halledilmiştir. 

Yine 47 numaralı teemnni var, Stibank, Sü-
merbank ve Denizcilik Bankalarının bankacılık 

— 729 — 



C. Senatosu B : 76 23 . 10 . 1968 O : 1 

faaliyetlerinin devam ettirilmesini istiyen bir 
temennidir. 

Muhterem arkadaşlar, iktisadi Devlet Teşek
küllerinin hakikaten eğer verimlilik, kârlılık 
esaslarına göre, iktisadi esaslara göre çalışma
sını istiyorsak, bu kararları mütehassıslarına 
bırakalım. Siyasi heyetler bir kamın çıkarır ve 
ondan sonra üst tarafını mütehassıslarına bıra
kır. Mütehassıslar bunların bankacılık faaliyet
lerinin kaldırılmasına lüzum gösteriyorlarsa uy
mak lâzım. Ama bankacılık faaliyetlerinin de
vamında fayda görüyorlarsa bunu siyasi heyet
ler değil, izin verirseniz, mütehassıslar söylesin. 
Biz parti olarak bu kanaatteyiz. Bunu ihtisasa, 
ihtisasın kararına, uzmanlığın kararma bırak
mak lâzımdır. Komisyon niçin bu karara var
mış, onu da fazla bilmediğimiz için fazla üzerin
de eğilmek imkânını bulamıyorum. 

Yine Komisyonun bir garip kararma rastla
dık, hububat fiyatlarının tesbitinde Ortak Pazar 
memleketleri fiyatlarının göz önünde bulundu
rulmasını istiyor. Ortak Pazar fiyatları ile bi
zim hububat fiyatları arasında bir seviye tesis 
etmek istiyor. Ortak Pazara kesin şekilde gir
diğimiz takdirde belki bunun ürerinde durmak 
lâzımgelir ama, bizim memleketimizde çiftçimizin 
büyük kısmı hububat ile geçinmektedir, ziraati 
ile geçinmektedir. Ve maalesef bu çok büyük 
kısmı için, tek mahsûl halidedir. Biz hububat 
fiyatlarını milletlerarası fiyatların - ihraç yap
madığımıza göre ki yapmıyoruz, ihracat yapınca 
da başka kararlar almak lâzımdır - aynı sevi
yede tutamayız. Aynı seviyede tutarsak bir 
sosyal politika taMbedemeyiz. 

Gelir dağılışmdaki ölçüsüz adaletsizlikleri 
ortadan kaldırmanın bir yolu da tarımda uygu
lanacak fiyat politikası yoludur. Fiyat politi
kası ile Devlet gelir dağılışında bir nebze bü
yük sivrilikleri ortadan kaldırabilir ve bilhassa 
Anadolu köylüsü gibi eline çok az miktarda ha
sılat geçen insanları açlıktan, yoksulluktan kur
tarmanın bir yolu budur. Bunların, mümkün ol
duğu nisbette mahsullerini değerlendirmek, faz
la para vermek, açığını bütçeden ve başka ka
nallardan kapatma pahasına olsa dahi, şart
tır. Bu sebeple hububat fiyatlarının tesbitinde, 
bize göre, bu ölçülerin esas alınması ve hububat 
fiyatlarına bu açıdan bakılması lâzımgelir, yok
sa bunları milletlerarası fiyatlarla mukayese 

I edersem köylümü mahkûm ederim. Böyle bir 
temenniyi de bu sebeple yerinde bulmuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Gr. P. nin bu müzakere 
kapanırken, iktisadi Devlet Teşekkülleri faali
yetleri hakkında görüş ve düşüncelerini arz et
tim. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri Karma Komis
yonuna, Yüksek Murakabe Heyetimize ve ikti
sadi Devlet Teşekküllerini idare eden arkadaşla
rımıza bu vesile ile saygılarımızı sunmayı vazife 
sayıyorum, teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon söz almıştır, buyurun 
Komisyon Başkanı. 

Hükümet de söz istiyor mu efendim? 
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜP-

TÜOĞLÜ (Zonguldak Milletvekili) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
T. B. M. M. KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜS

LERİ KARMA KOMİSYONU BAŞKANI AH
MET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — Sa
yıp. Başkan, muhterem arkadaşlarım, Türk eko
nomisinin iki büyük gücünden birisi olan Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri raporları üzerinde Yü
ce Senatonun konuşmaları tamamlanmak üzere
dir. Ben de bâzı hususlarda görüşlerimi belirt
mek için söz almış bulunuyorum. 

Bugün bütün milletlerde Kamu iktisadi Te
şebbüsleri çok önemli yer işgal etmektedir. Mo
dern Devlet anlayışında vatandaşın ekonomik 
çabalarını çok çeşitli yöntem ve araçlarla teşvik 
etmek ve desteklemek başta gelmektedir. Eko
nomik yapının bâzı alanlarında meydana gelen 
yetersizliklerin giderilmesi, dar boğazların açıl
ması bakımlarından Kamu iktisadi Teşebbüsle
ri büyük bir imkândır. Bu bakımdan her mil
let kendi görüş ve düşünüşlerine göre bu te
şekküllerin en faydalı ve en verimli bir şekilde 
memleket hizmetinde olması için yoğun bü* çaba 
içerisindedir. Bizde de Kamu İktisadi Teşebbüs
lerine ait çalışmalar son yıllarda çok ciddî bir 
şekilde hızlanmıştır. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait Komisyo
numuzun raporları üzerinde konuşan değerli ar
kadaşlarımızın konu ile ilgili açıklamalarındaki 
telkin, tenkid ve düşüncelerine, ihtiva ettikleri 
gerçekler nisbetinde, samimiyetle katılıyoruz. 

Bilhassa değerli arkadaşlarımızın Karma Ko
misyona mütedair çalışmalarını burada tekrar 

I etmekte fayda görürüm. Yalnız bâzı arkadaş-
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larımızm görüşlerine aykırı olarak, Kamu ikti
sadi Teşebbüslerinin tamamen bütçeye yük teş
kil eden ekonomik üniteler olarak kabul etmek 
de mümkün değildir. Filhakika, İkinci Beş Yıl
lık Program döneminde, tasarrufçu kuruluşların 
mühim derecede kaynak yaratacakları tesbit 
edilmiş bulunmaktadır, özellikle Sosyal Sigor
talar Kurumu ile Emekli Sandığı kaynakları 
1965 yılma oranla önemli derecede arttığı mü-
şahade edilmektedir, işletmeci kuruluşlar du
rumunda bulunan iktisadi Devlet Teşekküllerin
de genel olarak durumlarını muhafaza etmişler
dir. Ancak, bu artışları ve durumun muhafaza
sını yeterli kabul etmek şüphesiz ki, sön konu
su olamaz. 440 sayılı Kanunun ikinci maddesin
de öngörülen karma ekonomi kurallarına ve 
ekonomik gerçeklere uygun olarak yönetilmesi 
gereken bu teşekküllerin kârlılık, verimlilik ça
lışmalarım ve sermaye birikimine yardım etmek 
suretiyle daha fazla yatırım kaynağı ya Tüı ima
larını arzu etmekteyiz. Tasarrufçu teşebbüsle
rin bu hedefe ulaşmış olmalarını görmek eksik
liğine rağmen sevindiricidir. 

Bununla beraber önemli olduğuna inandığı
mız bâzı ekonomik ve hukukî vakalara işaret 
etmek de yerinde olacaktır. Şöyle ki, işletmeci 
kuruluşların sermaye yetersizliği bu işletmelerin 
büyük ölçüde borçlanmalarına sebebolmaktadır. 
Sermaye ve kaynak durumları yeterli seviyeye 
çıkarılma imkânları araştırılmadığı veya bu im
kânlara sahibolunmadıği müddetçe yeni yatırım
ların ve hattâ normal faaliyetlerin yerine geti
rilmemesi zarureti yeniden borçlanmalarını ge
rektirecektir. Bu hususa önem verilerek serma
ye ve kaynak durumları iktisadi teşebbüslerin 
sahiboldukları üniteler yönünden müstakil ola
rak nazarı itibara alınması faydalı olur kanaa
tindeyiz. 

Ayrıca İktisadi Devlet Teşekkülleri çalışma
larını düzenliyen 440 sayılı Kanunda zikredilen 
kârlılık ve verimlilik aksiyonda yeterli değil
dir. Yetkili organlar için, yetkili organlar her-
bir iktisadi Devlet Teşekkülü için yüzde kaç 
kâr, adam başına üretim vesaire gibi çeşitli oran
lar vermek ve bunlara ulaşılıp ulaşılamadığını 
izlemekle mükellef olmalıdırlar. Ekonomik, malî 
hedeflere muvazi olarak bunları gerçekleştire
cek olan idareci ve teknik personelin durumunu 
da düzenlemelidirler. Meselâ 440 sayılı Kanu

nun 29 ncu maddesinin mukaveleli personel is
tihdam hükmü bugünün gerçeklerine ve ihtiya
cına göre işler hale getirilmelidir. Âtıl kapasi
telerin giderilmesi, maliyet hesaplarının tam ve 
gerçek olarak hesaplanması, en az şevki idare
ye ait fonksiyonların geliştirilmesi kadar önem 
taşıyan konulardır. 

Muhterem arkadaşlarım, mühim bir konu 
olarak da toplu sözleşmelerden kısaca bahset
mek isterim. Sahibolduğumuz hukuk düzeni
nin bir icabı olarak işçi teşekküllerinin men
supları lehine talebettikleri ücret, sosyal hak ve 
menfaatlerin malî külfeti ve bu külfetin verime 
olan nisbetini katî ve kesin olarak tetkik et
mek imkânından yoksun bulunmaktayız. Ya
tırımlarını veya kuruluş amacında belirtilen 
faaliyetlerini gerçekleştirme mevkiinde olan 
Kamu iktisadi Teşebbüsleri bu taleplerin malî 
külfetini önceden tesbit etmek imkânından mah
rum bulunmaları, maliyet hesaplarına menfî 
yönden tesir ettiği kanısındayız. Çünkü bir 
toplu sözleşme süresi içinde toplu sözleşme ile 
s a u n a n bilcümle sosyal hak ve menfaatlerin 
teşebbüse maliyetini, bilmeye imkân olmamak 
tadır. Bu sebeplere dayanarak istekler karşı
lığı sermayeden veya kârdan tefrik edilecek 
meblâğın önceden bilinmesini gerektirecek usul
lere müracaat edilmesini zaruri görmekteyiz. 
Bu usulün de hiçolmazsa Kamu iktisadi Teşeb
büsleri arasında menfaat birliği sağlamak ve 
sendikalar arasında haksız ve lüzumsuz bir ya
zışmaya yer verilmemesi düşünülebilir. Ve yine 
meselâ Kamu iktisadi Teşebbüsleri yatırımlara 
ve verimine tesir edebilecek toplu sözleşmeye 
ilişkin menfaatlerin üç veya beş yıllık süreler 
içerisinde hesaplıyabilir hale gelmesi faydalı 
olur. Bunun içerisinde en tavsiyeye şayanı hiç 
şüphesiz ki bir plân dönemi içerisindeki süreye 
nazaran süreyi nazarı itibara alabilme imkânla
rına sahibolanlarıdır. 

Diğer yandan önemil gördüğümüz hususlar
dan birisi de şudur: Sendikalar marifetiyle iş
çilere sağlanmış olan sosyal hak ve menfaatle
rin teşebbüse maliyeti ile bu malî külfetin o iş
letmenin verimliliğine ne ölçüde olumlu bir et
kisi olduğunu tesbit etme zarureti vardır. Çün
kü teşebbüsün artan masrafları karşısında ran-
tabilitesinde veya başka bir deyimle optimum 
verim seviyesinde olumlu bir değişmeye sebebi-
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yet vermezse toplu sözleşme ile sağlanan hakla
rın karşılığı nisbetinde maliyette menfî yönde 
etkisini kabul etmek icabeder. 

Kısaca, toplu sözleşmelerdeki gelişmeler ve
rim artışiyle orantılı olmazsa belirtilen hedef
lere ulaşmayı geciktirici bir faktör olduğunu 
kabullenelim, işçi teşekküllerinin örgütlenme
sini memnuniyetle karşılarken işveren duru
munda bulunan Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 
de bu konuda örgütlenmelerini zaruri görmek
teyiz. Kamu iktisadi Teşebbüslerinin iç ana
lizlerine, muhasebe, istatistik ve etüt sistem
leriyle iç ve dış pazarlama imkânlariyle daha 
fazla ilgilenmeleri gerekmektedir. 

Zamanımızın en önemli konularından birisi 
de iktisadi Devlet Teşekküllerinde araştırma ve 
geliştirmeye bugün yeteri kadar önem verilme
diğine işaret etmek isteriz. Bu konunun Kamu 
iktisadi Teşebbüslerinin ortak bir problemi ola
rak gereken ciddiyetle ele alınmasında sayılamı-
yacak kadar memleket ekonomisine fayda geti
receğine inanıyoruz. 

Bütün bu açıklamalardan sonra sonuç olarak 
diyebiliriz M, süratle gelişmekte olan güzel yur
dumuzun ekonomik sisteminde gün geçtikçe 
ehemmiyeti artan Kamu iktisadi Teşebbüsleri 
konusunda yapılan bütün görüşlere, gerçeklere 
uygun olanlarının dikkate alınmasiyle faydala
rın zamanla artacağı hususundaki iyi niyetimizi 
muhafaza ettiğimizi belirtmek isterim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Devlet 
Bakanı, buyurunuz. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 10 Ekim 1968 Per
şembe gününden itibaren başlıyan ve bugünkü 
müzakerelerle 14 ncü gününü tamamhyacak 
olan Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonunun hazırlamış olduğu rapor üzerindeki 
görüşmelerde sayın senatörlerin, sayın Karma 
Komisyon üyesi ve Başkanlık Divanı ile Senato 
Başkanlık Divanının göstermiş oldukları ciddî 
alâkaya karşı Hükümet olarak teşekkürlerimizi 
sunarım. 

Hakikaten bu görüşmelerde istifade ede
bileceğimiz bir çok hususlar ortaya çıkmıştır. 
Ancak burada şunu da teberrüz ettirmek iste
rim ki, görüşmeler zaman zaman, 468 sayılı 

Kanunun çizdiği prosedürün dışına çıkmış, za
man zaman iso bu kanunun ve tatbikatın en iyi 
işler şekline dönülmüş bulunmaktadır M, bu 
görüşümüzü teyideden hususlar zabıtlarda 
mündemiç bulunmaktadır, 

Tümü üzerinde başlangıçta yapılan konuş
malarda da izah ettiğim şekilde Kamu iktisa
di Teşebbüsleri Karma Komisyonunun hazırla
mış olduğu raporların meclislerdeki tatbikatı
nın bu sene ikincisini yapmaktayız. Yine o 
zaman ifade etmiştim, bu görüşmeler birinci 
görüşmelere nazaran daha olgun ve daha ra
yına oturmuş bir şekilde seyretmekte, kanaatim 
odur ki demiştim, bu müzakereler devam et
tiği müddetçe daha da rayına oturması müm
kün olacak ve bizden sonraki Meclis ve Sena
to müzakerelerinde iyi ve isabetli bir yol çizi
lecektir. Bu kanaatimi bugün bizzat müşaha-
de etmekle memnun olduğumu ifade etmek iste
rim. Bu müşahadem başlangıçta Sayın Başka
nın vâki sunuşlarından, onu mütaakıben gruplar 
adına yapılan konuşmalardaki olgunluk ve 
mevzu ile irtibatlı beyanlardan ortaya çıkmak
tadır. Tabiî ki arkadaşlarımız, kendilerine göre 
bâzı görüşleri ortaya koyacaklar. Bu görüşle
rin müzakerelere uygun şekilde seyretmiş ol
ması demek bu görüşlerin tamamının Hükü
metçe kabul edildiği veya benimsendiği mâna
sını istihdaf etmez. Biraz sonra bu tenkidlere 
vâki cevaplarımı sırasiyle arz edeceğim. 

Tekkidlere geçmeden önce sayın senatörlere 
kısa ve özlü olarak daha evvel de ifade edil
miş olan malûmat vermek istiyorum. 1966 yılı 
itibariyle Kamu iktisadi Teşebbüslerinin mem
leket ekonomisinde işgal ettiği yer anahatları 
itibariyle şöyledir: 

Halen sayısı 124 e varan Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinde 136 bini memur, ve hizmetli 
188 bini de işçi olmak üzere 324 bin vatanda
şımız çalışmaktadır. Bu arkadaşlarımıza üc
ret ve sosyal yardım olarak personel giderle
rinden ödenen miktar ise, 4 milyar 200 milyon 
lira civarındadır. 

Kamu İktisadi Teşsbbüslerince 6,9 milyar 
liralık alım, 12,5 milyar liralık mal ve hizmet 
satışı yapılmıştır. 

Ayrıca tüm bankalarda biriken mevduatın 
% 39 u oranında 7,5 milyar lirası Kamu ikti
sadi Teşebbüs niteliğinde olan bankalarda top-

732 — 



C. Senatosu B : 76 23 . 10 . 1968 O : 1 

lanmış ve banka plasmanlarının % 53 ü oranı
mda 11,6 milyar liralık kısmı aynı nitelikteki 
bankalarca yapılmıştır. 

Halen Kamu iktisadi Teşebbüsleri resmî 
sektör yatırımlarının % 34 ü oranında 2,8 mil
yar liralık yatırım yapmak suretiyle kendisine 
verilen yıllık yatırım programının yüzde 95 
oranında 1966 yılı sonu itibariyle gerçekleştir
miş bulunmaktadır. 

Yine bu teşekküllerin 1966 yılı sonu itiba
riyle Hazineye ödemiş oldukları vergi ve resim 
tutarları ise 1,4 milyar gibi önemli bir meblağa 
yükselmiş bulunmaktadır. Kârlılık durumlarını 
tenkidler sırasında söylemeyi daha uygun mü
talâa ediyorum. 

Şimdi sayın senatörlerin grupları adına 
yapmış oldukları konuşmalarda ileri sürdükleri 
tenkid ve temennilere sırasiyle temas etmek 
istiyorum. 

Sayın Bekata, «bugün Kamu iktisadi Teşeb
büsleri gerekli midir değil midir münakaşasının 
geride bırakmış olduğumuzu» ifade ettiler. Ha
kikaten bir karma ekonomi içerisinde artık bu 
münakaşaların dindiğini biz de müşahede etmek
teyiz. Ancak, bunu böyle tarsin ederken bir nok
tayı gözden uzak tumamak lâzım. O da şu, bun
dan sonra Kamu İktisadi Teşebbüsleri hangi 
sahalara el atacaklardır. Bu husustaki münaka
şalar yeni başlamış ve büyük bir süratle devam 
etmektedir. Binaenaleyh her parti sözcüsü bu 
noktayı ortaya koyduktan sonra, kendi görüşle
rine göre de bundan sonraki iktisadi faaliyet 
sahalarında kamu teşebbüslerinin ne noktaya ka
dar gideceklerini, özel sektör için hangi imkân
ları tanıdıklarının da ifade edilmesinde zannedi
yorum asli münakaşaların bitmesi için fayda 
vardır. 

Bugün Devletin enfrastrüktür yatırımlar 
yapması, özel sektörün girmediği sahalarda ya
tırımlar yapması, özel sektör ile, kamu sektörü
nün aynı üretim sahasında beraJberce faaliyet 
gösterdiği alanlarda da birini diğerine tercih et
meden her ikisine de eşit fırsatların verilmesi 
kanaatinde olduğumuzu biz ifade etmek isteriz. 

Sayın Bekata konuşmasında, Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin gelişmesinden, Cumhuriyetin 
ilânına kadar varmak suretiyle, uzun boylu 
bahsettiler, hakikatte sosyal ve iktisadi oluşum 
içerisinde söylenenler yanlış değil. Ancak ifade 

edilen üslûp içerisinde Kamu İktisadi Teşebbüs
lerine bir hami pozisyonu takınmak veya onları 
himaye veya vesayete almak gibi bir davranış 
var ise, bunun doğru olmadığına işaret etmek 
isteriz. Zira her kuruluş, hukuk devleti içerisin
de sadece ve sadece kanunların himayesinde ve 
kanunların teminatı altında bulunmaktadır. 

Bu noktada bir hususu daha ifade etmeden 
geçemiyeceğim. Cumhuriyetin ilânından bu ya
na büyük önder Atatürk'ün iktisadi yöndeki fik
riyatının münakaşasını burada yapmak istemi
yorum, bu belli, hattâ bugün bir muhterem gaze
tede bir muhterem yazarın fıkrasında da ifade 
ettiği gibi «Lenin çok kere Atatürk'ün iktisadi 
görüşlerinin kendi görüşleriyle tetabuk etmedi
ğini ifade etmiştir.» Bu durum muvacehesinde, 
Ulu Önderin iktisadi görüşünün münakaşa edi
lecek tarafının olmadığına şahsan kaaniim. An
cak sosyal, siyasi ve iktisadi zorluklar karşısın
da Türkiye Cumhuriyetinde kuruluşundan bu 
yana Kamu İktisadi Teşebbüsleri dediğimiz ku
ruluşların bir yer tuttuğu ve Türk ekonomisine 
büyük hizmetler gördüğü bir vakıadır. O zaman 
Türkiye ne idi? O zaman büyük bir istiklâl mü
cadelesinden çıkmış bulunan Türkiye ve Büyük 
Türk Milleti, fert olarak, Devlet olarak bütün 
imkânlarını hürriyet mücadelesine katmış ve o 
yolda sarf etmiş idi. Tabiî ki devletlerin fertler
den daha önce toparlanması normaldir ve böyle 
olması da lâzımdır. 

İşte milletin büyük bir istiklâl mücadelesin
den sonra iktisadi yönden güçsüz kalması kar
şısında dahi Ulu Önderin çizmiş olduğu iktisadi 
politika içerisinde cereyan eden vakıaları bu
günkü şartlarla aynı mütalâa ederek kuruluştan 
bu yana geçen tekâmülü bugün için de var say
mak gerçekleri değerlendirmek bakımından bil
miyorum ne dereceye kadar doğru olur. Demek 
istediğim şu 1923 ün Türkiye'sinin iktisadi, sos
yal ve ekonomik şartlariyle 1968 in Türkiye'si
nin ekonomik ve sosyal şartlarının aynı olmadı
ğı, fertler yönünden Devlet yönünden büyük 
gelişmeler ve büyük terakkiler mevcut bulundu
ğunu, iktisadi kalkınmanın da bu gerçekler na
zara alınarak yürütülmesinin icabettiğine kaa
niim. 

Haddizatında bugün plânlı bir kalkınma 
devresi içinde metot münakaşa veya müzakerele
rinin lüzumsuz olduğuna da kaaniim. Çünkü 
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plânlı kalkınmayı Anayasa âmir bir hüküm ola
rak hepimize vermiş bulunmaktadır. Hepimiz 
Anayasanın bu hükümlerine uygun şekilde hare
ket etmeye mecburuz. Binaenaleyh bu çerçeve 
içinde bir metot münakaşasının haddizatında 
bizi, istiyelim veya istemiydim, bir Anayasa 
münakaşasına da götüreceği de aşikârdır. Ana
yasa ne demektir? «Sosyal, kültürel ve iktisadi 
kaîkınma, plâna bağlıdır ve plân Devlet tarafın
dan yapılacaktır.» Nihayet 53 ncü maddesinde 
de «Sosyal kültürel ve iktisadi kalkınma, Dev
letin malî gücü nisbetinde olacaktır» diye aynı 
zamanda da Devletin lüzumundan fazla yatırım
lara girişerek malî yönden takatsiz kalmasını 
önliyecek hükümleri de derpiş etmiştir. 

Sayın Bekata'nm konuşmasının bir yerinde 
«Türk ekonomisine gerekli yönün verilmesi 
Devletin elindedir» deyimi geçiyor. Eğer bu
nunla kasdedilen mâna, Türkiye'nin Devletçi
liğe getirilmesi, Türk ekonomisinin yönünün 
ancak Devletçilikle çizilebileceği iddiası ise 
bizim bu görüşte olmadığımızı ifade etmek 
isterim. Yok şayet bununla kasdedilen mâna, 
biraz evvel Anayasadan bahsederek ifade et
tiğim gibi; plânlı kaükınma devresinde bulu
nan Türkiye'nin kalkınması, ancak plânla ya
pılabilir, Plânı yapmak da Devletin vazife
sidir, diye Anayasa mevcut hükmünden istid-
raden bu konuşma yapılmışsa, o zaman ken
dileriyle aynı kanaatta olduğumuzu ifade et
mek isterim. Ancak Sayın Bekata'nm veya 
C. H. P. nin ki, grup adma yapmış olduğu 
konuşma olduğuna göre; ikinci kanaatte ol
duğu hususu bakımından bizde endişe yaratan 
beyanı, bu sözünden evvel ileri sürmüş ol
duğu «Devlet eli ile başlamış, Devlet eliyle 
gelişmiştir» tarzındaki İktisadi hayatımıza ma
tuf beyanlarıdır. Türkiye iktisadi yönden Dev
let eli ile başlamış iktisadi kalkınmasına 
Devlet eliyle gelişmiştir. Binaenaleyh Türk 
ekonomisinin gerekli yönünün verilmesi, Dev
letin elindedir beyanı bir arada mütalâa ettiği
miz takdirde, C. H. P. nin eğer yanılmıyor
sak, eğer yanlış değerlendirmiyorsak, iktisadi 
görüşünün katı bir Devletçiliğe doğru yol al
dığını söylemek her halde yanlış olmıyacak-
tır. 

Mazideki tatbikatının, mazideki şartlar 
içerisinde olduğunu ifade ettiler. Mazideki şart
larla bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu 

şartlan aynı mütalâa ediyorsanız o zaman ta
biî ki, takdir sizin ama, mazideki şartlarla 
bugünkü şartların aynı olmadığı hususunda bi
zim kanaatimiz ortadadır. 

Mazideki şartlardan bahsetmişken bunu 
biraz açalım istreseniz, sayın senatörler. 
Türk Milleti Osmanlı İmparatorluğu devri dâ
hil 650 sene susmuştur, eğer bugün Türk mil
leti bir şeyler istiyebiliyorsa bu, bir güve
nin, bir inancın ifadesi olarak ortaya çıkmak
tadır ve biz 650 sene susmuş olan Türk Mille
tinin bugün konuşmasını, birtakım taleplerde 
bulunmasını çok görmüyoruz ve bütün gönlü
müzle de o Türk Milletinin arzu ve ihtiyaçları
nı karşılamak için gece gündüz seferber halin
de çalışmak gayreti içinde bulunuyoruz.... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâğız) — Cumhu
riyet Devri... 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Devamla) — Cumhuriyet Devri di
yorsunuz beyefendiler, sene 1950, bakınız, açı
nız Devlet Bütçesine köy yolları, köy içme sula
rı, köy elektrifikasyonu veya köy okulları için 
Devlet Bütçesine, deyiniz ki falan sene bir ku
ruş para konmuştur, gelip elinizi öpmeye hazı
rım. 1950 ye kadar köy yollan, köy içme sula-
n için Devlet bütçesine bir kuruş para kon
mamıştır. Köy yollan ve köy içme sulan için 
1950 den sonra bütçelere para konmaya baş
lamıştır. 

SALİM HAZEDAĞLI (Devamla) — Dev
letin imkânları o kadardır 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Devamla) — İmkân meselesi ise 
münakaşa etmeye lüzum yok, Anayasanın 
53 ncü maddesi imkânlan nisbet:nde diyor. 
Ama siz mevcut imkânlar içerisinde köyü yok 
farzederseniz köyü hiç farzederseniz tabiî M, 
hiçbir imkân vermemeniz normaldir. Ama biz 
köyü daima var kabul ettik ve var kabul et
meye de devam edeceğiz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Bu
na polemik derler. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Devamla) — Bu eğer polemikse 
gerçeklerin ne olduğunu sizden öğrenmek is
terim. 

RIZA ISITAN (Samsun) — Âşann kal
kınmasındaki ağırlığı hesaplayın. 
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BAŞKAN — Müdahale etmeyin, müdahale 
etmeyin, devam edin Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKÎN MÜF-
TÜOĞLU (Devamla) — Ben biliyordum ki, ar
kadaşlarım reddi miras ettiler. Eğer aşara 
üşüre gireceksek bu iş mısır koçanına kadar 
gider. (Gülüşmeler.) Mısır koçanı şu; beyaz 
trenlerde has undan yapılmış ekmekler yer
ken bu milletin asil evlâtları ya mısır koça
nından veya süpürge tohumundan ekmekler 
yiyordu. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim. Müdahale etmeyin... 

DEVLET BAKANI SADIK TEKÎN MÜF-
TÜOĞLU (Devamla) — Sayın Bekata konuş
masının bâ jlka bir bölümünde Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri bugün gelişmeleri süratli ve emin 
ellerde midir diye sual soruyorlar. Yani ihsas 
ettikleri şey şu; bugün Kamu İktisadi Teşeb
büsleri emin ellerde değildir ve süratli 
bir gelişmenin içinde bulunamamaktadır, çünkü 
buralara Hükümet tarafından birtakım di
rektifler verilmekte, baskılar yapılmakta, iş
lerine müdahale edilmekte ve daha sonra da 
baklayı ağızlarından çıkararak buralarda 
partizanlık yapılmaktadır, buyurdular. Bunun 
tümü üzerinde yapılan konuşmalarda da di
ğer bir C. H. P. si sözcüsü ileri sürdüğü için 
cevap vermiştim, demiştim ki; Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin süratli bir gelişme içerisinde 
iyi ellerde bulunup bulunmadığının kıstas
ları ne ob.rr.1!? Mücerret iddia ve ithamlar 
mı olacak, hepimizin kabul edebileceği, hepi
mizin üzerinde müşterek bir görüşe varabile
ceğimiz objektif kriter ve kıstaslar mı ola
cak diye sual sormuştum ve ondan sonra 
ilâve etmiştim, demiştim ki; kanaatimce 
bizi müşterek bir noktaya getirecek olan ob
jektif kriter veya kıstaslar şu üç unsur ola
bilir. 

1. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yıllar 
itibariyle yapmış olduîklan yatırımların o yıl
lardaki programlarına göre gerçekleşme de
recesi, 

2. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yine yıl
lar itibariyle kârlılık veya zararlılık durumu; 
ve nihayet; 

3. İstihsaldeki artışlar, demiştim ve yine 
arkadaşlarımın hiçbirisinden bu üç kriter veya 

kıstasa itiraz vâki olmadığını da zabıtların 
tetkikinden görmek mümkün. Demek ki muha
lif olalım, muvafık olalım Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin iyi ellerde, iyi bir şekilde yürü
tülüp yürütülmediğini tesbit için başvuraca
ğımız kriterler biraz evvel izah ettiğim üç un
surda toplanmaktadır. Şimdi buna göre bakı
yorsunuz sene 1964, İktisadi Devlet Teşek
küllerinin yatırımları, 1964 programı; 2,65 mil
yar, gerçekleşme; 1,76 milyar. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri dışındaki ka
mu sektörü; program 4,20 milyar, gerçekleşme, 
3,90 milyar. Yüzde nisbeti İktisadi Devlet Te
şekküllerinde yüzde 66,4. 

Sene 1965 program; 
İktisadi Devlet Teşekkülleri; 2,91 milyar ön

görülmüş, gerçekleşme 2,21 milyar olarak ta
hakkuk etmiş, gerçekleşme nisbeti % 75,9. 

1966 yılına bakıyorsunuz, program olarak 
öngörülen miktar 2,95 milyar, gerçekleşme ra
kamı 2,80 milyar, gerçekleşme nisbeti; % 94,9, 
hulâsa etmek icabederse 1964 yılında yüzde ola
rak gerçekleşme 66,4, 1965 yılında % 75, 1966 
yılında % 94,9. 

Şimdi kıstasta ihtilâfımız yok. Objektif kri
ter diyoruz, ortaya koyuyoruz, yıllar itiba
riyle gerçekleşme oranlarına bakıyoruz, rakam
lar sizin zamanınıza nazaran daha yüksek oran
larla gerçekleşmiş olduğunu bize veriyor, ama 
siz yine de diyorsunuz ki, hayır partizanlık se
bebiyle İktisadi Devlet Teşekkülleri iyi yöne
tilmiyor, iyi ellerde değiller. Ama rakamlar 
bunun aksini ispat ettiğine göre demek ki par
tizanlık sizin zamanınızda yapılıyor, işler liya
katli eller yerine sizin zamanınızda nâehil ellere 
terk edilmiş oluyor... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Doğan 
çocuk büyür... 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Devamla) — Doğan çocuğun tarihini 
koymuştuk, 1923 tü. 

Gelelim kârlılık durumlarına, tüm olarak 
1964 yılında 1 milyar 57 milyon, 1965 yılında 
1 milyar 452 milyon, 1966 yılında ise iki milyar 
27 milyon lira. İşte sizin beyanlarınızı reddeden, 
nakşeden, eğer beyanlarınız doğru ise doğru 
beyanlarınızın bizim zamanımızda değil ve fa
kat devri iktidarınızda olduğunu ortaya koyan 
gerçek rakamlar ve gerçek kıstaslardır. 
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FERÎD MELEN (Van) — Ama objektif olur 
mu, Emekli Sandığının keseneği kâr mıdır? 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Devamla) — Size de geleceğim Sa
yın Melen, ama ne yapalım ki mazide müşterek 
taraflarım?; var ona da biz karışamıyoruz. Ver
dikleri objektif rakamlar zannediyorum... 

FERÎD MELEN (Van) — öyle ise yanlış 
vermişler. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Devamla) — Yalnız şunu ifade et
mekle zannediyorum, sizin itirazlarınızı ber
taraf etmek mümkün; söylediğim rakamlar kâr 
ve gelir fazlasından ibarettir. Her halde anlaş
tık zannediyorum. 

Bir noktayı daha burada ifade etmek iste
rim. Aziz arkadaşlarım, Birinci Beş Yıllık Plân 
yapılıp, yürürlüğe konduktan sonra C.H.P. koa
lisyonlarının iktidardan ayrıldığı ana kadar Bi
rinci Beş Yıllık Plânın süre bakımından % 601 
geçmiş vaziyette idi. Buna mukabil tüm ya
tırımlar yönünden beş yıllık zamanın % 60 m-
da gerçekleştirilen nispet 1/5 dir. Buna mukabil 
Adalet Partisinin 1965 teki koalisyon ve niha
yet onu takibeden seçimlerden sonraki tek 
başına iktidarı devresinden, 1967 yılı sonuna 
kadar geçen süre içerisinde bu yatırımlar 
Halk Partisi zamanındaki boşluklar ve geri
lemeler doldurulmaJk suretiyle âzami ölçüde 
gerçekleştirme imkânına kavuşturulmuş ve ra
kamlar da biraz evvel vermiş olduğum 1965 -
1966 yılı rakamlarında da olduğu gibi % 94,9 a 
kadar çıkmış bulunmaktadır. 

Sayın Bekate, konuşmasının bir yerinde te
sirli denetimden bahsetmişler ve bu arada yük
sek Denetleme Kurulunun hukukî bağlantısının 
yanlış olduğunu ifade etmişlerdir. Tabiî ki, bu
nun da günahı bize atfedilmiş. Gerçek ne? Ger
çek şu; 1964 yılma kadar Yüksek Denetleme 
Kurulu hattı zatında Meclise bağlı idi. 1964 yı
lının - tarihini tam vereyim de ihtilâf olmasın -
12 . 5 . 1964 tarihindeki, Parlâmentonun ka
bulü ile çıkmış olan 468 sayılı Kanunla Yüksek 
Denetleme Kurulu Meclisten alınmış, Başba
kanlığa bağlanmış. Eğer, bu hata idi ise, bu ha
tayı. biz yapmadık ki... 

Sayın Bekata yine konuşmasının bu bölü
münde raporların zamanında Parlâmentoya ve
rilemediğini, bir süre gecikme ile geldiğini ifa

de buyurdular. Hattı zatında Kamu iktisadi Te
şebbüslerinin hesap ve bilançolarının denetlen
mesi usulü, 1961 Anayasamızla getirilmiş olan 
yeni bir usuldür. Ve Anayasanın 127 nci mad
desinin son fıkrası hükmü olarak bu denetleme
nin nasıl ve ne şekilde olacağının bir kanunla 
ortaya koyulacağı ifade edilmiştir. 1961 den 
1964 senesinin Mayısına kadar bu kanun ancak 
çıkabilmiş... (Bu sırada İstanbul Senatörü Meb-
rure Aksoley, Samsun Senatörü Rıza Isıtan ve 
Van Senatörü Ferid Melen kendi aralarında ses
li olarak münakaşa ederler.) 

BAŞKAN — Hatibin sesi işitilmiyor. 
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜFTÜ-

OĞLU (Devamla) — Hayır şeref paylaşması ol
sa, her halde kavga etmezdiniz ama bu mesuli
yet paylaşması gibi geliyor bana, Sayın Melen. 

BAŞKAN — Sayın Bakan lütfen devam 
edin. 

FERİD MELEN (Van) — Biz daima zama-
nımızdaki sorumluluğu kabul ederiz ama, orta
nın solu sorumluluğunu değil. (A. P. sıraların
dan gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın Melen müdahale etme
yin. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜFTtt-
OĞLU (Devamla) — Demek ki, sözlerimde yan
lış bir şey yok. 

Nitekim, bu kanun çıktıktan sonra 1965 yılı 
Kasımında, 1959 ile 1963 yıllarına ait kamu ik
tisadi Teşebbüslerinin raporları Meclise gelmiş 
ve müzakere edilmek imkânına kavuşmuştur. Bu 
sene de 1964 - 1965 ve 1966 yılları raporları 
gelmiş bulunmaktadır. Demek M, bir gecikme 
var ise bu gecikme 1965 senesine kadar olan ik
tidarların omuzlarında kalmaktadır. Sizin ge
cikmelerinizden tevellüdeden mahzurları Yük
sek Murakabe Kurulunun mümtaz üyeleri baş
ta olmak üzere, Hükümet olarak biz telâfi et
mek için 1959 dan 1964 e kadar olan 5 sene
lik... 

RIZA ISITAN (Samsun 1959 da bizim, de
ğil mi? 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜFTÜ-
OĞLU (Devamla) — Beyefendi 1959 sizindir, 
değildir demiyorum. 1961 Anayasasının 127 nci 
maddesinin son fıkrası; Kamu iktisadi Teşeb
büslerinin Parlâmento tarafından denetimini ilk 
defa bir Anayasa müessesesi olarak ortaya ko
yan bir hüküm getirmiştir diyoruz. Bu Anaya-

— 736 — 



O. Senatosu B : 76 23 . 10 . 1963 O : 1 

sa eğer bilmiyorsanız kalbul tariMni, referandum 
tarihini söyliyeyim, 1961 senesinde kalbul edil
dikten sonra malûmuâliniz seçimler yapılmış, 
Parlâmentolar teşekkül etmiş, 1961 yılında, fa
kat o tarihten 1965 yılına kadar Anayasanın bu 
hükmüne uygun kamun ancak 1964 senesinin 12 
Mayısında çıkarılabilmiş, gecikme buraya ka
dar sürmüş bu rötar, zamanımızda 5 seneden 
alınmak suretiyle iki seneye kadar indirilmiş. 
Eğer 5 seneyi 2 seneye indirmek kusur ise, 5 se
nenin vebalinin veya hesabım kimin vermesinin 
lâzımgeidiğini vicdanlarınıza bırakmaktan baş
ka bir şey kalmıyor. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan. Gö
rüşmelerimiz saat 13,00 te bitiyor. Sayın Ba
kandan sonra söz alan sayın üyeler de vardır. 
Eğer kısa kesmez isek, öğleden sonraya devam 
mecburiyeti olacak ki; bu sebeple Sayın Bakan
dan mümkün mertebe kısa kesmesini, sayın üye
lerden de karşılıklı sataşmalar yapılıp yeni ko
nuşmalara meydan vermemelerini rica edeceğim. 
Aksi takdirde öğleden sonraya kalacaktır. 

Sayın Bakan, devamı edin. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜFTÜ-
OĞLU (Devamla) — Sayın Riyasete gerektiği 
şekilde yardımcı olmaya gayret sarf edeceğimi 
ifade etmek isterim. 

Sayın Bekata, netice itibariyle bu muraka
be tarzının, hesapları bir sene geriden izliyece-
ğini ifade ettiler. Haddizatında böyle bir şey 
yoktur. Biraz evvel söyledim, rötarlar sebebiy
le raporlar biraz geç gelmektedir. Bu demek 
değildir M, Yüksek- Murakabe Kurulu üyeleri 
bilfarz 1968 yık programı tatbik edilirken 1968 
programı içerisindeki hesapları, şunları ve sai-
releri kendi yönlerinden alâkalı hususları tet
kik edemezler. Her zaman bu murakabe hakla
rı vardır. Yık içinde de murakabe yapılabilir. 
Sadece şekil bakımından raporlar sene sonun
da yapıldığı için, 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre de mütaakıp senenin Kasım 
ayına kadar da Parlâmentoya verilmesi icabet-
mektedir. Bu bir kanun hükmüdür, yoksa Yük
sek Murakabe Kurulunun çalışması ile ilgili, 
nakîsa teşkil eden, bir husus değildir. 

Sayın arkadaşım çimento fiyatlarından da 
bahsettiler. Haddizatında mesele şu: 79 sayılı 
Kanunun 10 ncu maddesine istinaden 1164 sa
yılı Kararname çimento satış fiyatlarının Tür

kiye çapında tesbitini Sanayi Bakanlığına bı
rakmış bulunmaktadır. Diğer 440 sayılı Kanu
nun 24 ncü maddesi de, temel maddelerde fiyat 
tesbitinde Hükümete yetki vermektedir, özel 
sektör için düşük, kamu sektörü için yüksek 
satış fiyatı tabiatiyle düşünülemez, aksi takdir
de alıcı bulamazsınız. Onun için çimento mali
yeti her fabrikaya göre değişmektedir. Bu da 
bir gerçek. Fakat Hükümet olarak temel mad
de olması münasebetiyle, her iki sektöre de şa
mil olmak üzere fiks bir fiyat tesbitdne mec
bursunuz. Ama, diyeceksiniz ki, özel sektörün 
maliyeti şu kadar, düşük kamu sektörünün 
maliyeti bu kadar yüksek, tşte bu, özel sektör 
mü, kamu sektörü mü? Faydalıdır münakaşa
larının hangi tarafın haklı olduğu hususunda
ki delilini vermekten öteye zannediyorum baş
ka bir mâna ifade etmiyor. 

Muhterem arkadaşım ve kısmen de Sayın 
Melen tedbirlere riayet olunmamaktadır, 
koordinasyon toplantıları yapılmamakta, bin-
netice gerek Yüksek Murakabe Kurulunun 
ve gerekse komisyonların ve 1965 senesinde 
yapılan müzakerelerde de Parlâmentonun gö
rüşleri belli olduğuna göre bunlar tatbik edil
memektedir, buyurdular. Ve bu yönden Hükü
mete tenkidler ve tarizlerde bulundular. 

Haddizatında mesele şu; gerek Yüksek Mu
rakabe Heyetinin, gerekse Karma Komisyonun 
ve parlömamterlerimizin yapmış oldukları ten-
kid ve temennilerde hakikaten konuşmamın 
başında da ifade ettiğim şekilde görüşlerimize 
uygun olanlar, bünyede faydalı olduklarına 
inandıklarımız tatbik sahasına konulmaktadır. 
Ama diyeceksiniz ki, biz bunun tatbikatım gör
müyoruz, neticesini görmüyoruz. Takdir eder
siniz ki, sosyal ve ekonomik hâdiselerde ted
birleri vaz'ettiğiniz takdirde neticesini derhal 
almanız mümkün değildir. Bu, bizatihi sosyal 
ve ekonomik hâdiselerin bünyesinde mündemiç 
olan bir husustur. Başınız ağrır bir aspirin alır
sınız 10 dakika sonra, yarım saat sonra geçer; 
ama, sosyal bünyede meydana gelen bir rahat
sızlığın teşhisi kolaydır, tedbirlerini alırsınız; 
ama, neticesini derhal istihsal etmeniz, bu hâ
diselerin mahiyeti ve bünyesi itibariyle derhal 
olmadığı bir gerçektir. Yalnız şunu ifade ede
yim, gerekli tavsiyeler ve temenniler Hükümet 
tarafından gerektiği şekilde takibolunmakta-
dır. Bu hususta geçen defaM müzakerelerle 
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ilgili olarak Sayın Başbakan imzası ile bakan
lıklara vaki tamimi okumuş idim, şimdi sade
ce tarihini vermekle yetineceğim. 11 . 4 . 1967 
tarihli tamimdir, bu. Mealini geçen defa yük
sek huzurlarınızda arz etmiştim. 

Düzenleme Komisyonunun çalışmalarına 
gelince; haddizatında 440 sayılı Kanuna göre 
bir düzenleme komisyonu kurulacaktır. Bu ku
rulmuştur, iki sene müddetlidir, iki sene müdde
ti içerisinde kendisine tevdi edilen vazifeyi biti-
rememiş, yine kanuna göre iki sene daha süresi 
uzatılmıştır. Geçen defa da beyan ettiğim şekil
de 1968 senesinin başlarında, Mayıs ayı içerisin
de zannediyorum, bu, hazrilıklarını ikmal etmiş 
ve raporlarını vererek dağılmıştır, süresi de 
bitmiştir. O zaman da ifade ettiğim gibi, plân
lı ekonomi, plânlı kalkınma devresinde Kamu 
iktisadi Teşebbüslerinin Plânlama Dairesi ile ir
tibatlarının aşikâr olduğu bir gerçek. Bu sebep
le bunların, bu arkadaşlarımızın hazırlamış ol
dukları raporlar halen ilgili mercilerde, başta 
Plânlama olmak üzere tetkik edilmektedir ve ne
ticesine göre de tabiî ki, tatbik edilecektir. 

Bu meyanda şunu da söyliyeyim, bu arkadaş
larımız, rakam hatırımda yanlış kalmadı ise, 
evet, 29 kuruluşun teşkilât kanununu hazırla
mışlardır. Bu kanunlardan bir kısmı Parlâmen
toya sevk edilmiş, bir kısmı da halen ilgili kade
melerde incelenmektedir. Bunların da neticele
ri alındığı takdirde tabiî ki, Parlâmentoya sevk 
olunacaktır. 

Bir nokta da şu; 440 sayılı Kanunun geçici 
3 ncü maddesindeki şirketlerin tasfiyesi ile il
gili tenkidler. 3 sene geçmiştir, bu süre doldu
ğuna göre bu şirketler niye tasfiye edilmemiş
tir? Şeklinde bir sual vâki oldu. 

Haddizatında bu üç senelik süre takdir ede
ceğiniz veçhile Düzenleme Komisyonu için veril
miş olan iki senelik süre ile ilgilidir. O zaman 
tahmin edilmişti M, Düzenleme Komisyonu ha
zırlıklarını iki sene içerisinde ikmal edecek, ora
dan alınan neticeye göre de üç sene içerisinde 
bu tasfiye muamelesine girişilecektir. 

Biraz evvel de ifade ettiğim gibi, Düzenleme 
Komisyonunun çalışmaları iki sene değil, dört 
sene sonunda ancak bitebilmiş ve biraz evvel yi
ne söylediğim gibi, hazırlamış olduğu raporlar 
Plânlamaya verilmiştir. Binnetice, üç senelik 
süre işlemez hale gelmiş bulunmaktadır. Bu da, 

kanunun bünyesinde mevcut bir husustan neşet 
etmektedir. 

Yeniden Düzenleme Komisyonunun çalışmala
rını biraz evvel ifade ettim. 

Sayın Melen de konuşmalarında Yüksek Mu
rakabe Kurulunun temennileri ciddiyetle taki-
bedilmemektedir, buyurdular. 

Biraz evvel ifade ettiğim gibi, hakikaten 
bunlar ciddiyetle takibedilmekte, basta Sayın 
Başbakan olmak üzere Bakan arkadaşlarımız bu 
temennilerle yakından ilgilenmektedirler. An
cak, tedbirleri vaz'ediniz, tatbik ediniz. Biraz ev
vel ifade ettiğim gibi, derhal neticesinin alınma
sı bünyesi icabı mümkün olmamaktadır. Ama, 
yakinen takibedilmektedir. Arkadaşlarımın müs
terih olmalarım rica ediyorum. 

Sayın Melen arkadaşımız umumi rapor ve
rilmesinden bahsettiler. 

Yüksek Denetleme Kurulu 1967 yılından iti
baren mücmel ve umumi bir rapor tanzimi yo
luna gitmektedir. Kuruluşların raporları son yıl
larda, çok fazla adedde, ilgililere gönderilmek
tedir. Muhtevaları üzerinde durulmakta ve ba
kanlıklarca da takibi yapılmaktadır. 

Sayın arkadaşımın tedbirler mevzuunda 6 ve 
9 numaralı tedbirlere itirazı var. 

Mümkündür, çünkü bu tedbirler 440 ve 468 
sayılı kanunlarla ilgili temennilerdir. Bu kanun
lar da muhterem arkadaşımın Maliye Bakanlığı 
zamanında çıktığına göre bunu görmemek lâzım-
gelmektedir. 

FERİD MELEN (Van) — Komisyonun te
mennisinden bahsettim. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Devamla) — Hayır, Komisyonun te
mennisine zatıâliniz iştirak etmiyorsunuz. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım. 
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-

TÜOĞLU (Devamla) — Komisyonun temennisi 
de 440 ve 468 sayılı kanunlarla ilgili, bir şey 
söylediğimiz yok. 

FERİD MELEN (Van) — Bu kanunlar tat
bik edildikçe bu noksanları göreceğiz ve düzel
teceğiz, dedim. 

BAŞKAN — Sayın Melen, lütfen. Devam 
ediniz Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Devamla) — Sayın arkadaşlarım 
partizanlığa misal verirken umum müdürlerin 
değişmesinden filân bahsettiler, 
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Geçen defa söyledim, konuşmamın başında, 

1960 - al964 yılları arasında, dedim; vekil ve 
asıl olarak bilfarz bir kurulukta bu müddet için
de beş defa değişme yapılmıştır. Eğer bu değiş
meler bir partizanlık örneğini teşkil ediyorsa, 
bizim zamanımızda böyle bir şey yapılmadı. 
Yani her dört sene bir umum müdürlük veya 
vekâleten vazife gören bir teşekkülün başın
daki arkadaşımız dört senede beş defa değiş
tiriliyor. Yani seneye bir defa dahi gelmiyor. 
Bu partizanlık olmuyor, siz işlerin daha iyi 
işlemesi, daha kârlı duruma geçmesi için bir 
gayretin içine giriyorsunuz bu partizanlığa mi
sal oluyor ve yaptığınız tasarrufların ifadesi 
de gerek bilançolarda, gerek yatırımların ta
hakkukunda ortaya çıkıyor. 

Benim muhterem arkadaşlarımdan son ricam 
şu olacak. Tabiî ki iktidarı tenkid edeceğiz, ta
biî ki hoş görmediğimiz, kendi politik görüş
lerimize uygun olmıyan hususları ifade ede
ceğiz. Ancak, bunları dile getirirken, eğer 
müşterek bazları bulabilirsek, müşterek nok
talarda, müşterek kriterlere meseleyi irca ede
bilirsek, zannediyorum buradaki müzakere
lerden alacağımız sonuçlar, o nisbette yapıcı ve 
faydalı olacaktır. 

Yüce Senatoyu saygı ile selâmlarım. (Sağ
dan alkışlar) 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Efen
dim Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bekata. Sayın 
Bekata saat birde bitireceğiz. 

O. H. P. GRUPU ADINA HIFZt OĞUZ BE
KATA (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım, 
vakit az olduğu için teksif ederek konuşaca
ğım. 

Sayın Müftüoğlu arkadaşımızın, Hükümet 
adına verdiği cevapları hepiniz gibi dikkatle 
dinledik. Bir bir hepsini cevaplandırmaktan 
çok, sivri noktalan alarak mukabele edece
ğim. Son sözlerinden başlıyayım. Müşterek baz
lar, müşterek noktalara dayanırsak, hükümlere 
daha rahat vannz dediler. Tamam. Benim bü
tün konuşmamda sadece müşterek değil, ka
nunların mesuliyet sahiplerine, emrettiği nok
talara dayanmak suretiyle konuştum. Bu iti
barladır ki, indî hiçbir mütalâaya meydan 
vermeden kanunların emirlerini dile getire

rek, yapılan işleri onlarla karşılaştırdım. Şu 
halde o noktada ben kendilerinin aynı şekilde 
hareket etmelerini rica edeceğim. Hükümet adı
na konuşan arkadaşlanmın bâzılannın dillerin
de, temsil ettiği makamın ağırlığı ile mütena
sip, kelimelerin bulunmadığını görüyorum. Ken
di üslûpları, normal olarak ne olursa olsun, 
Hükümet adına konuşurlarken çok dikkatli 
olmalıdırlar. Şimdi bir sözü söyliyeceğim «Bak
layı ağızmdan çıkardılar». Bu Devlet Bakanı
na yakışmaz. (Adalet Parti sıralarından sen 
halt etmişsin).. (C. H. P. sıralanndan «Terbiye
li olmak lâzım» sesleri)' 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Bekata bâ
zı. şeyleri hiç işitmemezlikten gelmek lâzım. 

O. H. P. GRUPU ADINA HIFZI OĞUZ BE
KATA (Devamla) — Şimdi bir arkadaş bir 
şey söyledi, yakışır demek istiyorlar, kendi
lerinde kaldı öyle ise. Şimdi yakışmaz. Bu 
itibarla, arkadaşlanmız, Hükümet adına konu
şurlarken kendilerine lâzımgelen ağırlığı, dil
lerinde de muhafaza etmelidirler. Bunu da 
arz ettikten sonra, kısa kısa ifade edeyim. Bi
zim C. H. P. olarak dayandığımız bir temel gö
rüş var. Elbetteki grup adına konuşurken, bu 
temel görüşe riayet edeceğiz. Ben ideolojik 
tartışmalan bu kürsüye bu vesile ile getir-
miyelim istedim. Yine de getirmiyorum. Fa
kat dedik ki, o gün Kamu iktisadi Teşebbüsle
rinin kuruluşu C. H. P. nin devletçilik prensi
bi ile, devletçilik uygulaması ile başlar ve bu
gün çeşitli hükümetlerin inzimam eden gay
retleri ile de şu neticeye vanlmıştır dedim. Bu
nun üzerinde bir tartışma açılması mümkün 
değildir. Üstelik bir noktayı da belirttik. Dev
letin müdahalesi olmasa idi, devletin öncülü
ğü olmasa idi, devletin sanayi sahada bu ön
cülüğü ile açılmış birer okul halindeki fabri-
kadar sanayi teşebbüsleri olması idi, özel sektö
rün bu faydada gelişmesine de imkân yoktu, 
kısmını açıklamak istedik. 

Şimdi, bu kısımlarda geçtikten sonra, kısa 
olacağı için arkadaşımızın belirttiği iki nokta
yı ifade edeceğim. Sayın Müftüoğlu arkadaşı
mız, genç bir arkadaşımızdır, çok değerli va
sıflan var, mısır koçanı, yani toprak mahsûl
leri vergisine kadar gidersek, eğer o zama
nın şartlan içinde o tasarruflar yapılmasa idi 
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Sayın Müftüoğlu'nun müstakil Türk toprakları 
üzerindeki Büyük Millet Meclisi kürsüsünde 
konuşması imkânı hâsıl olmıyacaktı. Bu ka
dar büyük bir neticenin istihsali için vaktiy
le bir Hükümet tasarrufunun bu anda tenkidi, 
bizatihi kendi varlığının ikan tarzında olur. 
Onun için böyle hâdiseleri bu kürsüye getirme-
yiniz. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜFTÜ-
OĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Ben getir-
medim, lâf attılar. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Şim
di muhterem arkadaşlarım, benim baz diye 
koyduğum noktalardan iki tanesi itiraf edil
miştir, o halde o itiraf edilen nokta üzerinde. 
Diyorlar M, çimento sanayiinde özel sektörün 
maliyeti ucuzdur, Devlet sektöründe maliyet 
pahalıdır, yüksektir. Biz diyor, bir fiyat tâyin 
ettik, bu fiyattan özel sektör daha çok kaza
nırsa, kamu sektörüde daha az kazanırsa ne 
yapalım diyor. Ha., diyoruz M, biz arkadaşla
rım, kamu sektörü ile özel sektörün maliyeti
ne göre bir fiyat tesbit ederken, bu unsur, şu 
neticeyi veriyor. Faraza özel sektör 95 lira to
nunda kâr ediyor, kamu sektörü 63 lira. Neye 
nazaran tesbit edilmiş, kamu sektörünün ma
liyetine göre. Aradaki 32 liralık fark, özel sek
törün maliyeti üzerine normal meşru kâr ola
rak ilâve eden kısmın ötesinde, devlet sektö
rüne göre hesabedilmiş açıktan para vermek 
demektir, işte onun çaresini şu anda ben de
ğdi, bütün bu etütleri yapan Devlet adına ida
rede bulunanlar Hükümetler düşünür. Ama 
açıktan bu çimento sanayinin özel sektörüne, 
ben devlet sektörünün maliyeti budur diye 
açıktan ton başına 32 lira havadan parayı, hak
sız verdiğimizi kabul etmek lâzımdır. Şimdi 
bunu da böylece ifade ettikten sonra, sorunlar 
ve kanunlarla ilgili, iki cümlelik ifadem var. 
Sayın Devlet Bakanı arkadaşımız, kanunlara 
dayalı görüşmelerimin her hangi bir ciddî ce
vabını veremediler, veremezlerde. Çünkü ben şu
nu söyledim. 440 sayılı Kanunun geçici, 1 nci, 
2 nci, 3 ncü, 4 ncü, 5 nci, 6 ncı ve 7 nci madde
leri Hükümete şu, şu şu vazifeleri, şu şu süre
leri tesbit etmek suretiyle vermiştir. Bunları 
niçin yapmadılar. Bunun cevabı yoktur, tşte 
zaten Yüksek Senatoda tesbit etmek istediğim 

büyük konu da budur. Bu da tesbit edilmiş 
oluyor. Efendim yapacaktık, edecektik kısmı.. 
hayır. Kanun tesbit etmiş altı ay zarfında şu
nu yapacaksın, iki sene zarfında bunu yapacak
sın, üç sene zarfında bunu yapacaksın, bu mü
esseseleri kurtaracaksın diyor. Hiç birisini yap
mamış, cevapta yoktur. Bitti. İkinci kısımda 
açıktır, ne komisyon cevap verebildi, ne Sa
yın Devlet Bakanı, iktisadi Devlet Teşebbüs
lerinin şu şu sorunları vardır diye, tekrar et
miyorum, sıraladım. Bunlara karşı hangi ted
birler alınmıştır. Cevapsız kalmıştır. Tamam. 
Bizim konuşmalarımızın maksadı hâsılolmuş-
tuı*. 

Şimdi son olarak partizanlık kısmına da do
kunayım. Ben polemik yapmak istemediğim 
için dilimi son derecede ölçülü ve dikkatli ola
rak kullanırım. Bizzat Sayın Müftüoğlu'nun par
tizanlık konusunda alınmasını tabiî telâkki 
ederim. Niçin? Sebebi, Ereğli Kömür İşletme
lerinde bir kaç sene önceki işçi sayısı 35 - 40 000 
civarında idi bugün 50 bini geçmiştir, ihtiyaç 
mı olduğu için alınmıştır? Hayır, Kömür hav
zasının gerektirdiği bünye bunu icabettiriyor da 
10 000 fazla işçi, 15 000 fazla işçi bunun için 
mi alınmıştır. Hayır. Şunun için alınmıştır : 
Havzanın ihtiyacı yoktur, bu raporlarla sabittir. 
Bunların bir çoklarının toprak altında işi yok
tur, bu fennen sabittir. Fakat, Devlet parasın
dan 10-15 000 kişiye yüz milyonlarca lira, ça
lışmadığı, işi olmadığı, gizli işsizliğin birer nu
munesi olarak kaldıkları halde para verilmekte
dir. Nerede? Sayın Müftüoğlu'nun intihap daire
sinde. Daha büyük partizanlık örneğine lüzum 
yoktur. Sayın senatörleri saygı ile selâmlarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın ücuzal, 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, 14 günden beri de
vam eden yüklü çalışmaların sonunda bütün 
arzum şu idi : Anayasanın 127 nci maddesinin 
son fıkrası hükmünü yerine getiren, getirmek
te gayreti bulunan bütün arkadaşlara teşek
kür etmek. Çünkü, Türk Milletinin bütün fa
kirliğine, bütün yoksulluğuna rağmen imkânı 
nisbetinde aynlan servetleriyle bugün büyük 
teşebbüslerin, teşekküllerin hesabının bitimi 
ânı idi. Ama, her nedense C. H. P. Grupuna 
mensubolan arkadaşlar her zamanki gibi, bu 
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görüşmelerde de hepimizin şahit olduğu gibi 
birtakım hesapların içerisine girdiler. Hesap
lar şu : Evvelâ A. P. iktidarı ile Anayasanın 
kurmuş olduğu müesseseleri, kanunların kur
muş olduğu müesseseleri karşı karşıya getir
mek. Böyle şey yok arkadaşlar. C. H. P. eğer 
siyanet meleği rolüne girmek istiyorsa lütfen 
Anayasanın ve kanunların kurduğu müessese
lere kanat germesin. Bu müesseseler Türk Mil
letinin malıdır. Ama, bu müesseselerin hesabı
nın görülmesi anında A. P. iktidarının kusur
ları varsa, lütfen onları mücerret kelimelerle 
değil, işte 14 günden beri devam eden kâr -
zarar ve bilanço hesaplan birer aynadır bura
da; onun üstünde durmak lâzım. Bu müessese
lerin hizmetleri varsa takdirini, bilançolarının 
üzerinde eksiklikleri varsa yine bu bilanço ve 
kâr - zarar hesaplarının üzerinde durarak ifa
de etmek lâzım. 

Bundan evvelki konuşmamda da arz ettim. 
Neden C. H. P. ben kurdum kamu iktisadi te
şebbüslerini, diye sahip çıkar? Sevgili arka
daşlarım hepimizin yaşı müsait. 0. H. P. ikti
darı elinde bulundurup bu müesseseleri kur
duğu gün, Türkiye'de kendisinden başka parti 
var mı idi? E... başka partilerin, yahut muhale
fet partilerinin bulunmadığı bir devirde Türk 
Milletinin iktidarını elinde bulunduran parti, 
Türk Milletine hizmet edeceğim diye bir teşeb
büsü yapmışsa, 30 yıl sonra kalkıp bunu ben 
kurdum, ben yaptım demeye, buradan kendisi
ne bir pay çıkarmaya da hakkı yoktur. Eğer 
ben kurdum diye Anonim şirketlerde olduğu 
gibi kurucu hisse senedi varsa, zararlarına da 
lütfen ortak olsunlar. (Gülüşmeler) C. H. P. 
nin görüşü ile A. P. sinin görüşü arasında el
bet fark olacak. Siz ne kadar Anayasanın ışı
ğı altında iktisadi devlet teşebbüsleri şudur; 
budur diye konuşma yapsanız da, yapmasanız 
da sizin bugün benimsediğiniz ortanın solu sis
temi sizi devamlı surette devletçiliğe götüre
cektir. Ama, benim iktidarımın inanışı şudur 
ki; Anayasanın getirdiği karma ekonomi sis
temi içerisinde milletin, yani özel sektörün ya-
pamıyacağı işleri devletin gücü ile harekete ge
tirmek Türk Milletinin menfaatinedir. Buna de
vam edilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, geliyorlar buraya, 
ya, efendim stoklar fazla imiş. Evet, stokların 

fazlalığı bu teşekküllerin bünyesinde bir malî 
güçlük doğurur ama, ben açıkça ifade edeyim 
ki stokların fazlalığı Allaha çok şükür Türk 
Milletine nüfus kâğıdındaki damgaları yaratma
yı da artık önlemektedir. Yani artık damga ba
sılmıyor, şeker aldın, bez aldın, basma aldın, 
gaz aldın diye de Türk Milletinin nüfus kâğıdı
na damga basılmıyor. Allaha çok şükür, 325 000 
vatandaşımız bu müesseseden rızkını kazanmak
tadır. İmkânımız olsa 625 000 kişiye çıkaralım, 
bünyesinin müsaade ettiği nisbette. Buraya ge
lirsiniz, 40 000 di de, 50 000 e çıktı Seka'i çık
tı, İstihsali ne? Onun miktarını söylemezsiniz. 
Plândaki yeri ne istihsalin? Onu söylemezsiniz. 
Falan, filân arkadaşın hatırı için, sormuşlar, 
«Âlemi nasıl bilirsin? Kendim gibi» demiş, Si
zin 40 yıldan beri tutumunuz nedir ve kamu 
teşebbüslerini ne şekilde idare ettiğinizi biliyo
ruz. Biz her zaman rahmetle anıyoruz Büyük 
Atatürk'ü, her tuttuğu işi bu milletin menfa
atine yapmıştır. Ona olan bütün saygımızı bu 
teşekküllerde de muhafaza ediyoruz. Ama, kal-
kıpta sen falan işi de, filân işi de devlet yapsın 
dersem, millet ne iş yapacak aziz arkadaşlarım? 

BAŞKAN — Görüşme müddeti bitmiştir Sa
yın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Başka
nım, programlara, tüzüklere ve alman kararla
ra A. P. nin bir üyesi olarak saygılıyım, sözümü 
burada keserken hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı siz de sözü
nüzden rica edeceğim vazgeçin de görüşme
leri burada bitirelim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Çok 
kısa olmak üzere söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim tekrar görüşmelere 
devam etmek lâzım. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Çok 
kısa. 

BAŞKAN — Bir dakikayı geçmemek üzere. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan müddet bitti diye benim sözümü kesti
niz, bitmiştir artık. 

BAŞKAN — Yok o zaman Yüksek Heyet
ten izin almam lâzım. Biz başka bir tatbi
kat yapmıyoruz. Sizin görüşmeniz saat 13,00 
ü bulduğu için Umumi Heyetin kararına 
bağlıdır, devam bakımından. O bakımdan 
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imkânsız hale gelmiştir. Yani, bir oylamaya 
gitmeden rica edeyim siz... 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, müzakerelerin saat 13,00 te bitirile
ceği hakkında Umumi Heyetten bir karar 
alınmış değildir. 

BAŞKAN — Var, program böyledir. Sa
yın Sarlıcalı birleşimlerin saat 10,00 dan 
başlayıp 13,00 te bitmesi saat 14,30 da başla
yıp 19,00 a kadar devamı hususu görüşmeler
den önce Başkanlık Divanı kararı ile Umumi 
Heyete gelmiş; umumi heyetin karan ile tesbit 
edilmiştir. Sadece bir güne ait değil, bütün Ka
mu İktisadî teşebbüslerinin programları deva
mı müddetince bu husus oylanmış ve kabul 
edilmiştir. Bu sebeple bugüne de şâmildir. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) - Sayın 
Başkan, dikkat etmişseniz ben oturumun saat 
13.00 de bitirilmesi mecburiyetinden bahsetme
dim, bütün tüm îktisadi Devlet Teşekkülleri 
murakabesinin Çarşamba günü saat 13.00 de 
bitirilmesi istikametinde alınmış bir karar yok
tur. Ben bunu ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Doğru orada haklısınız. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) - İmkân 

olurda bana beş dakika söz vermek kabilse ko
nuşmamı yapmak istiyorum. Aksi takdirde ko
nuşmamdan vazgeçmiş değilim, esasen bir kifa
yeti müzakere takriri yoktur. Tekrar saat 14.30 
da toplanmak icabedecektir. 

BAŞKAN — Sarlıcalı'nın bir yönde hakkı 
vardır, bu da yeterlik önergesi verilmediği için 
konuşma hakkı mahfuzdur. Ben Sayın Ucuzal'a 
saat 13,00 e geldiği için görüşmelerin yapılma 
saatinin bitmesini hatırlattım. Yoksa, görüşme
lerin bittiğini değildir. Sayın Sarlıcalı'nın ko
nuşmasına değin, bugünkü birleşimin devamını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... (A. P. 
sıralarından ne kadar müddetle sesleri). Kısa 
bir müddet konuşması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Buyurun Sayın Sarlıcalı. Sayın Sar
lıcalı rica edeceğim, yeni bir görüşmeye, yeni 
hir tartışmaya meydan vermiyecek soğukkanlı
lıkla bir konuşma yapmanızı rica edeceğim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler, müsamahanızı 
suiistmal etmiyeceğim. Aslında ben Senatomuz
da 14 günden beri devam eden bu müzakerelerin 

çok daha nezih bir tarzda kapanması taraftarı 
idim. Fakat maatteessüf benden önce söz alan 
sayın arkadaşım bu esaslı ve verimlli çalışmala
rın üzerine gölge düşürecek tarzda konuştuğu 
için ben de ondan sonra konuşmak mecburiyeti
ni hissettim. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin şevki idare
si hakkında elbette Adalet Partisi ile Cumhuri
yet Halk Partisi arasında bir görüş farkı ola
caktır. Parlâmentoya gelen her meselede, her 
parti grupu her senatör ve milletvekili şüphesiz 
değişik görüşleri taşır ve taşımaktadır. Enine 
boyuna burada müzakeresini yaptığımız ve ikti
dara mensup arkadaşlarımızın dahi Başbakanlık 
Murakabe Heyeti raporflanna da istinadederek 
serd ettikleri mütalâalarda bu kuruluşların ba-
zan eksik ve noksan çalıştıklannı ifade etmişler
dir. Cumhuriyet Halk Partisi Grupuna mensup 
arkadaşlar da aynı heyecandan ve memleket se-
verlik noktasından hareket etmişler ve fikirleri
ni beyan etmişlerdir. Bütün bunlan bir tarafa 
bırakarak C. H. P. nin eski devrini şu sırada 
mevzuübahsetmek ve meseleyi nüfus kâğıtlann-
daki damgalara kadar götürmenin hiçbir mânası 
olmamak lâzımdır. 

Mesele buraya geldiği takdirde C. H. P. Gru-
punun da söyliyeceği pek çok söz vardır. Onun 
için C. H. P. sözcüleri tarafından ifade edilen 
mütalâalar Kamu îktisadi Teşebbüslerinin daha 
verimli çalışmalan arzusundan ileri gelmekte
dir. 

Vatanperverlik konusunda bir kere herkesin 
aynı seviyede yürüdüğünü önce kabul etmeniz 
icabeder. Bir kuruluşun iyi veya kötü idaresi 
elbette Senato kürsüsünde münakaşa edilebilir. 
C. H. P. olarak tarihî gerçekleri inkâr etmeye 
ne lüzum var. Tek parti devrinde kurulmuş, bu
güne kadar götürülmüş bu kuruluşların C. H. 
P. nin prensiplerine ve programına uygun ola
rak devamını talebedebiliriz. Adalet Partisi bun-
lann devamında fayda mülâhaza etmez, bunlaıı 
Özel sektöre veya halka açık şirketlere devret
mek iddiasında bulunabilir, programı böyledir, 
Hükümet beyannamesi böyledir. Bu bir görüş
tür, haklı veya haksız tarafını münakaşa ede
riz, Ama, sırf bu noktalan ifade ediyoruz diye 
C. H. P. ni, Anayasaya kuruluşlariyle karşı kar
şıya getirmeye çalışan bir müessese olaraktan 
tanıtmaya imkân vermez. Anayasa kuruluşlan-
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nın C. H. P. nin himayesine ihtiyacı yoktur. Bu 
bir. Bunu böylece kabul edelim ve Anayasanın 
kabulü için bütün gücü ile çalışmış olan bir si
yasi teşekkülü Anayasaya karşı göstermiyelim. 
Anayasayı tahrif ettiği iddiasında bulunmıya-
lım. Aksi takdirde çelişmezliğe düşmüş oluruz. 
Ben bunları ifade etmek için huzurunuzu işgal 
ettim, teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonu raporu üzerinde görüşmeler 
14 gün sürece devam etmiş ve bitmiştir. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
çalışmalarına 1 Kasım 1968 gününe kadar ara 
verilmesine dair önerge. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nu raporunun görüşülmesinden sonra, 

1. Gündemde görüşülecek bir şey olmadı
ğından, 

2. 24 . 10 .1968 tarihinde de bir sonraki bir
leşim bulunduğundan, 

• • 

Cumhuriyet Senatosunda Karma Komisyon 
raporu ve raporlarla ilişik Alt Komisyon rapor
ları Yüksek Denetleme Heyetinin görüş temen
nileri Yüksek Heyet tarafından uzun uzun görü
şülmüş ve bilgilere sunulmuş. Kanun gereğin
ce bir kısmı tasviplerinize, bir kısmı bilgilerini
ze sunulan netice hesap ve bilançolar da sonuç
lara bağlanmış bulunmaktadır. Bu sebeple Ka
mu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu ra
por üzerindeki görüşmeler şu anda bitmiş bulun
maktadır. Gündemde görüşülecek başka bir 
şey yoktur. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

3. 24 . 10 . 1968 tarihinden itibaren ara ve
rilerek 1 . 11 . 1968 Cuma günü toplanılmasını 
saygı ile teklif ederiz. 

C. H. P. A. P. 
Grup Başkanvekili Grup Başkanı 
Hıfzı Oğuz Bekata Şeref Kayalar 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... öner
ge kabul edilmiştir. 1 Kasım 1968 Cuma günü 
saat 15,00 te toplanmak üzere birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 13,08 

• M M I * 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

76 NCI BİRLEŞİM 

23 . 10 . 1968 Çarşamba 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

II I 
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 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
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 


