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1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonunun 12 . 5 . 19G4 tarih ve 488 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince 
hazırladığı Kamu İktisadi Teşebbüsleri-

Sayfa 
nin denetimi sonuçları hakkındaki ra
porlara dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Kamu İktisadi Te
şebbüsleri Karma Komisyonu raporu. 
(3/165) (S. Sayısı : 18 e 1, 2, 3, 4 ve 
'5 nci ek) 

B) Türkiye Demir ve Çelik işletme
leri 

575 

575 

C) MakLna ve Kimya Endüstrisi Ku
rumu 575:603 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

BİRİNCİ OTURUM 
İsimler okunmak suretiyle yapılan yoklama 

sonucunda çoğunluk bulunmadığı anlatıldığın
dan birleşime bir saat ara verildi. 

İKİNCİ OTURUM 

. Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi iş
leminin T. B. M. M. Kamu iktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonu raporlarının görüşülmesin
den sonra yapılması kabul edildi. 
• Raporun Sümerbank, buna bağlı müesseseler 

ve iştirakleri kısmı üzerinde bir süre görüşül
dü. 

Saat 14.30 da toplanılmak üzere oturuma ara 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ankara 
Ahmet Bilgin Ali Rıza Çetiner 

Kâtip 
Denizli 

Fuat Avcı 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Sümerbank, buna bağlı müesseseler ve işti

rakleri kıamı üzerindeki görülmeler tamamlana
rak bilançolarla notioe hesapları kabul ve İda
re kurulları ibra olundu. 

A. P. ve C. H. P. Grup Başkanvekillerinin, 
Genel Kurul çalışmalarının her gün saat 
14,00 - 20,00 arasında yapılmasına dair verdik
leri önerge kabul edildi. 

28 . 1 . 1987 Cumartesi g'âııü. saat 14,00 te 
toplanılmak üzere birleşime 17,45 te son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Anıkara 

Ali Rıza Çei 

Kâtip 
Denizli 

Fuat Avcı 

liner 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 

hakkında Kanuna ek kanun tasarısı (1/316) 
(İçişleri ve Plân komisyonlarına) 

2. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3356 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlü
ğü kısmına kadrolar ilâvesi hakkında kanun 
tasarısı (1/317) (İçişleri ve Plân komisyonları
na) 

3. — Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında 5 . 6 . 1933 tarihli ve 2996 sayılı Ka
nuna ek kanım tasarısı (1/318.) (Maliye ve Plân 
komisyonlarına) 

4. — Makinalardan korunma ile ilgili 119 
sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin'onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı (1/319) (Dışişleri ve Çalışma komisyon
larına) 

5. — Ziraat Bankası kuruluş kanunu tasa
rısı (1/320) (Tarım, Maliye, Ticaret. Adalet ve 
Plân komisyonlarına) 

Teklifler . 
6. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 

Hasan Âli Türker'in, Tarım Bakanlığı Teşkilâ
tında çalışan veteriner hekimlere ödenek veril
mesine dair kanun teklifi (2/434) (Tarım ve 
Plân komisyonlarına) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Celâl Ertuğ'un, 440 sayılı İktisadi Devlet Te
şekkülleriyle müesseseleri ve iştirakleri hakkın
daki Kanunun 32 nei maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi (2/435) (Maliye 
ve Plân komisyonlarına) 

8. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Boz'un, 
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 130 ncu 
maddesinin tadili ve bu kanuna muvakkat bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi 
(2/433) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

Tezkere 
9. — Ege Üniversitesinin 1964 bütçe yılı 

Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlık tezkeresi 
(3/584) (Sayıştay Komisyonuna) 

« « • » • 

574 
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B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 

KATİPLER : Ali Rıza Çetiner (Ankara), Fuat Avcı (Denizli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 39 ncu Birle
şimini açıyorum. 

Gerekli çoğunluğumuz yoktur. Saat 15,00 te 

tekrar toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saat: 14,05 

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili tsmail Arar 

KATtPLER : Ali Rıza Çetiner (Ankara), Fuat Avcı (Denizli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 39 ncu Birleşiminin 2 nci oturumunu açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, sayın üyelerin lütfen beyaz kabul 
düğmelerine basmalarını rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsler? Karma Komisyonunun 
12 5.1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin denetimi sonuçları hakkında
ki raporlara dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Kamu İktisadi Teşebbüs
leri Karma Komisyonu raporu. (3/165) (S'. Sa
yısı : 18 e 1, 2, 3, 4, ve 5 nci ek) 

B) Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri 

C) Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 

BAŞKAN — Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri, 

Divriği Madenleri Müessesesi ve 

Demir ve Çelik İşletmelerinin iştirakinin bu
lunduğu tasfiye halindeki Maden Hurdacılığı 
Türk Anonim Şirketinin hesapları ve bununla 
ilgili raporun tümü üzerinde şahıslan adına 
söz almış olan sayın arkadaşlarımızın isimlerini 
arz ediyorum : 

Abdülbâri Akdoğan, Muslihiddin Gürer, Re
şat özarda, Sadi Binay, Yaşar Akal, Kemal 
Palaoğlu. 

Söz sırası Sayın Abdülbâri Akdoğan'mdır; 
buyurun efendim. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Cumhuriyet devrinde Türkiye'de diğer inkı
lâp ve gelişmelere paralel olarak demir ve çelik 

— 575 — 
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ele alınmış; 1930 dan sonra ilk olarak Kırıkkale I 
Fabrikası kurulmuştur. Ancak çelik sanayii 
çok pahalı ve işletme tekniği yönünden özel ih
tisasları icabettirdiğinden süratle inkişaf ede
memiştir. Böylece uzun zaman memleketimizin 
muhtacolduğu her nevi demir ve çelik malzemesi 
dışardan ithal edilmiştir. Demir cevheri ve ma
den kömüründen başlıyarak, nihai madde ma
mullerinin istihsaline kadar bilûmum izabe ve 
işletme tesislerini içerisine alan Demir ve Çe
lik Sanayiinin ilk temeli 3 Nisan 1937 yılında 
Karabük'te Sümerbank tarafından atılmıştır. 
Karabük işletmesi bilâhara 6559 sayılı Kanun- I 
la 1955 yılında müstakil bir umum müdürlük 
haline ."•el m istir. Bu umum müdürlüce Divriği 
Domir Madenleri Müessesesi de bağlanmış bu
lunmaktadır. 1939 yılından beri faaliyetine de
vam eden. Karabük Demir ve Çelik Fabrikası
nın ikinci yüksek fırını 1952 yılında ateşlen
miş ve ham demir kapasitesi bir misli artml-
imstır. İsi etmelere ikinci bir kok fabrikası da I 
1952 vıbnda yapılmıştır. 1953 yılında modern I 
bir S'ntcr tesisi ile 1954 te ise modern bir pik I 
savurma boru. fabrikası ilâve edilmiştir. Karabük 
Demir ve Çelik Fabrikası tevsiattan evvelki ve I 
tevrvattan sonraki her sahasında bir hayli ta- I 
dil ât ve ıslâhata tabi tutulduktan sonra 1957 
yılından itibaren tahakkuk safhasına konmuş
tur. I 

Simd' Karabük Fabrikasından istihsal edi
len mn^vıiio-e bir göz atalım. I 

1. Kok fabrikaları ve tâli istihsal tesisleri 
970 b'n ton kok, 

2. Kırma, eleme ve sinter tesisleri 700 bin 
ton sinter, I 

3. Yüksek fırınlarda 600 bin ton ham demir, 
'. 4. Holikhauede 600 bin ton çelik, 
• 5. Haddehanelerde 480 bin ton hadde ma
mulleri, I 
olarak istihsallerini yapmaktalar. Karabük fab
rikalarının tevsiatma muvazi olarak Divriği De- I 
mir-Madenleri İsletmesi de yıllık istihsalini 500 
bin ton demir cevherinden 1 milyon 200 bin 
tona çıkarmaktadır. 

Son seneler itibariyle istihlâk durumumuzu I 
bir grafik altında incelediğimiz zaman istihsal I 
eğrimizin yanında dik bir parabol halinde hız
la yükseldiğini görürüz. İstihsal cinslerini na- I 
zan itibara almaksızın, sadece Türkiye'nin is- | 

tihsal ve istihlâk miktarlarını dünyadaki diğer 
tipik memleketlerle mukayese edecek olursak; 
bu sahada çok geride olduğumuz derhal mey
dana çıkar. Türkiye'de demir ve çelik istihlâ
kinin en fazla olduğu 1953 yılında nüfus ba
şına isabet eden miktar 20 Kg. kadardı. Bu
na mukabil sadece nüfus başına 7 Kg. kadar kıs
mı Türkiye'de istihsal edilmiştir. İstihsal duru
mumuzu diğer devletlerle mukayese ettiğimiz
de, Ereğli Demir ve Çelik Tesisleri kurulmaz
dan evvelki durum şöyle idi; 

1. Türkiye'de nüfus basma 8 Kg., 
2. Avrupa ileri memleketler ortalaması 200 

Kg., 
3. A.B. Devletlerinde nüfus basma 600 Kg., 
4. Dünya ortalama değeri, de 90 Kg. dır. 
Ereğli Demir ve Çelikle birlikte randımanlı 

çalışıldığı takdirde Türkiye'deki ortalama 30 Kg., 
olacağını dahi nazarı itibara alsak bu sahada ne 
kadar geri kaldığımızı kolayca anlarız. 

Bu.^ün için Türkiye'nin ihtiyacım mamul cins
lerine göre asgari haddiyle bir döküm yaparak 
istihsal durumumuzla mukayesesini yapmaya ça
lışacağım. 

Maımul cinsi : 

Çufbuik ve profil yekunu olaralk Türkiye'nin 
hali hazırdaki ihtiyacı 572 bin ton, 

Piık ve döıkme boru olarak 100 bin ton, 
Yassı maımuller yekûnu olarak 268 hin ton, 
TTmumıi yekûn bir milyon ton civarındadır. 
Yani. hali hazırdaki 1 milyon ton asgari had

di ile • ihtiyacımız olan demir ve çelik mamulleri 
ihtiyacımız 1970 yılında 2 milyon ton olacağını 
hatırdan çıkarmamamız gerekir. Bu ihtiyacımız 
yadında memleketimizde kurmak istediğimiz 
TTT ncü demir çolik fabrikasının kuruluş faktör
lerine değinmek istiyorum. 

I I I ncü demir nelik sanayiinin kapasitesi, ma
mul cinsleri, tesis tipleri ve kuruluş yeri gibi özel
liklerini tesbit edebilmek için bâzı faktörleri tet
kik etmemiz icabeder. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Piyasa durumu, 
Ham maddeler, 
Enerji, 
Nakliye, 
Mevki ve saha, 
Tekniloji durum, 
Ve nihayet işçi durumudur. 
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Biraz evvel piyasa durumunu ve bunun neti
cesi kurulacak tesislerin kapasitesi ile imal edile
cek mamullerin cinslerini izah ettim. Şimdi geri
ye kalan enerji, münakale, mevki, teknolojik me
totlar ve işçi problemi hakkında en isabetli bir 
karara varabilmek için memleketimizin ham mad
de bakımından tetkiki icabotmektedir. Zira, ham 
maddenin kimyasal özellikleri, bulunduğu mevki, 
rezerv ve fiziksel özellikleri, çelik istihsalinde kul
lanılacak metodu, istihsal mevkiini, nakliye ve 
diğer faiktörleri geniş ölçüde tesbit etmektedir. 

Ham maddeler : 
A) Demir cevheri, 
B) Maden kömürü, 
C) Kireç taşı, 
D) Dolomit, manganez gibi nisbeten az-mik

tarda kullanılan yardımcı ham maddelerdir. Bu 
ham maddelerin içerisinde lüzumu yönünden en 
hühimmi demir cevheri okluğuna göre, Türkiye'
de "işlenebilecek demir rezervlerine bir göz ata
lım : 

Cebbar <ocağı Toplam rezervi 

Devriği de rezerv olarak 37 milyon ton 
Büyük Eğmir (Balıkesir) de 17 *» » 
Ayazmant yine (Balıkesir) de 17 » » 
Özkoyuncu (Kayseri) do 7 » » 
Kösilkköprü (Ankara) da 6 » » 
Payas (Hatay) da 2 » » 
Hekimhan (Malarya) da 9 »t » 
* Toplam olarak 90 milyon ton demir cevheri 
rezervimiz var. Buna Bolu, Sakarya ve Batı -
Anadolu civarındaki son araştırmaları da hesa
ba katarsak lehimize olarak vasati bir rakamla 
100 milyon ton demir cevheri rezervimizin oldu
ğunu kabul etsek dahi, kurulacak 3 ncü Demir 
Çel ilk Faibrı'fkasmda ihtiyacımıza cevap verecek 
şekilde çalışacaklarını düşündüğümüzde; yıllık 
demir cevheri ihtiyaçları olan asgari 2,5 milyon 
ton demir cevherine ihtiyacolacağma göre, 1970 
yılında 2 milyon ton ihtiyacımız olan demir çelik 
mamul! enini de hesaba kattığımızda görürüz ki; 
100 milyon ton olarak tesbit ettiğimiz demir cev
heri 1 5 - 2 0 yıl içinde tükenecektir. O zaman da, 
hattâ daha bugünden istihsal ve nakliye zorluk
ları yüzünden, demir cevheri bulamıyan Ereğli 
Demir - Çelik Fabrikası, demir cevherini ithal et
mek zorunda kalacaktır, I I I ncü bir Demir Çelik 
Fabrikasını şimdilik hatırdan çıkaralım. Ama 

memlelsetlmizdeki düşük tenörlü demir cevherle
rini hakiki mânada sondajlarla iyi bir araştırma 
neticesi meydana çıkarmamız kaçınılmaz bir had 
sfhasmda olduğunu bilhassa hatırlatmak isterim. 
Bunun neticesinde düşük tenörlü demir cevher
lerinin rezervleri tesbit edildikçe bunların kon
santreler için hemen konsantre tesislerine yani 
demir cevherlerinin tenorunu yükseltmeye tez el
den gidilmelidir. Zira Amerikalılar dahi düşük 
tenörlü demir cevherlerinin tenorunu yükseltmek 
istedikleri günden itibaren yine aradan 10 sene 
geçmiştir. Bu bakımdan hiç vakit kaybetmeden 
demir - çeliğin sanayideki yerini ve bizim ihti
yacımızı düşünerek demir konsantre tesislerini 
kurmak için çalışmalarımızı yapmak zorunda ol
duğumuzu hatırlatır, saygılarımı sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Efendim, gruplar adına söz 
istenmiştir; arz ediyorum: Adalet Partisi Gru-
pu adma Sayın Kemal Doğan Sungun, Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Tur
gut Göle. 

Buyurun Sayın Kcımal Doğan Sungun. 

A. P. GRUPU ADINA KEMAL DOÜAN 
SUNGUN (Zonguldak) — Sayın Başkan, sa
yın arkadaşlarım; Adalet Partisi Grupu adma 
sizlere Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri, 
Divriği Madenleri Müessesesi, Makina ve Kim
ya Endüstrisi Kurumu, Makina Yedek Parça
ları Türk Anonim Şirketi hakkındaki görüş 
ve mütalâalarımı arz edeceğim. 

Sayın arkadaşlarım; bugünkü medeniyet 
enerji sahasında atom çağma girerken, ta
rihten evvelki çağların demir devri de 5 000 
yıldan beri olanca hıziyle ilerlemekte ve me
deniyetin ölçüsüne kıstas olmakta devam et
mektedir. 

Milletlerin çelik tüketimleri ile millî gelir
leri arasında bir bağlantı kurmak ifcove bir 
grafik çizdiğimiz takdirde görürüz ki ; bu iki 
faktör hemen hemen doğru orantılı olarak art
makta veya azalmaktadır. 19G6 yılında Türki
ye'deki ingot istihsaline göre nüfus bajına dü
şen çelik miktarı takriben 25 Kg. ve millî ge
lir 2 070 Tl. sı plmasına mukabil, bu rakam 
Pakistan'da 8,5 Kg. ve 720 Tl. sı, Hindistan'da 
18 Kg. ve 810 Tl. sı, Yugoslavya'da C0 Kg. ve 
3 800 lira, Fransa'da 400 Kg. ve 1G 200 lira, 
Rusya'da 410 Kg. ve 8 100 lira, Amerika'da 



M. Meclisi B : 39 28 . 1 .1967 O : 2 

600 Kg. ve 29 000 lira, Batı Almanya'da 600 Kg. 
ve 18 000 liradır. 

Devlet Plânlamaya göre, Türkiye'de fert 
başına gayri safi millî hâsıla 1980 yılında 
3 580 Tl. olacak ve çelik tüketimi ise ancak 
44 Kg. a yükselecektir. 

Memleketimizde ilk ve modern entegre bir 
demir - çelik tesisinin temeli malûm olduğu üze
re, 1937 yılında Karabük'te 300 bin ton pik ka
pasiteli olarak atılmış, 1953 yılında bu tesisle
rin 600 bin ton mayi maden kapasitesine çı
karılmak ve diğer alâkalı ünitelerini de ona göre 
ayarlamak üzere büyük çapta tevsiine geçil
miş ve bu projenin 1964 te tamamlanması ön
görülmüştü. 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları İşlet
mesinde müzakereye mevzu 1959 - 1963 ara
sı 5 yılda toplam olarak 2,9 milyon ton kok, 
1,6 milyon ton mayi maden, 1,4 milyon ton çe
lik ingot, 110 bin ton boru ve 98 bin ton sül
fürik asit üretilmiştir. 

İşletme içerisindeki ünitelerin çalışmaları
nı en iyi şekilde aksettirebilecek olan prodük
tivite rakamlarını tetkik edecek olursak: 

Kok fabrikasında: Ocak saati başına istih
sal 1959 da 0,745 e mukabil 1962 de 0,685 e, 
işçi saati başına istihsal 1,884 ten 1,642 ye düş
müş. 

Yüksek fırınlarda; fırın saati başına istihsal 
13,6 dan 13.1 e, işçi saati başına istihsal 0,524 
den 0,498 e düşmüş. 

Çelikhanede: Ocak saati başına istihsal 
10 995 ten 14 900 e yükselmiş, işçi saati başına 
istihsal 0,231 den 0,220 ye dürmüştür. 

Bu fabrikalar için hesaplanan gayri safi 
millî hâsıla 1960 ta 265 milyon, 1961 de 213 
milyon ve 1962 de 280 milyon Türk lirasıdır. 
Millî gelir ise aynı yıllara göre sırasiyle 186 
milyon, 108 milyon ve 155 milyon Türk liralık 
bir soyir takibetmiştir. 

Mamullerin maliyeti: 
1960, 1961 ve 1962 yıllarında sırasiylc be

her ton için; 
Tl. 

Kok maliyeti: 138, 168, 173 
Mayi maden: 358, 411, 427 
Çelik: 574, 622, 640 
34 Kik hadde mamulü: 1961 de 716, 1962 740 
28 lik trio hadde mamulü: 727, 753, 778 

841, 969, 990 
968, 988, 1 005 

16 ve 12 lik hadde: 
Sac haddesi mamulü: 

seviyesine yükselmiştir. 
Bu yıllar içerisindeki maliyetleri, aynı yıl

larda Tailand'aki Demir - Çelik Fabrikaları
nın maliyeti ile karşılaştırdığımızda, yarı ma
nı ıtiler dışında kalan esas mamullerin bizde 
pahalı oklusu hakikati ortaya çıkar. Ayın mu
kayeseyi Batı rnemleketlerindekilerle yapacak 
olursak aradaki iarkm çok daha aleyhte bir se
yir takibctt'ir. eörülür. 

Mamullerin satış fiyatları Avrupa fiyat
larına nazara ıı yüksektir. 

Avrupa'da demir - çelik fabrikaları mamul
lerinin o .senelerde Cif İstanbul vasati fiyatla
r ı : 

Yuvarlak çubukta 135 dolar 
Hafif profilde 150 » 
Ağır profilde 130 
Karasaçta 175 
Pik demirde 65 » olmasına 

mukabil Karabük fabrikalarının 1966 yılı sa
tış fiyatları ayni sıraya göre ve fabrika tesli
mi 183, 220, 210, 220 ve 90 dolardır. 

Bu durum muvacehesinde Avrupa pazarla
rı ile yarışabilmemiz ve Ortak Pazara girdik
ten sonra rekabet edebilir duruma gelmemiz 
ancak büyük hamlelerle kabil olabilecektir. 

Bu fabrikalarda çalışan işçi miktarı, mon
taj hariç, 1959 da 6 614 ten 1963 te 7 719 a yük
selmiş ve ifjçilik masrafları da 50 milyondan 
85 milyon Tl. na çıkmıştır. 

Memurlar ve hizmetliler snyısı ise 705 ten 
797 ye çıkmış, bunlarla ilgili masraflarda 
9,9 milyondan 14,8 milyon Tl. na yükselmiştir. 

Ijçi ve personel masraflarının imalât mas
rafları içerisindeki nisbeti ise % 24 - 22 arasın
da bir seyir takibetmiştir. Bu nispetler Bntı 
memleketlerine kıyasla yüksek olup, sebebi bi
ra^ evvel arz etmiş olduğum düşük prodükti
vite rakamlarının içerisinde mahfuz bulunmak-
taclıV. 

1960 yılında 200 milyondan 400 milyon li
raya çıkarılan nominal sermayeye mukabil, 
sabit kıymetlerde 244 milyondan 1963 te 999 
milyona yükselmiştir. 

İşletmelerin toplam bilanço kârı, 1959 da 
173 mily; n, 1960 da 131 milyon, 1961 de 63 mil
yon, 1962 de 68 milyon ve 1963 te 43 milyon 
lira olmuştur. 
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Buna mukabil kok satışlarının, maliyetin 
altında yapılması sebebiyle bu 5 yıllık devrede 
duçar olunan zarar 104 milyon liradır. 

Bu devre arasındaki yatırım faaliyetleri 
programın altında kalmış ve devreye alman ye
ni ve büyük 3 neü yüksek fırın işletme tecrü
beleri sırasında delinerek bu fırının 8 ay dur
masına sebebolmuştur. 1959 a kıyasla 1963 e 
kadar yıl be yıl bu teşekkülün her türlü faali
yetlerinde görülen düşüşlerin hakiki sebeple
rini, selefleri adına Sayın Bakanımızdan rica 
edelim. 

Temennilerimiz: 
Teşekkülün yeni kuruluş kanunu süratle çı

karılmalıdır. 

Kifayetli bir sermaye tezyidi yapılmalıdır. 
Maliyeti düşürücü, prodüktiviteyi artırıcı 

ve istihsali kapasite seviyesine çıkarıcı ted
birlere süratle ve müessir bir şekilde teves
sül edilmelidir. 

Satış organizasyonu istenilen niteliğe çıka
rılmalı iç ve dış piyasa etütleri yapılmalıdır. 

idareciler, kendileri tarafından empoze edi
len programları aşmaları halinde değil ve fa
kat isthisali kapasiteye yaklaştırdıkları vakit 
sevinmelidirler. 

Teknik, işletme organizasyonu, iktisatçı, ka
lite kontrolcü elemanlar program dâhilinde ye
tiştirilmeli, üst ve orta kademe şevki idare
ciler muntazaman eğitilmeli, iş yerinde işçi 
eğitimine müessir ve faydalı bir yön verilme
li, dış memleketlerde görgü artırılmalı, lü
zumlu bâzı yerlere 3 - 5 kifayetli yabancı 
teknik ve organizasyon elamanı getirtilmeli-
dh\ 

Buluş, verim, prodüktiviteyi artırıcı ve ta
sarruf sağlayıcı gayret ve çalışmalar behema-
hal teşvik edilmelidir. 

Bilhassa teknik elemanlar arasındaki üc
ret balansları temin edilmeli ve personel hareket
lerini önleyici ücret sistemi süratle hazırlatıl
mak ve genç elemanlar teşvik görmelidir. 

iş randımanı üzerine mühim tesiri olan mâ
nevi ve sosyal mevzulara gereği gibi eğilmeli, 
işçi ile idareci arasında karşılıklı anlayışa 
müstenit sıkı bir münasebet kurulmalıdır. 

Maden kömüründeki rutubet ve kül nisbe-
tindeki yükseklikler bertaraf edilmeli ve me-
talurjik kok kalitesi yükseltilmelidir. 

Demir cevherinin daha ucuz olarak özel te
şebbüsten sağlanması gayretleri artırılmalı
d ı r 

İmletmenin ihtiyacı olan ferro alyajların, 
ki bunların içerisinde bilhassa ferro manganez, 
ferro solisyen, ferro fosfor gibi maddelerin 
Elektro Metalürji Sanayii" A. Ş. nin Antalya 
tesislerinden tamini cihetine gidilmelidir. Bu 
tesisler her nekadar bugün bunu yapmıyor
larsa da, basit bir değişiklikle bunları yapma
ları mümkündür kanaatindeyim. 

Hurda demir temini için gereken tedbir
ler alınmalıdır. 

Ham naftalin yerine saf naftalin ihracına 
tevessül edilmelidir. 

Yıllardan beri atılan yüksek fırın cürufu
nun Karabük'te cüruf çimentosu haline ifra
ğı i'çin harekete geçen özel teşebbüs destek
lenmelidir. 

Ereğli Demir - Çelik ile sıkı bir teşriki me
sainin içine girilmeli ve her türlü fikir mübade
lesinde bulunulmalıdır. 

Bilhassa mamul stok seviyeleri asgari had
de düşürülmeli, kok satışı zararları bertaraf 
edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, Divriği madenleri 
için de bikaç söz söylememe izin vermenizi 
rica edeceğim. 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalarının bu 
müessesesi beş yıllık bu devre içerisinde 2,4 
milyon ton demir cevheri istihsal ederek ana-
•teşekkülüne satmıştır. Hâlen memleketimizde 
en yüksek tenörlü demir cevherini ihtiva eden 
Cürok ve Demirdağ aynı zamanda bilinen en 
eski ve büyük rezervlerden biridir. 1 ton ma
mul çelik için takriben 1,4 ton demir cevheri 
kullanıldığına göre, bu rezervlerin bilinen -35 
milyon tonluk kısmı, Karabük Demir - Çelik 
fabrikalarının tam kapasite ile çalışması ha
linde takriben 40 yıl yetecektir. 

Bâzı memleketlerin demir cevheri üretim
leri hakkında sizleri tenvir etmek için 1965 yılı 
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rakamlarını, birkaç tanesine inhisar etmek 
üzere, arz edeceğim:. 

İtalya 
Batı Almanya 
Fransa 
İngiltere 
isveç 
Bulgaristan 
Romanya 
Rusya 
Amerika 
Ve Türkiye 

: 1,4 
: 10,8 
: 60,0 
: 15,0 
: 30,0 

: U 
: 2,3 
: 154,0 
: 91,0 
: 1,0 

milyon ton 
» 
•» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 

milyon tondur 

Mezkûr devre içerisinde takriben ve orta
lama olarak bu müessese Karabük'ün % 84 
nisbetinde demir cevherini temin etmiş, bakiye 
de özel teşebbüsten satın alınmıştır, özel te
şebbüsten temin edilen kısım 1966 yılında tak
riben iki misli artmıştır. Bu 5 yıllık devre içe
risinde demir cevherinin tonu ortalama 22,50 
lira/ton fiyatla ve % 55 demir ünitesi hesa
bıyla Divriği istasyon teslimi Karabük'e sa
tılmış ve 1100 kilometrelik bu mesafe içrln Dev
let Demir Yollarına «o zaman 95 lira nakliye 
ücreti ödenmiştir. Yine bir misal olmak üzere 
% 59 tonörlü isveç Demir cevheri er"riiın »ihraç 
fiyatının ortalama olarak 74 T. lirası olduğunu 
arz etmek isterim. 

Sermayesi 15 milyon lira olan bu müesse
sede 110 un üzerinde memur ve 1 000 civarın
da işçi çalışmaktadır. İşçi ve personel masraf
ları ortalama olarak 6,5 milyon lira olmuştur. 
Müessesenin kârı, yıllar arasında büyük dal
galanmalar göstererek bu beş yılda toplam 
olarak 1,2 milyon lirayı bulmuştur. 

Karabük'ün tevsiatma paralel olarak bu 
müessese tesislerinde de tevsiata geçi] iniştir. 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu. 
BAŞKAN — Sayın Kemal Doğan Sungun, 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna geç
medik efendim. Bugünkü programda filhaki
ka var ama, yalnız Demir ve Çelik işletmeleri 
ile onun iştirakleri üzerinde görüşüyoruz. 

A. P. GRUPU ADINA KEMAL DOĞAN 
SUNGUN (Devamla) — Sayın Başkanım, be
raber görüşme yapılması daha iyi olur, mü
saade buyurursanız. 

BAŞKAN — Efendim, Heyet karar ve
rirse, elbette. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bugünkü gö
rüşme programımızda Türkiye Demir ve Çe
lik işletmeleriyle onun iştirakleri ve ondan 
sonra da Makina ve Kinıj^a Endüstrisi Kuru
mu vardır. Bunun birlikte -görüşülmesini 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şu halde lütfen devam buyurun efendim. 
A. P. GRUPU ADINA KEMAL DOĞAN 

SUNGUN (Devamla) — Teşekkür ederim efen
dim. 

1950 yılında 5591 sayılı Kanunla Askerî 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü halinde ikti
sadi Devlet Teşekkülü haline getirilen Makina 
ve Kimya Endüstrisi Kurumu, barut, nitrog
liserin, sülfirik asit gibi kimya tesislerin
den tutun da, çelik, bakır ve pirinç giıbi 
metalürji fabrikalarına harb malzemesi imal 
eden tesislere ve piyasaya makina ve imalât 
sanayii dalında mamul veren tesislere kadar 
çok çeşitli mevzıılarl a iştigal etmektedir. 
Teşekkülün bu kadar çeşitli işlerle uğraşma
sının başlıca sebebi, harb malzemesi yapmak 
üzere kurulmuş olan bu tesislerin günün 
şartları icabı bu mevzuda sipariş bulmakta 
sıkıntıya duçar «olması ve artan kapasiteyi 
değerlendirmek üzere piyasaya muhtelif çeşit 
malzeme yapma gayretlerimden neşedetmistir. 

Nitekim teşekkül, harb malzemesi yapan 
tesi! erini değerlendirebilmek için dış piyasa 
aramış ve netice de Off Shore siparişleri ile 
Federal Almanya'dan mühimmat siparişleri te
min etmiş veya hükümetler tarafından temin 
edilmiştir. Bu suretle de Makina Kimya Ku
rumu Türkiye'de sanayi mamulü ihraceder 
bir durama gelmiştir. 1956 yılında Türk ve 
Alman hükümetleri arasında akdedilen 740 
milyon DM. lık bu siparişin, kalite maliyet 
ve müddet bakımından inkişafını temin ede
bilmek: için gerekli tevsiata girişilmiştir. 

Bunun yanı sıra piyasanın makina, .malzeme 
ve benzeri ihtiyaçlarını temin için ve 5 Yıllık 
Plân gereğince de vasıflı çelik haddehanesi, pik 
ve tanper dökümhanesi, bandaj .haddehanesi, 
vasıflı çelik filmaşin ve band tesisleri, çelik 
çekme boru, tekstil makineleri imali ile ilgili 
yatırımlara geçilmiştir. Ancak !bu yatırımların 
mcvzıuıbahis devre içerisinde zamanında başlı-
yamadığı ve gecikmelere sebebiyet ' verildıiği 
tesbit edilmektedir. • 
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Nominal sermayesi 400 milyon Türk Lirası 
olan bu teşekkülün 1963 yılı sonunda sabit 
kıymetler iktisap bedeli 541 milyon lirayı aş
mış bulunuyordu. Makimi ve Kimya Kurumu 
bu boş yıllık devrede; 1 Milyar 423 milyon li
ralık satış yapmış ve bu satışın takriben 
% 54 ünü teşkil eden 785 mily.m lira değerinde 
ihracat temin etmiştir. Yine o devrede Kurumda 
2 100 kadar memur ve 11 700 kaçlar da işe i 
çalışmıştır. Micmur ve hizmatlilcrc ödemen İLG 
milyona karşılık işçilere 428 milyon lira öden
miştir ki, 1 milyar 277 milyon liralık imalâtın 
'bu sınai maliyetine güre, işçi ve personel mas
raflarının nisibeti takriben % 47 dir. Mevzu ne 
kadar çeşitli olursa olsun, bu nlsbct Cazla gö
zükmekte, diğer bir deyimle prodüktivite düşük 
olmaktadır. Malzeme ve mamul stokları büyük 
•rakamlara baliğ olmaktadır. Meselâ 19(53 yılın
da 436 milyon liralık satışa mukabil mezkûr 
stokların değeri 425 milyon liradır. 

BAŞKAN — Sayın Sungun, bir hususta da
ha Yüksek Heyetin tasvibini alacağım. 

Muhterem arkadaşlar; arkadaşımız beyanını 
yazılı olarak yapmaktadır. 20 dakikayı da geç
miştir. Tovhiden görüşüldüğünle göre uzun sür
mesi de hakkıdır. Bu hususta tasvibimizi alaca
ğım. 

Bitirene kadar konuşmasına devamım oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayuı Sungun. 
A. P. GRUPU ADİNA KEMAL DOttAN 

SUNGUN (Devamla) - - Kurum bu beş yılda 
118 milyon bilanço kârı temin etmiş olup bu 
kâr tutarı sabit kıymetlerin iktisap bedel ine kı
yasla % 5 civarında olup, çok düşüktür. Ancak 
imalâtının % 54 ünü ihracata çevirnu böyle 
ıbir müessesede kâr düşüldüğünün sübobi bir 
dereceye kadar kabili izah olabilmektedir. An
cak gayret şarttır. 

Temennilerimiz : 
Eoorganizasyon işinin biran evvel ini't acı, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin umumi der

di olan ücret sistemi kifayetsizliğinin sobeıbol-
duğu kaliteli elemanı mııhamza ve temini p.nob-
lemıinii halletmek için biran evvel Personel 
kanun tasarısının hazırlanması, 

Yeterli bir sermaye tezyidinin yapılması, 
Modern satış, pazarlama, maliyet mefhum

larının kuruma sokulması, personelin bu yol
da yetiştirilmesi, 

Tesis kapasitelerinden istifade oraıram ar
tırılması için gereken tedbirlerin alınması, ima
lât ile satış arasında sıkı bir koordinasyonun 
temini, 

Stok kontnol, bütçe kontrol fikrimin işlet
me! e re sokulm ası, 

Çclikhanc istihsalinin kapasite seviyesine 
çıkarılması için gayret gösterilmesi. 

Yatırımların plân ve programlar çerçevesin
de zamanında tahakkuku için gereken takip 
ve gayretlerin gösterilmesi, 
-gerekinciktedir kanaatindeyiz. 

Maden Hurdacılığı T. A. Şirketi : 
Hissedarlar Umumi Heyetinin 27 . 3 . 1964 

tarihinde bu Şirketini tasfiyesine karar verdiği 
'anlaşılmıştır. 5 Milyon sermayeli bu şirket bu 
beş yıllık devre içerisinde 21,4 milyon lira de
ğerinde 95 bin ton hurda mubayaa etmiş, bu
nun 43 bin tonunu Karabük Demir - Çelik ve 
31 bin tonunu da piyasaya satmıştır. Aynı dev
re içerisinde 13,4 milycın lira egzersiz kârı sağ
lamıştır. 1 ton çelik için yaklaşık olan 1/3 mis
ketinde hurda kullanılmaktadır. 

1962 yılında kullanılan hurda demirin % 22/3 
sı bu şirketten, % 43,7 si Devlet Demir Yolla
rından % 33,7 si de başka teşebbüslerden ekle 
edilmiştir. 

Karabük'ün ve Ereğli'nin tam kapasite ile 
•çalışmasından sonra hurda demir temini güç
leşecektir. Bu şirket hurdanın tonunu ortala
ma olarak 340 Tl. sına satmıştır. Buna muka
bil demir hurdasının dış fiyatları ise 290 lira 
civarındadır. 

440 sayılı Kanunun neşrinden sonra, ortak
ları teşkil eden Karabük Demir - Çelik ile Ma-
kina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun karar-
lariyle tasfiyesi cihetine gidilen bu şirketin hur
da demir temini yolundaki faaliyet1 erinin plâ
nın öngördüğü şekilde yürütülmesi için gereken 
tedbiri erin alınması ve artan talep karşısın
da hurda itıhali cihetine gidilmemesi için gere
ken tedbiri erin alınması i c ab etmektedir. 

Mâkina Yedek Parçaları T. A. Şirketi : 
Bu Şlı'ket 1955 yılımda, •momickcittc mevcut 

fabrikalardaki boş kapasitelerden istifade etmek 
vo kendisi de lüzumlu bâzı ilâve ve mütemmim 
tesisler yapmak suretiyle memleketin makina 
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yedek parçalarını imal etmek üzere kurulmuş
tur. Ancak; mevzuunun özel sektörün sahasına 
girmesi, bu sektörün yedok parça imali bakımın
dan 'büyük inkişaflar göstermesi üzerine tasfi
yesi cihetine gidilm'iştir. Tasfiye de fiilen 19G3 
yılı Ekim ayında sona ermiştir. 

Bu teşekkülün 1953 - 1963 arasında yaptığı 
kâr ve zararları toplıyacak olursak neticede 
takriben 40 000 liralık zararla faaliyetini ta
mamlamış olduğu anlaşılacaktır. 

Sayın arkadaşlarım; yüksek huzurlarınızda 
sizlere, memleketimizdeki ağır sanayiin Devlet 

sektörüne ait iki anakuruluşunun 1959 - 1963 yıl
ları arasındaki faaliyetlerinin çok kısa bir tab
losunu arz etmeye çalıştım. Bu tablonun beğe
nilecek ve beğenilmiyecek tarafları elbette var
dır. Mütalâa ve kanaatlerimize iştirak eden ve
ya etmiyen de olabilir, öayemiz samimî görüşle
rimizin, yapıcı tenkid ve takdirlerimizin ifade
sine matuftur. 

Türkiye'nin en eski bu iki ağır sanayii teşek
külünde yıllarca, en ağır şartlar altında geceli 
gündüzlü maddi ve mânevi fedakârlıklarla ça
lışan, demire, çeliğe, inşaat devresinde temeline 
fikir ve alın terini koyan bütün idareci, teknis
yen, memur ve işçisine şükran 'borcumuzu arz 
etmeyi ve Adalet Partisi Grupu adına kendileri
ne sevgi ve selâmlarımızı iletmeyi şerefli bir va
zife sayıyorum. 

Gayemiz, müreffeh Türkiye'nin çelik konst-
rüksiyonunu ören bu vatan çocuklarına yardım
cı ve teşvik edici olmaktır. Hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim söz sırası C. H. P. si 
grupunundur. 

Grup yöneticileri; C. II. P. si Grupu adına, 
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri ve iştirak
leri hakkında Sayın Turgut Göle'nin, Makina 
ve Kimya Endüstrisi Kurumu hakkında da Sa
yın îrfan Solmazer'in görüşeceklerini bildiriyor
lar. 

Buyurun Sayın Turgut Göle. 

C. H. P. GRUPU ADINA TURGUT GÖLE 
(Kars) — Sayın Başkan; sayın arkadaşlarım; 

Millî ekonomimiz içinde özel ve önemli yeri 
olan İktisadi Devlet Teşekkülleri ile müessese
leri ve iştiraklerinin; Anayasamız ve özel ka
nun hükümlerine göre T. B. M. M. tarafından 
her yıl denetlenmesi gerekmektedir. 

46S sayılı Kanunun 12 Mayıs 1964 yılında ka
bul edilmiş olması hasebiyle şimdiye kadar Mil
let Meclisince denetimi yapılamıyan 1959 - 1963 
yıllarına ait 5 yıllık denetime başlamış bulunu
yoruz. Sınai işletmelerin 'bu kabil hesaba ve mu
amelenin hesap dönemleri hitam bulduktan 
uzun zaman sonra tetkiki ve bu tetkika müste
niden ve yapılacak tetkiklerden beklenen fayda 
şüphesiz çok az olacaktır. 

'Bu işletmelerin 'bilançoları ve Yüksek Denet
leme Kurulunun raporları; 440 sayılı Kanunun 
hükümleri dâhilinde zamanında T. B. M. M. üye
lerinin tetkikine arz olunmalıdır. 

Böylece araya uzun zaman girmeden daha 
yapıcı tenkidlere veya temennilere fırsat veril
miş olunacaktır. 

Bu şartlar içinde bugün Meclisimizin denet
leme vazifesini gerektiği nitelikte yapabilmesi 
maalesef mümkün olamamışlardır. 

Demir ve Çelik İşletmes'nln 1959 - 1963 sene
lerine ait blânçoları ve Muhakabe Heyeti rapor
ları üzerinde kısaca ve daha ziyade ana hatları 
üzerinde durarak, denetlememizi yapmaya çalı
şacağız. Aradan geçen uzun yıllar zarfında, muh
temelen raporlardaki tenkid ve temennilerden 
bâzıları ıslah edilmiş bulunmaktadır. 

Karabük Demir - Çelik tesislerinin memleket 
ekonomisindeki rolü açıktır. 

Milletimizin müşterek malı olan bu tesisler 
üzerinde hepimiz âzami titizlikle durmaktayız. 

Yurdumuzda ağır sanayi olarak ilk defa Ka
rabük kurulmuştur. Bu müessesenin ileri mem
leketler seviyesine ulaşma çabamızda olduğu ka
dar, diğer sınai şubelerinin inkişafından da nâ
zım rolü oynamakta olduğu şüphesizdir. 

Çelik istihsalimizin, Ereğli'nin de faaliyete 
geçmiş olmasına rağmen kifayetsizliği aşikârdır. 
Bu sebeple yıllardan beri üzerinde durulan 3 ncü 
ağır sanayi tesislerine ait çalışmaların hızlandırı
larak biran evvel bitirilmesi zarureti açıktır. Bu 
tesislerimizin Kamu İktisadi Teşebbüsleri statüsü 
içinde yer alan bir hüviyetle gerçekleşmesi C. II. 
P. Grupunun başlıca temennisidir. 

Üçüncü ağır sanayi merkezinin plân ve pro
jelerinin ihzarında ihtisasa birinci derecede önem 
verileceğini, fabrikanın gerek kuruluş maliyeti
nin ve gerekse istihsal edeceği mamullerin mali
yetinin normal ölçüde kalması ve karşımıza yeni 
bir Ereğli örneğln'n çıkmaması için gereken ted
birlerin de şimdiden alınacağını ummaktayız. 
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Karabük Demir - Çelik İşletmesinin 153 mil
yon lira ile iştirak ettiği Ereğli tesisleri üzerinde 
de kısaca durmak istiyoruz. 

Bu tesislerin maliyetinin çok yüksek bulun
ması, şirket sermayesinin kifayetsizliği ve dola-
yısiylc borcunun fazlalığı gibi sebeplerle mamul
lerinin maliyetinin çok yüksek olduğu ve şirketin 
blânçolarmı büyük zararlarla kapattığı anlaşıl
maktadır. 

Diğer taraftan Ereğli tesislerinde çalışan per
sonel ile Karabük'te çalışan teknik personelin üc
retleri arasında büyük farklar olduğunu da ra
pordan öğrenmiş bulunuyoruz. 

Bu, aynı sahada hizmet gören iki müessesenin 
eleman tedariki bakımından farklı durumda ol
duğunu ve kendisinden büyük hizmetler bekle
diğimiz Karabük İşletmesini çok müşkül duruma 
sokabileceğini veya sokmakta olduğunu ifade et
mek istiyoruz. 

Bu arada Ereğli'de vukuu iddia olunan bâzı 
usulsüzlüklerin tahkikine memur murakıplarını 
Ereğli Şirketi Umumi Heyeti tarafından seçildik
leri ve ücretlerinin de Ereğli Şirketi tarafından 
ödendiği söylenmektedir. 

Bu murakıplar tarafından verilen raporda 
üzerinde durulması gereken bâzı konulara temas 
olunduğu ve İdare Meclisince bidayette ibra ka
rarı almamak hususunda bir karara varıldığı 
halde sonradan bu kararın değiştirildiği hususun
da geçen yıl işittiğimiz söylentilerin sıhhat dere
cesi hakkında bilgi verilmesini rica ederiz. 

Yüksek Denetleme Kurulunun 1963 yılma ait 
raporunda 1964 yılında tamamlanacağı ifade olu
nan tesislerden ve bilhassa Çelikhane, Haddeha
ne ile Dökümhane, programa uygun olarak nor
mal işletmeye hangi tarihte açılabilmiştir? 

Cereyan voltajını ayarlıyacak tesisin hatalı 
mubayaası sebebiyle münhasıran bu ayarlama 
için aylarca zaman kaybedildiği hakkındaki id
dia doğru ise bu konuda kusurlular hakkında ne 
gibi bir işlem yapılmıştır? 

Bu arada yıllardan beri devam eden ancak ha
len ıslah edilip edilmediğini bilmediğim bir ko
nuya da yine kısaca temas edeceğim. 

Bu konu, Karabük'ün Zonguldak'tan aldığı 
maden kömürünü Türkiye Kömür Satış Müesse
sesine sattığı kok kömürü mevzuudur. 

Karabük bir taraftan, Zonguldak'tan maden 
kömürünü hariçte satılan fiyatın üstünde bir fi
yatla mubayaa etmekte, diğer taraftan koku Kö

mür Müessesesine maliyetinin dûnunda satmak
tadır. Bu mevzudaki inceliği anlamak cidden cok 
zordur. 

Bir müessesenin kârı bir müessesenin zararı 
karşısında, zarar ve kârları müesseselerin birihı-
rine devretmesini yermek isterim. 

Bu hal işletmelerin faaliyet neticelerini sa
lim bir şekilde tâyin etmek kâr ve zararları ger
çeğe uygun tarzda münakaşa yapabilmek imkânı
nı tamamen ortadan kaldırmaktadır. 

1963 senesi Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulunun raporunda mevzu edilen bir iki nok
taya kısaca temas edeceğim. 

1. Yüksek Denetleme Kurulu yatırımlardaki 
gecikmenin sebeplerini izah ederken vasıta ve ele
man noksanlığının da bu gecikmenin âmilleri ara
sında bulunduğunu ve işlerin gerektiği gibi etüd 
edilerek plânlaştırılmaması sebebiyle bâzı noksan
ların yeni tesislerin montaj işlerinin ilerlemesin
den sonra meydana çıktığını ve bunun da gecik
meye sebebolduğu belirtilmektedir. 

Buna mukabil yevmiyeli teknik elemanların 
daimiyet arz eden işlerde çalıştırılmamamasına 
işaret olunmaktadır. Öte yandan aynı vasıfta ve 
işyerindeki elemanlara Ereğli'de daha fazla üc
ret ödenmektedir. Şimdi de 3 ncü ağır smai etüd-
lerine Karabük'ün bünyesinde başlandığını Öğre
niyoruz. 

Bu durum karşısında büyük zararları mucibo-
lacak yeni hatalara sebebokınmaması için gerek 
bugünkü işletmede gerek kurulacak 3 ncü ağır 
sanayi tesislerinde ihtisas ve tekniğin hâkim kı
lınması için ücret konusunun süratle hallinin ge
rektiğine ve bu arada İktisadi Devlet Teşekkül
leri Personel Kanununun hiç olmazsa bu yıl Mec
lise getirilmesi zaruretine inanıyoruz. 

Yüksek Denetleme Kurulunun raporunda Kok 
Fabrikasının durdurulmasının sebebolacağı yakıt 
noksanlığını telâfi için bâzı tesislerin fuel - oilin 
yakacak tertibat için 72 milyon liralık bir 
proje hazırlığından da bahsolunmaktadır. Kok 
Fabrikasının duracağını geçen gün radyodan 
duymuş bulunuyoruz. 

1963 senesinden beri bu tertibatın her halde 
ikmal edilmiş bulunması iktiza etmektedir. 

Demir ve Çelik İşletmesinin senede 18,5 mil
yon faiz vermesi öz kaynaklarındaki kifayetsiz
liğin en iyi delilidir. 
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Bu arada Ereğli Şirketine iştirak payı ola
rak yatırdığı 153 milyon lira için do her hangi 
bir kâr alınmamaktadır. 

Sümorbank da aynı şekilde Ereğli tesislerine 
153 milyon lira ile iştirak etmiş bulunmaktadır. 
Demek ki, 30G milyon Türk lirası bu iki millî 
müessesemize hiçbir nema sağlamamaktadır. 

Buna mukabil aynı müesseseler kendi ihti
yaçları için hariçten tedarik etmek zorunda ol
dukları paralara büyük ölçüde faiz ödemekte
dirler. 

Ereğli'nin devam, eden zararlarından bir an 
evvel kurtarılarak bu müesseselerin sermayele
rine kâr sağlanması veya statülerindeki husus
ların gerçekleşmesi cihetine gidilmesi iktiza eder. 

Murakabe Heyeti raporunda bâzı yönetme
liklerin, bu arada bilhassa mubayaa ve satış işle
rine ait esasların hazırlanması hakkındaki te
menni şüphesiz ki, bu kadar yıl sonra yerine ge
tirilmiştir. 

Bu hususlar hakkında Sayın Bakanın izahat 
lütfetmesini bilhassa rica ederim. 

Gerek çelik ve gerekse kömür fiyatlarında 
zaman zaman şahidolduğmnuz artışların bütün 
piyasaya ve bütün sınai mamullere tesiri ve bu 
inikaslar dolayısiyle eşya fiyatlarının artmasına 
tesir ettiği nazara alınarak bunların fiyatları 
üzerinde oynamamak icabeder. 

Bunlar baz fiyatlarıdır. Memleketin diğer is
tihsal ve istihlâk maddelerinin fiyatlarının ayar
lanmasında belli başlı, faktörlerdir. Bu bakım
dan daha ziyade randımanı artırmak, ihtisasa yev 
vermek işletme tekniğinde devamlı olarak yeni
liklere gitmek suretiyle fiyat artışlarını değil. 
maliyet düşüşlerini intacedeeek gayretleri bek
lemek hakkımızdır. 

Esasen dış pazar fiyatları için de mal imali 
Müşterek Pazar şartlarına intibakımız için zo
runlu bir sebeptir. 

440 savılı Kanım lâfzı ile ve mim ile ÎHisa-
di Devlet Teşekküllerinin şevki idarede muhlim 
yn. veri.mHlik esaslarına nymn bîr sakilde çalış
ma1 arı gorektiğ'ni âmir bulunmaktadır. 

Bu teşekküllerin verimli ealısahilmol^'â için 
her şevden evvel muhtar olmaları lâzımdır. 

Bu itibarla İktisadi Devlet TeşekküHomrn 
yönetim kurullarına, umum müdürlerine ITükü-
nıotin müdahalesini bertaraf etmek gerekir. 

Yönetim kurulunu teşkil eden üyeler hükü
metlerin temayüllerine göre değil, kendi kanaat 
vo görüşlerine göre teşekkülün sevk ve idaresin
de sorumluluk taşımalıdırlar. Bu zemini hazır

lamak hükümetlere düşen başlıca vazifedir. 
Hükümetler, bu bakımdan İktisadi Devlet 

Teşekkülleri üzerinde maddi veya mânevi bas
kı tesis etmemelidirler. Çok ciddî sebepler olma
dıkça yönetim, kurulu üyelerinin ve umum mü
dürlerin değiştirilmesi yolunu ihtiyar etmemeli
dirler. 

Ancak bu suretle İktisadi Devlet Teşekkülle
ri ticari verimlilik esaslarına uygun çalışabilir
ler' ve bu teşekküller bütçeye birer yük olmaktan 
çıkarlar. Yönetim kurulu ve genel müdürlerin 
başarı derecesi sağladıkları kârla ölçülmelidir. 

440 sayılı Kanunda genel müdürlerin gerekli 
teminata sal nbo1 ab i İmci eri için mukavele ile is
tihdam edilebilecekleri hükmü de yer almış bu
lun maktadır. Zannederim bugüne kadar bu mad
denin tatbikatına hemen hemen tevessül edilme
miştir. Temenniye şayan bulduğumuz cihet kanu
nun bu hükmüne geniş bir tatbikat vermek su
reti ile İktisadi Devlet Teşekküllerince istikrar 
ve emniyetin sağlanmasıdır. Teşekkür ederim. 
(Alkışlar) 

BARKAN — O. II. P. Grupu adına Makina 
ve Kimya Endüstrisi Kurumu ile ilgili olarak 
Sayın irfan Solmazcr, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA İRFAN SOLMAZ-
ER (Tokat) — Sayın Başkan; Kamu İktisadi 
Teşci; ;ibüsl eri Denetleme Karma Komisyonunun 
1959 - 1963 sonu denetleme raporunun Maki
na - Kimya Endüstrisi Kurumu ile halen tas
fiye halinde bulunan Makina Yedek Parçaları 
Türk Anonim Şirketi hakkında C. H. P. Gru-
punun görüşleırini arz edeceğim. 

Sayın milletvekilleri; denetleme raporunda 
ve daha evvel konuşan arkadaşımız Kurumun 
tarihçesi ve gelişimi hakkında gerekli bilgileri 
verdiler. Kurumun M. S. B. lığı ile ilişkileri, 
halen Kuruma bağlı tasfiye halindeki şirketin 
durumu, siparişler konusu, stoklar, uluslar
arası fiyatlara mamullerinin uydurulması, ma
mulleri tanıtma gibi birçok tavsiyeler zaten 
raporda yer almıştır. Tekrardan kaçınmak için 
bu hususlara değinmeden çok kısa olarak dilek 
ve tcnkidlerimizi sunmak istiyoruz. 
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Sayın milletvekilleri; bütün gayretlerime 
rağmen bu Kurumun raporları elime geçme
miştir. Her halde harb sanayii ile ilgili oldu
ğu için gizlilik esası öngörülmüş olmalı. Şu 
hususu da belirteyim ki; bir Parlâmento men
subundan ve hattâ bir parti grupundan bu 
raporların gizlenmesi hem garip, hem de hoş 
olmıyan bir düşünce tarzıdır. Hele hele gizli
liğin anlaşılması, özünü en az bu kaideyi ko
yanlar kadar bilmesi lâzımgelen ve milletimi
zin kaderinde tek karar mercii olan Parlâmen
to mensuplarına kaırşı gösterilen bu sakat an
layışın bizi rahatsız ettiğini bilhassa söylemek 
isterim. 

HAMİT FENDOĞLU (Malatya) — Yalnız 
sen rahatsız olursun. 

C. H. P. GRUPU ADINA İRFAN SOLMAZ-
ER (Devamla) — Hariçten gazel okumak var 
mı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, istirham ediyorum, 
müdahale etmeyin. 

C. H. P. GRUPU ADINA İRFAN SOLMAZ-
ER (Devamla) — Sayın milletvekilleri; Kuru
mun ödenmiş 350 milyon sermayesi yatırım ve 
işletme faaliyetleri için yeterli değildir. Bu
nun için dış kaynaklardan temin edilen serma
ye için ortalama yıllık 35 milyon lira faiz öden
mesi, Kurumu güdük kalmaya mahkûm etmiş
tir. 

Bu sebeplerden Kurumun satış ve rantabi-
lito yüzdelerinde düşüşler müşahede edilmek
tedir. 

Beş yıllık faaliyet devresi içerisinde işçi 
sayısının 10 binden 12 bine yükselmiş olması 
ve işçi masraflarının 62 milyondan 105 milyona 
yükselmesi bu Kurumun, Anayasanın öngör
düğü işçi haklarına ve sosyal adalet kavram
larına işçinin alınterinin değerlendirilmesi hu
susunda gösterdiği hassasiyeti takdirle karşı
lamakla beraber, halen ellerinde bulunan kali
fiye işçi ve ustaların piyasa değerleri ile ça
lıştırılmaları hususunda daha dikkatli olmala
rını tavsiye edeceğiz. Bu değerdeki işçilerin 
yabancı memleketlere gidiş akımının önüne 
geçilmesinde fayda umuyoruz. 

Kurumun umum müdüründen, çırağına ka
dar bütün mensuplarının bugünkü yaşama 
şartlarına göre bir ücret sistemini titizlikle yü
rütmesi dileğimizdir. Milyarlara varan kıymet

lerini en iyi değerlendirme amacı ile ellerine 
verdiğimiz müessesenin mensuplarından bu 
gibi küçük fedakârlıklar esirgenmemelidir. Ku
ruluş gayesi çoğunlukla harb silâh ve gereçle
rinin yapılması olan Kurumun başlıca müşte
risi M. S. B. lığı olması gerekir. 1950 den son
ra Silâhlı Kuvvetlerimizin NATO standartla
rına uygun olarak teçhiz edilmesi sebebiyle bil
hassa son zamanlarda talepleri çok azalmış ve 
mahdut maddelere inhisar etmiştir. 

Batı Almanya İle yapılan 470 milyon D. M. 
İlk 'anlaşma çerçev.esi'nde Kurum fabrikalarını 
sipariş standartlarına göre tevsi etmiştir. Yine 
•son zamanlarda Batı Almanya'nın isteği üzerine 
kınalat ve sevkiyat yavaşlatılmıştır. 1956 ile 
19G3 sonuna kadar 358 D. M. lık bu teslimat 
yapılmıştır. 

Bu şekildeki uzun vadeli büyük siparişler 
kabul edilirken anlaşmalarda kurumun fabri
kalarının faaliyetini .azaltabilecek nitelikteki 
hususların olmasına dikkat edilmelidir, tavsi
ye edeceğiz. 

Kırıkkale fabrikalarının durumunu eleştir
in ek istemiyorum, 'sözlerimin son kısmında ne 
demek .istediğim bariz şekilde anlaşılacaktır. 

NATO standartlarına uydurulan Ordumu
zun bu fabrikalara siparişlerinin durmuş veya 
çok azalmış olduğunu arz etmiştim. Elbette ki, 
kuram bu yüzden 3,5 milyar kıymetindeki te
sislerini muattal duruma sokamaz ve sokmama
sı da lâzımdır. Birinci gayesi Ordumuz ihti-
yaçlaıanı karşılamak olan bu tesisler, kendile
rini diğer standartlara göre ayarlamışlardır. 

Gelecekte bunun yurdumuz hakkında ızdı-
rap verici sonuçları olabilir. 

Yakın geçmişte NATO savunma sistemi 
içindeki ileri karakol görevi ile görevlendiri
len Türk Silâhlı Kuvveteleri bu muharebe şe
killerine göre tesis .edilmiştir. Ne zaman ki, 
Kıbrıs'a müdahale gerekti (Çıkarma .araçları, 
jet uçak benzinleri) elimizde, kendi kontrolu-
muzda olmadığı için, milletimize elemli günler 
yaşatmıştır. 

Sonra ne oldu? T. P. A. Ortaklığı bir kaç 
ay gecikme ile jet uçak benzinlerini hazırlıya-
bildi. Daha sonra, «Başkalarının vermediğini 
Millet Yapar» Kampanyası ile bâzı çıkarma 
araçları temirj edildi. Bir gün, başkalarının 
vermediğini Mukina ve Kimya Endüstrisi Ku-
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rumu yapardı, yapmalıydı, yapması lâzımdı di
ye döğünmememiz için Sayın Hükümetin dik
katli bulunmasını önemle rica edeceğiz 

Son olarak, okul gibi müesseselerin de yetiş
tirdiği elemanlarla yurdumuzda özel sektör 
sanayiinin kurulmasına, gelişmesine öncü olan 
bu millî kuruluşu şimdiye kadar fa,zilet ile 
yönetenlere, hizmeti geçenlere, takdirlerimizi 
sunarız, bundan sonraki hizmetlerinin de yur
dumuza ve milletimize yararlı olmasını dileriz. 

C. II; P. Grupıı adına Yüce Heyetinize say
gılar sunarız. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — T. t. P. Grupıı adına Sayın 
Âdil Kur tel, buyurun. 

T. t. P. GRUPU ADINA ÂDİL KURTEL 
(Kars) — Sayın Balkan, sayın milletvekilleri; 
Kamu iktisadi Teşobbü^eri Karma Komisyonun
ca hazırlanan raporlar üzerindeki görüşlerimize 
geçmeden önce Kamu iktisadi Teşebbüslerinin ku
ruluş maksatları üzerinde kısaca durmak istiyo
rum. 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri iktisadi zaruret
lerin ve geçirdiğimiz tarihî tecrübenin ortaya çı
kardığı millî kuruluşlardır. Türkiye'nin geri kal
mışlıktan kurtuluşu her şeyden önce bu teşebbüs
lerin verimli çalışmalarına bağlıdır. Kamu ikti
sadi Teşebbüsleri ve benzeri kuruluşlar üzerine 
almış oldukları kalkınma görevini başarıya ulaş-
tıramamışl ardır. Bunun başlıca sebebi hükümet
lerin bu teşebbüsler üzerindeki politik müdahale 
ve balkılarıdır. Bu müdahale ve -baskılar Kamu 
iktisadi Teşebbüslerini ekonomik hedeflerinden 
uzaklaştırmış ve halkın sırtına yük olan işletme
ler haline sokmuştur. 

Hükümeıtlenin iktisadi Devlet Teşekküllerine 
karşı taikibettikleni olumsuz politika Türkiye De
mir ve Çelik işletmelerinde de kendini göster
miş ve bu politika bu işletmeleri de olumsuz 
yönde etkilemiş 'bulunmaktadır ve iktisadi he
deflerinden uzaklaştırmıştır. Bu itibarla yapıla
cak ilk iş milyarlarca liralık iktisadi kaynağı 
ellerinde tutan bu işletmeleri hükümetlerin po
litik müdahale ve baskılarından kurtarmak ve 
ekonomik hedeflerine yöneltmektir. Bu maksa
dın tahakkuku için her ne kadar bâzı kanunlar 
çıkarılmışsa da bu kanunlar hiçbir zaman tatbik 
yeri bulmamış ve Kamu iktisadi Teşe'bbüsleri 
Karma Komisyonu raporunda da işaret edildiği 
üzere, işletmelerin reorganizasyonu bugüne ka

dar tamamlanmamıştır. Kamu iktisadi Teşeb
büsleri hükümetlerin baskı ve müdahalelerinden 
kurtarılamadığı için, Yüksek Denetleme Kuru
lunun büyük emek ve mesai sarf ederek hazırla
mış olduğu cidden çok kıymetli raporlar da ge
reken ilgiyi görememiştir. Yüksek Denetleme 
Kurulu tarafından hazırlanan raporların gere
ken ilgiyi görüp görmediğini anlamak için aynı 
konuda, iki ayrı yıla ait hazırlanan raporları 
karşılaştırmak kâfidir. Bir sene önce hazırlanan 
raporlarda ileri sürülen tenkid ve temenniler bir 
sene sonra hazırlanan raporlarda da çok kere 
aynen tekrar edilmiştir. Bunun sorumluluğu ra
porlara gereken ilgiyi göstermiyen Hükümette 
ve ilgili işletmededir. 

Sayın milletvekilleri; bu kısa mâruzâtımdan 
sonra şimdi de müsaadelerinizle raporlar üzerin
deki tenkid ve temennilerimize geçmek istiyo
rum. 

Türkiye Demir ve Çelik işlenmelerinin faali-
yotlerini incelerken üzerinde durulması gereken 
en önemli konu, dünya çelik üretimi ve Türkiye'
nin çelik üreticisi diğer devletler arasındaki ye
rinin tesbit edilmesidir. Yapılacak bu karşılaş
tırma Türkiye Demir ve Çelik işletmelerinin 
rasyonel çalışıp çalışmadığı hakkında rakamla
ra dayanarak bir fikir verecektir. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânının 1965 yılı pro
gramında Türkiye'nin çelik blok ihtiyacı 800 bin 
ton olarak tahmin edilmiştir. Aynı yılın çelik 
üretimi 648 979 tondur. Bu duruma göre prog
ramda öngörülen Türkiye çelik ihtiyacının an
cak % 81 i karşılanabilmiş demektir. Aynı yıl 
içinde Romanya 3,4 milyon ton, ispanya 3,5 mil
yon ton, Avusturya 3,2 milyon ton, Holânda 3,1 
milyon ton, Macaristan 2,5 milyon ton, Yugos
lavya 1,8 milyon ton çelik istihsal etmeşlerdir. 
Demir rezervleri 'bakımından memleketimizin 
çok zengin olduğu göz önünde tutulursa çelik is
tihsalimizin bu kadar az olmasının sebebinin 
mevcut demir ve çelik tesislerinin kifayetsiz ve 
ranta'bl çalıştırılmaması gösterilebilir. 

Sayın milletvekilleri; Yüksek Denetleme Ku
rulunun raporlarında da işaret edildiği üzere, 
işletme büyük ölçüde sermaye sıkıntısı çekmek
tedir. işletmenin genel »ormayc3İn"n % 34,7 ini 
öz, % 65,3 ünü yabancı kaynaklar teşkil et
mektedir. Yatırımların devam ettirilebilmesi ve 
işletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi karşısın-
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da yabancı kaynaklara başvurmak mecburiyetin
de bırakılan demir ve çelik işletmeleri her sene 
ağır borçlara girmektedir. 

işletmeyi yabancı kaynaklara başvurmak 
mecburiyetinden kurtarmak için sermaye tezyidi 
cihetine gidilmesi kaçınılmaz bir zaruret olarak 
ortada durmaktadır Sermaye tezyidinin yeteri I 
derecede artırılmamış olması işletme faaliyetle
rine olumsuz yönde etki yapmakta ve faaliyet
leri geniş ölçüde aksatmaktadır. 

Sayın milletvekilleri; Türkiye Demir ve Çe
lik İşletmelerinin ve iştiraklerinin üzerinde du
rulması gereken önemli problcımlenindon birisi de 
personel meselesidir. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri birer iktisadi ku
ruluş oldukları için, kârlılık ve verimlilik esas
larına göre çalışmaları başlıca amaçtır. 440 sa
yılı Kanun da Kamu İktisadi Teşebbüslerini kâr
lılık ve verimlilik esaslarına göre çalışmalarını 
esas almış bulunmaktadır. Buna rağmen Hükü
met! erin müdahale ve baskıları yüzünden ikti
sadi hedefler ikinci plâna itilmiş, polûtik he
def ve maksatlar işletmelerin bünyesini tah-
ribetmeye devam etmişti. 

önemli kadrolarda yapılan sık sık yer de- I 
ğiştirmeler bu teşebbüslerin işlerinin aksama
sına yol açmış ve istikrar teminini önlemiş
tir. 

ö te yandan raporda da akaret edildiği 
üzere, 3659 ve 7244 sryıb kanun1 arın ücretle 
ilgili hükümleri de görevlerin önemliliği ve so
rumluluğu arasında olması icabeden dengeyi | 
halen sorumlu görevliler aleyhine bozmuş ol
duğundan bu çeşit kademelere kalifiye ele
man te'm'nini güçleştirmiştir. Di^er taraf
tan politik müdahale ve baskılar yanında 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin başında bu
lunanların idarei maslahat zihniyetleri do 
önemli mevkilere ehliyetli kimseler yerine 
bu nitelikte «olmıyan kimselerin tâvin edil
melerine yol açmıştır. Bunun yanında ihtiyaç
tan fazla memur ve işçinin istihdam edildiği 
ve bu yüzden de işletme ve müessesenin in
san gücünden tam randımanla istifade ede
mediği gerçektir. 

Türkiye Demir ve Helik işletme] erir/n yö
netiminde de görülen bu sakat tutumrn, 
kanun hükümleri de göz önünde tutularak, 
düzeltilmesi şarttır. Hükümetin politik mü- | 

I dahale ve baskılara son vermesi, önemli kad
rolarda sık sık değişiklik yapılmaması ve 

I bilhassa personel tâyininde ehliyet ve ihtisasa 
I önem verilmesi gerekir. İşçi ve memur sayı

sının da ihtiyaç hudutları içinde tutulması 
I ve lüzumsuz yere kadroların şişirilmesinden 
J kaçınılması lâzımdır. 

Sayın milletvekilleri; Türkiye Demir ve Çe
lik İşletmelerinin ve bağlı kuruluşların üzerin
de durulması gereken önemli konularından 

I birisi de sigorta işleridir. . Doğabilecek teh
likeler karşısında sorumlu düşmekten çekinen 
bâzı idarecilerin işletmelerin bütün sabit kıy
metlerini ambarlardaki ve yollardaki bü
tün mallarını sigorta ettirdik"eri bilinmekte
dir. Bu yüzden milyonlarca lira tutarındaki si
gorta primi aracılara ve r.ügorta şirketlerine 
ödenmektedir. 

Yüksek Denetleme Kurulu ve Kamu İktisa
di Teşebbüsleri Karma Karr/syonu bu konu-
üzerinde etraflıca durmuşlardır. Buna rağmen 
işletmeler bu sakat tutumlarından vazgeçme
miş ve iç sigorta fonu ihdasına gidilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri; işletmelerin aracılara 
ve sigorta şirketlerine ödedikleri milyonlarca 
liralık sigorta primi karşılığında aldıkları 
tazminat hiç denecek kadar az bir yekûn tut
maktadır. Türkiye Demir ve Çelik İşletmcle-
rir/n ve diğer teşebbüslerin sigorta işlerini 
hangi sigorta şirketlerine yaptırdıklarını, si-

I gorta şirket1 erine ve aracı1 ara 1959 - 1963 
| yılları arasında ödedikleri sigorta primlerini 

ve karşılığında aldıkları tazminat tutarın öğ
renmekte büyük fayda vardır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Demir ve Çe
lik İşletmelerinin yapmış oldukları satış1 ar 
üzerinde de kısaca durmak istiyorum. Tür
kiye Demir ve Çelik İşletmeleri bir kamu ku
ruluşu olmasına rağmen mamullerinin ha'ka 
intikal ettirilmesinde de aracılar kullanmakta 
ve bu yüzden milyonlarca lira halkın sırtın
dan aracıların cebine girmektedir. Gazetelere 
kadar intikal eden Demir ve Çelik yolsuz
lukları bunun en güzel misalini teşkil etmek
tedir. öte yandan bu kuruluşların yaptık
ları kredili satışlarda da birçok suiistimaller 
olmuş ve milyonlarca liralık Devlet alacalı 
bugüne kadar tahsil edilememiştir. Bu gibi 

j durumlarda satışı yapanların, cezai olmasa 
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bile, malî sorumlulukları vardır. Bu itibarla 
§u husus!arı öğrenmek istiyoruz; kredili sa
tışlarda tahsil cdiimiyen alacak no kadardır, 
usulsüz satışı yapanlar hakkında her hangi 
bir takibata geçilmiş midir, geçilmöşsc taki
bat hangi safhadadır"? 

Sayın milletvekilleri; Türkiye Demir ve Çe
lik îslctmelcrin<'n faalivctlori üzerindeki go-
rüşmclcrimizc son vermeden önce Ereğli De
mir - Çelik İşletmeleri üzerinde de kısaca dur
mak istiyorum. 

Bu kuruluşa Sümerbankla birlikte Kara
bük Demir ve Çelik İşletmeleri', de iştirak et
miştir. Benzeri tesislere nazaran çok daha 
pahabya malolan bu tesis üzerinde iştirakçi 
kamu teşebbüsleri tarafından gerekli kont
rol ve mura'kabcııin yapılmadığı muhak
kaktır. Şöyle ki ; Ereğli Demir - Çelik İş
letmelerinde olan birçok suiistimaller birtakım 
oyunlarla kapatılmıştır. Ereğli Demir - Çe
lik tecrüberv, bu gibi işletmelerin Devlet e'iyle 
kurulması zaruretini bir kere daha ortaya çı
karmıştır. Bu itibarla Ereğli Demir ve Çelik 
İşletmelerin i n tama mm ı n d evi eti eştiri1 erek 
Kamu İktisadi Teşebbüsü baVne getirilmesi 
üzerinde önemle durulması gereken bir konu
dur. 

Sayın milletvekilleri bütün az gelişmiş ül
kelerde olduğu gibi ülkemizin de kalkınması 

'ancak Devlet eliyle yürütülebilir. Bu itibarla 
ağır sanayide kilittaşı vazifesi gören Demir Çe
lik gibi işletmelerin Devlet eliyle kurulması 
zaruridir. Geçirilen tecrübe özel sektörün da
ha ziyade kârlı ve verimli sahalarda yatırım 
yaptığını ve hiçbir zaman sanayie yönelmedi
ğini göstermiştir. Bununla beraber Devlet eliyle 
kurulan sanayiin ekonomik gelişmede ve Tür
kiye'nin kalkınmasında çıkar bir yol olabilmesi 
için halka dayanması ve halk yararına işliyen 
işletmeler haline sokulması lâzımdır. Yoksa bu
gün olduğu gibi Devletçilik özel teşebbüs ya
rarına işliyen bir Devlet kapitalizmi biçimini 
kolaylıkla alabilir. 

Saym milletvekilleri kurulması düşünülen 
üçüncü demir çelik sanayii üzerinde de kısaca 
durmak istiyorum. 

Az gelişmiş bir ülkeden yüksek bir büyü
me haddi elde etmek için tüketim sanayii ye
rine demir - çelik, kimya, elektrik ve makina 
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sanayii gibi ağır sanayie öncelik tanınmalıdır. 
Bu yol kısa zamanda tüketim seviyesinin de 
yükselmesine yol' açacaktır. Zira imal edilecek 
olan makinalar tüketim mallarının üretimini 
e!;k'Lİiyeeektir. Bu itibarla itenimi bir demir - çe
lik sanayiinin, kurulmasının düşünülmüş olma
sı, sevindirici bir haberdir. Geçmiş tecrübeler
de:! ders alarak bu sanayi kulunun mutlaka 
Devlet eliyle, yerli ve yabansı sermayenin işti
raki olmaksızın kuru anasında kesin zaruret 
vaL'dır. Hükümoînı Ereğli Domir - Çelik tecrü-
•boalnd'Oiı yararlanacağını ve i'kl'nei bir hataya 
düşmemesini temenni etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri; Makina ve Kimya En
düstrisi üzerinde de kısaca durmak istiyorum. 
Kurtuluş Savaşından sonra Millî Savunma ihti
yaçlarının millî kurumlar aracılığı ile karşılan
ması zarureti karşısında yurdumuzun muhtelif 
yerlerinde askerî fabrikalar kurulmuştur. Her 
geçen sene daha da mütekâmil hale gelen bu iş
letmeler Türkiye'nin NATO ittifakına dâhil ol
masından sonra kendi kaderine terk edilmiş 
ve gerileme devrine geçmiştir. Geçirdiğimiz 
tecrübeler ve son Kıbrıs buhranı yerli bir harb 
sanayiinin geliştirilmesi zaruretini yeniden or
taya çıkarmış bulunmaktadır. NATO'mm ver
diği silâhların millî savunmamız için kullanıla-
mıyacağı gerçeğinin ortaya çıkması karşısında 
evvelce kurulmuş olan bu snnavi kolunun tam 
kapasite ile ve daha rasyonel bir şekilde çalıştı
rılması için mümkün olan her türlü fedakârlık 
yapılmalıdır. 

Saym milletvekilleri; halen tasfiye halinde 
oban Maden Hurdacılığı üzerinde de birkaç söz 
söylemek isterim. 

Bu şirkete ait bilançoların tetkikinden do an
laşılacağı üzere, şirket devamlı kâr getiren bir 
işletme olarak çalışmaktavdı. Beş Yıllık Kal
kınma Plânında bu şirketin devamı öngörüldüğü 
halde 440 sayılı Kanunun hükümlerine de ay
kırı olarak şirketin tasfiyesi cihetine gidilmiş
tir. Bu tasfiye işinin hangi iktisadi zaruretlerle 
yapıldığını bilmekte fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlar; sözlerimi bitirmeden 
önce Kamu İktisadi Teşebbüsleri üzerinde tat
bik edilen ücret politikası hakkında kısaca dur
mak istiyorum. 

Yine Yüksek Denetleme Kurulu ve Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun ra-
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porlannın tetkikinden de anlaşılacağı üzere, bu 
işletmelerde tatbik edilen ücret politikası ben
zeri kuruluşlara nazaran çok düşük seviyede ol
duğu için, bu işletmeler kalifiye işçi ve teknis
yen bulmakta büyük güçlük çekmektedirler. Bu 
itibarla bu kuruluşlardaki ücret seviyesinin de 
benzeri teşebbüslerdeki ücret seviyesine çıkarıl
ması, işletmelerin rasyonel ve randımanlı bir 
şekilde çalışması için zaruridir. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye Demir ve Çe
lik İşletmeleri, Makina ve Kimya Endüstrisi Ku
rumu ve Maden Hurdacılığı hakkındaki T.Î.P. 
nin görüş, tenkid ve temennilerini arz ettim. Hür
metlerimle. (T.t.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına bu
yurun Sayın Mustafa Akalın. 

M.P. GRUPU ADINA MUSTAFA AKALIN 
(Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde denetlenmesi 
imkânım sağlıyan 468 sayılı Kanunun 1.5.1964 te 
kabulünden sonra ilk defa Yüce Meclis bu tasar
rufunu kullanmaktadır. 

Mezkûr kanunun 3 ncü maddesine göre Mil
let Meclisi bu denetlemeyi, bir genel görüşme 
halinde bilanço ve netice hesaplarını tasvibedip 
etmemek suretiyle, Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
yönetim kurullarının ibra edilmesi veya edilme
mesi suretiyle vereceği kararla yapacaktır. 

Kanuna göre bu denetlemeler her yıl yapıla
caktır. Biz bu defa 4 ilâ 7 seneliklerin hesabını 
şimdi görüyoruz. 

Vatan sathına yayılmış dev teşebbüslerin mil
yarları aşan bilanço ve neticei hesaplarının tet
kiki bir teknik bilgi işi olduğu şüphesizdir. 

Denetlemenin teknik yönü daha ziyade, Yük
sek Denetleme Kuruluna ve Türkiye Büvük 
Millet Meclisince kurulan 50 kişilik Kamu İkti
sadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna düşmek
tedir. 

Ne var ki, raporların Yüce Mecliste görüş
meye tabi tutulması keyfiyeti, kanaatimce bü
yük bir ilerlemedir. Her biri milyonlarca mame
leki temsil eden bu İktisadi Devlet Teşebbüsleri
nin sorumsuzca idaresi az çok bu suretle fren
lenmiş olacaktır. 

Sayın milletvekilleri; Mâruzâtımız 2 bölüm
de olacaktır. 

Birinci bölüm : Kısaca İktisadi Devlet Teşeb
büslerinin denetimi olacak, ikinci bölümde ise 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun ken
di problemleri ve neticede tavsiyelerimiz sunu
lacaktır. 

Birinci bölüm; İktisadi Devlet Teşebbüsle
rinin başarısının temelinde iktidarların tutumu 
yatar. 

Bir iktidar İktisadi Devlet Teşebbüslerini 
tutmazsa ve bunun başarılı olacağına inanmazsa 
iktisadi Devlet Teşebbüslerinin iyi bir kurum 
olması elbette düşünülemez. 

Maalesef bugün durum böyledir. 1938 den 
heri de başka türlü olmamıştır. 

Ne hazindir ki, arz edilen devrede ve bugün 
hiçbir iktidar tarafından İktisadi Devlet Teşeb
büslerinin dünyadaki yeri, çareleri açısından 
ele alınmamıştır. 

Bahusus Atatürk'ün bu büvük eserinin fikrî 
temelleri ve gelişme sebepleri üzerinde durul
mamış, bu sebeple de açıkgöz politikacıların 
arpalık haline getirdiği bu kuruluşların or
tadan kalkmasını aşırı kârları için şart gören 
bâzı zümrelerin kasıtlı yıpratmalarına zemin 
yaratmıştır. 

Nitekim bilgisizlik hâkim olduğundan bâzı 
çevreler, İktisadi Devlet Teşebbüslerinin geniş
lemesi devam ederse her şeyin Devlet eline ge
çeceği, gibi aslı olmıyan uvdurmalarla İktisadi 
Devlet Teşebbüslerinin başarısızlığını körükle
mişlerdir. 

İktidarlar, Atatürk'ün İktisadi Devlet Teşeb
büslerini neden kurduğunu (Bugün milletler
arası teşekküllerin toplantılarında tesbit edil
miş olan aşağıdaki hususları bilmez görünmek
tedirler.) 

Bir İktisadi Devlet Teşebbüsleri seminerinde: 
(Âmme İdaresi sayfa 15 te) sonuç olarak şöyle 
özetlenmiştir : 

«1. — İktisadi Devlet Teşebbüslerinin bü
tün dünyada yaygın olarak kullanılan bir kul
lanma aracı olduğunu, kapitalist ve sosyalist 
düzenin yetkili 'tem'SiiMlerinden bir kere daha 
duymak ve bağımsızlığına yeni kavuşmuş olan 
ülkelerde olduğu gibi, İngiltere ve İtalya gibi 
ülkelerde de bu kurumlara bağlanan umutları 
yetkili temsilcilerden dinlemek yararlı olmuş
tur. 

2. —- İktisadi Devlet Teşebbüslerinin zarar 
etmeye mahkûm kuruluşilar olduğu yolundaki 
eskimiş düşüncelerin, ya da İktisadi Devlet 
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Teşebbüslerini mutlaka belli bir doktrine bağ
lamaya çalışan aşırı görüşlerin 'haksız ve yer
siz olduğu yetkili ağızlardan tekrar]anımışttir. 

3. — Bugün İktisadi Devlet Teşeıblbüsleri 
başarılı çalışan bâzı ülkelerin vaktiyle Türki
ye'dekine benzer durumda oldukları .resmî be
yan olarak ve özel sıahıbetlerdeki konuşmalarda 
açıklanmıştır. 

4. — İktisadi Devlet Teşebbüslerinin başa
rılarının çoğu kere pahalı tecrübeler so
nunda .gcrçeklcfiltıirûldiğinin öğrenilmesi de ya
rarlı olmuştur.» Tavsiyeler böylece devam edi
yor. Okuyup zamanınızı almak istemiyorum. 

Yukarıda arz edilen hususlar Amme İda
resi Enstitüsünün Aralık 1%>3 Tarihli 9 neu 
sayısından alınmıştır. Arzu eden orada duya
bilir. 

Şimdi ilkine! bölüme geliyorum muhterem 
arkadaşlarım, 440 sayılı Kanuna uygun ola
rak kurulan ve ıbu kanuna göre ayarlanmış ve 
5591 sayılı Kanunla 1950 do kurulmuş olan 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun bilan
ço ve noticoi hesaplarına baktığımızda göreceğiz 
ki; 

Umum Müdürlük bünyesindeki her ibiri bir 
büyük teşekkül olan Kanunun 18 nci maddesi
ne göre 9, hâlen 13 fabrikanın yekûn kârının 
fazla parlak olmadığı görülür. 

Alt komisyon raporunda tesbit edilen ra-
Ikamları burada tekrarlamıyacağım. 

Ancak göze ihatan şu noktaya temas edelim 
ki; 1959 daki kâr sevtiyesi, paranın 'iştira değe
rinin azalmasına rağmen mütaakip yıllarda 
yükselme kaydetmemiştir ve haltta 1961 de de 
çiok düşmüştür. 

Diğer Kamu İktisadi Teşebbüslerinde de 
1959 dan soura gerileyiş vardır. Sanki söz bir
liği edilmiş gibi hepsinde kârın azaldığı görülü
yor. 

Rapora göre bunun sebebi .olarak iki anafi-
kir gözteriliyor ve deniyor ki, 

1 272 400 000 lira olan kaynaklar yekûnu
mun % 41 nin öz kaynak, % 59 unun yabancı 
kaynak olması, yani borçla alınan para olması 
sebebiyle büyük mikyasta faiz ödenmesidir di
yor, ikinci olarak. 

:B) Sermaye kifayetsizliği gösterilmiştir. 
Bu sebepler doğru olabilir, doğrudur da. 
Ama asıl mesele her Devlet dairesi, her ik

tisadi teşebbüsün içine düştüğü mirasyedici 

davranışlardandır. Lüks, israf, adanı kayırma, 
bir yumurtayı 10 kişiye kaldırtma zihniyeti, 
kalifiye işçi noksanlığı, program ve hedefin ke
sin tâyin 'edilmemesi, günü gün etmek itiyadı, 
neme lâzımcı bir 'davranıştandı r. 

Makina ve Kimya Endüstrisinin kuruluş ga
yelerine göre, kârlılık, verimlilik durumunu 
ikinci plânda mütalâa etmek yerinde olursa da, 
verimlilik yönü de istenilen seviyeye çıkama
mıştır. 

Raporda (Sayfa 5) bu noktaya parmak ba-
mlmuştıır. Bunları tekrar etmek istiyorum. 

•Raporda (verimli bir çalışmaya yönelebil
mesi için tedbirler alınması lüzumu aşikârdır) 
denilnröktedir. Yine raporda, (Kurumun 1950 
den beri piyasa ihtiyaçlarına yönelmeye gay
ret göstermesine, bâzı müspet sonuçlar alınma
sına rağmen, gene de faaliyetlerin tatmin edi
ci olmadığı) belirtilmiştir. 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna 
ilişkin 5Q91 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde
ki kuruluş maksadını nazarlarınıza sermek isti
yorum. 

Yapacağı işler : 

a) (Silâh, mühimmat, patlayıcı maddeler, 
askerî ihtiyaçlara yarıyan aletler, vasıtalar, 
makinalar tesisler, 

ıb) ISivil ihtiyaçlara ait her türlü imalât 
ve tamirat, 

e ) Tekel maddeleri 4374 sayılı Kanuna'gi
ren, 

d) Tesisler kurmak, 
e)1 a-b nin ticaretini yapmak. 
•Makina Kimya Endüstrisi Kurumu bunlar

dan hangilerini yapmış, hangilerini yapmamış
tır. Bunları tesbit gerekir. 

ıBu noktada Sayın Başbakanın Başkanlığını 
yaptığı bir uzmanlar heyeti tarafından 1961 
de yapılan bir araştırmayı delil göstermek iste
rim. 

Bu araştırmada : 

Memleketteki makina imalât kapasitesinin 
takriben 1/5 nin kullanıldığı 4/5 nin âtıl kal
dığı izah edilmiştir. Yani kendi yapabileceğimiz 
'mallar için dışarıya avuç dolusu dolar ödemek
teyiz. Yani Makina Kimya Endüstrisi Kurumu 
iyi çalıştığı takdirde bugün yaptığının 4 - 5 mis
lini yapabilir. Basit bir misal ; 
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Türkiye^de büyük bir özel teşebbüs fabrika
sı hakkında edindiğim bilgiye göre, sermayesi 
25 milyon lira olan bu şirket (Arçelik - Sütlüce) 
yılda 150 milyon liralık mal yapmaktadır. De
mek ki, sermayenin 6 misli üretim yapmakta
dır. 

Aziz arkadaşlarım; 1961 yılında Kamu İk
tisadi Teşebbüslerine ait özel raporların 1 nei 
cilt 333 - 383 sayfaları okunduğu zaman Ma-
kina Kimya Endüstrisi Kurumunun içinde bu
lunduğu durum açıkça ortaya çıkmaktadır. 

Makina Kimya Endüstrisi Kurumunun or-
ıtaJklarından olan Türk Otomatik Endüstrileri 
Anonim Şirketi yakın zamana kadar 20 mil
yon sermaye ile yılda 100 milyondan fazla 
üretim yapmış idi. Şimdi daha fazla yapıyor. 
Demek ki, makina ve madenî imalât sanayi
inde sermayenin 5 - 6 katı üretim çok nor
maldir. Bu açıdan bakıldığında mezkûr Kuru-
ımun yılda 2 milyarlık üretim yapması kabil
dir. 

Sözünü ettiğimiz raporların 345 nei sayfa
sında yer alan aşağıdaki hususları tekrarla
makta ve bunlardan yerine getirilenlerle, geti-
rilimiyenlerin sorulmasında ve sebeplerinin 
araştırılmasında ve icabında sorumluların tes
pitinde fayda vardır. 

'Bu raporda yapılan tavsiyeler şunlardan 
ibarettir. «Makina Kimya Endüstrisi Kuru
munun çalışmaları dikkat nazarına alınırken 
en mühim mevzu Türkiye için döviz tasarrufu 
ve daha ziyade 'döviz sağlanmasıdır. Şuna 
inanmak lâzımdır ki, ileri sürülen tavsiyeler 
ve bahis konusu edilen mevzularda muayyen 
ibir programın halline muhakkak medar ola-
calk değildir. Tavsiyelerin bâzıları esasa mü-
taalliktir. Bâzıları netice almayı temin edecek 
bir vasat olarak sınıflandırılmalıdır. Tavsiye
lerin bir kısmı ise Makina Kimya Endüstrisi 
Kurumunda nazarı itibara alınabilir. Bu tavsi
yeler samimiyetle ve tamamen inkişafı sağlı-
yacak yapıcı ve yardımcı bir düşünce ile ya
pılmıştır. 

1. — Hükümetin, kurum idare heyetinin 
profesyonel statüsünü koruması ve kurum iş
lerini tedvir edecek kalifiye dereceleri seçmesi 
tavsiye olunur. 

2. — Makamın sıkıntı tevlidedeceği ve ida
resi güç sistemlerden sıyrılması ve teşekkül 

camiasında hareketlerimde tam bir serbesti ve 
otoritesinin tanınması şayanı tavsiyedir.» Bu 
tavsiyeler sayfalarca sürüyor. Burada zama
nınızı almalk istemiyorum. Bunlara atfı nazar 
etmek ve istifade etmek lâzımdır. 

Bize verilen raporun 5 - 6 ve 7 nei sayfala
rında da bâzı temennilerde bulunulmuştur ki, 
biz de bu temennilere aynen iştirak ederken, 
sonuca geliyoruz. 

ıSonuç : 
1. — Hükümet, M. K. E. Kurumunun bü

tün üniteleri ile ne civarda üretim yapacağı
nı tesbit etmelidir. Demelidir ki, yılda veya 3 
yıl içinde 2 milyarlık üretim yapılacaktır. 

2. Hükümet M. K. E. Kurumunu yürüten
lerden ellerine teslim ettiği sermaye için belli bir 
kâr istemelidir. 

Yani defterde 400 milyon görünen, aslı birkaç 
milyarın üstünde olan sermaye için % 10 - 20 
veya % 25 lik bir kârlılık istenmelidir. 

3. Yukarıdaki iki hususun gerçekleşmesi için 
Hükümet, bu Kurumu özel çıkarlar karşısında 
bağlamamalıdır. Yani 440 sayılı Kanunun 24 ncü 
maddesine göre teşekkülü, fiyat tesbitinde ser-
bes bırakmalı ve pazarlama işlerine karışmama
lıdır. 

4. Hükümet, Kurumda müstekar bir idare 
kurulmak için işbaşına İktisadi Devlet Teşebbüs
lerinin memleket ekonomisine ve kalkınmasına 
mutlaka yararlı olacağına inanan kabiliyetli, gay
retli kimseleri getirmeli, olur olmaz sebeplerle de 
dcğiştirilmcmelidir. 

Bu Kuruma, işten ayrılınca kârlı işler tut
mak için basamak olarak kullanacak kimseleri ge
tirmemelidir. 

5. M. K. E. Kurumu bünyesi mutlaka düzel
tilmelidir. 

6. Kaliteli eleman bilhassa bu Kurum için 
özellikle Önemlidir. Kaliteli personel ve teknik 
eleman alınmalıdır. Bu Kurum daima piyasa 
için adam yetiştirmiştir; yetiştirdiği personeli 
zaptetmesini bilmeli, bunun usullerini aramalı
dır. 

7. Uzmanlar heyetnin M. K. E. Kurumunun 
imal edeceği malların zaman zaman bir listesini 
yaptırmalı ve bu mallar ithal edilmemelidir. An
cak M. K. E. Kurumu da bunları vasıflı ve ucuz 
yapması için gereken tedbirler almalıdır. Azıcık 
rutubette küflenen tabancalar gibi imalât yüzü
müzü ağartmaz. 
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Bir cümle ile özetlemek gerekirse, M. K. E. 
Kurumu iyi çalışması, Türkiye'nin ekonomik is
tiklâl ve kalkınması için hayati önemdedir. Bu 
bakımdan Kurumu gözetmeli ve mutlaka kalkm-
dırmalıyız. Yüksek Denetleme Kurulu her sene 
bu kuruluşlar hakkında rapor vermekte, ertesi 
sene yine bu raporları tekrar etmektedir. Bu ku
ruluğun yetkilerini artırmalı veya yeniden bir re
vizyona tabi tutulmalıdır. Bu itibarla Yüksek 
Denetleme Kurulu hakkiyle vazifesini yapmış ol
sun ve raporunda tavsiye ettiğim hususları > da 
tatbik etmek imkânını bulsun. Sözlerimi burada 
bitirirken M. P. Grupu adına hepinizi saygiyle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi şahısları adına söz alan 
arkadaşlara geliyoruz. Arkadaşlardan rica edi
yorum; kürsüye geldikleri zaman eğer imkân var
sa görüşlerini hem Türkiye Demir - Çelik İşlet
meleri, hem de Makina ve Kimya Endüstrisi Ku
rumu ve bunların iştirakleri hakkında toptan arz 
etsinler. 

Sayın Sadi Pchlivanoğlu?.. Yok. 
Sayın Muslihiddin Gürer. 

MUSLİHİDDİN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Balkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bendeniz görüşlerimi sadece Makina ve Kim
ya Endüstrisi ve iştirakleri hakkında yüksek hu
zurunuzda arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; bugünkü Türkiye 
sanayiinde büyük bir yer tutan Makina ve Kim
ya Endüstrisi Kurumu memleketini izde iki yöne 
faaliyetlerini teksif etmiş bulunmaktadır: Bir as
kerî yön ve bir do sivil yön. Bu faaliyetlerini 
icra ederken, şimdiye kadar memleketimizde ha
kikaten büyük döviz tasarrufu sağlıyacak birta
kım faaliyetlerle öğretici ve örnek bir müessese 
olması bakımından da birtakım kıymetli ve mem
lekete müsmir hizmetlerde bulunmuş olarak kar
şımızda bulunmaktadır. Bu hizmetleri sebkeden-
lere huzurunuzda teşekkürle sözlerime başlamak 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Makine ve Kimya 
Endüstrisinin bilhassa askerî sahada Türkiye'
nin kendi kendine yetmesi yönünden büyük-
Ibir fonksiyon olduğu ortadadır. Benden 'evvel 
konuşmuş olan arkadaşlarım bu mevzulara 
enine boyuna değindiler. Fakat Kamu iktisadi 
Teşekkülleri hususunda aşağı yukarı hep umu-
imi temenniler ve aynı zamaında olması lâzım 

Igelen hususlar hakkında değerli arkaşlarım kıy
metli fikirlerini beyan etmektedirler. Kendi
liğinden bunun zarureti ortaya çıkmakta. Oüın-
ikü Yüksek Murakabe Heyeti tarafından veri
len raporların bu müesses el erin istikbale ma
tuf çalışmasına ışık tutacak bir durumda ol
mamış bulunması ve temenni babında bize bir-
şoy vermemiş lOİmasmın bir neticesi olarak bu 
konuşmalar yapılmaktadır. Bu durumdan hare
ketle konuşmamı Makine ve Kimya Endüstri-
'Sİnin daJha rasyonel, verimlilik ve kârlılık pren
siplerine daha yakın lıİr şekilde çalışmasına ve 
faaliyetlerini buna göre ayarlamasına teksif 
etmekte büyük bir fayda görmekteyim. Bahu
sus bundan sonra kârını arttırıcı ve çalışmasını 
düzenleyici esaslı bir plânın, esaslı bir prag-
ramunm yapılmasında da büyük faydaları ol
duğu kanaatindeyim. 

Bilhassa depolardaki malların ihraç şekil
lerinin düşünülmesi ve bunlara birtakım sa
tış imkâlarmm aranması şiddetle lâzımdır. 
Fabrikalar, ekseriyetle birbirinden uzak ma-
(hallerde olduğu için, nakil imkânları ç-'olk defa 
maliyet unsuruna tesir etmektedir. Bu bakım
dan maliyet prensiplerine de dikkatle yönclin-
m e sinde büyük bir fayda görmekteyiz. 

Biliyorsunuz, bu görüşmelerde sıra çok 
defa, Sayın Kasım Gülek arkadaşımızın bura
dan belirtmiş olduğu gibi, parti görüşleri bil
dirildikten sonra şahıslarımıza gelmektedir. 
Esasen partilililer görüş halinde birçok huısu-
lara değindiler. Bendeniz şahsım olarak (bu mü-
'eıssesede nazarı dikkatimi celbeden bir hususu 
ihuzurlarmızda soracağım. Hakikaten bu mem
leketin sanayiinde büyük inkişaflar gctirc/oilc-
iCok ve bu müesseselerin basında bulunanları 
iyi yönlere sevk edecek gayet kıymetli bir sa
nayi Vekilimiz olduğu için, kendisinin bu hu
susa eğileceğini tahmin ederek şu hususlara 
dikkat nazarını cellbetmek istiyorum. 

Mnihterem arkadaşlarım, edindiğim bilgiye 
»göre Makine ve Kimya Endüstrisinin depola
rında milyonlarca liralık teçhizat ve malzeme 
ibulunmaktadır ki, raporda da bir nabze bu 
(hulusa değinilmiştir. Bugünkü rayiç bedel 
üzerinden bunun 150 milyon lira civarında ol
duğu söylenmektedir. Şimdi bu 150 milyon li
ralık Makina ve Kimya Müessesesinde bulu
nan türlü, çeşitli depo edilmiş malzemenin sa-
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tısı hakkında ve dolayısiyle bunun tasfiyesi 
halikında ne düşünülmektedir? Şimdi memur 
psikolojisi vardır; bu müesseselerin başında 
ıbulunan insanların, rosponrobiiite dediğimiz 
mesuliyet prensibimden kaçar surette hareket 
ederek Devletin büyük gelirini yedirdikleri 
sabittir. Şimdi gene edindiğime göre bu 150 
milyon liralık teçhizat ve malzemenin satımı 
için veyahut da tasfiyesi için müessesenin ba
şında bulunan ilgililerin «acaba baz bunları 
satışa çıkardığımız zaman birtakım suizan, bir
takım suiistimal kanaatleri 'altında kalır mıyız» 
diye bu endişeden hareket etmek suretiyle bun
ları satmada geciktikleri veya diğer bir taJbirle 
herkes zamanı idaresinde bundan istirikâf et
tiği kanaati hâsıl olmaktadır. Şu hale göre, 
şimdi bu problemin içinden şöyle bir husus 
meydana çıkıyor. 

Düşününüz ki, mevcut müessese aldığı 
paralara büyük faizler vermektedir. Halbuki 
böyle birtakım faizler verip de kurumlarını ça
lıştıracakları yerde, elinde bulunan bu depo 
edilmiş malları, bu depo edilmiş teçhizatı sata
cak olsa muhakkakki aldığı paralara ileride bü
yük faiz ödenmesinin lüzumu kalmaz. Çünkü 
elindeki parayı faizle temin ediyor. Tasavvur 
buyurunuz, meseleyi şöyle bir misalle huzuru
nuzda arz etmek istiyorum. 25 milyon lira se
nede faiz verse 5 - 10 sene sonra faizlerin tu
tarı stok ettikleri metam değeri kadar olacak 
ve dolayısiyle mevcut stok edilmiş malları sıfıra 
müncer olacak, müessese kendi kendini yemiş 
olacaktır. Binaenaleyh elde bu şekilde depo
lanmış teçhizat ve mal olduğuna göre, bunun 
bir an evvel satılması mümkün müdür? Eğer 
şayet mümkün değilse sebepleri nelerdir ve bu
nun mümkün olması için ne gibi gayretler sarf 
edilmektedir? Gerçi şimdi her ne kadar 1959 -
1963 hesaplarını inceliyorsak da, zamanı ida
remize kadar intikal etmiş olan bu konuya, haki
katen dirayetine inandığım Vekil arkadaşımızın 
bir çare bulacağı kanaatini taşımakla, bu suali
mi yüksek huzurunuzda tevcih etmiş bulunuyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar, bu müesseselerde ha
kikaten kalifiye ve bu işin rantını, verimliliğini 
ve prodüktivitesini arttıracak elemanlara ihti
yacı olduğu ortadadır. Bunun için daima özel 
sektöre kaçan bu müesseselerde çalışan değerli 

mühendis, müdür, iktisatçı ve idareci arkadaş
larımıza mümkün olduğu kadar özel sektör sevi
yesinde tatmin edecek şekilde bir ücret veril
mesi ve bu müessesenin ücret politikasını kendi
sine göre ayarlaması suretiyle verimin artırıl
ması çarelerinin araştırılmasının artık zamanının 
çoktan gelip geçmiş olduğu kanaatini taşımakta
yım. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mevzuda 
M. K. E. K. nun iştirakleri tetkik edildiği-zaman 
görülmektedir ki, çok defa bu müessese iştirak
lerine bir nevi siyasi baskılarla zorlanmıştır. 
îşte gönül istiyor ki, tüm kamu iktisadi teşek
küllerinde bu şekildeki siyasi zorlamalar bir 
tarafa itilmeli, memleket gerçekleri nazarı iti
bara alınımak suretiyle her zaman bir nevi ağzı
mızda slogan olan müreffeh Türkiye'nin yaratıl
ması için bütün tesirlerden azade esaslı prensip
ler üzerine eğilinmek suretiyle lüzumlu ve fay
dalı neticeler verecek olan birtakım müessesele
re iştirak ettirilmesinde büyük faydalar vardır. 
Ve tahmin ediyorum ki, bundan sonraki hükü
metlerin bu şekilde hareket edecekleri de mut
laktır. 

Muhterem arkadaşlar, görüşlerimi toparlar
ken temenni olarak şu hususa dokunmak iste
rim. Yüksek Meclisinizin 468 sayılı Kanuna 
atfen İktisadi Kamu Teşekküllerini denetlemesi 
2 - 3 sene arkadan değil, bugünkü mazur görü
lebilir, ilk tatbikattır, ama bundan sonraki de
netiminin; kanunun âmir hükmüne uyarak, he
men senenin hitamında ve kanuni müddetleri 
içinde olmasını temenni eder, Yüksek Heyetini
zi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Sadi Binay, buyurunuz 
efendim. 

ŞADI BİNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; evvelâ M. K. E. Kurumu 
üzerinde kısaca 1950 - 1963 devresine ait ve bâzı 
müşahadeımje dayanan görüşlerimi ifade 'etmek 
istiyorum. 

Muhterem arlkadaşlarım; M. K. E. Kurumu
nun hüyük :bir kısmı Millî Savunma Bakanlı
ğına, yani harp malzemesi yahut mühimmat 
imal ©den tesislere aittir. Bunun yanında boş 
kapasitenin veya bir kısım tesislerini piyasaya 
tevcih etmek durumunda olan bir kurumdur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; M. K. E. 
Kurumuna bağlı bir uçak fabrikası vardır. Adı 

- 593 -



M. Meclisi B : 39 28 . 1 .1967 O : 2 

neden dolayı uçak fabrikası olarak devam et
miştir, o da hakikaten fantezik bir konudur. 
Çünkü bu fabrikada uçak yapılması düşünül
müş, fakat bilâhara bundan vaz geçilmiştir. I'i-
lânör falan imal edilmiş sonradan vaz geçilmiş. 
Biz bu Kuruma, bu müzakeresini yaptığımız 
devre içerisinde Ziraat Vekâleti olarak, sırf 
bu fabrika muattal kalmasın veyahutta dev 
presleri, muazzam tesisatı vardır, çalışsın diye
rek recine kapları sipariş etmiştik ve 'bu sipa
rişleri verdiğimiz zamanda piyasada özel sektö
re karşı bir fiyat etüdü de yapmamıştık. Bu 
kaplar yapıldı. Fakat nasıl yapıldı arkadaşlar? 
Burada Devlet işletmeciliğinin belki en kötü 
numunesini gördük. Dekapa saçtan imal edi
len küçük hazncciklerdi 'bunlar. Muazzam bir 
alâka, sık sık gitme, o büyük tesisler ya çalış
maz, ya başındaki ustabaşılar gelmez, müdür 
meşgul olur, geç gelir. Bunların türlü engelle
rini gördük. Sonra bir de bunların daha büyü
ğü olan kova talebinde 'bulunduk. Etüd yaptı
lar ve dediler ki, «Bir kova 36 liraya mal olu
yor.» Bu misali arzotmekten kastım çok canlı
dır ve belki de bugün de bâzı kalıntıları vardır, 
onun için arzediyorum. Bir de piyasaya sora
lım, dedik. Piyasaya sorduk; aynı kalite ve 
aynı verdiğimiz resme göre piyasa dedi ki, biz 
bunu 11 liraya yaparız. 11 liraya ve 36 lira... 
Piyasaya verdik, reçine kaplarını da piyasaya 
verdik aynı bedelle, kovo bedellerini üçte bir 
'bedelle verdik ve piyasa bunu çoğu ufak 'tesis
lerde dalha ucuz ve daha sür'atli bir şekilde bi
ze teslim etti. Biz sonra meşgul olduk, neden 
bunun fiyatını bu kadar yüksek tuttunuz, de
dik. O zaman o idarenin başında bulunan mü
hendis arkadaşlar, idareci arkadaşlar dediler 
ki ; bizim ıbir sürü masraflımız var, onları bura
ya intikal ettirmek mecburiyetindeydik. Yani 
bir iş kaçırmamak için peşinde meşgul olmak, 
ya da piyasada iş aramak gibi ıbir zihniyetıten 
tamamen uzak, tamamiyle böyle mesuliyetten 
âri bir 'tutumda bu. Ve anaaibt'C'ösüf böyle tutum 
elbette 'bu gibi 'teşebbüsleri ne rantabiliteye, ne 
de kâra götürebilir.. Bugünde 'arkadaşlarım, 
üzüntü ile müşahade ediyoruz ki, M. K. E. Ku
rumunun elinde bulunan tesisler ve makinalarla 

.en az bir misli daha fabrika kurabilir ve bu 
(müesseselerden onaatbeosüf âtıl kapasi'te vardır. 
Yine o devre ait söylüyorum, hiçbir zaman iş 

aranmamıştır. Gerek resmî sektörde, ıgerekse 
piyasanın ihtiyacı olan mallar üzerinde ciddi 
plânlı bir iş arama talebinde ve araştırma ta
lebinde bulunmamıştır. Zaten bizdeki İktisadi 
Devlet Teşckkülerinin mühim bir noktasını da 
bu araştırmaya önem vermemektedir. Gerek stan
dartlar mevzuunda, gerekse daha iyisini yapa-
bilmek, dünya nınım[Hicri'ni yakından takibede-
bilmck için araştırmaya ayırdığımız para fon
ları veyalhutta imkânlar o derece kısırdır ki, 
Amerika'da bir Monsento Kimistro Kom-
pani'in senede bir milyon dolar, bilmem Gene
ral Elektrik kumpanyalarının 8 - 1 0 milyon do
ları şöyle atıverircesine çalıştıklarını ve en so
nunda naylon denen bir maddeyi, gübreleri 
ne şekilde bularak milyonlarca lira kazandık
larını düşünecek olursak, artık dünyada araş
tırmanın her şeyden ön plâna geçtiğini görü
rüz. Maalesef bu iştede halâ daha çok geri, rö
tarlı vaziyetteyiz. 

Arkadaşlar, ikinci husus; o üdemelerde Ma-
kina Kimya Endüstrisi Kurumu içerisinde tah
sil dereceleri farklı olanların birbirlerine karşı 
hizip halinde çalışmış bulunmalarıdır. Bu,mü-
•esseseseyi mühim ölçülerde engellemiş, köstek
lemiş, çalışmalarını yararlı değil, zararlı hale 
sokmuştur. Bir yüksek mühendisler grupu 
vardır, Ibir tekniker grupu vardır. Her grup 
kendi müntesibini tutmuş, diğeri ona karşı cep
he almıştır. Umum Müdür veya Vekâlet nezdin-
dc hizipli çalışmalar olmuştur. Bundan dolayı 
siyla müessese ve esasında da Türk Milleti ge
niş çapta zarara uğramıştır. 

Makina Kimya Endüstrisi Kurumunun, be
nim şalhsan gördüğüm her birisi birer hakikat 
olan bu misallerden çıkardığım netice, (tesisteki 
arızalar, şunlar yahut t a eleman meselesi şu bu; 
fakat bu gibi hastalıklardan herşeyden önce ve 
mutlak surette kurtarılması lâzımdır. 

Sonra arkadaşlarım bakınız, bir tarihte 
de, o dev gibi uçak fabrikası, büyük presleri 
var, muazzam makasları var, şunları, bunları 
var. Bir de baktım ki arkadaşlar bir gün An
kara Belcdiyesin'in su saatinin kapaklarını - ki 
en ufak atölyeler yapabilir bunu, netice iti
bariyle bir basma ve dökümden ibarettir M. 
K. E. K. yapıyor. 

Yine ai'kdaşlarırn, piyasada gördükki, M. K. 
E. K. bir gazocağı çıkardı, Makkim marka. Hâ-
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lâ var mıdır, bilmiyorum. Maıklriım marka gaz 
ocakları çıkardı, özel sektör bunun çok daha, dû
nunda bir fiyatla sattı, mesalâ markasını dahi 
şimdi hatıırlıyoruım, çünkü gürdüm, hal'km muka-
ycse ettiği «Mavi alev» marka yahut bir ba^ka 
marka -kapış kapış edildi. M. K. E. Kurumu bu 
gaz ocaklarını satamadı. 

bir gerçektir. Sadece tesis kurmak, sadece maki-
nıa ithal etmek kifayet etmiyor. Bunları çalış
tırmak, bunları değerlendirmek birinci vazife
miz olmalıdır. Piyasaya mamulleriııi sürmede 
lüzumlu satış anlayışı ve bu satış usullerine bu 
müessese o dönemde katken malik olamamıştır. 
Mevcut kanunlar ve (ta'lıd'dcd'ikn'ş imkânlarla 
çalışmıştır. Böyle çalıştığı müddetçe ve bu Ge
nel Müdürlüğün, o tarihte fabrikalarına kargı 
hareketi 4 sene devam etmiş ve bundan muva.L-
fakiyetli sonuçlar çıkmamıştır. îdari gruplar
dan (bâzıları organizasyona ıtabi tutulabilir, bâ
zıları kaldırılabilirdi. O en e aksaklıkların sebep
lerinden biri budur. Bu da yapılamamıştır. Ku
rumun, yerleri iktisadi kaidelere göre tesbit edil
memiş fabrikaları olmasına rağmen, iyi vaziyet
te fabrikaları mevcuttur. Fakat bunlar ehil ida
recilerle ve itıaihdidedilımcyen bir çalışma imkâ-
niyle başarıya ulaşabilirler. 

Makina Kimya Endüstrisi Kurumu kendi-
disiyle ilgisi olmıyan ve birbirine tamamen 
zıt yatırımlara zorlanmıştır. Meselâ gübre. 
Makina imal edecek 'bir tesis bir taftan gübre 
iştiraklerine giriyor, traktör, azot, kauçuk, Fe
deral Türk kamyonları v. s. daimî personelin ih
tiyaçtan fazlası likidite edilememiştir. Elbette 
çıkarmak zordur. Fakat giriş kapılarını kapayıp, 
çıkış kapılarını açtığımız ve buna samimiyetle 
riayet ettiğiniz zaman bu temin edilebilir. Son
ra Makina Kimya Endüstrisi Kurumu başkala
rının nam ve hesabına stoklar bulundurmuştur 
ve modası geçmiş maddeleri istihsal etmiştir. 
Bu da başarısızlıklarında rol oynamıştır. Aynı 
mevzuda çalışma tedahülleri olmuştur. Meselâ, 

t» 

Makina - Kimya Endüstrisi Kurumu, Türkiye 
Şeker Fabrikaları, Zirai Donatım Kurumu ay
nı tip sınai makinaları aynı zamanda imal etmiş
tir. Halbuki iktisadi bir kaidedir; yalnız bir te
şekkül bu cins malzemeyi imal etseydi, bunlar 
üzerinde araştırmalar, standartlar geliştirse idi, 
elbette memleket ekonomisi ve Türk Milletinin 
ihtiyacı için çok daha isabetli hareket edilmiş 
olurdu. Sonra bu fabrikaların birbirinden uzak 
mesafelerde tesis edilmiş oluşu, hammadde ve ya
rı mamullerin şevki, teçhizat ve malzemenin nak
li geniş nakliyat güçlükleri doğurmuş, yarı ma
mul nakliyat işini de halledemcmiştir. Bu, Ma
kina - Kimya Endüstrisi Kurumunun başlıca 
handikaplarından bir tanesi olmuştur. 

Bundan çıkaracağımız netice şu olmalıdır 
arkadaşlarım: Makine Kimya Endüstrisi Kuru
mu muazzam tesisleriyle, çok kıymetli eleman
larıyla ekserisi Avrupa görmüş gelmiş mühen
disleriyle, müesseseleriyle bu' gün küçük işlerle 
uğraşmamalıdır, büyük siparişler almalıdır. Bıra
kınız dahili siparişleri, bilhassa mühimmat me
selesinde diğer devletler nezdinde ihalelere gir
melidir. Nasılki Demiryolu buradan vagon ima
linde Irakta bir ihaleye girmişse, Makina Kimya 
Endüstrisi Kurumu dünyadaki geri kalmış dev
letlerin bâzı mühimmat ihalelerine girmelidir 
ve hattâ almalıdır. Nitekim, arkadaşlar NATO, 
Amerika" Birleşik Devletleri ve Almanların 750 
milyon D. M. tutarındaki mühimmat sipariş
lerini bitirmek üzeredir veya bitirmiştir. Ama 
Makine Kimya Endüstrisi Kurumu bu sipariş
leri aldığı zaman yahut bu cihete yöneldiği za
man tesislerini büyütmüştür. Şu halde ne ola
caktır? Büyüyen tesisler büsbütün işsiz kalma, 
dolayısiyle zarar etme durumuna gelmektelerdir. 
Yumurta kapıya geldikten sonra hiçbir şeyin 
hallolmadığı gerçek bir kaidedir. Şu halde tesis
leri çalıştıracak, bu tesislere iş bulacak teşebbüs
lerin yapılması lâzımdır. Bu da ne ile olur ar
kadaşlar? Evvelâ araştırma, sonra diddî etütlerle. 
Bunu kim yapacaktır? Yetişmiş elemanlar yapa
caktır, kaliteli ve kalifiye elemanlar yapacak
tır. Bu elemanları hiç. bu zaman işletmecilerle 
birlikte elden kaçırmamak, elde tutmak lâzım
dır. Sık sık değiştirmek yahutta elemanları tat
min edememek yüzünden bu elemanın piyasaya 
yönelmesi özel sektöre kaçırılması elbette mu
vaffakiyetlerimizi engelleyecektir. Makina Kim
ya Endüstrisi Kurumu yedek parça yönünden 
gerek özel sektör, gerekse kamu sektörünün ye
dek parçalarını temin yönünden bugün piyasayı 
bir kaç misli besleyecek tesis ve imkânlara sa
hiptir. Ama buna rağmen yine 1959 da da, 1963 
döneminde de ve yine hâlâ bu tesislerimizde yüz
de yüz imali mutlak ve mümkün olan bir kısım 
malzemenin, yedek parçanın ithal edildiği de 
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Muhterem arkadaşlarım, bu arada benim bu
günkü devreyi de içine alan bir temennim ola
caktır. Böyle teşekküllerin başında bulunan ge
nel müdürler teferruat ile katiyen meşgul edil
memelidirler. Esas mevzularda ve uzun vadeli 
plânlarla uğraşan bir koordinatör olarak mües
seseye üstten bakan ve o müesseseye ilham ve
ren, ona direktif veren bir tutumda bulundurul
malıdır. Bunu değerli Sanayi Bakanımızdan di
ğer teşekküllerle birlikte istirham ediyorum. 

Sonra ikinci temennim eğitim meselesidir. 
Arkadaşlar, yetişen insanlar dahi eğitime muh
taçtır. Genç mühendisler aynı fabrikada değil 
muhtelif fabrikalarda, muhtelif işlerde çalıştırıl
mak ve bizzat tulumu giyerek, üstü başı yağla
narak usta ve işçilerle beraber çalışmaya teşvik 
edilmelidir. Bu da maalesef bizim bünyemize 
arız olan hastalıklardan birisidir. Memur
lukta da bu vardır. Kimse daktiloyla yazmaya 
talibolmaz. Çünkü mekanik bir iştir, tuşlara vu
racaktır, karbon kâğıdından parmakları kirlcne-
cektir. Fabrikanın içine maalesef girmeyiz, ütü-
lü pantolonumuzla, iyi esvabımızla burada otur
mayı yahut orada plân yapmayı tercih ederiz. 
Haddizatında mühendis fabrikanın içinde, ma-
kinan yanında hattâ altına üstüne girerek, yağ
lanarak çalışırsa hem kendisi daha iyi yetişmiş 
olacaktır, hem de ona bakan işçi ve ustalar ken
disinden ilham alacaktır. Ben de bir fabrikada 
çalıştım, birçok yerlerde çok misallerini gördüm. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, biraz da De-
andr - Çelik mevzuuna t'cımais 'ettoelk istiyorum. 

Plânlı dönemde getirilen sanayi hedeflere ula
şabilmemiz için demir ve çeliğin bol miktarda ve 
ucuz olarak istihsal etmemiz gerekmektedir. Bu
güne kadar demir ve çelik üretim tesisleri belirli 
bir disiplinden ve kendi aralarında koordinas
yondan uzak bir şekilde gelişmişler ve bâzı ah
valde yurt ekonomisi bundan büyük zararlar 
görmüştür. Bu Beş Yıllık Plânın 1966 dilimi 
içindeki programda belirtilen bir husustur. Bu 
hal bilhassa Devlet ve özel sektör arasında bir 
demir - çelik birliği kurulmamasmdan ileri gel
miştir. Demir - çelik ihtiyacımız, yatırımların 
genişlemesiyle beraber, hızla arttığından ötürü 
üzerinde önemle durulması lâzımgelen bir husus
tur. 

1959 - 1963 dönemi arasında maalesef demir 
karaborsasının zaman zaman hortladığı, 180 ku

ruşluk demirin 280 kuruşa. 4 liraya fatura-
sız olarak satıldığı ve o zaman, zamanında ge
rekli tedbirler alınamadığından ötürü, ithalâ
tın geç kaldığı, yatırımların geciktiği ve ihti
yaç salı iplerinin bâzı kimselerin, çıkarcıların ve 
vurguncuların hesabına büyük mikyasta za
man ve para bakımından zarara uğradıkları 
da bir vakıa olmuştur. Onun için üretimde tı
kanıklıklar olacaksa bunun önceden ihtiyat 
payı ile birlikte hesaibedilmesi ve ithalât im
kânlarının ona göre 'zamanında kullanılması 
da bir kaide olarak takibedilmesi lâzımdır. 

Gene o zamana ait bir hususa temas etmek 
istiyorum veya biraz sonra idi. 

Arkadaşlar, Karabük'te bir yüksek fırın
da bir arıza olmuştur, duvarı çatlamıştır. Bu 
arızanın tamiri Almanya'dan getirilen müte
hassıslar vasıtasiyle birkaç ay sürmüştür. Bu 
birkaç aylık zaman, piyasada demir sıkıntısı
nın hemen doğuvermesine sobobolmııştur. Böy
le vukuu muhtemel arızalar için, teknik insan
lar daha iyi bileceklerdir, önceden tedbirler 
alınması piyasada vukuu muhtemel bir darlığı 
tabiatiyle önliyecektir. 

Gene kaliteli ve tecrübeli elemanlar mesele
sine geçiyortım. Kara/bük Dcımir - Çelik Fab
rikasında da buna temas etmek mümkündür. 
Bu elemanları tatmin edemediniz mi, şevk ve 
mânevi huzur içinde çalıştıramadınız da mı el
bette özel sektöre çok daha fazla imkânlarla 
geçmekte, ve haiz olduğu tecrübeyi oraya ve
rerek o müesseseleri daha iyi noktalara ulaş
tırmaktadırlar. Bu böylece devam edecektir. 
Keza işletme sermayesi sıkıntısı, Karabük De
mir - Çelik İşletmesinde de kendini göstermiş
tir. Ve otofinansman ile kendi imkânlarım te
min edememekte olduğu da bir realitedir. 

Bir hususa son olarak temas etmek istiyo
rum, muhterem arkadaşlarım, Maden Hurda
cılığı Anonim Şirketti tasfiye halimdedir bildiği
mize göre. Halbuki Karma Komisyonun rapo
runda, bunun tasfiye edilmemesi lâzımgeldiği, 
'bâzı görevleri yüklenımös'i icabe'ttiği hususuna 
dokımulmuştur. Bunun hangisi yerindedir. Ya
ni tasfiye isabetli midir, yoksa tasfiyeden vaz
geçilerek: buna yeni bir hayatiyet mi verilecek
tir? Bunları sayın Bakanımızın cevaplandırma
sını arz ve istirham ederim. Beni dinlediğiniz 
için sizlere teşekkürler eder huzurunuzdan ay
rılırım. 
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BAŞKAN — Sayın özarda, buyurunuz efen
dim. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın miletvekilleri, kısa konuşmamı Tür
kiye Demir İsletmeleri müessesesine teksif ede
ceğim. Kara'bük Demir ve Çelik Fabrikaları 
deyince, nedense bu müessese aklıma geldiği 
zaman diğer bâzı müesseselerimiz gibi bu ku
ruluşa karşı daima derin bir sevgi ve sempati 
beslemekteyim kalbimde. Çünkü Lozan Sulh 
Muahedesini imza ederken büyük mücadeleler
den sonra ve kapitülâsyonları Türkiye'den kal
dırırken bu muahedenin altına imza koyan bü
yük emperyalist devletler kin dolu, nefret do
lu gözlerle, gıcırdayan dişleri arasında şunu 
söylüyorlardı: «Siz askerî bir zaferle bugün is
tiklâlinizi kazandınız, hudutlarınızı çizdiniz, 
kapitülâsyonları kaldırdınız ve bizim Türkiye'
deki iktisadi haklarımızı aldınız. Ahıa verimsiz 
ve harap bir Türkiye'de iktisaden ayakta dur
mak imkânım bulamıyacaksmız. Ve bir gün si
lâh kuvveti ile bizden aldığınız bu hakları ken
di elinizle getirip teslim edeceksiniz.» İşte Bü
yük Atatürk ve mesai arkadaşları bir taraftan 
anavatanın bağımsızlığını ve Cumhuriyeti ku
rarken, diğer taraftan kapitülâsyonları tasfiye 
edip bunların borçlarını öderken, memleketimiz
de mevcut 3 - 5 yabancı şirketin millîleştirip 
tasfiye ederken o güngü gayrimüsait şartlar 
içinde fakir memlekete, yoksul memlekete rağ
men Türk Milletine olan inançlarından kuvvet 
alarak millî sanayiimizi memleketin her kö
şesinde kurmak hamlesine girmişler ve bu ara
da çelik sanayiimiz, silâh fabrikamız ve diğer 
mensucat sanayimiz de adım adım kurulmakta 
devam etmiştir. Bu bakımdan Türkiye'de en 
'gayrimüsait şartlar içinde kurulabilmiş olan 
'bu millî müesseseye karşı daima kalbimde de
rin bir saygı beslemekteyim... 

Muhterem arkadaşlarım, bugün gazeteler ya
zıyor, arada sırada bu fabrikada ufak tefek arı
zalar meydana geldiği vakit de büyük gürültü
ler koparılıyor. Kazanın dibi delinmiş, şu olmuş 
bu olmuş. Muhterem arkadaşlar; en varlıksız bir 
devirde böyle bir eseri meydana getiren bu mil
let, bu gibi küçük arızaları kolaylıkla telâfi et
mekte güçlük çekmez. Bendeniz burada çelik fab
rikamızın daha verimli olmamasmdaki bir iki 
nokta üzerinde duracağım. 

Devlet teşkilâtı içinde ahenkli bir çalışmanın 
mevcudolmaması, verimli, faydalı bir müessese
nin çalışması sırasında diğer Devlet müessesele
rinin bu çalışan fabrikaların tekerine çomak sok
maları suretiyle aksaklık daha çok bundan ileri 
gelmektedir. Meselâ Karabük Demir - Çelik Fab
rikaları kendi demir cevherini Divriği'den istih
sal etmekte, kendi imtiyazı altında bulunan bu 
ocakları çalıştırmakta ve demir cevherinin tonu
nu mahallinde 25 - 30 liraya mal etmektedir. 
1965 senesi Mayıs ayında Devlet Demiryolları 
İdaresinin aldığı bir kararla bu demir cevheri
nin nakliye ücretine % 40 zam yapılmak suretiy
le bir ton demir cevherinin, ki bu daha ziyade 
toz, toprak, taş, kayadır, bunun Divriği'den Ka
rabük'e naklini 140 liraya çıkarmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer taraftan görü
yoruz, yakın bir zamanda boru hattı inşa edildi
ği vakit aynı Umum Müdürlük bâzı şirketlerin 
ham petrolünü boru hattına ihtiyaç kalmadan 
nakledebilecek bir seviyeye düşürme yoluna git
miş, fakat sonradan Hükümetin aldığı tedbirle 
bu hatalı tutum önlenmiştir. Şimdi Devlet De
miryollarının her sene meydana gelen büyük 
zararını kısmen telâfi edebilmek için Türkiye'de 
çelik sanayiinin inkişafına engel olacak ve onun 
maliyetini yükseltecek bir davranışın içine gir
mesini ve kendi zararını kısmen dahi olsa çelik 
sanayiimizin üzerine yüklemesini ben şahsan doğ
ru bulmam. Devlet Demiryolları gerekirse bu
rada çift hat yapmalı ve Türkiye'de gerek Dev
let, gerekse özel sektörde sanayiin biran evvel ku
rulmasını arzu ediyorsak bunun maliyetini düşü
recek tedbirleri almalıdır. 

Diğer anormal bir durum da şudur muhte
rem arkadaşlarım: Karabük Demir - Çelik Fab
rikalarında bir ton kok kömürü 225 lira civarın
da mal ediliyor. Karabük Demir - Çeliğin 225 li
raya tonunu mal ettiği bu kok kömürünü kaça 
satması lâzım? Elbette bunun biraz üstünde bir 
fiyatla veya kâr gözetmeksizin halk istifade ede
cek diye satması lâzım. Halbuki Türkiye Kömür 
İşletmeleri Kurumu bu kömürü müessesenin elin
den tonu 98 liradan almaktadır. Şimdi bu bir 
Devlet politikası olabilir, biz fakir halka, memu
ra kömürü ucuz vereceğiz, Devlet bunun zararı
nı katlanacaktır der ve 225 liraya tonu mal olan 
bir kömürü 98 liradan alır ve 100 - 125 liraya 
halka tevzi eder. Halbuki durum böyle değil, 
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Karabük Demir - Çelik Fabrikalarından tonu 225 
liraya mal olan kömürü 98 liraya alan Türkiye 
Kömür İşletmeleri Kurumu bunu 270 liraya 
satmaktadır. Yani bir tonu 170 liradan fazla bir 
farkla satılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, o halde ortaya baş
ka bir gerçek çıkıyor. Türkiye Kömür İşletme
lerinin büyük bir israf içinde ve bunun büyük 
zararlarını, verimli olarak çalışan bir müesse
senin sırtına yüklemekte olduğu hakikati mey
dana çıkıyor. Bu, bünyede süratle tedavi edil
mesi gereken bir hastalıktır. Böyle hasta bünye 
ile sanayiimiz inkişaf etsin, özel sektör, Devlet 
sektörü endüstri sahasında hamle yapsın diye 
düşünmek olmaz muhterem arkadaşlarım. Bir 
taraftan kanun çıkarırız, bu müesseselerde pren
sip kârdır, deriz; sonra bu müesseselerin kâr 
etme durumunu bertaraf ederek, onun maliyet 
fiyatından çok daha ucuz fiyatla istihsalini elin
den alıp, diğer taraftan çok daha fazla, üç 
misline yakın bir fiyatla halka intikal ettiriyo
ruz. Bunlar süratle düzeltilmesi gereken nok
sanlıklardır. 

Sözlerimi fazla uzatmıyaeağım, mâruzâtım 
bu kadardır. Gerek bu müesseseyi vaktiyle ku
ran Büyük Atatürk'ü ve onun mesai arkadaşla
rını ve gerekse o günden bugüne kadar bu mües
seselerde hizmet etmiş kıymetli arkadaşlarımızı 
daima rahmet ve sağ olanları da hürmetle yâdet-
meyi kendim için bir vazife bilirim. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Bir arkadaşımız raporlar üze
rindeki görüşmelerin yeterliğini teklif ediyor. 

KEMAL DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) — 
Aleyhinde. 

BAŞKAN — Komisyon veya Hükümet be
yanda bulunacak mı, buyurun Sayın Bakan. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Bursa) — Muhterem arkadaşlarım, mümkün ol
duğu kadar konuşan arkadaşlarımı kısa olarak 
cevaplandırmaya çalışacağım. 

Kemâl Doğan Sungun arakdaşım, büyük bir 
emek mahsulü olan konuşmasında, çok önemli 
hususlara dc'kundu. İstihsal, kâr ve randıman
da 1960, 1961, 1962, 1963 yıllarındaki düşmelerin 
sebeplerini söylediler. Fakat kendi konuşma
sında bunun sebepleri de vardı. Bu yıllarda 
personel ve diğer masraflardaki artış ve içinde 
bulunulan psikolojik hava, kârların düşmesine 

sebebolmuştur. Temennilerine aynen iştirak et
mekte ve tahakkuku için çalışmaktayız. Bu 
temenniler^ bizim de hedefimizdir. Bu hedefle
rin bir kısmına ulaşılmıştır, diğerlerine de ulaş
mak için alâkalı arkadaşlarım, büyük gayret 
sarf etmektedirler. 

Ereğli - Karabük arasında iyi bir koordinas
yonun kurulmasını temenni ettiler. Bu husus, 
kısmen temin edilmiştir. Bu koordinasyon 
Ereğli - Karabük'e inhisar ettirilmemiş, Ereğ
li, Karabük ve Makina ve Kimya arasında 
kurulmuştur. Bu kuruluşun neticesindedir ki, 
1967 yılında 70 ıbin ton kütük istihsali, boş ka
pasite harekete 'geçirilerek, temin edilmiştir. 

Makina ve Kimya mevzuundaki fikirlerine 
aynen iştirak ediyoruz. Bu mesele, Makina 
Kimya mevzuu, esaslı şekilde ele alınmıştır. 
Bilhassa Makina Kimya ile müşteri arasındaki 
münasebetler önemli şekilde ele alınmış ve bu 
ele almış neticesidirki, 1966 yılı kân % 40 a 
yakın bir artışla kendisini göstermiştir. 1067 
yılında da bu rakamı çok daha yükselterek 
göstereceğiz. 

Bizim yaptığımız etüdlcre göre, bu büyük 
müessese, yılda 2 milyarın üstünde ciro yapa
bilecek kapasitededir. Fakat buıgüne kadar en 
yüksek ciro yaptığı yıl 1963 yılı olmuştur ve 
yapılan ciro 436 milyon Türk Lirasıdır. Bizim 
aldığımız tedbirler neticesinde 1967 programı 
824 milyon Türk Lirası cirıo yapacak şekilde 
ayarlanm-ışitır. Tahmin odiyoruınki; bu prog
ramı yüzde beş bir farkla temin edeceğiz. 

Cunıllıuriyet Halk Partisi adına konuşan 
Sayın Turgut Göle arkadaşım Ercğ'ld Demir 
Çelik mevzuunda bir kısım iddialardan veya da
ha doğrusu kulağına gelen dedikodulardan 
bahsettiler. Bu mevzuda Yüce Meclis bir 
Araştırma Komisyonu kurmuştur. Bu Araştır
ma Komisyonunun raporunu, kararını bekle
mek, taıhmin ediyorumki, en isabetli yol olacak
tır. Bu bakımdan kendisine bu mevzuda ce
vap veremeyeceğim. Özür dilerim. 

Üçüncü Demir Çelik tesisleri üzerinde çalış
malarımız devam etmektedir. Bu Demir Çelik 
tesisi erinin yerlerinin seçilmesinde teknik im
kânlar ve iktisadî şartlar esas olarak alınacak
tır. Arkadaşım emin olsunlar, hiçbir tesir bu 
yerin seçilmesinde rol oynamıyacaktır. Zaten 
yirminci asrın ikinci yarısında, bu kadar büyük 
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bir tesisin yerinin seçilmesinde bu şartların dı
şında hiçbir faktör rol oynayamaz. 

Genel müdür ve yönetim kurulu üyelerimin 
tayininde hiç şüphesiz, bilgi, ehliyet ve çalış
kanlık esas olarak alınmaktadır. Bu hususda 
misal vermek istemiyorum. Kendisi, lütfeder 
bir gün teşrif buyurursa eskiden ve yeni tayin 
edilenlerin ihtisas durumlarını kendilerine 
anlatmak isterim. 

İrfan Solmazer arkadaşımız, raporların ken
dilerine ve bilhaâsa gruplarına verilmediği iddia
sında bulundu. Tahmin ediyorum ki, bir yanlış 
anlama olmuştur. Kendileri raporları nereden 
istemişlerdir bilmiyorum. Bu raporlar ancak 
Makina Kimya Umum Müdürlüğü tarafından 
verilir. Kanun şunu söylüyor: «Bu raporların 
teksir ettirilmesi veya bastırılması kurum genel 
müdürlüğü tarafından yapılabilir. Kurum ve 
müesseselerine ait blânço, kâr ve zarar hesapları 
umumi murakabe heyeti raporları ve umumi he
yet zabıt ve kararları tevzi, neşir ve ilân edile
mez.» Kendileri tahmin ediyorumki, Yüksek 
Murakabe Heyetinden bu raporları istemişlerdir. 
Bu raporları almak veya görmek istedikleri za
man Bakanlığa veya Umum Müdürlüğe müra
caatları halinde her halde cevapsız bırakılmı-
yacaktır. 

Makina ve Kimyanın kendi işini ihmal ettiği 
iddiası doğru değildir. Makina ve Kimya, bugün 
Silâhlı Kuvvetlerimizin konvansiyonel silâh ve 
mühimmat ihtiyaçlarını her an ve hemen faali
yete geçmek suretiyle karşılayabilecek durum
dadır. 

Kırıkkale fabrikları ile jet benzinleri ara
sındaki münasebeti anlamak mümkün olmadı. 
Bilhassa Kıbrıs mevzuu ile jet benzinleri mev
zuunda, grup adına konuşan bir arkadaşımızın, 
daha teçhiz edilmiş bilgilerle, bu kürsüye gelme
sini gönlümüz isterdi. Bu iddia, iki seneden beri 
ortaya atılmış, çok yüksek seslerle, komisyonlar
da ifade edilmiş, çok büyük iddialarla gazete
lere yazılmıştır. Ben kendilerine tavsiye etmek 
isterim; o devirde Başbakan olan Sayın İsmet 
İnönü'ye bu mevzuu sorsunlar, göreceklerdirki, 
bu iddia yalandır, yanlıştır ve böyle bir şey va
rit değildir. Yine ben kendilerinden riea edece
ğim; geçen sene, daha doğrusu evvelki sene 
kurulmuş olan Petrol Kanunu Komisyonunda, 
Millî Savunma Bakanlığının alâkalı mesul şahsı 

gıizli olarak gelmiş, bu mevzuda malûmat ver
miştir. O komisyonda üye olan Sayın Cumhuri
yet Halk Partili arkadaşlarına sorsunlar, kendi
sine bu meselenin esasını anlatırlar. 

İşçi Partisi mensubu Âdil Kurıtel arkadaşı
mız burada, rapordaki temennileri tekrar etti
ler. Hiç şüphesiz rapordaki temennilerin yerine 
getirilmesine çalışılmaktadır. 

Kredili satışlar ve Devlet alacakları mev
zuunda ib:r sual sordular. İki yıldan beri Karabük 
Demir - Çelik tesislerinde kredili satış yapıl
mamaktadır. Bu bakımdan, Devlet alacakları 
mevzuubahis değildir. Yalnız, kredili satış ya
pılan yıllardan kalma ve hâlâ takipte olan 1 
milyon 950 bin liralık bir alacak vardır. Bu, 
taki'bedilmektedir. Tahmin ediyorum ki, yakın
da tahsil edilecektir. 

Ereğli Demir - Çelik İşletmeleri hakkında, 
biraz evvel arz ettiğim gibi, Yüksek Meclis 
bir komisyon kurmuştur. Bu komisyon kararı
nı ve raporunu beklemek doğru olacaktır. Bu 
Komisyon raporunu vermeden, bu komisyon 
araştırmalarını yapıp bir hükme varmadan, pe
şin hükümlerle ortaya birtakım iddialar serdet-
mek, evvelâ ciddiyetle, sonra samimiyetle ve 
daha sonra insafla kabili telif değildir. 

Makina ve Kimye kendi kaderine terk edil
miştir, gibi bir iddiada bulundular. Bu iddia
ları da asıl ve esastan uzaktır. Bilâkis, Kırık
kale tesisleri her iktidar zamanında daha iyiye 
götürülmek, her iktidar zamanında daha mo-
dernize edilmek için bütün imkânlar kullanıl
mıştır, ve geride bıraktığımız 7 sene içerisin
de 632 milyon liralık bu tesislere ilâ
ve tesisler yapılmak üzere yatırım ya
pılmıştır. Makina ve Kimya tesislerinin 
eski ve yeni halini bilenler, hakikaten 
bu tesislerin yeni şekli ile eski şekli • 
arasında hiçbir münasebet olmadığını ve bun
ları karşılaştırmaya bile imkân bulunmadığını 
ifade etmektedirler. Bunu, bu kürsüden ifade 
etmek isterim. 

Mustafa Akalın arkadaşım, Millet Partisi 
•sözcüsü, güzel temenniler serd ettiler. 

Yüksek Murakabe Heyeti raporlarının bir
birinin tekrarı olduğunu ifade ettiler. Bunda 
kısmen hakikat payı vardır. Bunun sebebi, Yük
sek Murakabe Heyetinin çalışma şeklinden çok, 
mal sahibi olan Yüce Meclisin bugüne kadar 
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bunları kontrol edip, bunları müzakere edip 
bir neticeye varmamış olmasıdır. Bundan son
raki yıllarda tahmin ediyorum ki, bu rapor
lar çok daha esaslı bir şekilde tetkik edilecek, 
çok daha esaslı bir şekilde tatbik imkânı olan 
hususları tatbik edilecek ve bunun neticesi ola
rak da yıldan yıla değişecektir. 

Muslihiddin Gürer arkadaşım stok mev
zuunda iki sual sordular. Evvelâ «Depoda bek-
liyen ihraç malı stoku ne kadardır1?» dedi
ler. Halihazırda depolarda şevke hazır sa
dece vapur bekliyen 22,5 milyon Tl. ihraç 
stoku vardır. Bu, Pakistan'a gidecektir, si
pariştir ve vapur beklemektedir. 

Diğer stok mevzuunda bir 50 milyon lira
dan bahsettiler, fakat bahsettikleri stokun 
çeşidini izah etmediler. Makina ve Kimya'nın 
stoklarını üç kısımda tetkik etmek müm
kündür. Bunlar mamul, yarı mamul ve ham
madde stoklarıdır. 1965 yılında yarı mamul 
172 milyon, mamul 77 milyon, hammadde 215 
milyon, toplam 465 mı'.lyon fjtok tesbit edilmiş
tir. 1966 yılında bu stok meselesi, esaslı şe
kilde ele alınmıştır. Çünkü, 450 milycm ciro 
yapan bir tesisin 465 milyon stoku, hakikaten 
gariptir ve hakikaten bu (tesisin, iktisadi iş
lemediğimin cin bariz misalidir. Bu mesele ele 
alınmış, 1966 yılında 172,5 milyonluk yarı 
mamul st-oku 80 milyona, 77 milyonluk ma
mul stoku 61 milyona, 215 milyonluk hammad
de stoku, 206 milyona; toplam 465 milyon
luk stoku 347 milyona düşürülmüştür. 1967 
programı, yarı mamul olara'k 53 milyon, ma
mul olarak 51 milyon, hammadde olarak 200 
milyon olarak, toplam 304 milyon stok prog
ramlanmıştır. Fakat bu miktar da e/oktur. 
Kısa zamanda eritme imkânı olmadıkı için 
muayyen bir devre içerisinde cırtmck üzere 
programlanmıştır. Aslında bu 304 milyonluk 
stok da fazladır. 

Sadi Binay arkadaşım, bilhassa, Makina ve 
Kimyanın müşteri ile münasebetleri üzerinde 
durdular. Bunların büyük bir kısmında ha
kikat payı vardır. Konuşmamın başında, en 
önce bu meselenin ele alındığını ifade ettim. 
Bunlar, mevcut kanunlar ve memleketimizin 
içinde bulunduğu psikolojik hava içerisinde, 
mümkün olduğu kadar ortadan kaldırılmaya 
ve mümkün olduğu kadar hususi teşebbüse ya

kın bir şekle sokulmaya çalışılmaktadır. Nite
kim, maliyet hesapları değiştirilmiş, mües
seseye daha fazla cesaret, daha serbest hare
kat imkânı verilmiş ve bunun neticesi olarak 
ân bir kısmı önümüzdeki yılda teslim edil
mek üzere, Pakistan ve iran'dan, toplam ola
rak, 9 milycm dolarlık sipariş almıştır. Maki
na ve Kimya tesislerinin birazcık yoluna gir
diğine, birazcız harekete geçtiğine dair bu 
rakam, hakikaten sevindirici ve güzel bir ra
kamdır. 

Hurdacılık Şirketi hakkında, maalesef tas
fiye kararı verilmiş ve tasfiyemin scın safha
sına gelinmiştir. Fakat, Hurdacılık Şiıkcti or
tadan kalktıktan sonra da Makina ve Kimya'
nın, Karabük'ün ve diğer Devlet tesislerimin bir 
hurda ihtiyacı, bu ihtiyacı temin edecek bir 
teşekküle zaruret olduğu meydana çıkmıştır. 
Tesisi er" mizin hurda ihtiyacını tem'in ctmtk 
üzere, yeni bir organizasyon üzerimde çalışmak
tayız. Bu organizasyonun ne şekilde olacağı 
hakkında, Yüce Meclisinize şu anda bilgi ver
mek imkânıma sahip değilim. 

Sözlerime son verirken, bütün bu tenkidlerin 
nazarı itibara alınacağını ve mümkün olduğu 
kadar değerlendirilerek, yerine getirilmesi için 
çalışılacağını hürmetlerimle arz ederim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Efendim, son olarak Sayın En
ver Turgut, buyurun. 

ENVER TURGUT (İzmir) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri raporu üzerinde yalnız Makina ve 
Kimya Endüstrisini ihtiva eden kısım üzerin
de görüşümü arz ediyorum. 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu dört-
yiiz milyon lira sermayesi bulunan bir İktisadi 
Devlet Teşekkülüdür. Bu dörtyüz milyon li
ra sermaye, vatandaşların ödemiş oldukları ver
gilerden ayrılmış bir meblâğdır. Şu halde, bu 
dörtyüz milyon liranın en iyi şekilde kullanıl
ması ve neticede Türk Milletine daha yararlı 
b/ir hale gcfcimlmosklir. 

Bugüne kadar Makina ve Kimya Endüstri
si Kurumunun yapmış olduğu çalışmalar, maa
lesef verümlıi olmamıştır. Kârlarını ele alır 
isek, yukarıda bahsetmiş olduğum döryüz mil
yon lira bir bankaya yatırılsaydı, alınacak fa
izler daha çok fazla olurdu. Diğer taraftan, 
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bir an için, kâr müessesesini bir tarafa bırak
mak suretiyle memleket sanayiinin kalkınması 
üzerindeki çalışmalarını tetkik edecek olursak, 
burada da pek büyük bir ilerlemenin kayde
dilmemiş olduğu görülür. Elbettcki bunların 
birçok sebepleri vardır. Bu sebepleri, uzun 
boylu izah etmek suretiyle vakit almak yersiz 
olacaktır. Ancak, bir tek noktayı açıkça ifade 
edeyim ki, birçok müesseselerde olduğu gibi, 
!bu müessesenin içerisinde de maksatlı kişilerin 
bulunduğu ve politik mülâhazalarla idareyi 
müşkül durumlara sokmak istedikleri ve bu 
yolda çalışmalarda bulundukları bir gerçektir. 
İşte işin hazin tarafı buradadır. 

Bu müesseseyi politik oyunlardan 'kurtarma
lıyız. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda 
çalışan bâzı idareciler, hangi parti iktidara ge
lirse gelsin, hemen o partidenmiş gibi, mües
seseyi istismara kalkıyorlar ve orada çalınan 
kıymetli, vatanperver kişileri işinden etmek 
için gayret sarf ediyorlar. Biz şunu rica ediyo
ruz, artık bu millete hizmet eden kıymetli ele
manları, daha çok teşvik ederek onlara imkân 
verelim ki, bu memleket, aydın yarınlara bir 
an evvel kavuşsun. 

Batı memleketleri gün geçtikçe yeni yeni 
icat ve buluşlar getirmekte bu bu yeni buluş
lar sayesinde memleketlerine birçok döviz im
kânlarını sağlamaktadırlar. Bizim memleketi
mizde bir işçimiz çıkıyor, yeni bir buluş yapı
yor, teşvik edilmesi lâzımken, başta ona amir
lik yapan şahıslar tarafından politik mülâha
zalarla çalışmaları baltalanıyor. 

Biz daha ne zamana kadar bu hatalı hare
ketlere devm edeceğiz1? Kopyacılıktan ne za
man kendimizi kurtaracağız? Türk işçisinin ye
ni buluşlarını değerlendirmeliyiz, kıskançlığı 
ortadan kaldırmalıyız. Şimdiye kadar çektiği
miz sıkıntılardan hiran evvel kurtulabilmek 
için, teşvik edici imkânları vermeliyiz. Belki 
bir - iki sene daha sıkıntı çekeriz, ama netice
de kalkınmamıza yararlı olacağına inanıyo
rum. 

Öyle her devrin adamı olan veya her devi
re kendisini uydurabilen kimseler elbettcki, ne 
Makina ve Kimya ve ne de memlekete hayırı 
dokunan ve dokunacak olan kişiler olamazlar. 
Bütün bu gerçekler karşısında kurumun, mem
leketimiz sanayiine büyük hizmetlerinin bulun

duğunu da kabul ediyorum. Ancak, ifade etmek 
istediğim husus, daha büyük menfaatler sağlı-
yabilecek bir güçte bulunan böyle bir kurulu
şun, daha büyük hizmetler yapmaması ne
denlerini burada ifade etmiş 'bulunuyorum. 

Temennim, bu gibi davranışlar önlenerek 
kurumun daha verimli bir hale getirilmesidir. 
Bu da Sayın Bakanın enerjik çalışmasına bağ
lıdır. İnşallah vakit varken bu aksaklıklar gi
derilmiş olacaktır. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini okuyo

rum : 

Başkanlığa 
Raporlar üzerindeki konuşmaların kifayeti

ni arz ve teklif ederim. 
Kırklareli 

Mehmet Atagün 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde Sa
yın Mustafa Kemal Palaoğlu, buyurunuz efen
dim. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas)— 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; yeterlik 
önergesinin aleyhinde konuşacağım. 

Görüşmelerin yeterli olduğu söylenmektedir. 
Görüşmelerin bu noktasında öyle bir önergenin 
sunulmasını gerektirecek bir ciddî sebep yoktur. 
Zira Yüce Meclis, elindeki programına nazaran 
geride değildir, programı günü gününe uygu
layabilmektedir. Tâyin edilen günlük vakit 
henüz dolmamıştır, ve dolmasına da bir hayli 
vakit vardır. Bütün hu gerçekler karşısında 
görüşmelerin yeterli olduğunu söyleyebilmek 
gerçekten bence güçtür. Bunu söyleyebilen 
arkadaş hangi rahatlıkla ve hangi ölçülere da
yanarak söyleyebilmiştir? Bunu anlamada güç
lük çekiyorum. 

Meselenin bir başka yönü daha var değerli 
arkadaşlarım. Aslında görüşmelerin başında 
yapılması ica'beden birşey yapıldı. O da şu: 
Birbiriyle ilgili olmayan müstakil iki kurumun 
ve birbirininden müstakil iki raporunu görü
şüyoruz. Bunlar, günün programını teşkil edi
yorlar. Birbirini takip ederek görüşülmeleri 
icabederdi. Bir mezcedilme havası içerisine 
girildi, Yüce Meclis ıbunu onayladı ve böylece 
birbiriyle ilgisiz, birbirinden müstakil, iki ra
porun bir arada görüşülmesine başlandı. 
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Hal böyle olunca, karşımıza bir usul (mese
lesi çıkıyor. İki rapor bir arada görüşüldüğü
ne göre, yeterlik önergesinin oylanabilmesi için, 
en az altı üyenin konuşması şartı üzerinde bizi 
düşünmeye sevkediyor. Ortada birbirinden müs
takil ik rapor vardır ve mezcedilerek görüşül
müştür. Bir yeterlik önergesinin oylanabilmesi 
için, kanaatimca, en az 6 değil 12 üyenin konuş
muş olması şarttır. Bunu Yüce takdirlerinize 
saygılarımla sunar, yeterlik önergesinin red
dedilmesini istirham ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi Türkiye Demir 
ve Çelik İşletmeleriyle Makina ve Kimya En
düstrisi Kurumu ve buna bağlı olarak faaliyette 
bulunan teşekkül ve müesseseler hakkındaki 
konuşmalar sona ermiş bulunduğundan, Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisince denetlenmesinin düzenlenmesi hak
kındaki 468 sayılı Kanunun üçüncü maddesi 
gereğince, tasvibe arzolunması gereken teşek
kül ve müesseselerin hesap yılı itibariyle bilan
çolarını, ayrı ayrı tahkik konusu olan ve kaza 
mercilerine intikal etmiş veya edecek olan hu
suslardan doğacak sonuçlar saklı kalmak kay-
dıyle okutup netice hesaplarını tasvibinize 
sunacağım. Bu suretle bilançoları ve netice 
hesaplarını tasvip edilmiş olmakla idare heyet
leri de ibra edilmiş olacaktır. 468 sayılı Kanu
nun dördüncü maddesinin birinci hendi kapsa
mına giren kurumların da bilançoları hesap yı
lı itibariyle sırasıyla okutulacak ve aynı kanu
nun üçüncü maddesinin dördüncü bendi gere
ğince bilgilerinize sunulacaktır. Karma Ko
misyon raporuna ekli (1) sayılı cetvelde bâzı 
matbaa hataları olmuştur. Bunlar kâtip arka
daş tarafından okunurken doğru şekilleriyle 
okunacak ve tarafımdan da işaretlenerek zapta 
,o suretle ğeçirtilecektir. (1) sayılı cetvelin ilgili 
kısmını okutuyorum : 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri : 
(1959 kâr 172 627 236 lira 77 kuruş) 

BAŞKAN — 77 kuruş raporda yoktur, tas
hih edilmiş şeklidir. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(1960 kâr 131 190 539 lira 66 kuruş) 

BAŞKAN — 539 lira 66 kuruş tashih edilmiş 
şeklidir. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bu suretle işletmenin 1960 yılı hesaplarından 
sorumlu idarecileri ibra edilmiş 'olmaktadır. 

(1961 kâr 63 430 593 lira 33 kuruş) 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Bu suretle işletmenin 1961 yılı hesaplarından 

sorumlu olan idarecileri ibra edilmişlerdir. 
(İ962 kâr 67 816 767 lira 04 kuruş) 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... Kabul etmiyen

ler... Kaibul edilmiştir. 
Bu suretle işletmenin 1962 yılı hesaplarından 

mesul olan idarecileri ibra edilmişlerdir. 
(1963 kâr 42 839 794 lira 83 kuruş) 

BAŞKAN — Kaimi edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle işletmenin 1963 yılı hesaplarından 
sorumlu olan idarecileri ibra edilmişlerdir. 

Divriği Madenleri müessesesi : 
(1959 zarar 585 381 lira 04 kuruş) 
BAŞKAN —• Ka'bul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Bu suretle işletmenin 1959 yılı hesaplarından 

sorumlu idarecileri ibra edilmişlerdir. 
(1960 kâr 56 271 Tl.) 

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

Bu suretle işletmenin 19'60 yılı hesaplarından 
sorumlu idarecileri ibra edilmişlerdir. 

(1961 kâr 910 703 lira 91 kuruş) 

BAŞKAN — 703 lira 91 kuruş tashih edilmiş 
şeklidir. Bu şekliyle kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle işletmenin 1961 yılı hesaplarından 
sorumlu olan idarecileri ibra edilmişlerdir. 

(1962 kâr 669 533 lira 55 kuruş) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Bu suretle işletmenin 1962 yılı hesaplarından 

sorumlu olan idarecileri ibra edilmişlerdir. 
(1963 kâr 92 130 lira 70 kuruş) 

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

Bu suretle işletmenin 1963 yılı hesaplarından 
sorumlu idarecileri ibra edilmişlerdir. 

Maden Hurdacılığı T. A. Ş. tasfiye halinde. 
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BAŞKAN — Bilgilerinize «sunulur. 
MaMna ve Kimya : 

(1959 kâr 23 667 523 lira 49 kuruş) 

BAŞKAN — Kalbul edenler... Katoul etmiyen-
ler... Kabul edilmiş ve Iböylece sonımlu idare 
heyeti de i'bra edilmişlerdir. 

(1960 Kâr : 23 223 725 lira 49 kuruş) 

BAŞKAN — 49 kuruş sonradan ilâve edil
miştir. Bu değişiklikle birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bu suretle Kurumun 1960 yılı hesaplarından 
sorumlu olan idarecileri ibra edilmişlerdir. 

(1961 Kâr : 15 232 868 lira 38 kuruş) 

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

Bu suretle 1961 yılı hesaplarından sorumlu 
olan idarecileri ibra edilmişlerdir. 

(1962 Kâr : 29 333 841 lira 25 kuruş) 

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

Bu suretle Kurumun 1962 hesaplarından so
rumlu olan idarecileri ibra edilmişlerdir. 

(1963 Kâr : 24 756 012 lira 77 kuruş) 

BAŞKAN — 12 lira 77 kuruş sonradan ya
pılan tashihtir. Bu tashihle oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle Kurumun 1963 yılı hesaplarından 
sorumlu olan idarecileri ibra edilmişlerdir. 

İştiraki; Makina Yedek Parçaları T. A. Ş. 
(Tasfiye halinde.) 

•BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Muhterem arkadaşlarım; önceden tcsbit edi

len günlük programımız bitmiştir. Gruplar ve ha
tipler hazırsa, yarınki programa geçebiliriz. (Ha
zır değiliz, sesleri.) Hazır olunmadığına göre 
29 . 1 . 1967 Pazar günü saat 14,00 te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,00 

....... 
i>9< 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

39 NCU BİRLEŞİM 

28 . 1 . 1 9 6 7 Cumartesi 

Saat : 14,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

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 denetimi . sonuçları hakkında
ki raporlara dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Kamu İktisadi Teşebbüs
leri Karma Komisyonu raporu (3/165) (S. Sa
yısı : 18 e 2 nci ek) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

. İŞLER 


