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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nu raporlarının görüşülmesine devam edilerek 

Etibank, buna bağlı müesseseler ve iştirak
lerinin blançolan ve hesap neticeleri kabul ve 
idare kurulları ibra olundu. 

Türkiye Kömür İşletmeleri, buna bağlı mü
esseseler ve iştiraki üzerinde bir süre görüşül
dü. 

31 . 1 . 1967 Sah günü saat 14.00 te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 20.03 te son verildi. 

Başkan 
Başkan vekili 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Kars 

; Muzaffer Şamiloğlu 
Kâtip 
Sivas 

Kâzım Kangal 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Siııa.p Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 

balık avlanmasında kullanılan malzemelerin, 
memleketimizde imal. edilip edilmediğine dair 
sözlü soru önergesi Ticaret Bakanlığına gönde
rilmiştir. (C/511) 

2. __ Corum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yiice'ni:ı, Çankaya Vergi Dairesinde suiistimal 
olup olmadığına d; ir sözlü soru önergesi, Mali
ye Bakanlığına gönderi İmisin. (G/512) 

Yazılı sorular 
1. •— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Snrı-

yüce'nin, Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Üç, 
Oluk köyünde heyelana uğrıyan evlerin başka 
yere nakli hususunda, ne gibi çalışmalar yapıl
dığına dair yazdı soru önergesi, İmar ve İskân 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/306) . 

2. — İçel Milletvekili Kemal Ataman'm, Bey
şehir gölündeki balık avlama ihalesine dair yazı
lı soru önergesi, Maliye Bakanlığına gönderil
miştir. (7/307) 

3. — Adana Milletvekili Ali Karcı'mn, Te
lekomünikasyon sanayiinin kurulması için açıl
mış olan ihaleye iştirak eden firmalara ve tek

lif ettikleri fiyatlara dair yazılı soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/308) 

4. — İstanbul Milletvekili Osman özer'in, 
1967 yılında İstanbul'un ilçe yollarında yapıla
cak onarıma dair yazılı soru önergesi, Bayındır
lık Bakanlığına gönderilmiştir. (7/309) 

,5. — İstanbul Milletvekili Osman özer'in, 
1967yılında İstanbul'un ilçelerinde yeniden lise 
açılıp açılmıyacağına dair yazılı soru önergesi, 
Millî Eğitim Bakanlığna gönderilmiştir. (7/310) 

6. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sümcrbank tarafından, 1 Kasım 1966 tarihinden 
bugüne kadar, milletvekillerine ne miktar kredi 
verildiğine dair yazılı soru önergesi, Sanayi Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/311) 

7. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüee'nin, Çankırı ile Sungurlu ilçesi arasında ya
pımına başlanılan yolun, ne zaman tamamlana
cağına dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/312) 

8. —• Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüec'nin, Çorum'un Sungurlu ilçesinde, PTT hiz
metlerinin artan ihtiyaçlara cevap verecek hale 
getirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
yazılı soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/313) 

»>•« 
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BÎRÎNCI OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili ismail Arar 

KÂTİPLER — Muzaffer Şamiloğlu (Kars), Kâzım Kangal (Sivas) 

0 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 42 nci Birleşimimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Otamatik cihazla yoklama ya

pılacaktır. («İsmen yapılsın» sesleri) İsmen ya
pılsın efendim; ancak çoğunluk olmadığı aşi
kâr bir şekilde görülmektedir. («Geliyorlar» 
sesleri) Müsaade buyurun efendim, bu itibar
la birleşimin bir saat sonraya talikini düşün
mekteyiz. («Grup toplantısı var, geliyorlar» 
sesleri) Müsaade edin, bir karar^ vermiş ve tev-
him etmiş değiliz. Ad okumak suretiyle yok
lama yapmaktaki isabet aşikârdır. Bendeniz 
de o kanaatteyim. Ancak her celse başında ad 
okumak suretiyle yoklama yapıp bir saat son
raya bıraktığımız zaman aynı işlemi bir daha 
tekrarlarsak beyhude yere bir saatimiz heba 
oluyor. Eğer şu anda çoğunluk olmıyacaksa, 
birleşimi bir saat sonraya talik edeceksem ki, 
durum bunu gösteriyor, ad okumak suretiyle 
yoklamayı bir saat sonra yapalım. Hiç olmazsa 
biraz zaman kazanalım. 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Ad okumak 
suretiyle yoklamayı yapalım, Sayın Başkanım, 
gelmiyenler belli olsun. 

3. — GÖRÜŞ 

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 hakkındaki 
raporlara dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonu raporu (3/165) (S. Sayısı: 18 e 1, 
2, 3, 4 ve 5 nci ek) (1) 

(1) 18 e 5 nci ek S. Sayılı basmayazı tuta
nağın sonuna eklidir, 

BAŞKAN — Bir saat sonra toplandığımız
da zaten bu durum meydana çıkacaktır. 

ŞADI BİNAY (Bilecik) — Yoklama 40 da
kika sürüyor Başkanım. Belki o anda gelenler 
olabilir. 

BAŞKAN — Grup toplantınız mı var efen
dim? (A. P. sıralarından «evet» sesleri.) 

Efendim, ad okumak suretiyle yoklama ya
pacağım. İsimleri okunan arkadaşların lütfen 
buradan duyulacak şekilde «burada» diye işa
ret buyurmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Efendim, yoklamadan sonra ge

len arkadaşlarıımıız lütfen başdalki sıradan başla
mak suretiyle isimlerini söylesinler. 

(Yoklama sırasında buılunmıyan üyelerin 
isimleri tesbit olundu.) 

BAŞKAN — Var mı efendim, sonradan ge
len başfka arkadaşımız? 

Yoklama işlemi bitmiştir. 
Gerekli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

başlıyoruz. 

,EN İŞLER 

E) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
BAŞKAN — Kamu İktisadi Teşebbüsleri üze

rindeki görüşmelere dünkü Birleşimde kaldığı
mız noktadan devamedeceğiz. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu üzerinde 
grup sözcüleri görüşmüş, şahısları adına söz isti-
yen arkadaşlarımıza sıra gelmişti. 

Şahısları adına söz alan arkadaşların isimle
rini sırayla Okuyorum : 

Sayın Sadi Pehılivanoğlu, Sayın Sadi Binay, 
Sayın Enver Turgut, Sayın Abdülbâri Akdoğan, 
Sayın Muslihktin Gürıer, Sayın Eeşat özarda, 
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Sayın Türkân Şerikin, Sayın Faik Kırlbaşlı, Sa
yın Hilmi işgüzar, Saym Arif Hikmet Güner, 
Sayın Sabahattin Savacı'dır. 

Söz sırası Sayın Şadı Pehlivamoğlu'nundur. 
•Sayın Pelılivamoğlu ycik mu!.. Efendim arkada
şımız?.. Yok. 

Sayın Sadi Bin ay... 
Efenidim, sahraları adına söz almış arkadaş

lara, dün ittihaz buyurduğunuz bir karar gere
ğince, konuşma süresinin 10 dakika ile kısıtlan
mış olduğunu hatırlatırım. 

SADÎ BİNAY (Bilecik) — Saym Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, bugün üzerinde görüş
me yaptığıımız konu yani Türkiye Köımür tşlet-
mdleri Kurumunun iştigal ımovzuu olan yakıt 
problemi insanlığın var oluşundan beri en ciddî 
meselelerden bir tanesini ve başlıcasını teşkil et
miştir. Bizim tarihimizde Osmanlı Hükümdarları 
iki maddemin fiyatımı ve narhımı bizzatihi tâyim, 
tesbit ve talidir cltm'ışlerdir. Bir tanesi ekmek fi
yatı, bir tanesi do yakacak fiyatı. Bu itibarla 
kömür meselemiz, yakıt- olarak halkımızın gerek 
ısınımak, gerek enerji tcnmin etmek bakımından 
ten mühim problemlerinden bir tanesini teşkil et
mektedir ve bu sebepledir ki, Türlkiye Kömür Iş
ıl ötmeleri Kurumunun iştiıgail mevzuunu sadece 
kârlılık esası üzerinden değil, bir noktada da 
âmme hizmeti olarak görmıck, yani halka ucuz 
yakıt, sanayiimizo ucuz enerji temin etmek nok
tasından mütalâa etmek lâzımgelımektedir. 

1959 - 1903 periyodunda bâzı aksaklıklar, bir
çok noksanlıklar olmuştur ve bunun başlıca se
bepleri arasımda kömür sanayiinin yüksek idare 
kademesinin, işlerini tamamen kendi kontrolü al
tında tedvir ötme yetkilerinin kısıtlanması, idari 
makamlar tarafımdan işçi alınma mıevzııl arımda, 
haıttâ müesseselerin umumi politikası üzerinde 
müdahalelerde bulunulmuş olması başta zikredi
lebilir. Bundan çıkardığımız netice, teşebbüsün 
bağlı olduğu Hükümet organının sadece geniş öl
çüde esıaıs hedefleri, prensipleri ve teşebbüsün fa
aliyetine ait siyaseti teabitle yetinmeleri noktasın
da sınırlanmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye Kömür işlet
meleri Kurumunun doğal olarak, doğuşu da bâzı 
dezavantajları ve handikapları da mevcuttur. Bun
lar bilhassa Türkiye için Zonguldak kömür hav
zasının dünyadaki kömür havzalarının en arıza
lısı olduğunu kabul etmomiz lâzMngelmektedir. 
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Bunlar jeolojik arıza olarak mekanizasyonu ya
vaşlatmakta, uygulanmasına engel olmaktadır. 
Jeolojik yapı, hepinizin bildiğiniz gibi, havzada 
gayet kötüdür. Hattâ bunu yabancı müşahitler 
raporlarımda da belirtmişlerdir. Zonguldak üre
timinin % 65, % 45 - 50 hatitâ bâzan % 90 a 
varan nfclbetto meyilli araziden çılkarılımaktadır. 
Bu fazla meyil mekanizasyonu, çalışmayı ağırlaş
tırmakta ve çok güç şartlar içerisinde mümkün 
kılmaktadır. Talbiatiyle büyük kömür kesicileri 
ve yükleyicileri çalışamamaktadır. Çünkü bunlar 
ancak % 15 - 20 meyilde çalışabilirler. Bu başlı
ca handikap imizdir. Koza sık sık faylara rasıt-
lanmıaoı, taş (bölgelerimde 'çalışı'lma-u birçok ah
valde kömür yerine taş istihracetmıemizi intaeet-
mektedir. Dola.yısiylc maliyet artmaktadır, istih
sal icahettiği kadar fazla olmamaktadır. 1959 -
19 53 devresinde Zonguldak Kömür havzasında 
ve Garp Linyitlerimde bir mekanizasyon ve mo
dernleştirme programı, geliştirilmesine çalışılmış
sa da yeterli olımamıştır. Bu, sadece servis ameli
yesine, yani nakil, asansör, demiryolu, vantilâs-
yon gibi çalışmalara inhisar etmiştir. Alım me
kan izaısıyonuna yeteri kadar gayret ve dikkat 
sarf edilmemiştir. 

Bir husus da muhterem arkadaşlar, yerin 
altında ve üstümde çalışan insanlar arasındaki 
dengesizliktir. O devrede görüyoruz ki, sadece 
çalışanların yüzde 15 i fiilen kömür istihsa
linde, yer altımda çalışan gruptadır; yüzde 85 i 
yer üstünde işçi olarak, memur, müstahdem 
olarak çalışan grupta toplanmıştır. Haddi za
tında bu oranın mâkul bir ölçüde yüzde 50 ol
ması iktiza etmektedir. 1903 devresinden son
ra T. K. I ve Bakanlık pek isabetli bir kararla 
yer üstünde çalışan işçi fazlasını dış memleket
lere gönderme teşebbüsüne girişmiştir ve bu 
yolda müspet bir adım atmıştır. 

Bir de 196.1 yılında yayınlanan özel rapor
larda, meselâ Amerika'da istihsal edilen kö
mürün bizim memleketimizde istihsal edilen 
kömürle mukayesesinde, diğer memleketlerde 
1/10 işçi ile çalışıldığı zikredilmektedir. Bil
hassa West Virgimia bölgesi bu hususa misal 
verilmektedir. Ama başlangıçta da arz ettiğim 
gibi, bizim jeolojik handikabımız, arazinin je
olojik yapısı, bize bu imkânları vermemekte, 
modern makinalarm, aletlerin çalışma rahatlı
ğım bize temin etmemektedir. 
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Türkiye'de linyit talebi normal olarak, dev
re için arz ediyorum, 26 milyon ton olmuştur 
ve biz bunun sadece 12 milyon tonunu temin 
etmişiz, yaıhut sarfını sağlamışız. Geri kalan 
14 milyon tonu, millî servetimiz olan ve hudut
ları sınırlı olan orman servetimizden ve zirai 
istihsalin başlıca faktörü olan ve orada kulla
nılması gereken tezekle sağlanmıştır. Ama bu 
kömürü 26 milyon ton olarak istihsal etmiş ve 
»atışa arz etmiş olsaydık durum ne olacaktı? 
Elbette ki kömürün çıkarılması değil satılma
sı da bahis mevzuu idi. Bu satmalına için bir 
para ödemek, bir nakil imkânı temin etmek 
ve bir yakıt vasıtası temin etmek lâzımdı. Me
selâ linyit sobaları, taşkömür sobaları ve saire.. 
Bu da fakir bir milletin, halen organize edil
memiş bir teşkilâtın başaracağı işlerden de
ğildi. O itibarla niçin linyit • yatmadık konu
sunun değil, niçin linyit kullanamadık, yaka
madık konusunu incelememiz lâzımgelmektedir. 

Şimdi, bir başka noktaya temas ediyorum. 
T. K. 1 nin umumi idare masrafları acaba ge
çen dönemde kâfi mi olmuştur1? Maalesef muh
terem arkadaşlar, bilançoların tetkikinden an
lıyoruz ki, umumi idare masrafları yüksek ol
muştur. 

Baış'ka bir nokta, demir, çelik ve ele'ktrik 
santralları gibi yerlere maliyet altında satışla 
sübvansiyona gidilmiş ve dolayısiyle kömür 
fiyatları maliyet fiyatlarına göre ayarlanama-
mıştır. Burada esaslı bir nokta üzerinde dur
mamız lâzımgelmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Binay, ' bir dakikanız 
kaldı efendim. 

ŞADI BİNAY (Devamla) — Bence her sek
törün faaliyetleri, zararları, kârları, kendi 
içerisinde mütalâa edilmeli, bir başka tarafa 
aktarilmamalıdır. Aksi halde biz ne doğru bir 
maliyet hesabı yapabiliriz, ne de belirli isti
kamette doğru hedefler çizebiliriz. 

Son olarak muhterem arkadaşlarım, Yük
sek Murakabenin kon'troluna değinmek istiyo
rum. 

Yüksek Murakabe bu devre içinde veya di
ğer dönemlerde birtakım sorular sormak, ce
vaplar almak, anketler yapmak suretiyle ener
jide çalışan sorumlu kimselerin geniş mikyas
ta zamanını almıştır. Bu da istihsali kısıtlayıcı 
ya-hut da hataları doğurucu, işe lüzumu kadar 

31 . İ . 1967 O : 1 

I eğilmeme gibi durumları meydana getirmiş
tir. Bu cihetleri zikretmemiz lâzımdır. 

I BAŞKAN — Sayın Binay lütfen cümlenizi 
bağlayınız. 

ŞADI BİNAY (Bilecik) — Son cümlemi bağ
lıyorum Sayın Başkan. 

Profesör Hansen'in dediği gibi muhterem 
arkadaşlar, bizde İktisadi Devlet Teşekkülleri 

I sonsuz murakabe ve teftiş baskısı altında tıpkı 
kurutucu sam yelinin tahripkâr tesirlerine mâ
ruz bırakılmıştır. Ve başlıca hatalar ve engel
ler bundan ileri gelmiştir. Fakat, şunu son 

I olarak ifade edeyim, 1963 senesinden sonra, 
alman basiretli, ciddî tedbirlerle bu ileri sür-

I düğüm aksaklıkların yüzde sekseni gideril
miştir. Bu bakımdan ilgililere teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Enver Turgut. 
ENVER TURGUT (İzmir) — Sayın Başkan, 

I Muhterem, arkadaşlarım; kömür işletmelerimize 
kısaca temas etmek istiyorum. Yurdumuz maden 

I çeşidi bakımından olduğu gibi kömür cevheri ba
kımından da dünyada zengin ülkelerden biri ol-

I masına rağmen, istihsal itibariyle de en fakir ül
keler arasındadır. Madenlerin işletilmesinde kul-

j lanılan iptidai metotlar yıllardan beri istenilen is
tihsale imkân vermemektedir. Bir başka deyim-

I le, halihazır işletme imkânlarımız ve tekniğimiz 
yeraltı servetlerimizden âzami istifadeye imkân 

I vermemektedir. 
I Yeraltı servetlerimiz Devletin malıdır. Devlet 

bu servetlerin işletilmesini bizzat yapar, ya da 
I özel sektöre belirli kayıtlarla işletme izni verir. 

Ancak bugün yürürlükte olan ve günümüzün 
»artlarına uymıyan Maden Kanunu hükümlerine 

I göre, verilen bu işletme müsaadesinin nasıl kul
lanıldığı kontrol edilmemektedir. 

Şöyle ki; Devletten işletme müsaadesi alan 
özel sektör kendi dar sermaye imkânları ile iş
letmeciliği en iptidai usullerle devam ettirmekte 
olup, bu iptidai usuller de daha fazla istihsale 

I imkân vermemektedir. Bu hal ise madcnlcrimi-
'z'in rambabl bir sakilde !şktikno3İ 'hususu ile bağ
daşmamaktadır. Temennimiz odur ki, madenle
rimizin işletilmesi, ister özel sektörde olsun, is
ter kamu sektöründe olsun, rantabilite esaslarına 
uygun olarak yapılsın. 

Maden işletmeciliği özelliği itibariyle diğer 
işletmelere benzemez. Zira yerin yüzlerce metre 

I derinliğinde birçok tehlikelere göğüs gerilerek ne-
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tice alınmaktadır. Bu işletmelerde istihsalin ar
tışında bizzat madeni çıkartan insan gücü rol 
oynar. Hal böyle ilçen, ücret durumlarını bir ta
rafa bırakalım, yer altında çalışan insanların sağ
lık durumları tehlikeden kurtarılmamıştır. Sos
yal Sigortalar Kurumunun istatistiklerine göre 
1965 yılında maden iş kolunda 16 500 iş kazası 
olmuştur. Bu iş kazaları sonucunda 1 015 meslek 
hastalığı, 1 219 daimî iş görememezliği, 319 da 
ölüm tesbit edilmiştir. Bu rakamlar şunu gös
teriyor ki, bu iş kolu hem zor, hem de tehlikeli bir 
iş sahasıdır. Bu rakamlara kaçak çalışan iş yer
lerindeki kazalar dâhil değildir. Özel sektör iş 
kazaları ile ilgili hiçbir tedbir almadığı gibi, kaza
lardan sonra tedavi imkânlarını da vermemekte
dir. Bundan böyle bu mevzuu da ilgililerin has
sasiyet göstermelerini hassaten rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin önemli 
meselelerinden biri de krom madenlerimizin ve 
krom cevherlerimizin işletilmesidir. Yurdumuz 
krom bakımından en kaliteli ve en zengin re
zervlere sahiptir. Bu maden önemli ihraç malla
rımızdan birisini teşkil etmektedir. Dış ülkelere 
hammadde olarak ihracettiğimiz kromu işlenmiş, 
saflaştırılmış haliyle çok yüksek fiyatla ithal et
mek... 

BAŞKAN — Sayın Enver Turgut, görüşülen 
konu T. K. 1. Kurumudur, daha ötesini anlıya-
madım. 

ENVER TURGUT (Devamla) -*- Efendim, 
bu mesele kömürle de ilgili... 

BAŞKAN — Kömürle ilgili diye söylüyo
rum... 

ENVER TURGUT (Devamla) — Krom mev
zuu da aynı derinlikten çıkarılarak standartla-
nır. Müsaade ederseniz neticeye bağlıyacağım. 

" BAŞKAN — Buyurun efendim, anlıyama-
dım da onun için sordum. 

ENVER TURGUT (Devamla.) — Bizi bu 
zarurete sevk eden husus açıktır. Şöyle ki; bu
gün memleketimizden çıkan krom, çıktığı şekil
de yani tasfiye edilmeden, hammadde halinde 
tonu 18 ilâ 22 dolara ihracedilmcktcdir. Bu fi
yata kromun çıktığı yerden ihraç limanına ka
dar olan nakliye ücreti de dâhildir. Halbuki fer-
ro krom sanayiinin kurulması ile durumumuz ma
den ocakları civarında tasfiye edildikten sonra 
satışa arz edilir hale gelecektir. Bu durumda 
ise tonunu 250 ilâ 300 dolara ihracetmiş olacağız. 

Ayrıca yurt içindeki nakliye ücreti de üçte bire 
inmiş olacaktır. Bu arada ferro krom tesisinde 
çalışan işçilerimiz de iş sahibi olacakları gibi ay
rıca Devletin döviz tasarrufu olacaktır. 

Memleketimizde ağır sanayi vo enerji istihsali
nin dışında yakıt olarak kullanılan kömür mik
tarı mahduttur. Vatan sathında kömür ve yakıt 
olarak cüzi bir vatandaş kütlesi tarafından kul
lanılabilir halde olup Anadolu kışın o soğuk 
günlerini tezek ve söğüt odunu ile geçirmekte, 
aşını tezekle pişirmekte ve soğuktan mütevellit 
hastalıklara mâruz kalmaktadır. Tarlalar da ta
biî hakkı olan gübresini alamamaktadır. Kömür 
istihsalimizin artırılarak yeni rezervlerin işlet
meye açılması ve ucuz bir yakıt olan linyitin 
Anadolu'nun ücra yerlerine kadar götürülmesi 
halinde pek çok millî menfaatler korunacak; 
zirai, sınai, iktisadi kalkınma hızlandırılmış ola
caktır. 

Şimdi ben yetkililerden soruyorum: 32 mil
yonluk Türkiye'mizde 25 milyonluk Anadolu 
halkı kişi hangi yakıtlardan, ne miktarda kul
lanarak, nasıl geçirir? Buna ait arşivlerinde 
hangi malûmatlar vardır? Ben sadece bir husu
su arz ediyorum. Bugün Anadolu'nun en belli-
başlı yakıtı olan tezek acaba gübre olarak zira
at t c kullanmış olsa idi, millî gelirde artış ne olur
du? Bunlar hesabedilnıiş midir? Bu hususta 
alınmış tedbîrler var mıdır? Cevaplandırılması
nı rica ediyorum. 

. Temennilerimin ilgililer tarafından dikkate 
alınacağını ümidediyor, temennilerimizin gerçek
leşmesi hususunda hizmeti geçecek bütün ilgi
lilere şimdiden teşekkürlerimi arz ediyorum. 

Dün bir arkadaşımız, kömür işletmelerinde 
çalışan işçi arkadaşlarımızın toplu sözleşme ile 
getirilmiş bulunan yemek ücretleri için, «2,5 
lira olarak tesbit edilmiştir, bu 2,5 lira ile so
ğan, ekmek dahi yenilemez» demişti. Ben ar
kadaşımdan soruyorum; bu meselenin derinliği
ne acaba inmiş mi? Türkiye'de bugün toplu 
iş sözleşmeleri yapılmakta, toplu iş sözleşme
leriyle işçi arkadaşlarımıza bâzı haklar temin 
edilmektedir. Bu verilen 2,5 lira her sene günün 
şartlarına uygun olarak artırılmakta ve eğer 
bedeli 2,5 lira ise bir öğün yemek için veril
mektedir. Arkadaşım eğer bilmiyorsa lütfen 
bunu da öğrensin. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 
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BAŞKAN — Sayın Muslihiddin Gürer... Bu
yurun efendim. 

MUSLİHİDDİN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, Kamu 
İktisadi Teşekküllerinden büyük bir teşekkül 
olan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu üze
rinde 468 sayılı Kanun gereğince Yüksek Mec
lis tarafından yapılan denetime göre görüşleri
mi huzurunuzda arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, benden evvel gö
rüşmüş olan değerli arkadaşlarım ve dün grup 
sözcüleri bu müessesenin Yüksek Murakabe 
Heyeti raporlarına göre rakamlar olarak değer
lerini huzurunuzda enine boyuna arz ettiler. 
Onun için görüşül erimi ve denetimimi rakam 
olmaktan ziyade, bu rakamlar arasında sıkışan 
birtakım gerçeklere değinerek ve aynı zamanda 
Türkiye Kömür İşletmelerinin rantabilite, ve
rimlilik, kârlılık ve rasyonellik yönlerinden na
sıl olması lâzımgcldiği kanaati ile huzuruzda 
arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de özel 
sektörle kamu sektörünün yanyana çalıştığı 
kömür işletmeleri, bugün memleketimizde ar
tık mutlak bir surette enerji politikamızın bir 
sisteme bağlanmasını ve bu hususta bir enerji 
programının yapılmasını şart olarak karşımız
da bulundurmaktadır. Bugün Türkiye'de 
yeraltı servetlerinin en mühimlerinden birisini 
teşkil eden kömürün, teshin bakımından, enerji 
bakımından memleketimizdeki yerini inkâr ede
cek hiçbir fert yoktur. Bu durum karşısında, 
linyit kömürü olarak olsun, kok kömürü olarak 
olsun bunların istihsal ve istihlâki esaslı bir 
programa artık bağlanmalıdır. - Çünkü tatbi
katta görülmektedir ki, maalesef çok defa bun
lar yerlerinde bir nevi keyfilik esasına göre 
istihsal ve istihlâk edilmektedir. Kok kömürü
nün daha evvel yabancılar tarafından çıkar
tılmış olması sırasında en hakiki, en verimli 
damarlar aranmış ve bugün bu sahaların büyük 
bir kısmı bir köstebek yuvası haline getirilmiş 
bulunmaktadır. 

Bugün Türkiye'de kömür sahaları haricin
de senelik tezek ve odun sarfiyatı 29 milyon 
tondur. Binaenaleyh kömür işletmelerinin du
rumu ve memlekete sağlıyacağı fayda kendili
ğinden ortadadır ve hakikaten feragatle çalı
şan bu arkadaşların mesailerini takdirle karşı
lıyorum. Ancak istihsali ve dolayısiyle bu istih

sal neticesinde yapılan istihlâki teşvik yönün
den daha müsmir çalışmaları için şu hususlarda 
görüşlerimi arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, bir defa mevcut 
işletmeleri rasyonel bir şekilde genişletmeli ve 
randımanı âzamiye çılkantaeak şekilde birtakım 
tedbirler almalıdır. Burada bu husus kömür sa
hasında çalışan özel sektör çok defa macera 
arar vaziyettedir. Ve biliyorsunuz ki, Türkiye'
de zaten madencilik deyince bir nevi macera
cılık mânasına anlaşılmaktadır. Onun için eli
ne 3 - 5 kuruş geçiren insanların, büyük ha
yaller peşinde koşarak bu sahaları battal vazi
yete getirmeleri değil, bilâkis ufak şirketlerin 
büyük şirketlere kalbcdilmek suretiyle kömür 
ve bu cevherlerden âzami derecede randıman 
alınmasında faydalar gördüğümü huzurunuzda 
arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, kömür işletmele
rinde istihsalin artırılması için biraz da perso
nel rejimine, personel politikasına dokunmadan 
geçemiyeceğim. Bugün büyük bir feragatle 
yeraltında yüzlerce metreler altında çalışan iş
çilerin, burada çalışan mühendislerin, posta, 
postabaşılarmın daha fazla tatmin edilmesinde 
ve randımanın âzami miktara çıkarılmasında 
büyük faydalar vardır. Bugün işçilerimiz için 
gerekli lojmanları daha iyi bir şekilde yapmak 
ve bunların mahallindeki, rapor tetkik edildiği 
zaman maalesef doktorlarının dahi tam tatmin 
edilmediği ve her sahaya yetişemediği bir ger
çek olduğuna göre, derhal sağlık ve aynı za
manda sosyal yönden tatmin edilmesi ve bun
ların biran evvel ele alınması suretiyle işçinin, 
mühendisin çalışmasını rasyonel şekle yönelte
bilecek birtakım tedbirlerin alınması lâzımgel-
diği kanaatindeyim. 

Saniyen herkese iş değil, ama kalifiye iş
çiye para ve kalifiye mühendise fazla para ver
mek suretiyle randımanın artırılmasında bü
yük faydalar vardır. Bugün dünya devletleri 
tetkik edildiği zaman bir işçi günde 8 tondan 
14 tona kadar kömür istihsal edebildiği halde, 
maalesef memleketimizde bu bir tonu ancak 
bulmaktadır. Görülüyor ki, yeteri kadar randı
manlı çalışmalarımız neticesinde verimli olan 
kaynaklarımızdan âzami derecede istifade ede
mediğimiz de bir gerçektir. Onun için hiç ol
mazsa bu durumun daha faydalı bir hale gel-
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mesi için kömür işletmelerinde personel reji
mi bakımından siyasi baskılardan azade ehline 
iş vermek ve dülayısiylc ehliyetli kimseleri tat
min etmek suretiyle randımanın artırılmasında 
büyük faydalar görmekteyim. 

Muhterem, arkadaşlarım, bugün hakikaten 
rapor tetkik edildiği vakit görülecektir ki, 
memleketimizde artık linyit komünü büyük bir 
sahada kullanılmaktadır. Bugün şu Yüksek 
Meclisinizin bulunduğu makam Hükürnctiımiz 
olan Ankara'da bu linyit kömürlerinin iyi ve 
tam yakılamaması neticesinde bu kömürden 
erkan gazlar milletin sıhhi yönden hayatını 
telılilkelü vaziyette sokar, 'bir tdurumdadır. Bugün 
bu yanmıyan gazlar sebeibiyle insanlarda baş 
ağrısı, miğde bulantısı ve bir nevi zehirlenme 
olmaktadır. Büyük şehirlerde bu tehlike vardır 
ve dünya istatistiklerine göre Ankara'mız bun
ların başlarında gelen bir şehirdir. 

Şimdi bendeniz ilgililerden, bu linyit kömü
rü yakıldığı zaman yanmıyan gazlar neticesin
de insanları sıhhi bakımdan düştükleri bu i'eei 
halden kurtaracak ne gibi tedbirler aklıkları
nı, istikbale muzaf ne gibi tedbirler düşündük
lerini ve bunun için bir çalışma programları 
var mıdır diye huzurunuzda sormakta büyük 
faydalar gömekteyim. Oünkü raporda da bu 
husus tenkid konusu olmuştur. Şu hale göre 
şehirlerin şiddetle büyüdüğü nazarı itibara alı
nırsa bu sualin gerçek değeri kendiliğinden da
ha iyi anlaşılacaktır. 

Bu meyanda muhterem arkadaşlarım, bilhas
sa ağır sanayide taşkömürünün ne kadar mü
him bir yakıt olduğu meydandadır. Ama taş 
kömürü politikasını tetkik ettiğimiz zaman 
çok lüzumsuz yerlerde bu taşkömürünün kul
lanıldığını gördük ve raporlarda da gözükmek
tedir. Bu hususta da ilgililerin daha dikkatli 
davranmasında büyük faydalar görmekteyim. 

Yüksek Meclisiniz tarafından yapmış oldu
ğumuz Kamu İktisadi Teşebbüsleri denetimini, 
peşinen arz etmiş olduğum gibi, raporlariylc, 
rakamlariyle huzurunuzda gruplar dile getir
dikleri için ayrı ayrı söylemedim. Bana tahsis 
edilmiş olan bu kısa müddet içinde şahsi görüş
lerimi, tenkid ve temennilerimi ve rapor üze
rindeki görüşlerimi arz etmiş bulunuyorum. 

Beni dinlediğiniz için hepinize sonsuz teşek
kürlerimi arz eder saygılarımı sunarım. 
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BAŞKAN — Sayın Reşat Özarda. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri, elimize geçen bâzı 
broşürlerden edindiğimiz bilgiye göre 1975 se
nesinde bütün, dünyada istihsal edilen elektrik 
enerjisinin % 80 i atom santrallerinden sağlan
mış olacaktır. Bu şunu gösteriyor : Bütün dün
ya kömür devrini ve elektrik devrini geride bı
rakmış, atom enerjisi devrine girmiş, fakat bu 
dünyanın gidişi karşısında maalesef Türkiye 
hâlâ tezek devri medeniyetini yaşamaktadır. 
Bu raporları incelediğimiz zaman görüyoruz 
ki, Türkiye'de kullanılan linyit kömürü ile te
zek hemen hemen atbaşı beraber gitmektedir. 
Bunun mesuliyetini hiçbir Hükümete, hiçbir 
şahsa yükliyeeek kadar insafsız olamayız. Bu 
şunu gösteriyor ki, başından itibaren Türkiye 
Hükümetinin mesuliyetini üzerine alanlar bir 
millî yakıt politikası takibetmemişler, böyle bir 
mîllî politikadan mahrum olmamız da bizi dün
yada, bu asırda asırlarca geri seviyede bulun
durmaktadır. Bundan. üzüntü duymamak 
mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye kömür ma
deni bakımından zengindir. Raporda şu mü
talâayı görüyoruz ki, son senelerde bâzı yer
lerde yeni yeni kömür işletmeleri kurulmuş
tur. Bu ümit verici bîr işarettir. Ancak bu 
hamlenin genişletilmesini, özellikle Doğu ille
rimizde bu balamdan buna önem verilmesini ve 
oralarda Devlet eliyle yeni kömür işletmeleri 
kurulmasını ve top ra kal ti servetlerinin değer
lendirilerek Doğu illerinde yaşıyan vatandaş
lara. da, hiç ojmazsa bir kömür devri medeni
yetinin hazzma kavuşmalarını temin etmek 
en büyük vazifemizdir. 

Muhterem arkadaşlar, fazla vaktinizi almıya-
eağım, yalnız bir noktaya temas etmeden geçe
ni iveceğim. 

Birkaç sene evvel bu Mecliste kabul ettiği
niz 440 savıl Kanun, maalesef 3460 sayılı Ka
nundan çok geri. bir kanundur. Bu kanun Dev
let memurunu ealışmava değil, çalışmamaya 
teşvik eden bir kanundur. Bum'in övle bir ha
leti ruh ive vardır ki Devlet teşkilâtı içerisinde, 
hfv müessese ne kadar az iş yapabilirse ken-
d;smî o kadar kârlı savmaktadır. Çünkü yap
tığı is neticesinde birçok tarizlere, sorgulara 
muhatabolacak ve bunun karşılığı da yalnız ka-
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lacaktır. Bu bakımdan memur daha ziyade az 
iş yapmakla kendisini daha büyük sorumluluk
lardan kurtarmaya çalışıyor. Misal olarak şu
nu gösterebiliriz; Karabük'ün istihsal ettiği 
kok kömürü Kömür İşletmeleri, onun elinden 
alıp satmaktadır. Karabük kömürün tonunu 
225 liraya 'mal etmektedir. Ki'unür İşletmeleri 
98 liraya tonunu elinden almaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Özarda, bir dakikanız 
kaldı efendim. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Şimdi biti
riyorum efendim. 

Bu müessese ne kadar fazla, ton kömür istihsal 
•ederse, zararına her ton başına 127 lira 'ekleni
yor. Bunun karşısında o müessesenin başında 
bulunan 'kimseler kendilerini daha büyük bir 
zarara muıhatabolmanın mesuliyetinden kurtar
mak için elbette ki, o sahadaki istihsali müm
kün mertebe kısmaya çalışacaklardır. Binaena
leyh, şu gösteriyor ki, senelerden beri bir reor-
ganizasyon yoluna gidilmeımesinin ve gerekti
ğinde bu müesseselere dinamkım verecek, ba
ğımsızlık verecek mevzuatın getirip bu müesse
selerin verimli çalışır hale getirilmemiş olması
nın cezasını çekiyoruz. Bundan mesul yalnız 
bu müesseselerin başında bulunanlar değil, 
Parlâmento üyeleri de o derece sorumludur. 
Çünikü kanunları burada tedvin ederken dört 
ıbaşı mamr inceleyip ne gibi sonuçlar vereceği
ni düşünmüyoruz. Mâruzâtım bu kadardır, say
gılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Türkân Seçkin? Yok. 
ISayın Faik Kıt'başlı, buyurun efendim. 
FAİK KIRBAŞLI (Burılıır) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım, Türkiye Kömür İşlet
meleri Kurumu hakkında benden evvel konuş
muş olan .arkadaşlarım, gerek bu kurumun ku
ruluşu ve gerekse gayetleri hakkında birçok ma
lûmat verdiler. Ben bunların üzerinde durmı-
yacağım, 

Kanununda da 'belirtildiği veçhile, Türkiye 
Kömür İşletmeleri Kurumu kömür ve kömür 
mahsullerinin Türkiye'de istihsali, ihzar ve 
imali ve tevzii ile vazifelendirilmiş bir kurum
dur. Bunun memleket ekonomisi içerisindekli, 
değerini tobcılılür •ettirmekte fayda var. Onun 
için birkaç noktaya bu vesile ile temas etmek 
istiyorum. 

Zarar eden bir müessese halinden 1949 da 
kurtulduktan sonra şimdi aşağı - yukarı diğer 
müesseselere nazaran kârlı bir müessese haline 
getirilmiştir. Getirilmiştir eliyorum; çünkü ken-
di'kend'ine işletme bünyesinde aklığı iktisadi ka
rarlarla değil, işletme hususundaki rantablite 
ve prodüktiviteyi icabettireeek .kararlarla de
ğil, Hükümetin kendisine yardım elini uzatma
sı münasebetiyle bünyesinde bir değişiklik yap
maktan ziyade borçlarının konsolide edilmesi 
ve kömürün kalitesi üzerinde çıkarılan bâzı ka
rarnameler münasebetiyle durumunda bugün 
iki ayrılık gözükmektedir. 

istihsal edilen kömür Türkiye'ide aşağı - yu-
karı bugüne kadar değeri itibariyle 800 - 900 
milyon lira civarındadır. Her iki kömür çeşidi 
dâhil olmalk üzere, aşağı - yukarı da 9 milyon 
ton civarında da bir kömür istihsali edilmekte
dir. Millî ekonomi üzerindeki değerini tebarüz 
ettirmek bakımından şu yüzdeleri de size ifade 
etmek isterim. 

Bunun yüzde 25 i Devlet Demiryolları ile 
Denizyollarında, yüzde 10 u Demıir - Çelik sana
yiindeki taş kömürünü nazarı itibara alıyoruz. 
Yüzde 5 i kok ve gaz imalâtında, yüzde 24 ü 
elektrik santrallerinde, yüzde 15 i meskenler
de teshin için kullanılmaktadır. Gerisi de çi
mento, şeker ve küçük sanayide kullanılmakta
dır. Türkiye'de mevcut barajlara rağmen elek
trik istihsalinin yüzde 65 i termik santrallerden 
elde edilmektedir. Diğer memleketlere nazaran 
Türkiye'nin kömür rezervleri çok zengindir. Gerek 
taşkömürü 'olarak, gerekse linyit olarak bun
lardan hali nazında istifade durumumuz 1950 
de 5,5 ve 1958 de 10,5 iken - çok enteresandır 
rakamlar - 1962 de 6.8 milyon ton, 1963 te biraz 
daha artmış, 1965 te 8.8 milyon tona kadar 
yükselmiştir. 

Bilhassa bu 1959 - 1962 arasımda düşmelerin 
sebebi olarak tesisler için ithal.edilmek zorun
da bulunan nakliye ve yedek parçaların zama
nında gelmemiş olması gösterilmekte ise de, bu
nun dışında bilhassa işletmenin bünyesinden 
ileri gelen bâzı noksanlıklar ve aksaklıklar da 
bulunmaktadır. Türkiye bugün için dünyada 
kömür istihlâki bakımından hemen hemen 
adaım başına kömür istihlâkinde gerilerde gel
mektedir. Adam başına 2,4 ton Batı Almanya 
4,4, Bulgaristan 2,6 ton. Türkiye ise 0,013 ton. 
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Türkiye'nin en mühim dâvalarından biri halinde 
mütalâa edilmesi lâızımgelen ve diğer dâvala
rımızla bilhassa orman dâvası ve zirai dâva
mızla da alâkalı hususları içine alan kömür 
problemi, bilhassa istihsalinin, tevziiriin, fiyat 
politikasının üzerinde ciddiyetle durulması lâ-
zımgelen bir konu halindedir. O *kadar ki, yıl
da 1.2 milyon ton orman mahsulü yakan, yani 
odun yakan ve 8 - 10 milyon ton da tezek ya
kan bir memleket olarak Türkiye'yi düşünür
sek, bunun gerek orman dâvamızdaki ve ge
rekse zirai prodüktivitedeki rolünü gayet iyi 
işaret etmiş olacağız. Bizim 'kanaatimizce Tür
kiye Kömür İşletmeleri işletmecilik yönünden 
nazarı itibara alınmak mecburiyetindedir. Bu 
konuda bilhassa verimlilik problemli üzerinde 
ciddiyetle durulması icabetmektedir. İşçileri
miz, yani vardiyada çalışanlar tüvenan olarak 
0,8 ton, satılabilir de 0,5 ton civarında yanm 
ton civarında köımür istihsal edilmektedirler, 
iki, bu meselâ Amerika, Batı Almanya ve Bel
çika kömür işletmelerime nazaran pek düşük, 
yani 1/10 kadar, Amerika'nın 1/25 i kadar bir 
nisıbe't teşkil etmektedir 

Bugünkü şartlar altında problemin ehemmi
yeti de nazarı itibara alınarak ne kadar geri
lerden takibettiğimizin bir delilidir. Burada 
sebep sadece teknik sebep değildir. İşletmenin 
idari bünyesinde, idare edenlerin tutumlarında, 
işçi psikolojisinde, yatırımlarda, Hükümetlerin 
müdahalelerinde bunların sebeplerini aramak 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, bir dakikanız 
var. 

FAİK KIRBAÇLI (Devamla) — Burada 
fazla üzerinde durmıyacağlm. Yalnız gönül is
terdi k i ; bilhassa bunların bilançoları üzerinde 
durulsun. Ben yalnız yüksek komisyondan ve 
Hükümetten şunu da sormak istiyorum: 

Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesinin 1963 
yılı bilançosunda stoklar 80 milyon civarında
dır. Bu stokların sebebi nedir? 

Bir ikincisi; bu bilanço tekniği net değildir. 
Öyle görülüyor ki, ödenmiş sermaye nisibetinde 
meselâ kârına bakıyorsunuz % 35 falan tutu
yor. Halbuki diğer taraftan Türkiye Kömür İş
letmeleri Genel Müdürlük bilançosuna bakıyor
sunuz, ödenmiş sermaye nisbetmde kâr % 1,5 
civarında tutuyor. Ve orada disponibilitesi an-
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laşDİmıyan mesele aktif kısmında borçluların 
514 milyon, diğer tarafta müşteriler hesabının 
Kömür Tevzi Müessesesinde 101 milyon gibi 
bâzı* anlaşılmaz, izaha muhtaç rakamlar vardır. 
İlk kalemde baktığımız zaman bu müesseseler 
likiditesini kaybe'taiiş müesseseler olarak görül-
ımektedir. Bu yönlerden bir açıklamada bulu
nursa çok isabetli olacağı kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim. 
FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Bitiriyo

rum, efendim. 
Bütün bu konuşımalarıımın neticesini şuraya 

bağlamak istiyorum: 
Türkiye en kısa yoldan millî bir enerji po

litikası yanında, millî bir kömür politikası ve 
linyit politikası tesbit etmelidir. Bilhassa 1967 
yılı programında da bu noktaya işaret edilmiş
tir. Bu noktanın biran evvel gerçekleşmesi için 
detaylarının hazırlanmasında, istikbale mmzaf 
tedbirlerin alınmasında fayda mülâhaza ediyo
ruz. Hürmetlerimle efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar, buyurun. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan 

ve muhterem milletvekilleri, ben de Türkiye 
Kömür İşletmeleri Kurumu üzerimdeki görüşle
rimi arz edeceğim. 

1957 tarihinden bu yana Kamu İktisadi Te
şebbüsleri halinde çalışan müesseseler, yani 
Kömür İşletmeleri Müesseseleri diğer Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri ği'bi kanunların sağlamak 
istedikleri gayelerin dışında, taimamiyle iktisat 
anlayışının dışına çıkmak suretiyle çalışıma yap
mıştır. Memleketimizde bilhassa müesseselerin 
adlarını saymak suretiyle bunların çalışmaları 
hakkındaki görüşlerimi arz edeceğim: 

Ereğli Kömürleri İşletmesi müessesesi 1959 
tarihinden 1963 tarihine kadar devaımlı şekilde 
zarar etmiştir. 1959 tarihinde 52 milyon lira
ya yakın bir zarar yapmıştır. Bununla esasın
da hor 'biri yüz hanelik 50 tane Türlk köyünün 
her hanesine 50 bin lira vermek suretiyle kal
kınması temin edilirdi. 

1960 da 85 - 86 milyon liraya, 1961 de 25 
milyon liraya, 1962 de de 38 - 39 milyon liraya 
ya'kın zarar etmiştir. Sadece 1963 yılında 11 
milyon liralık bir kâr etmiş olduğunu, bilanço
sunu bu şekilde kapadığını görmekteyiz. O hal
de bunlar Kamu İktisadi Devlet Teşebbüsleri 
;maJhiy etinde değildir. Daha sonra gelen mües-
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şoseler üzerimde de görüşlerimizi arz ederken 
söyliyeceğimiz veçhile, en iyi şekilde çalışan 
müesseseler bunlar olduklarına göre, diğerleri
nin zaten elle tutulan bir tarafı yoktur. Bu 
'balkımdan bunların Kamu İktisadi Teşebbüsle
ri sınıfından çıkartılması lâzımdır. Aksi halde 
bunlar esasen Türkiye'nin kalkınması için, Tür
kiye'nin geleceğini teminat altına alabilmesi 
için kurulmuş müesseseler olduğu halde, aksine 
Türkiye Büyük Millet Meclisline gelen tüm büt
çelerin yekûnları milyarları bulan bu müessese
ler devamlı şekilde ekonomik krizlere doğru 
Türkiye'yi götürmektedir. Ocakları tamamiy-
le iptidai, çalışmada organizasyon yok, malze
me ve teçhizatların, servislerin iyi olmaması, 
iptidai olması, masraflı çalışmaları ve aynı 
zamanda da işçilerin temettü haklarından is
tifade ettirilmemesi gibi rantabl çalışma pren
sipleri dışında olmaları yüzünden daima zarar 
etmiştir, işçilerin aldıkları ortalama ücret 23 
lira 22 kuruş olarak gösterilmekte ise de, bun
ların içinde çeşitli sosyal yardımlar vardır. 
Halbuki bunlar brüdolarak İşçilerin eline veril
miş olsaydı, randımanın daha iyi bir şekilde 
artacağı kanaatini taşımakta olduğunu söyle
mek isterim. 

Bunun dışında Armutçuk Kömür İşletmesi 
Müessesesi ise aynı şekilde ilk defa kuruluş ta
rihi olan ve işletmeye geçiş tarihi olan 1959 yı
lında kâr etmiş, ondan sonra gelen yıllarda de
vamlı olarak zarar etmiştir. Şöyle ki, 1962 ta
rihinde bu müessese 4 ay içinde her ay 1,5 mil
yon lira zarar etmek suretiyle 5 844 581,20 lira 
zararla kapanmış ve Garp Linyitleri İşletmecine 
'bağlanmıştır. 

Yalnız bunların içerisinde memnuniyet ve
rici, ekonomik bakımdan rantabl çalışır gözü
ken tek müessese Garp Linyitleri İşletmesi ol
muştur. Bunun bilançosu 1959 dan 1963 yılma 
kadar kârlı bür şekilde kapatılmıştır. Fakat bu 
kârlılık derecesi de azdır, daha iyi çalışmak su
retiyle çok daha fazla kâr elde ede'Mlirdi. 

Kömür Tevzi Müessesesi üzerinde durmak 
istemiyorum. Yalnız netice olarak bâzı nokta
lara temas etmek istiyoruım. Ortalama olarak 
1959 dan 1963 yılma kadar bu müesseseler ye
kûn, olarak 250 milyon liraya yalkm bir zarar 
etmiştir. Bu 250 milyon liralık para ile Türki
ye'de bir azot sanayiinin kurulması, Orta - Ana

dolu'da bir sanayiin kurulması ile hem az da ol
sa işsizliği gidermek ve Anadolu'da tezek ya
kan insanlara suni gübre istihsal etmek sure
tiyle bunların ihtiyaçlarını gidermek imkânı 
olabilirdi. 32 milyon nüfusumuzun ilkel çağ 
hayatı yaşamakta olduğu hepimizin malûmu
dur. Yeraltı servetlerimiz olarak demir, kö
mür, petrol ve diğer maddeler bizim gibi mem
leketlerin kalkınması için en son koz olarak 
yeraltında duran servetlerdir. Bunların kıy
metlendirilmesi, bunların iyi bir şekilde işlet
mesi lâzımdır. Aksi halde bizi dış yardımlar 
kurtaramaz ve bu dış yardımları almak sure
tiyle maden sanayiimizi de istisna ettiğimiz 
takdirde, günün birinde tutacak tek dalımız 
kalmaz. Onun için, demir, çimento ve sanayiin 
her dalında kullanılması icabeden bdr enerji 
kaynağı olan kömür işletmelerini iyi bir şekil
de tekrar ele almak, istihsali artırmak, kaliteli 
hale- getirmek, masrafları kısmak, servis ve 
ocak makina ve malzemelerini en yeni hale ge
tirmek, işçileri temettü haklarından istifade 
ettirmek imkânını sağlamak ve Orman Genel 
Müdürlüğünden alınacak olan ve bilhassa direk 
olarak kullanılan tmalzemeriin de daha iyi bir 
şekilde, verimli bir şekilde kullanılmasını te
min edici mahiyette kendi aralarında irtibat 
kurmak, halkın yakıt ihtiyaçlarını dikkate alıp 
fiyatları, bu söylediğimiz tedbirleri almak su
retiyle ucuzlatmak lâzımdır. . 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar bir dakikanız 
kaldı. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Peki efen
dim. 

Kömür Tevzi Müessesesi daha pratik bir ha
le getirilmeli, kaliteli kömürlerin halika tevzii 
sağlanmalıdır. Zayıf linyit kömürlerinden du
mansız yakıt elde etmek imkânlarının sağlan
dığı gazete sütunlarından öğrenilmektedir. Hü
kümet, M. T. A. Enstitüsü bu hususta teşebbü
se geçmiş ve çalışmaların verimli bir safhaya 
girmiş olduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulu
nuyoruz. Bunun daha geniş bir şekilde tutul
masını temenni ediyoruz. 

Nihayet 15 sene fiilen maden ocaklarında 
çalışan işçilerin diğer Garp (memteketl erinde 
^olduğu gibi, çalışamaz hale geldikleri veya her 
ne şekilde olursa otsun işletmeden ayrıldıkları 
zaman, ölünceye kadar -müesseselerin yaptırmış 
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oldukları lojmanlarda oturtulmasını veya bu 
imkânın sağlanmasını rica eder, hürmeti erimi 
sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, görüşmelerin yeter
liği teklif ediliyor. Hükümet adına bir mâru
zâtınız var >mı? 

ENERJİ VC TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI İBRAHİM DERİNER — Var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efcnd"m. 
ENERJİ VE TABİÎ K A Y N A K Y A R BAKA

NI İBRAHİM DERİNER — Sayın Başkan, 
Sayın milletvekilleri; 

Moml eke timizin elk< »nomik kal'kı mı nas1 mda 
büyük bir değeri bulunan Türkiye Kömür İş
letime! eri Kurumunun senelerden beri başlıyan 
muraikabe raporlariyie ilgili konuşmalara, kısa
ca bâzı mühim noktalara cevap vermek için 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Bütün hatiplerin hemen hemen üzerinde 
durdukları mühim konuları elimden geldiği 
kadar yan yana getirmek suretiyle ninnimi ma
hiyette cevap vermeye çalışacağ-m. Hemen 
hemen bütün hatipler rezervlerimizin zenginli
ğinden bahsetmişlerdir ve millî bir yakıt poli
tikası gütmemizin art 'k zamanı gelmiş olduğu
na işaret etmişlerdir. Evvelâ rezervler bakı
mından kısaca arzı malûmat etmek ist iyonun. 

Türkiye'nin bugün bilinen taşkömürü re
zervi yekûn okamk bir milyar dürtyüz milyon 
civarındadır ve 'bunun 500 milyon kadarı taım 
olarak tefibit cd'iVuiştir. Diğerleri görünüş ve 
tahmini rezervlerdir. Bunun yannV'Va ]in;>i't re
zervlerinin tam'adiyle 'bulunmuş olduğu mey
dana çıkmış değildir. Ikına rağmen bugün bi
linen linyit rezervlerimiz takriben 'bir milyar 
ton civarındadır. 

Yakıt 'mevzuunda, kö'mür mevzuunda milli 
bir politikanın güdülmesi zamanının gelmiş ol
duğunu burada ben de kabul etmek mecburi
yetindeyim. Bir buçuk seneden 'beri bu poli 
t'ikanuı hazırlıkları içinde buluumrJktay'/. 
Prensip' itibariyle önümüzdeiki İ'k'nei Beş Yıl 
lık Plânda bu politikanın emarelerini görece
ğimiz gibi, bu Rene ekle ett'iği'm'iz ncticele: 
ve önümüzdeki malî sene içinde elde edeceği 
miz neticeler do bize bu politikanın daha iy 
istikamet almasını sağlıyacak doneleri verecek 
tir. 
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Buraya kadar gelmişken hemen hemen bü
tün konuşmacıların üzerinde durduğu memleke
timizin bilhassa zirai bakımdan mühilm bir un
suru olan gübre sınıfına giren ve bugün yakıt 
olarak kullanılan tezekle ormanlar-tmızın tahri
bini önliyecek olan odun üzerinde kısaca ista-
tistikî bir iki rakam vermek istiyorum. 

I0G3 sonu itibariyle Türkiye'nin taşkömürü, 
linyit, petrol ürünleri, idrolik enerji ve odun ve 
tezek olarak bilinen miktarları şöylece yüzde 
olarak ifade olunabilir : Taşkömür enerji olarak 
kullanılan yekûn içinde yüzde 17 kadar taşkö
mürü, 9,3 kadar linyit, 17,6 kadar petrol, 4,4 id
rolik - 1963 senesi sonunu arz ediyorum - ve bu
nun yanında da % 28,2 odun, 23,1 de tezek 
enerjisinden faydalanıldığı anlaşılmıştır. Bura
da görüyorsunuz ki, kullandığımız bütün ener
jinin hemen hemen % 51 i memleketin ekono
mik hayatında birinci derecede rol oymyan odun 
ve tezekten istihsal edilmektedir. İşte bizim ta-
kibetmekte olduğumuz enerji politikamızın ana-
prensiplerinden bir tanesi bu iki yakıtı mümkün 
olduğu kadar artık bir daha kullanmamak, azalt
mak istikametindedir. Bunun ilk neticelerini, 
1966 yılı itibariyle yüzde 45 o kadar düşürmekle 
halen elde etmiş bulunuyoruz. Her şeyden evvel 
memleketi bir linyit politikası ile yakıt kısmını 
sağlıyabilmek için mevcut ve yurdun hemen he
men her yerine dağılmış olan linyit kömürleri-

. mizi en kısa zamanda işletmeli ve istifadeye arz 
etmeliyiz. Bunun için bu huzurunuza bir mad
delik bir kanun getirmiştik. Bu kanun maddesi 
gündemdedir. Bundan evvel konuşan birçok ha-
t ini er bilhassa burada böyle bir istikametteki ça
lışmayı dcstckliyecekl erini va'dettikleri halde 
parti grupu olarak İm kanuna muhalefet etmiş
lerdir. Son olarak, şunu arz etmek istiyorum ki, 
şayet burada muvafakat edeceklerini bildirdik
leri bu kanun huzurunuza, ki gündemin birinci 
mıdde^indedir, geldiği zaman bu istikamette rey
lerini kullanırlarsa memleketin bu anadâvasını 
kısmen halletme .yoluna gitmiş olacağız. 

Bendenizin üzerinde işaret ettiği ve bizi bu 
istikamete götüren en mühim faktörlerden bir ta
nesi de nakliye problemi olduğunu burada arz 
o-1 inek istiyorum. Kömürlerimizin kaliteleri bel
li lir, kül nisbeti yüksektir, su nisbeti yüksektir, 
.binaenaleyh kömür bugünkü nakliye bedelleriyle 
uzun mesafeye taşınamaz. Binaenaleyh, kömürü 
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mümkün olduğa kadar kendi muhiti içinde kul
lanmak ve bunu yapmadığımız takdirde nakledc-
bilme imkânını sağlamak mecburiyetindeyiz. Ya
ni briket haline sokup o şekilde nakletmek mec
buriyetindeyiz. Nakliye problemi hakikaten üze
rinde durulması lâzımgelen en mühim problem
lerden bir tanesidir. 

Bütün konuşmacıların üzerinde durdukları 
mühim mevzulardan bir tanesi kömür işletmele
rimizin rasyonel bir çalışmaya ve iyi bir siste
me kavuşturulmasıdır. Bizim işe başladığımız ilk 
günlerden beri üzerinde durduğumuz en büyük 
mesele ve faktör, maliyetleri düşürecek, ra.nt.abi-
liteyi ve prodüktiviteyi artıracak tedbirlerin 
alınması idi ve bunun ilk neticelerini bu yıl taş
kömüründe yüzde 11,2 ve linyit kömürü istihsa
linde de yüzde 15 in üstünde bir artış sağla
mak suretiyle elde etmiş bulunuyoruz. 

Linyit kömürünün sıhhi bakımdan daha iyi 
bir yakıt haline getirilmesi mevzuunu da iki se
neden beri etüdetmekteyiz. Tahmin ediyorum ki, 
bu yıl içinde katı neticeye varacak ve bu sıhhi 
zorluğu da gidermiş olacağız. 

Kısaca bu maruzatımdan sonra iki mevzu 
hakkında da bir bilgi vermek suretiyle huzuru
nuzdan ayrılacağım. 

Dün konuşan tşç.i Partisine mensup arkada
şımız, kömür satışlarmdaki fiyatların resmî te
şekküllere ayrı ve özel teşebbüse ise başka olduğu 
ve resmî sektör fiyatlarının daha ucuz olduğu 
noktasında durmuşlardır. Bu noktayı kesinlikle 
reddetmek, istiyorum. Sebebi de şudur: Kömür 
satışlarında Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
tek bir fiyat uygulamaktadır. Muhtelif satış yer
lerindeki fiyatlar nakliye bedellerinden ileri gel
mektedir. Kaldı ki vatandaşın daha ucuz kömür 
alabilmesini sağlamak için, uzak mesafelerdeki 
vatandaşlarımıza daha az fiyat uygulamak için 
bâzı kararlar almış bulunuyoruz ve bunlar halen 
tatbik mevkiindedir. Bunlardan bir tanesi kok 
üzerindeki fiyattır. Erzurum'a nakliyenin yalnız 
ton başına 180 lira olduğunu ve Erzurum'da da 
vagon teslimi kömürün 200 liradan satılmakta ol
duğunu, köylüye verildiğini söylersem, bu söy
lentiyi fiilen yaptığımızı göstermiş olurum. 

Diğer taraftan taşkömürünün Erzurum'da 
275 liraya satıldığı şeklinde söylenmiştir. Bugün 
180 lira üzerinden hesabedilen ve kendilerinin 
söylediğine göre 135 liradan da alındığı farz edi-
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lirse, 315 liraya satmamız lâzımgelen taşkömürü-
nü bugün Erzurum'da vatandaşlara 275 lira
dan satmaktayız. Bu itibarla, arkadaşımızın 
söylediği rakamlar iki noktadan çürüktür. Bir 
tanesi 1966 rakamlarına dayanmak sureliyle mev-
zuubahsolan 1959 - 19G3 senesine ait imiş gibi 
göstermektedirler. İkincisi, söyledikleri rakam
ların hakikatle alâkası yoktur. 

Bunun yarımda ikinci bir mevzu Türkiye Kö
mürleri İşletmesinin başkalarından kömür almak 

^suretiyle kömür satışı yaptığı noktasında top
lanmıştır. Bu da hiçbir şekilde varit değildir. 

1 Yalnız depolarımız kömür istihsal eden her ma-
j dcnciye açıktır. Madenci gelir kömürünü depo

nun her hangi bir yerine döker üzerine fiyatını 
koyar, biz satarız, madenciye kömürün fiya
tını veririz. Binaenaleyh, bizim madenciden kö
mür almak imkânımız yoktur. Esasen demin 
arz ettiğim sevk etmiş olduğumuz kanun da bu
nun için sevk edilmiştir. 

Burada bir noktayı daha işaret etmek istiyo
rum; o da işçilere verilmekte olan yevmiyelerle 
ilgilidir. Çerçi bir arkadaşım buna temas etmiş
tir ama burada bir miktar konuşulması faydalı
dır. 

1959 senesinde Ereğli Kömürleri İşletmesinde 
personele verilen yevmiye vasatisi 15 lira 16 ku
ruş ve 5 lira 49 kuruş sosyal yardım olmak üze
re 20 lira 65 kuruştur. Bu rakam 1903 seneni 
sonunda 20 lira 95 kuruş yevmiye ve 6 lira 97 ku
ruş sosyal yardıma erişmiştir. 1966 seneni iti
bariyle bu rakamlar, yevmiye 31 lira 60 kuruş 
ve sosyal yardım da 9 lira 44 kuruş civarında ol
muştur ki, bu ikisinin yekûnu, kendilerinin de 
söyledikleri gibi 43 lira 63 kuruştur. Linyit için 
de G-arp Linyitleri İşletmesinde bu yevmiyeler 
sırasiyle 28,5 lira ve sosyal yardım da 818 ku
ruş civarındadır. Bu itibarla işçilerimizin istis
mar edildiği, meskenlere kavuşturulmadığı ve 
sıhhi imkânlara kavuşturulmadığı yolundaki, 
yevmiyelerinin az olduğu yolundaki beyanlar 
tamamen hakikate uymamaktadır. İşçi mesken
leri politikası bizim en 'başta tuttuğumuz pren
siplerden bir tanesidir ve buna devam ediyoruz. 

Bir sayın sözcünün atom ile ilgili beyanatına 
da burada kısaca cevap arz etmek istiyorum. 
Atom enerjisi ile ilgili, ki kömürle de sıkı sıkı
ya ilgisi vardır, memleketimizde bugün için yap
tığımız etütlere göre, bilhassa sistemlerimizin 
küçük olması ve atom santrallerinin kapasiteleri 

http://ra.nt.abi-
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ne kadar büyürse kilovat saat fiyatlarının düş
mesi ve sistemde daimî olarak 24 saat çalışma 
müşkülâtı gibi hususlar dolayısiyle bugün için 
kabili tatbik görülmemektedir. Ancak ikinci 
beş yıllık plân sonunda ve muhtemelen üçüncü 
beş yıllık plân devresi içinde sistemin en büyük 
kısmını teşkil eden Kuzey - Batı Anadolu ve 
Anadolu, Batı - Anadolu bölgesi, sistemlerinde 
atom santrallerinin kurulabileceği ve bu suret
le yeni enerji kaynağına da kavuşmuş olacağı
mızı söyliyebilirim. Mâruzâtım budur. Hürmet
le hepinizi selâmlarım. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Soru sorabilir miyiz efendim? 

BAŞKAN — Bu müzakerelerde tatbik edil
miyor bu usul. 

Sayın Arif Hikmet Güner son söz sizin, bu
yurun efendim. 

ARİF HİKMET GÜNER (Kırklareli) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; gerek ar
kadaşlarım, gerekse"* Sayın Bakan muhtelif ko
nulara temas ettiler. Lüzumlu rakamlar raporda 
bulunmaktadır. Biz, bu rapor üzerindeki yapa
cağımız incelemelerle çok derinliğine inmemizin 
mümkün olmadığını müdrikiz. Ancak bu rakam
ların tetkikinden bu işletmelerin bâzı temayül
lerini tesbit etmek mümkündür. Bu rakamlara 
bakarak diyebiliriz ki, 1959 ilâ 1963 yılları ara
sında Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu par
lak bir devre geçirmemiştir, gerek istihsal yö
nünden, gerekse kârlılık yönünden. Dikkat eder
sek, satılabilir, kömür miktarı 5 bin ton civarın
da dolaşmaktadır. Bilhassa 1962 yılma kadar 
maden kömürü istihsalinde bir düşme olmuş, 
bu 1963 e kadar devam etmiş, ancak linyit istih
sali 1963 yılında 1959 dan evvelki seviyeyi aş
mıştır. Kârlılık bakımından 750 000 000 lira iti-
harî sermayesi bulunup, çok defa 1 000 000 u:ı 
üzerinde kaynak kullanan bu işletmenin yıllık 
kârı, füzyon kârı 4 000 000 civarında dolaşmak
tadır. Kaynaklarının 1963 senesine kadar hemen 
hemen ancak yüzde 10 u civarındaki bir miktarı 
öz kaynağı olarak görülmekte, mütebaki kısmı 
yabancı kaynak olarak tesbit edilmiş bulunmak
tadır. 1963 yılında öz kaynaklar artırılmış, tak
riben yüzde 43 öz ve yüzde 57 yabancı kaynak
lardan istifade edilmiş ve bu devrede kâr mik
tarı da 5 700 000 küsur liraya çıkmış bulunmak
tadır, öz kaynaklara göre ve diğer İktisadi Dev

let Teşekküllerine de bakarak bu kâr miktarı 
pek küçük sayılamaz. Ama kullandığı yabancı 
kaynakları nazarı dikkate alarak bu kâr mik
tarının çok düşük olduğunu kabul etmek lâzım-
gelir. Yalnız burada bir işletmenin fazla veya 
az kârlı oluşu da işletmenin başarısı bakımından 
•bir ölçü olamaz. Ama kömür işletmesi için daha 
çok düşünülecek bir noktadır. Çün'kü Türkiye'
de maden kömürünü Türkiye Kömür İşletmele
ri, Ereğli Kömürleri İşletmesinden gayri istih
sal eden bir başka kurum yoktur. O bakımdan 
fiyat tesbiti iktisadi şartlardan ziyade umumi
yetle Hükümet politikası olarak tesbit edilmek
tedir. Böyle olunca, işletmenin başarılı mı, başa
rısız mı, rantabl çalışıyor mu, değil mi; bu nok
tayı tesbit etmeye elimizdeki dokümanlarla he
men hemen imkân yoktur demesek bile çok güç
tür. 

Bir işletme düşünelim ki, bu işletme istihsal 
ettiği mamullerin fiyatlarını zaman zaman mali
yetinin dûnunda satar. Üstelik başka bir işlet
meden, meselâ KaraJbük Demir Çelik Fabrika
sından, onun maliyetinin dûnunda kok kömürü
nü "alarak -satar, elbetteki böylece ne kendileri
nin normal maliyetini tcs'bit etmeye imkân var
dır, ne de rasyonel çalışıp çalışmadığını tesbit 
etmeye imkân vardır. 

Burada bir mühim hususa temas ederek söz
lerimi bitirmek istiyorum. O da; Sayın Baka
nın. da temas ettiği gibi, kömür politikasının tes
biti konusudur. Türkiye kömürlerinin kaliteleri
nin düşük olduğu bir vakıadır. 

İşçi başına verimin bilhassa Batı memleket
lerine nazaran çok düşük olduğu da bir vakıa
dır. Türkiye'de en çok kömür istihlâk eden Dİ) 
nm dizelizasyona ve elektrifikasyona gitmesi, 
çimento sanayiinin yaş sistemden kuru sisteme 
dönmesi ve yine Sayın Bakanın da dediği gibi 
ilerde atom santrallerinin düşünülmesi, petrolün 
yakıt olarak daha geniş bir kullanma sahası te
min etmesi göz önüne alınırsa Türkiye'de kö
mür konusunda yeniden büyük yatırımlar yap
mak, yeni istihdam sahaları açmak yoluna mı 
gitmek lâzımıgelir, yoksa bâzı Avrupa memle
ketlerinde olduğu gibi dışardan petrolün daha 
ucuza ithal edilmiş olması sebdbiyle ve diğer 
enerji kaynaklarının kullanılması sebebiyle ma
liyetlerinin yüksekliği sebebiyle bâzı ocakların, 
hattâ bizim kömürlerden daha kaliteli oldukları 
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halde işletilmesinden sarfınazar edilmektedir. 
Bu bakımdan acaba Türkiye enerji politikası 
bakımından ve yakıt bakımından bu alternatif
leri hesaplamak suretiyle Türkiye Kömürleri İş
letmesi Kurumunun politikasını... 

BAŞKAN — Sayın Güner, bir dakikanız var 
efendim. 

ARİF HİKMET GÜNER (Devamla) — Bağ
lıyorum efendim. 

Türkiye Kömürleri İşletmesi Kurumu, yatı
rım politikasını, bu hususları nazarı dikkate al
mak suretiyle yeniden düzenlemeyi uygun mü
talâa etmez mi? Her halde bu hesapların yapıl
masını ve Türkiye gibi yatırım imkânları dar 
olan bir memleketin böyle verimi az olan saha
larda mı, yoksa daha müsmir sahalara yatırılıp 
da eksik kalan enerji ve yakıt ihtiyacını petrol 
ve saire kaynaklardan temin etmek veya yatı
rımları petrolün istihsalini artırmaya yöneltmek 
mi daha faydalıdır hususunda çalışmalar yapıl
makta mıdır? Ben yapılmasını şahsan uygun 
mütalâa etmekteyim. 

Mâruzâtım bu kadardır. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo

rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kişisel konuşmalar 10 dakikaya indirilmekle 

beraber Kamu İktisadi Teşebbüslerinin deneti
mi sonuçları hakkındaki müzakereleri 30 arka
daş takibetmektedir. Konu için kâfi derecede 
aydınlanmış bulunuyoruz. Müzakerenin kifaye
tini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Âdil Toközlü 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiycnler... 
Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye Kömür İşlet
meleri Kurumu ve buna bağlı olarak faaliyette 
bulunan teşekkül ve müesseseler hakkındaki ko
nuşmalar sona ermiştir. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Bü
yük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlen
mesi hakkındaki 468 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi gereğince bilançoları tasvibe arz edilmesi 
gereken teşekkül ve müesseselerin hesap yılı iti-
bariylo bilançolarını ayrı ayrı, tahkik konusu 
olan ve kaza mercilerine intikal etmiş veya ede
cek olan hususlarının doğacak sonuçlar saklı 

kalmak kaydiyle, okutup bilanço ve netice hesap
larını tasvibinize sunacağım. 

Bu suretle bilançolar ve netice hesapları tas-
vibcdilmiş olmak idare kurulları da ibra edilmiş 
olacaklardır. 

468 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin birinci 
bendi kapsamına giren kurumların da bilanço
ları hesap yılı itibariyle sırasiyle okutulacak ve 
aynı kanunun 3 ncü maddesinin dördüncü bendi 
gereğince bilgilerinize sunulacaktır. 

Okutulacak rapora ekli bir sayılı cetvelde 
bâzı matbaa hataları vardır. Bunlar tashih edil
miş şekliyle okutulacak ve tarafımdan da bu tas
hihlere işaret edilerek zapta bu suretle geçirile
cektir. 

Cetveli okutuyorum efendim : 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu : 
1959 kâr : 4 202 426,26 T. L. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiycnler... 
Kabul edilmiştir. Bu suretle kurumun 1959 yılı 
hesaplarından sorumlu olan idarecileri ibra edil
mişlerdir. 

1960 kâr : 1 299 427,40 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiycnler... 
Kabul edilmiştir. Bu suretle kurumun 1960 yılı 
hesaplarından sorumlu olan idarecileri ibra edil
mişlerdir. 

1961 kâr : 2 569 233,80 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiycnler... 
Kabul edilmiştir. Bu suretle kurumun 1961 yılı 
hesaplarından sorumlu olan idarecileri ibra edil
mişlerdir. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Cezai mesuliyetleri hariç Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Onu başında söyledim efendim. 
1962 kâr : 4 306 388,90 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. Bu suretle kurumun 1962 yılı 
hesaplarından sorumlu olan idarecileri ibra edil
mişlerdir. 

1963 kâr : 5 776 364,43 lira. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Bu suretle kurumun 1963 yılı 
hesaplarından sorumlu olan idarecileri ibra edil
mişlerdir. 

Ereğli Kömür İşletmesi Müessesesi.: 
1959 zarar : 51 476 512,62 lira-
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiycnlcr... 
Kabul edilmiştir. Bu suretle isletmenin 1959 yılı 
hesaplarından sorumlu olan idarecileri ibra edil
miştir. 

1960 zarar : 85 952 619,88 T. L. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. Bu suretle işletmenin 1960 yılı 
hesaplarından sorumlu olan idarecileri ibra edil
miştir. 

1961 zarar : 25 130 244,97 T. L. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiycnler... 

Kabul edilmiştir. Bu suretle işletmenin 1961 yılı 
hesaplarından sorumlu olan idarcciloji ibra edil
miştir. 

1962 zarar : 38 718 410,83 T. L. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Bu suretle işletmenin 1962 yılı 
hesaplarından sorumlu olan idarecileri ibra edil
miştir. 

1963 kâr : 11 415 515,44 T. L. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Bu suretle işletmenin 1963 yılı 
hesaplarından sorumlu olan idarecileri ibra edil
mişlerdir. 

Armutçuk Kömür İşletmeleri Müessesesi : 
1959 kâr : 873 471,18 T. L. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Bu suretle işletmenin 1959 yılı 
hesaplarından sorumlu olan idarecileri ibra edil
mişlerdir. 

1960 zarar : 12 587 006,57 T. L. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Bu suretle işletmenin 1960 yılı 
hesaplarından sorumlu olan idarecileri ibra edil
mişlerdir. 

1961 zarar : 10 887 374,21 T. L. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Bu suretle işletmenin 1961 yılı 
hesaplarından sorumlu olan idarecileri ibra edil
mişlerdir. 

1962 zarar : 5 844 581,20 T. L. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Bu suretle işletmenin 1962 yılı 
hesaplarından sorumlu olan idarecileri ibra edil
mişlerdir. 

Efendim, 1963 yılı hesap neticesi gündemde 
gözükmüyor. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU BAŞKANI MİTHAT DÜL-
GE (Manisa) — Ereğli kömürlerine bağlanmış
tır, kalkmıştır. 

Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi : 
1959 kâr : 25 694 783,28 T. L. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Bu suretle işletmenin 1959 yılı 
hesaplarından sorumlu olan idarecileri ibra edil
mişi er d ir. 

1960 kâr : 21 142 221,77 T. L. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. Bu suretle müessesenin 1960 
yılı hesaplarından sorumlu olan idarecileri ibra 
edilmişlerdir. 

1961 kâr : 14 043 530,46 T. L. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiycnler... 
Kabul edilmiştir. Bu suretle müessesenin 1961 
.yılı hesaplarından sorumlu olan idarecileri ibra 
edilmişlerdir. 

1962 kâr : 20 280 3G0,07 T. L. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiycnlcr... 

Kabul edilmiştir. Bu suretle müesse'^enin 1962 
yılı hesaplarından sorumlu olan idarecileri ibra 
edilmişlerdir. 

1963 kâr : 13 337 765,37 T. L. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Bu suretle müessesenin 1963 
yılı hesaplarından sorumlu olan idarecileri ibra 
edilmişlerdir. 

Kömür Satış Tevzi Müessesesi . 
1959 zarar : 1 340 779,79 T. L. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Bu suretle müessesenin 1959 
yılı hesaplarından sorumlu olan idarecileri ibra 
edilmişlerdir. 

1960 kâr : 919 216,86 T. L. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Bu suretle müessesenin 1960 
yılı hesaplarından sorumlu olan idarecileri ibra 
edilmişlerdir. 

1961 kâr : 2 315 990 lira 07 kuruş. • 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
ycnler... Kabul edilmiştir. Bu suretle bu müesse
senin 1961 yılı hesaplarından sorumlu idareciler 
ibra edilmiştir. 

1962 kar : 505 197 lira 37 kuruş. 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. Bu suretle bu müesse
senin 1962 yılı hesaplarından sorumlu olan ida
reciler ibra edilmiştir. 

1963 kâr : 4 964 614 lira 84 kuruş. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
ycnler... Kabul edilmiştir. Bu suretle bu müesse
senin 1963 yılı hesaplarından sorumlu idareciler 
ibra edilmiştir. 

Türkiye Kömür işletmeleri Kurumunun işti
raki bulunduğu tasfiye halindeki Azdavay Kö
mürleri İşletmesi T. A. Ş. de bilgilerinize sunu
lur. 

F) Türldye Sslülos ve Kâğıt Fabrikaları 
î ıbtmosi : 

BAŞKAN — Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fab 
rikaları İşletmesi ve iştirakleri hakkındaki görüş
melere geçiyoruz. 

Grup sözcülerinin de zamanla takyrdedilmcsi 
hakkında bir önerge vardır, okutuyorum : 

Saym Başkanlığa 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis

yon raporu müzakerelerinin, zamanında ve söz 
almış bilûmum milletvekillerinin konuşma imkâ
nı sağlanarak, yapılabilmesi için, parti grup söz
cülerinin konuşmalarının da 20 dakika ile tah
didine; karar ittihazına, bundan eonrâki bilûmum 
müzakerelere şâmil olmak üzere, delâletlerinizi 
arz ederim. 

Feyyaz Koksal 
Kayseri 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kıbul edenler... Etmiyenler... Efendim 
tc^bit edemedik, tekrar oylarınıza sunacağım, kâ
tip arkadaşlar da bana yardımcı olsunlar. 

önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Grup sözcüleri 20 şer dakika, şahısları adına 
konuş'icak olan arkadaşlar 10 ar dakika konuşa
caklardır. 

Grupları adına söz alanlar; T. 1. P. Grııpıı 
adma Saym Şaban Erik, Millet Partisi Grupu 
adına Saym Hilmi İşgüzar, Adalet Partisi Gru
pu adma Saym Sedat Akay, tekrar T. 1. P. Gru
pu adma Saym Yahya Kanbolat, şahısları adma 
söz alan arkadaşlarımız, Sayın Sadi Blnay, Sa
yın Muslihittin Gürcr, Saym Arif Hikmet. Gü-
ner, Saym Ali Rıza Uzuner. 

Şimdi söz sırası, T. 1. P. Grupu adma Sayın 
Şaban Erik'indir. Buyurun Saym Şaban Erik. 

T. î. P. GRUPU ADINA ŞABAN ERİK 
(Malatya) — Saym Başkan, saym milletvekil
leri, 

Türkiye İşçi Partisi Grupu adına, Kamu İk
tisadi Devlet Teşebbüslerinin denetimi sonuçlan 
hakkında raporlara ilişkin olarak, Türkiye Se
lüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi üzerinde 
görüşlerimizi belirteceğim. 

Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşlet
mesi, kısa adiyle SEKA, Sanayi Bakanlığına 
bağlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü olarak eko
nomi hayatımızda yer almıştır. 200 milvon lira-
vı bugün çoktan aşmış olan öz kaynakları, 400 
milyon lirayı aşan genel kaynak imkânları, ye-
t:smiş teknik elemanları ve işçilerivle SEKA, 
'vılda 350 milyon civarında bir satış kapasitesini 
temsil etmekte, fikir hayatımızda ve . ekonomi
mizde büyük önem tasıvan kâğıt ve karton ana-
ürimünün yanında südkostik, tuz asidi, kireç 
^aymağı gibi önemli, kimvasal, yan ürünler sağ
layarak ekonomimizde hizmetler görmektedir. 

SEKA'mn son vıllarda yönetim tarzı, bizde 
Devlet işletmeciliğinde çclmiş geçmiş iktidarla
rın ne anladığını görmek balonundan önemlidir. 
B:zdc, İktisadi Devlet Teşebbüsleri sadece özel 
^sehbüse yararlı olduğu ölçüde ve bu yönde ge
liştirilebilir durumdadır. Zararlı oh?n teşebbüs
ler Devlet işletmeciliğinin kötü örneği olarak 
gösterilirken, yüzde yüz kârlı olacağı belli yatı
rım alanlarından, para ve yardım,, alabildiğine 
esirgenir. Çünkü Devlet teşebbüsleri sadece hiz
met içindir. Hizmet ise, ya özel teşebbüse zararı
na satış, ya da özel teşebbüsün ele almıyaeağı za
rarlı alanlarda çalışmaktır. Bu işleri görmeye 
varamıyorsa, bir İktisadi Devlet Teşebbüsü, yüz
de yüz kârlı ve yüz milyonlar tutarında döviz ka
zandırıcı da olsa, umursanmaz. SEKA'da da du
rum böyledir. 

Birinci Beş Yıllık Plânın son uygulama yılı 
olan 1967 yılma ait programda şu ifade vardır : 
«1966 yılı sonunda kâğıt sanayii üretim kapasi
tesi 120 bin tona yaklaşmış bulunmakla beraber 
artan talebi karşılıyamamaktadır.» 

: Plân döneminde, kâğıt sanayiinde kamu sek-
törünce dört yeni yatırım projesinin ele alınması 
öngörülmüştür. Ormanlarımızın niteliğine uygun 
ve tarım artıklarını değerlendirecek bu projeler, 
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bir milyar lira çevresinde bir yatırımı gerektir
mektedir. Kâğıt sanayii yatırımlarının 1964 ve 
1965 yılı gerçekleşmesi, programlanan ölçüde ol
mamıştır. 

Kâğıt sanayii tesisleri tam kapasite ile çalış
makla beraber, özellikle gazete ve graft kâğıdı, 
her yıl artan miktarlarda ithal edilmektedir. 
Yine programda, 1964 ve 1965 yıllarında SEKA 
yatırımlarının, programlanan miktarların % 83 
nisbetinde kaldığı belirtilmektedir. Yani 100 mil
yon programlanın yatırımlar 17 milyon lira ci
varında gerçekleştirilmiştir. 

B ı ihmalin sonucu olarak, Birinci Beş Yıl
lık Plânda yapılması öngörüldüğü halde geri ka
lan Çaycuma, Dalaman ve Aksu fabrikaları in
simi büvük ölçüde geri kalmıştır. Yine Beş Yıl
lık Plânda mevcudolan alüminyum sülfat, saman 
selülozu gibi kimya sanayii yatırımları, 1965 yılı 
sonuna, kadar ele alınmamıştır. Bu tutum sonu
cunda 1960 yılında sadece 26 602 ton kâğıt ithal 
edilmişken, bu ithalât, 1960 tan itibaren şu tem
poyla artmıştır : 

1961 de 27 587 ton 
1962 de 35 305 > 
1963 te 48 145 » 
1965 te 51 914 » 

Bu ithalât mukabili, 1962 - 1965 yıllan ara
sında dışarıya 284,2 milyon lira döviz ödemiş 
bulunuyoruz. Kâftrt talebinin her yıl % 9 ora
nında arttığı, 1967 programında yazılı bulun
maktadır. Bunun anlamı, gelecek yıllar daha 
yüzlerce milyon doların nahak yere dışarıya 
ödeneceği ve yine nahak yere millî ihtiyaç artı
şının dorturduğu satış ve kâr imkânları yabancı 
teşebbüslere akacak. Devlet teşebbüsü de hâlâ sa
yılı ve smırlı alanlar içinde kıvranacaktır. 

Devlet teşebbüsünün kazancını öngörüp, mil
lî yatırım imkânlarımızı kuvvetlendirecek olan 
bu yatırımların, niye savsaklandığını sormak 
hakkımızdır. Hakkımız ve görevimizdir. Hemen 
belirtelim ki, bu, devletçilik uygulayışımızda 
mevzii bir olay değildir. Biz bugün, baştan aşa
ğı gerçekte devletçilik anlayışına tamamen ters 
düşen bir devletçilik uygulayışı içindeyiz. Dev
let işletmeciliğinin kaynak yaratıcı fonksiyonu
nu düpedüz ve açıkça ihmal ediyoruz. Devletçi
liği, başlıbaşma kalkınma aracı olmaktan çok, 
özel t^abbüsün yardımcısı ve hadimi şeklinde ele 
alıyor ve böyle yürütüyoruz. 
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Arkadaşlar, 
Hükümetlerin SEKA yatırımlarında ihmali

ne ve bu ihmalin nedenlerine bu şekilde değin
dikten sonra, 1967 programında yer alan bir ifa
deye de dikkatlerinizi çekeriz, programın Resmî 
Gazetede yayınlanan metninin 48 nci sayfasında, 
yatırımların gecikmesi anlatılırken : «Katî proje 
vo ihale hazırlıklarının uzaması ve dış kredi 
sağlanmasındaki güçlükler, yatırımların gerçek
leşmesini olumsuz yönde etkilemiştir.» denilmek
tedir. Dış kredilerin bu gibi kârlı ve ithalât ika
mesi sağlıyan alanlarda gecikmesi ve aksaması 
çok uyandırıcıdır. Tâ Meclise ilk geldiğimiz 
günlerden bu yana, bıkıp usanmadan, şunu be
lirttik ki, yabancı krediler özellikle altyapı ya
tırımları ve hammadde kaynaklarının işletilme
sinde esirgenmiyebilir. Fakat ithalât ikame edici 
endüstri yatırımlarında dostlarımız eli açık ol
mazlar. 

1967 programının kısaca değindiği bu konu
da, Hükümetimizin yine, dikkatini çekmeyi gö
rev biliriz. Bu gibi hallerde kredi temini mese
lelerinde işi sağlama bağlamanın ve hattâ kre
diye - proje kredisine - başvurmadan dış finans
man sağlamanın millî ekonomimiz bakımından 
büyük faydaları olacaktır. 

Arkadaşlar, 

SEKA'nm birçok malî ve idari güçlükleri 
vardır, önce idari güçlükleri belirtmeye çalışa
cağım. Her İktisadi Devlet Teşekkülü gibi SEKA 
da 440 sayılı Kanuna göre hazırlıklarda bulu
nan reorganizasyon komisyonu çalışmalarım 
belirtmediğinden bir kuruluş kanununa sahip de
ğildir. İdari işleri düzenlemek, sorum, yetki ve 
görev sınırlarını belirtmek üzere, sık sık yönet
melikler çıkarılmaktadır. Bir yönetmeliğe göre 
öngörülen düzenlemeler yapılmadan yeni bir yö
netmelik çıkarılmaktadır. Bu husus, bütün kon
trol ve denetleme programlarında ele alınmakta 
ve sık sık yakımlmaktadır. Kısa zamanda bu te
şekküle ait kanunun hazırlanıp Meclise sevk 
olunması dileğimizdir. Çünkü, SEKA bilindiği 
gibi Sümerbank, Etibank, Toprak Mahsulleri 
Ofisi v. s. gibi, eskiden beri İktisadi Devlet Te
şebbüsü şeklinde çalışan bir kuram değildir. Sü-
merbanka bağlı bir idare iken, İktisadi Devlet 
Teşekkülü haline ifrağ edilmiş ve bu durumu 23 
sayılı Kanunla teyidolunmuştur. Bu itibarla te
şebbüs, yerleşmiş yönetim geleneklerine sahip 
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değildir. Bunun karnınla telâfi edilmesi gerekir. I 
Hükümet, bize göre, ilk önce SEKA gibi, son- I 
radan İktisadi Devlet Teşekkülü statüsüne gi- I 
ren kurumlardan başlıyarak, kuruluş kanunla- I 
rım Meclise getirmelidir. I 

Arkadaşlar, I 
işletmede, malî bünye konularında da ele I 

alınması gerekli önemli taraflar vardır. SEKA I 
İşletmesinin malî bünyesinde likidite bakımın- I 
dan güçlük yaratıcı bir durum yoktur. Teşekkü- I 
lün öz kaynakları ile sabit tesisleri hemen he- I 
men eşit gibidir. Ancak, bugünkü olanakları ile I 
millî ihtiyaçlarımızı ve plânlanan hedefleri kar- I 
sıkması mümkün değildir. Dış finansman ola- I 
naldan da sağlandıktan sonra teşekkülün serma- I 
yesinin 700 milyon liraya iblâğı ve bununla bir- I 
likte Devlet Yatırım Bankasından gerekli ödeme- I 
lerin yapılmasında zaruret görüyoruz. I 

Diğer taraftan, teşekkülün kâr oranım da, I 
öz kaynaklarına göre olsun, kullanılan tüm kay- I 
naklarına göre olsun, yeterli bulmuyoruz. Bu- I 
nun nedenleri üzerinde durulmasını ve gerekli I 
tedbirlerin alınmasını diliyoruz. I 

Arkadaşlar, SEKA'ya İş ve İşçi Bulma I 
Kurumu aracılığına başvurulmaksızın, doğru- I 
dan doğruya ve iyi olmıyan şekillerde, işçi I 
alınmaktadır. Bu, birtakım haklı sızlanmala- I 
ra yol açacak ve müessesede çalışmak için doğ- I 
ru yoldan, arkasız şekilde, başvuranlar üze- I 
rinde kırgınlıklar yarataca'k bir eylemdir. I 

Toplu iş sözleşmelerinde işçilere verilecek I 
hakların, işçi verimliliği ile ilgili olması eğili- I 
imi ıbelirtilmeilatedir. İşçilerimizin veıümli olarak I 
çalışmalarını istemek: elbette yerindedir. An- I 
cak, işçiden verim isterken, onu verimli çalış- I 
tıracak şartları da geliştirmeliyiz. Çalışılan I 
bir yerde, ki sözlerim genel mahiyette söylen- I 
mektedir, adım başında veya saat başında işi I 
ağırlaştıran, hattâ durduran engeller çıkarsa, I 
o yerde işçiden verim beklemek olmaz. Keza, I 
işçi yaşama zorlukları içinde kıvranıyorsa, I 
aklı, fikri ödiyemediği borçlarına takılıyorsa, J 
ilâç alamadığı hastasına takılıyorsa, gönlün- I 
ce istediklerini çocuklarına sağlıyamadığı nok- I 
tasına takılıyorsa, bu yüzden dünyasına küs- I 
müşse, o işçiden verim beklenemez. Şimdi bu I 
şartlar altında çalışırken, öte yandan da eko- I 
nomi'k koşullar, günden güne bindiriyorsa, işçi- I 
ye verilecek haklarda ille de verimlilik esası I 
aranamaz. Ha, anlarız, halktan yana, sahici | 

I niyet ve hesaplarla, memleketi bir uçtan Öte* 
I ki uca saran kalkınma hamlelerine girişilir, bu 
I yaratıcı gayretler içinde işçi, gözüyle görür 
I ve aklıyla inanır ki, bütün bir halk için çalışıl-
I maktadır, bu çalışmalarla kendi geleceği mut-
I lak olarak kurulacaktır, o zaman büyük bir 
I şevk ve fedakârlıkla çalışır. Demek istediğim 
I odur ki, aslında halkın geleceğini düşünmi-
I yen, kendi yarınına bir şey getirmiyen, sadece 
I bugünün hâ'kim çevrelerinin çıkar hesaplan 
I içinde yürütülen bir düzende işçiden verimli-
I lik beklenemez. 
I Arkadaşlarım, Türkiye İşçi Partisi Grupn 
I adına sözlerimi burada bitirir'ken Türkiye Se-
I lüloz ve Kâğıt Fabrikası İşletmesinde çalışan-
I lan candan sevgilerle selâmlar, sizlere saygıla-
I rımı sunarım. 
I BAŞKAN — Millet Partisi Grupn adına 
I Hilmi İşgüzar. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
I (Sinop) — Sayın Başkan, muhterem milletve-
I killeri, bendeniz de M. P. Meclis Grupu adına 
I Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları tşletme-
I si üzerindeki görüşlerimizi arz edeceğim. 
I Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşlet-
I mesi ile memleketimiz çok büyük şeyler kazan-
I mıştır. Millet Partisi bilhassa Selüloz ve Kâ-
I ğıt Faibrikaları İşletmesinin çoğaltılmasını ve 
I Türkiye'de okur - yazar sayısının bilhassa ço-
I ğaltılması için her şeyden evvel kâğıt sana-
I yiinin inkişafını öngörmektedir. Bu bakımdan 
I biz, bunun lehinde olarak görüşlerimizi arz 
I ederken, bâzı noktalara da temas edeceğiz. 

I Medeni memleketlerde, ekmek kadar mübrem 
I ihtiyaç maddesi haline gelmiş olan kâğıt, selüloz 
I dünyada önemini bir kat daha artırmıştır. Bil-
I hassa, sosyal akımlann başladığı sıralarda kâ-
I gıdın ve kâğıdı kullanan basının, dolayısiyle 
I genç nesiller arasındaki sosyal akımlann işle-
I turnesinde kullanılan malzemenin önemi, işte bu 
| sanayie dayanır. Bu bakımdan, 1955 yılından 
I itibaren Sümerbanktan aynlan ve 3460 sayılı 
I Kanun kapsamına, İktisadi Devlet Teşekkülü 
I halinde giren, kısa tâbiri ile SEKA Genel Mü-
I dürlüğü bugün büyük kâğıt ihtiyacımızı gide-
I ren, millî değeri çok büyük olan bir kuruluştur. 
I Kuruluş yıllannda, her ne kadar kapasitesi 
I ve istihsal ettiği miktar az ise de, yıllar geçtik-
| çe daha iyi bir şekilde organize edilmek suretiy-
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le istihsal miktarı artırılmış, 1960 dan 1963 e 
doğru devamlı bir artış göstermiştir. Her se
ne istihsal kapasitesi artan bn müessese, yine 
de ihtiyacımızı karşılıyamamakta ve her sene ih
tiyacımız olan 50 - 60 bin ton kâğıt ve selülozun, 
dışarıya döviz verilmek suretiyle, memleketimi
ze ithaline sebebolm aktayız. 

Bugün, 32 milyon nüfusumuzun hemen he
men % 80 nini teşkil eden köylülerimizin he
men yarıva yakını cahil ve okuma yazmadan 
mahrumdur. Avm zamanda gazete tirajlarına 
bakıldığı zamanda Türkive'dcki bilhassa gazete 
okuyan vatandaşların miktarının çok olduğu gö
rülür. Bugün Hürriyet gibi, magazin bir gaze
te vasfım taşıvan bir gazetenin tirajı 400-500 
bin kadar olduğuna göre, d'ğer güudel'k ga
zetelerin tirajları umumiyet itibariyle 50-70 bi
ni geçmiyecek durumda olduğuna göre, bizim 
memleketimizde gazete okuyan vatandaşların 
miktarı kendiliğimden ortava. çıkar. Binae^-
afevh biz, ileri Türkiye olarak kabul ettiğimiz 
medeftiveti, kültür ve maarifle bağdaştıran bir 
zîhnivotin mensupları olduğumu/a. göre, elbette 
ki, daha ileri zamanlarda okuma vnzma inki
şaf ettikçe, vani cahil tabaka ortadan kaldırıl
dıkça bu kâğıt sanaviİTiin, istihlâk edilen kâ
ğıdın miktarının ne kadar artacağı ortadadır. 
Bu bakımdan, bilhassa memleketimizin çeşitli 
yerlerinde bunun hammadosı#ni göz önünde bu
lundurmak süretivle yeni kâğıt sanavi'no 
önem vermek, yeniden müessese kurmak lüzu
muna inanmaktayız. Nüfus başına kullanılan 
kâğıtların dünva dcvlotle-rıVle mukaveso edil
mesi halede, en az kâğıt kuşanan, nüfus 
.başına kâğıt maktan en az isabot, öden mom-
leke+lor. içinde olduğumuzu görürüz. 

Birlo«î'k ^Amerika'da nüfus basına 210 kün. 
Arar» ülkelerinde ortalama 6 - 7 , Romanya'da 
12. Yunanistan ve Bulgaristan r"hi kiW'k mem
leketler, uzun zaman bizim hâkimi^et^'miz al
tında kalan memleketlerde hile rvtalnma ola
rak 1 4 - 1 8 kilo. Danimarka'da 100 Irlo kadar 
nüfns hasma bir kâğıt sarfi vatının olduğu 
görülmektedir. Bizim memleketimizde bu mik
tar, 0.5 bazan 5 kilograma kadar çıkabilmekte
dir. Bu, çok az bir miktarı göstermektedir. Bu 
hale son vermek için. bü+ün çareleri Hükümet
lerin araması lâzımdır. Bunun ie'n d^ cihette
ki, kâğıt sanaviine, selüloz sanaviine önem ver
mekle mümkün olacaktır. Biz, kendi ihtiyaçla

rımızı giderebilmek için her sene dışarıya dö
viz ödeme gibi, büyük bir külfete katlandığımı
za göre, bunların hiç değilse önlenmesi bakı
mından, bugünkü istihsalimizin en az basit 
bir hesapla 5 misline kadar çıkartılması ge
rekir. 

Biz, kendi ihtiyacımızı giderebilmek için bu
günkü istihsali beş mis1 in e çıkarmakla beraber, 
yine de her sene, 250 - 300 bin ton kâğıt ithali 
zorunda kalacağımızı burada da işarete mec
buruz. Memleketimizin plânlı devreve girmiş 
olması, plâna ve programa sadık kalınarak 
vurdumuzun muayyen yerlerine kâğıt fabrika
ları kurulması ve mevcudun tevsii ve organize 
ed'lmesi şartını bir kere daha ortaya çıkarmak
tadır. SEKA Genel Müdürlüğü reorgan;ze 
edilerek umumi masraflardan kaçınarak, kârla 
kapanan bütçesini daha verimli hale gotirebi-
lir ve yatırımlara da gidebilir. 1967 - 1968 vıl-
larında plâna alınarak faalivete geçmesini te
min için Giresun, Muğla ve Oavcuma'da selü
loz ve kâğıt fabrikalarının kurulması, elbette 
ki partimiz bakımından memnuniyet verici bi
rer teşebbüstür. Yalnız fabrika kurulurken 
hammadde kaynağına yakın, istihlâk yerlerine 
müsaidolması, ilmî ve teknik gölüsün hâkim 
bulunması, sivasi menfaat ve ov iç*n tes;s edil
memesi cihetlerine bilhassa önem vermek gc-
reklr. B'^de hammadonin kavnağmı, hepinizin 
de bildiği üzere, kâğıt ve selülozun hammad
de kavn ağını, OTU an mahsulleri teşki etmekte-
d'r. Halbuki Türkivenin ormanları bütün ta
nı amivlc imar ve ihva ed'lmeden mahrum, kendi 
hasma terk ed;lmiş ve bir enkaz yığılı haline 
gelmek üzere amoneiman plânları itibarimde 
de tekrar revize edilmeye muhtacolan bir du
rumdadır. 

Bu bakımdan Timkivc ormanlarına ikinci bir 
rovizvou vanılmcava kadar da selüloz balnmm-
dau istikbale mu^af değilse bilo. muvakkat, bir 
zaman ie'n bel bağlanamaz. Bu hammaddenin 
elbette ki ucuz olarak temin edilmesi ve ^ m 'm-
li olması için de, kurulacak fabrikaların 
hammadde kavlaklarına, vakın olması gerekir. 

B;z:m memleketimizdeki hammadde ka^n^ğmı 
t^V'l eden ormanların en verimli v/>r]eri ve 
hektar hasma asgari 3^0 - 400 metrcln'ib mahsul 
T'A^on ormanlarımızın h/phmdnğu VC"ler. B^ln, 
Kastamonu ve Zingal - Çanğal ormanları dedi-
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ğimiz Sinop bölgelerine inhisar eder. Binaena
leyh kurulacak fabrikalarda her şeyden evvel, 
hammaddenin maliyet üzerindeki tesirlerini göz 
önünde bulundurmak suretiyle, bu bölgeler üze
rinde geniş etütler yapılmak suretiyle kurulması 
cihetine gidilmesi gerekirken, biz yine görüyo
ruz ki Çaycuma, Muğla ve Giresun gibi, bunlara 
nazaran arz ettiğim yer ve beldelere nazaran 
2 nci ve 3 ncü derece arz eden yerler planlanma
ya sevk edilmiş ve alınmıştır. Bizim memleke
timizin ormanları buna rağmen Selüloz ve Kâğıt 
fabrikalarının ihtiyacının hemen hemen yarısın
dan fazlasını temin etmektedir. 1963 yılında, 
250 bin metreküblük olan ihtiyacın 170 bin met-
rekübü memleket ormanlarından temin edil
miştir. 

Yalnız burada bir noktaya temas edeceğiz. 
Daha ziyade SEKA ile Orman Genel Müdrülüğü-
nün karşılıklı anlaşmalarının daha iyi bir şekle 
getirilmesi halinde, bu miktarın doğrudan 
doğruya, 250 bin metreküb ihtiyacının doğrudan 
doğruya, Orman Genel Müdrülüğü tarafından 
teinin edileceği kanaatindeyim. Yalnız, anlaş
malar yapılırken bu işten anlamıyan arkadaşlar, 
yahut da tek taraflı görüşlerin hâkimiyeti neti
cesinde çeşitli, kısır çekişmeler, yahutta muba
yaa işlerinde gösterilen çeşitli titizlikler yüzün
den bu işin geri kalmakta olduğunu bizzat mü
şahede etmiş olan bir arkadaşınızım. Selüloz ve 
kâğıt sanayiinin hammaddesi orman dışında da 
kaynaklar vardır. Bu kaynaklardan da istifade 
etmek mecburiyetindeyiz. Bugün Türkiye'de 
en verimli ve hektarda cari artını 45 metrekübü 
bulan, yüksek hızla büyüyen ağaç türleri mey
dana getirilmeye başlanmıştır. Bilhassa SEKA 
Genel Müdürlüğünün yanında bulunan İzmir 
Kavakçılık Enstitüsündeki tecrübelerle sabit olan 
bu istihsalin yüksek olduğu kavakçılığı burada 
işaret etmek isterim. Bir taraftan orman ham
maddeleri imar ıslâh ve kıymetlendirilmek, öbür 
taraftan da kavaktan istifade etmek, nihayet 
bunun dşında dış memleketlere gidecek dövizin 
bilhassa azaltılması bakımından çeltik sapı, saman 
ve ottan istifade etmek cihetine gidilmelidir. Du
rağan, Boyabat, Tosya, Kargı gibi mmtakalar-
da çeltik artıkları; arkadaşlarım, devamlı şe
kilde büyük harmanlar halinde yakılır, kendi baş
larına terk edilir, bırakılır, gidilir. Halbuki 
Sinop'a veya Kastamonu'ya bir Selüloz fabrika
sının kurulması halinde oradaki bulunan orman-
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lardan istihsal edilen hammedde ile birlikte bu
rada çeltik mıntakalarından elde edilecek olan 
çeltik saplarının da buraya, hammadde olarak ge
tirilmesi halinde, çok daha ucuza gelir ve döviz 
kaybı ortadan kaldırılmış olur. Kaldı ki dış mem
leketlerde olduğu gibi yarı mamul kâğıt hamuru 
imâl eden fabrikaların dahi buralara da kurul
masında çok daha büyük fayda vardır. Ama 
söylenildiği zaman insanlar daha ziyade politik 
bir zehap altlnda başka şekilde düşündüklerini 
görmekteyiz ve bundan da acı duymaktayız. De
min de arz ettiğim gibi, her sene istihsal edilen 
miktarın altında en az 40; 50 bin ton daha bir 
ihtiyacımız ortadadır. Bunun giderilmesi lüzum
ludur ve şarttır. Gazete kâğıdı, yazı kâğıdı ve 
graft kâğıdı ithalâtı artan bir şekilde devam eder-

' kon cihetteki bunların çaresi aranacaktır. Kâ-
- ğıt sanayiinde kamu ve özel sektör toplamı 
: 115 bin tonluk istihsal kapasitesi ile faaliyet gös-
i termektedir. Selüloz ve Kâğıt fabrikaları işlet

meleri 105 bin tonluk bir istihsal kapasitesi ile 
l çalışmaktadır. Gazete 'kâğıdı, yazı kâğıdı, sar-

gılık karton ve karton mukavva türlerinde istih-
i sal yapılmaktadır ve bunların kapasitesini artır-
; mak için aranmalıdır. Zonguldak'm Çaycuma 

ve Giresun'un Aksu ve Muğla'nın Dalaman mın-
takalarmda kurulacak olan ve plâna alınmış bu
lunan Selüloz ve Kâğıt fabrikaları müessesele-

, rini, demin arz ettiğim gibi, memnuniyetle kar
şılamakla beraber en az daha dört, beş müessese 
de, demin işaret etmiş olduğum yerlerde, kurul
ması için ilgili Başkanlığın ilgileneceğini de ayrı
ca ümidetmekteyim. 

Dünya selüloz, karton ve kâğıt sanayii istih
sal hacmi günbegün ambalaj tekniğine giren yeni 
plâstik maddelere rağmen artarken elbetteki 
bizim memleketimizde de durmıyaoalktır. 1962 de 
26,7 Kg. olan dünyada nüfus başına düşen kağıt 
ve karton istihlâki, 1963 te 27,5 Kg. mı bulmuş
tur. Yurdumuzda bu oran 0,5 Kg. dır. 1963 te 
kâğıt ve karton üretimi, 94 - 95 bin ton SEKA 
üretimi olarak. Özel şahıslar tarafından 10 bin 
ton yapılmış ve 48 bin küsur, yani 50 bin tonu 
da ithalât yoliyle temin edilmiştir. İstihsal etti
ği malın satışından her ne kadar bilançosunda 
zararlı görülmüyor, kârlı görülüyorsa da, bunla
rın kendi memleketimizden ham maddesinin te
min edilmesi, daha iyi bir şekilde organize edil
mesi halinde hem iş kapasitesi artacak ve hem 



M. Meclisi fi . 42 

de artan ihtiyacımıza daha kolaylıkla cevap ve
rilmiş olacaktır. Bizim dikkatimizi çeken, yalnız 
gazete kâğıdının sanayi maliyet fiyatı 1963 ta
rihinde 1726 lira olup bu maliyet, vergi ve sa
tış hesapları ile birlikte 2 008 lirayı bulmuş 
tur. Buma mukabil, gazete kâğıdının satış fiyatı 
ise, 1 800 lira olarak tesbit edildiği için, bu fi
yat üzerinden satışı yapıldığı için gazete kâğıdı 
dışındaki bütün kâğıtlardan kâr elde edilmiş ol
masına rağmen gaizete kâğıdının satışından mü
tevellit müesrcene zarar görmüştür. Bu bakım
dan bilbasoa SEKA ve SEKA gibi memleketimiz 
için hayati önem taşıyan müesseselere kıymet 
vermek, yeni yatırımlara gitmek ve bilhassa or
man mahsulü dışında saman, ot, mısır sapı ve 
çeltik artıklariyle eski kâğıtları da tekrar kıy
metlendirmek suretiyle, ham maddenin mümkün 
olduğu nispette memleketimizde temin edilmesi
nin üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. 1963 yılı 
için 16 projeden ibaret 30 - 31 milyon liralık ya
tırım programının fiiılon 30 - 31 milyon lirası
nın ödenmir. olmasını, bu yatırımların yüzde 90 m 
üzerinde tahakkuk ettirilmiş olmasını görmenin 
huzurunu duyduğumuzu da burada arz etmek 
isterim. Bizim Millet Partisi olarak kısaca kâğıt 
sanayii üzerindeki görüşlerimiz bu olmakla be
raber 1959 yılından 1963 yılına kadar bilançosu
nu kârla kapatmış olan bu müessesenin içinde. 
istihsal gücünün başında, bilhassa iş kaynağının 
menbaını teşkM eden işçiler üzerinde de bir kaç 
oümlo ile durmak istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, vaktiniz bitmek 
üzeredir. Oma göre lütfen efendim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Topluyo
rum efendim. İşçilerle idare arasında ahenkli bir 
şekilde organize edilmiş bir iş nizamının mey
dana getirilmesinde fayda vardır. Bilhassa temet
tüden bunlara prim verilmesi suretiyle işçileri 
tatmin etmek ve işçilerin mesken problemlerini 
tam mânasiyle ortadan kaldırmak gerekir. Zan
nediyorum ki, burada çalışan işçilerin çoğuna loj
man verilmekle beraber verilmemiş olanlara da 
kısa zaman içerisinde lojmana kavuşturulmasın
da fayda vardır. Yalnız, son zamanlarda bu mü
esseselere işçilerin alındığı ve işçi kapasitesinin 
işçinin miktarının üstüne çıktığı, bu yüzden de 
amtesraetsenin kârında bir düşüş olduğu kanaatin
deyiz. Bu bakımdan kârdan hisse verilmek sure
tiyle müessesenin dondurulmuş olan iş kapasite
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sine göre işçi miktarını dondurmak ve işe işçiyi 
vermek, bunun dışında işçi almamak lâzımgeldi-
ği kanaatindeyim. Bu vesile ile M. P. Meclis Gru-
pu olarak görüşlerimi arz ettim. Hepinize hür
metlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Sedat Akay, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA SEDAT AKAY (Ko
caeli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Tür
kiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesinin 
1959 - 1963 devresine ait raporlar üzerine Ada
let Partisi Millet Meclisi Grupu adına görüşleri
mizi arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

18 Nisan 1936 tarihinde on bin ton yıllık ka
pasite ile işe başlamış olıan ve bugün Türkiye ça
nında yurt sathına dağılma istikametinde olan 
SEKA İşletmesinin bir faaliyet devresine ait gö
rüşleri bildirmek, o mutlu günü bir ilkokul tale
besi olarak idrak ettiğim için, bana büyük bir 
haz vermektedir. 

Faaliyetlerini incelemekte olduğumuz 1959 -
1963 devresi sonunda, yani 1963 yılında SEKA 
94 403 ton, özel sektör 10 000 ton olmak üzere, 
Türkiye'de 104 403 ton kâğıt ve karton üretil
diği, buna 48 bin 145 ton da ithal suretiyle ilâ
ve edildiği görülmektedir. Bununla beraber me
deniyet ve kültür seviyesinin bir ölçüsü telâkki 
edilen kâğıdın Türkiye'deki istihlâk miktarı, bi
raz evvel de arkadaşımızın belirttiği veçhile, ümit 
verici olmaktan uzaktır. Meselâ nüfus başına kâ
ğıt ve karton istihlâki 1963 te Amerika Birleşik 
Devletlerinde 208 Kg., İsveç'te 139 Kg., Kanada'-
da 135 Kg., İngiltere'de 110, Danimarka'da 100 
ve nihayet dünya vasatisi 27,5 Kg. olduğu halde, 
bizde beş Kg. dır. Bu hal bir bakıma teessür se
bebi ise de, diğer bakımdan Türkiye'nin kâğıt 
endüstrisinde büyük istikballere hazırlanması lâ-
zımgeldiğini, Türkiye'nin yakın bir geleceğinde 
artan seviyenin hızına paralel olarak kâğıt talebi, 
hacminin da artacağını gösteren bir işaret olmak
tadır. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımız kâ
ğıt sanayiinde anailke olarak kâğıt tüketimi
ni toplumların gelişmesi ile yakından ilgili bu
lunduğunu bu sebeple ileri yıllarda genel kal
kınmaya paralel bir talep artışı olacağını ve 
bu talebin ekonomik olmak şartiyle yurt için
den karşılanması lâzımgeldiği esaslarını ka
bul etmiştir. Yurdumuzdaki ağaç türlerinin et-
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raflı olarak incelenmesi suretiyle, üretim tek
nolojisini kesin olarak tesbit zaruretine de işa
ret ettikten sonra, plânda yeni kâğıt fabrika
larının kurulması zarureti belirtilmekte ve ilk 
fabrikanın 1967 başlarında işletmeye açılması 
hususuna işaret edilmekte idi. Bu husus realizm 
edilememiştir. 

Keza, plânın tedbirler bölümünde, kâğıt ma
liyetinde yüzde 64 - 70 nispetinde hissesi bu
lunan odun bedelinin, mümkün olan bütün ted
birlerin alınması suretiyle, düşürülmesine çalı-
şılınaöina işaret edilmekte, keza kalitesinin yük
seltilmesi lâzımgeldiği belirtilmekteydi. Keza, 
ham madde olarak hızlı büyüyen kavak, söğüt 
nevileriyle memleketimizde çok olan ve kulla
nılma yeri mahdudıolan kayının da nazarı iti
bara alınması lâzımgeldiği belirtiliyordu. Plâ
nın kâğıt sanayii için zaruri gördüğü yatırım
lar, kati proje ve ihale hazırlıklarının uzaması, 
dış finansman güçlükleri gibi, önemli sebep
lerle imanında realiae edilememiştir. Her ne 
kadar 1963 yılından önce başlamış olan işler 
tamamlanmış ise de bunlar mevcut fabrikala
rın yenilenmesi, ıslahı ve idame yatırımları ma
hiyetinde olduğu için, üretimin artışı istika
metinde bir yatırım olmaktan uzak idiler. 
Kuruluşundan itibaren Sümerbankın bir mües
sesesi halinde iken, 1955 yılında 6560 sayılı Ka
nunla müstakil bir hüviyet almış olan Türkiye 
Selüloz ve kâğıt fabrikaları işletmesi - ki, kı
saca SEKA Genel Müdürlüğü diyoruz - yurt 
sathına yayılan bir organizasyon halindedir. 
Bu itibarla, 440 sayılı Kanunun işaret ettiği 
veçhile, biran evvel özel kanununun çıkartıl
ması ve (gelişme durumuna uygun bir hüviyet 
alması lâzımgelmektodir. SEKA'nın 1959 - 1963 
faaliyetlerini yıllar itibariyle değil, toplu ola
rak mütalâa etmekteyiz. 1956 da yüz milyon 
lira itibari sermayesinin ancak dörtte biri öden
miş olan SEKA, görüyoruz ki, 1962 de sermaye
sinin tamamı ödenmiş bir müessese haline gel
miştir. 1963 yılında 327,28 milyon lira varlığı
nın yüzde 53,9 u öz kaynaklardan, yüzde 38,5 
kışımı uzun ve yüzde 7,6 kısmı kısa vadeli ol
mak üzere, yüzde 46,1 i yabancı kaynaklardan 
teşekkül etmektedir. Burada varlığının yüzde 
46,1 kısmının yabancı kaynaklardan oluşu, ilk 
nazarda dikkati çekmekte ise de, işletmenin 
yüzde 37,9 gibi büyük nisbette hazır ve hemen 

paraya çevrilebilir değerlere malik oluşu ve 
dış kaynaklardan terhin edilen miktarın çok 
büyük bir kısmının da uzun vadeli oluşu kar
şısında, müessesede bir malî sıkıntı veya malî 
zafiyet bahis mevzuu olmadığı anlaşılmaktadır. 
Bununla beraıber işletmenin yeni yatırımlar 
yapmak mecburiyetinde bulunuşu, 100 milyon 
liralık sermayesinin artırılmasını gerektirmek
tedir ki, kuruluş kanununda bu imkân ve ce
vaz verilmiştir, Bakanlar Kurulu karariyle bu 
sermayenin iki misline ulaştırılması mümkün
dür, lâzımdır. Komisyon raporunda dikkat çe
kildiği veçhile, kâğıt ve karton maliyetinde 
büyük hissesi olan odunun ucuz ve vasıflı ol
ması, kâğıdın kalite ve fiyatı bakımından mü
him bir husustur. 1963 yılında yerli odun met-
reküb fiyatının 184 lira, ecnebi odunun metre-
küb fiyatının 187 lira olarak mukayeseli bir 
şekilde raporda gösterilmiş olmasını biz, bir fi
yat farkı yoktur lâkin ecnebi odunun kalitesi 
yüksek olduğuna göre, omu tercihte fayda var
dır, mânasına almıyoruz. Haddizatında Türki
ye'de uzun süre dışarıdan odun temin etmek 
temayülü, memleket ormanlarında kâğıt en
düstrisi için yeniden yetiştirme faaliyetlerini 
esaslı bir şekilde engellemiştir. Tamamen inşaat 
kerestesi vasfmdaki kıymetli odunun kâğıda 
sevk edilmesinde, esasen isabet yoktur. Fakat 
uzun vadeli anlaşmalarla ve iyi bir işbirliğiyle 
münhasıran kâğıt sanayii içi% ormanlar yetiş
tirmek lâzımdır. 

1963 yılında dahi, yüzde 27 odunun dışa
rıdan getirtilmiş olmasında, bir isabet gör
müyoruz. Bu yıl hal, uzun yılalr devam ede-
gelmiş bir alışkanlığın tezahüründen başka 
bir şey değildir. Zira odun gibi pok hacimli 
bir hammadenin sadece fiyat bakımından 
değil, imkânlar bakımından da her zaman dı
şarıdan getirilmesi mümkün olmıyabilir. Bu
nun içindir ki, SEKA ile Orman G-enel Mü
dürlüğü arasında iyi bir işbirliği zarure
tine inanmaktayız. Hattâ bu konuda bil
hassa hızlı büyüyen ağaç nevileri için SEKA'-
nın özel teşebbüsle işbirliği yapması müm
kündür. Ama biz, çok geçmiş yıllarda, hızlı 
büyüyen ağaç nevileri üzerinde çalışan özel 
sektörün, maliyet fiyatlarını dahi karşılamı-
yan bir fiyat politikasiyle karşılaştığını da 
görmiişüzdür. Deylet işletmelerine, birtakım 
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âmmo hizmetleri de tahmil edilir ve bu hal 
ekseriya •onların bir özel teşebbüsle rekabet 
imkânlarını da derece derece frenler. Bun
lardan bir tanesini SEKA'da görmekteyiz. Me
selâ : Yüksek Denetleme Kurulunun ve Alt 
Komisyonun raporlarında temas edilen bir 
husus, SEKA'ya bir kararname ile maliyet 
altında satış yaptırıldığı halde bunun Ha
zinece ödenmeyişi keyfiyeti, istisnai bir mua
mele olmaktadır. SEKA'nm 1963 yılı satış 
kârı 41 milyon 178 bin 621 liradır. Fakat 
3 382 087 lira da satış zararı vardır ve bu 
miktarın 3 230 186 lirası gazete kâğıdı sa
tışından meydana gelmiştir. Zira, 1963 tc 
vergi ve satış masraflariyle birlikte 2 008 li
raya maledilen bir ton gazete kâğıdı 20'8 
lira zararla 1 800 liraya sattırılmıştır. Her 
ne sebeple olursa olsun, bir işletmenin, emirle 
maliyetin altında satıştan zararı, başarısız!ık-
mış gibi, tesbit ettirmeye imkân yoktur. Yani. 
bir taraftan emir veriyoruz, müessese zarar 
ediyor, ama bunu bilançosuna tabiatiyle emri 
eklemeden zarar olarak kaydediyor, başarı
sızlık olarak kaydediyor. Gazete kâğıdı fi
yatlarının, maliyet seviyesine gelmesi makul 
karşı! anmaldıır. Yahut da, 440 sayılı Kanunun 
24 ncü maddesi gereğince farkın, Hazine ta
rafından işletmeye ödenmesi ve her halde te
vali eden bu halin ölenmesi lâzımdır. Yüksek 
Denetleme Kurulunun 1959 - 1Ö63 raporların 
daki muhtelif temennilerinin SEKA Genel 
Müdürlüğünce önemle ele = alınmış olduğunu 
menuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. SEKA'yi 
10 000 ton kapasiteli, bugün için basit, fa
kat başlangıçta çok mühim bir işletme ola
rak memleketimize kazandırmakta, onu bü
yük bir işletme haline getirmekte ve niha
yet Türkiye Kâğıt Sanayiinin uzuvlarından 
bir merkez hüviyetini iktisabettirmekte ve 
şimdi daha büyük başarılar için çalışmakta 
olan güzide personeline şükranlarımı suna
rım. Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — T. î. P. Grupu adına Sayın 
Yahya Kanbolat. Efendim, siz her halde işti
rakleri üzerinde konuşacaksınız değil mi? 

YATIYA KANBOLAT (Hatay) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
T. î. P. GRUPU ADINA YAHYA KAN

BOLAT (Hatay) — Saynı Başkan, saym mil
letvekilleri; 

Memleketimizde Kimya Sanayiinin, Devlet 
eliyle kurulmasını memnuniyetle karşılamak
tayız. Çünkü memleket ekonomisinde Demir -
Çelik gibi, kimya sanayii de gayet önemli bir 
r^l oynar ve millî ekonomi içinde itici bir nite
lik taşır. Bu bakımdan Demir - Çelik ve Kim
ya Sanayii gibi itici bir güç taşıyan sanayi 
kesimlerinin, iç ve dış engeller dolay isiyle, 
az gelişmiş memleketlerde kurulması pek ko
lay olmamaktadır. Hatırladığıma gl'rc 1948 yı
lında Tornburg adlı bir Amerikalı uzman mem
lekete çağırılmıştı ve Türk ekonomisi üzerinde 
bir rapor hazırlaması talebedilmişti. Hazır
lanan bu rapor, bir yayınevi tarafından Türk-
çeye çevrilip yayınlanmıştır. 

O zaman, Türk halk oyu tarafından gayet 
menfi şekilde karşılanan bu rapor, Karabük 
- Demir Çelik Fabrikasını bir «Ucube» olarak 
nitelendirir; Türkiye'nin lokomotif fabrikası 
kurmak isteğiyle alay eder ve memlekette güb
re fabrikalarının kurulmasını gayrickonomik 
bulur ve suni gübrenin ithalini tavsiye eder. 

Ama Tornburg'un rapordaki tavsiyeleri, 
millî çıkarlara karşı olmaları dolayısiy!e, Tür
kiye tarafından nazarı itibara alınmadı ve 
gübre fabrikaları, arka arkaya memleketin 
çejitli yerlerinde kuruldu. Azot sanayii bu alan
da önemli bir adım teyidi etmektedir. 

Azot sanayii memleket ekonomisinde oyna
maya namzet olduğu önemli rolle mutena si-
bolarak, bir malî bünyeyle teehiz edilmediği ger
çektir. Çünkü şirketin kullandığı 525 milyon 
liralık sermayenin % 24,6 sini öz ve % 72,4 
ünü de yabancı kaynaklardan karşılamakta
dır. Onun için şirket, sermaye sıkıntısı çek
mekte ve yabancı kaynaklar dolayısiyle de 
önemli miktarda faiz ödemektedir. 

Şirket, zarar eden bir bünyeye sahiptir. 
Beliren zararlar da Maliyeden tahsil edilmek
tedir. 

Ancak, Azot Sanayiinin gereksiz masraf
ları önlemek ve maliyeti düşürmek yolunda 
icabeden tedbirleri aldığı kanısında değiliz. 
Örneğin, işletmede çalışan 2 399 kişinin 576 sı 
memur ve 1 823 ü işçidir. Çalışan memurlar, 
istihdam edilen işçilerin % 31,1 sini bulmak
tadır ki, bu da, çok yüksek bir oranı ifade et
mektedir. Fabrikada bir memur enflâsyonunun 
mevcudiyetini göstermektedir. Adam kayır-
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ma" ile eşe dcsta iş bulmak mekanizmasına bir 
son vermek gerekir. 

Ayrıca, amenyak üretiminde kullanılan kö
mürde, her yıl bir israf müşahede edilmekte
dir. Yüksek Denetleme Kurulunun bu konu
daki ısrarlı tavsiyelerine rağmen, bu hususun 
işletmece göz önüne alınmaması şayanı hay
rettir. Maliyeti düşürmek yolunda işletme, 
elektrik ve su sarfiyatmdaki israfa gereken 
dikkâti göstermelidir. Maliyet- unsurları ara
sında alçı taşı, anormal bir yer almaktadır. 
Alçı taşının bir tonu fabrikaya takriben 78 li
raya mal olmaktadır. Amonyum nitrat maliye
ti içinde alçı tara, asgari % 20 gibi, fahiş bir 
mevkide bulunmaktadır. Bunun % 80 ni de 
nakliye masraflarından gelmektedir. Fabrika
nın bu fahiş maliyet unsurunu düşürmek ve 
mâkul bir hale getirmek yolunda gereken ça
bayı ve dikkati neden göstermediğini anlamak 
çek zordur. 

Öyle anlaşılıyor-ki, Bakanlar Kurulunun 
443 sayılı Kanunun 24 ncü maddesine daya
narak gübre fiyatlarını tesbit etmesi ve bu 
kanun madden dolayısiyle zararların Hazi
nece karşıhnması, fabrikayı maliyet unsur
larını düşürmek yolunda bir çabadan alıkoy
makta ve geniş bir atalete mâruz bırakmak
tadır. 

Halbuki. Türk çiftçisi ucuz gübreye muh
taçtır. Çünkü memleketimiz, gübreyi en az kul
lanan memleketler arasında bulunmaktadır. 
Chriş topraklarımıza rağmen dekar başına 
düşük yerim elde eden bir memleketiz, özel
likle monokültürün uygulandığı yerlerde, suni 
gübre hayati bir önem kazanmaktadır. 

Onun için fabrikanın, yukarıda saydı
ğımız, maliyet unsurları üzerinde dikkatle 
durması, rasyonel tedbirleri alması, Türk çift
çisine ucuz gübre sağlaması kendisi için mil
lî bir görevdir. 

Suni gübrelerin ambalajı meselesi üzerin
de durmak isterim. Ambalajda kraft kâğıdı
nın kullanılması büyük bir hata teşkil etmektedir. 
Çünkü kraft kâğıdı, gübrelerin nem almasını ve 
bu yüzden de taşlaşmasını önliyememektedir ve 
ayrıca hammaliyc ve d?po sırasında graft kâ
ğıdı çabuk parçalanmakta ve pek çok gübre 
ziyama scbebolmcktadır. Zirai Donatım Kuru
mu mensupları ve alıcılar, bu ambalj konuşun
da pek çok müşteki durumdadırlar. 

Halbuki ithal edilen gübreler, gayet ka
im bir naylon torba içinde bulunmaktadır. Yüz 
kiloluk mallarda, içte naylon ve dışta da çu
val kullanılmaktadır. Gübrenin taşlanmasını 
ve gübre ziyamı önlemek bakımından, fab
rikanın kraf kâğıdını ambalaj olarak kullan
maktan mutlaka vazgeçmesi gerekmektedir. 
Süperfosfat gübresi için de, aynı şey mevzuu-. 
bahisti/. 

Türk çiftçisinin, amonyum nitrattan pek 
memnun olmadığını açıklamak isterim. 

Çünkü, fabrikanın imal ettiği amonyum nit
rat, yağmur ve yazın verilen suya rağmen ko
lay erimemekte ve bir kısmı toprakta ertesi 
yıla kalmaktadır. İşletmenin bu konu üzerin
de gereken dikkati göstermesini talebecleriz. 

Malı üretmek önemli, ama yeter bir şart de
ğildir. Üretilen malın ucuz ve kaliteli olması, 
ambalajının da alıcıyı memnun etmesi gerek
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, 
Şimdi Azot Sanayiindeki işçi ve müstah

dem meselesine dekunmak isterim. Çünkü fab-
, rikada işçi ve müstahdem meselesi üzerinde 

durulması gereken bir manzara arz etmekte
d i r 

Şirket 1960 işçi alacağını ilân ediyor, ama 
ancak 106 kişi eksiğiyle Ü 854 işçi çalıştırıla
biliyor. 201 işçi alırken, 162 işçi de işini bıra
kıyor. Başka yıl geliyor, bu sefer türket 1 868 
işçi çalıştırmayı programa alıyor, ama 51 kişi 
eksiğiyle ortalama 1 817 işçi istihdam edebili
yor ve yıl içinde 171 işçi işe girerken, 158 işçi . 
de işten çıkıyor. 

Burada iki önemli nekta meydana çıkmak
tadır :. 

1. Azot Sanayii, istihdam etmek için her 
yıl öngördüğü işçi miktarını bulamamakta
d ı r 

2. Her yıl şirkette, gayet kesif bir işçi gi
riş ve çıkışı vukubulmaktadır. 

Halbuki, Türkiye'de milyonlarca işsiz ve 
yarı işsizin mevcudiyeti herkesçe bilinmekte
dir. Zaten, Türkiye'deki bu bünyevi işsizlik 
dolayısiyle, dış ülkelere 200 bine yakın genç 
insanı ihracetmiş bir memleketiz. Aynen İş 
ve İşçi Bulma Kurumunun dosyalarında da 
650 bin şahsa yakın vatandaş, yabancı diya
ra gitmek için, sıra beklemektedir. Memleket-
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teki bu kesif işsizliğe rağmen, Azot Sanayii
nin mâruz kaldığı bu işçi kıtlığının ve bu işçi 
dalgalanmalarının her halde bir sebebi var-
dn\ 

Kanaatimizce bunun tek sebebi, fabrikada
ki çalışma şartlarının işçi sağlığı bakımından 
çok tehlikeli ve çok fena olmasıdır. Nitekim, 
işletmeden ayrılan 158 işçi arasında yapılan 
bir ankete göre, işçilerin % 13,4 ü askere alın
ma ve % 0,6 sı da yaş haddi dolayısiylc işi bı
rakmaları, fabrikada çalışan işçilerin çoğun
lukla gençlerden müteşekkil olduğunu açık
lamaktadır. Devamsızlık gibi, çegitli sebepler
le % 14 işçinin işine müdüriyet tarafından son 
verilmiştir. Andığımız bu iki grupun oran top
lamı % 28 dir ve geriye kalan % 72 nin çıkış 
sebepleri üzerinde önemle durmak gerekmek
tedir. Tarımda çalışan hiçbir işçi çalışmayı 
terketmediğine göre, fabrikaya gelen her iş
çi de daimi çalışma zihniyetinin hâkim oldu
ğunu kabul etmek gerekir. Fabrikadan ayrı
lan genç insanların % 3,1 i ölüm dolayısiylc vu-
kubulmuştur. Bu, binde 31 eder ve sanayi kol
larında çok yüksek bir oranı ifade etmek
tedir. Ayrıca % 1,3 işçi meslekî bir hastalığa 
müptelâ olarak ve doktor raporuyla işi terk-
etmek zorunda kalmıştır. Son iki rakamın top
lamı % 4,4, yani binde 44 tür. Afrika'daki nü
fusta bile böyle bir yüksek kaza oranı iie kar
şılaşmak mümkün değildir. Geriye kalan 
% 67,6 işçi de, iş şartlarının ağırlığı gibi, çe
gitli sebep ve gerekçelerle canlaruıı kurtar
mak endişesi içinde fabrikadan firar etmiş-
lerdiı*. 

Ayrıca, müstahdemlerarası ölüm ve mesle
kî hastalık dolayısiylc işi terk yoksa da, % 46,7 
si istifa yoliyle çalışmayı bırakmayı, canları
nı kurtarmak için tercih etmek zorunda kal
mışlardır. 

Fabrikadaki sıhhi şartların kötülüğüne ikin
ci bir delil de, işçi ve müstahdemler tarafın
dan, işletme aleyhinde açılan dâvaların ka
barık bir rakamı bulmasıdır. Çeşitli sebepler
le işçi ve müstahdemler tarafından işletme
ye karşı açılan dâvaların miktarı, 182 yi bul
muş ve bunun 82 si de işletme aleyhinde so
nuçlanmıştır. 

Azot fabrikası, Kütahya şehrinden uzak 
bir mesafede bulunmaktadır. Ama, yüksek ka
demedeki personeli barındıran sitenin, fab

rika civarında değil de, Kütahya gehrinin için
de bulunması, kanaatimce, büyük bir anlam 
ifade etmektedir. Sitede biri müdür evi olmak 
üzere, 197 daireli beş ayrı tipte lojman ile 
44 odalı iki bekâr pavyonu ve iki misafirha
ne bulunmaktadır. Yüksek kademedeki per
sonelin mevcudu, 323 adedi bulduğu cihetle, 
demek ki, bu personelin yaklaşık olarak 
% 75 i sitede barınmaktadır. 

Bilindiği gibi, Azot sanayiinin özelliklerinden 
birisi de artan ve havaya bırakılan çeşitli 
gazlardır. İşçiler ve müstahdemler fabrika
da çalışırken, yüksek kademedeki personel, 
havaya bırakılan artık çeşitli gazların duru
munu göz önüne alarak, şehirde barınmayı ve 
Kütahya'dan da, uzaktaki fabrikayı idare et
meyi daha münasip buldukları intibaı biz
de uyanmaktadır. 

Bütün bu anlattıklarımız, fabrikadaki sağ
lık şartlarının çok kötü olduğunu ve bu kötü 
sağlık şartlarının ıslahı yolunda hiçbir gayre
tin sarf edilmediğini açıklamaktadır. Halbuki 
Anayasamızın 49 ncu maddesi «Devlet herke
sin beden ve ruh sağlığı içinde yaşıyabilmesini 
sağlamakla ödevlidir» det. Onun için Azot Sa
nayiinin, işçi ve müstahdemlerin sağlığı konu
sunda gereken tedbirleri almaması ve bu alan
da Anayasanın dışında seyretmesini, teessür
le karşılamamak elde değildir. 

Yüce Kurula saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Nazmi Oğuz buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA NAZMİ OĞUZ 
(Mardin) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri denetlenmesi 
ile ilgili olarak, SEKA İşletmesi hakkında 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun görüşünü 
arz ediyorum. 

Memleketimizin ekonomik ve sosyal haya
tında hizmetleri sayılamıyacak kadar büyük 
olan 33 senelik, yani Sümerbankla yaşıt sa
yılabilecek İzmit Kâğıt Fabrikaları, 1955 yılı 
ortalarından itibaren Sümerbanktan ayrıla
rak 100 milyon lira itibari sermayeye sahip 
bir İktisadi Devlet Tegekkülü haline gelmiş
tir. 

Kısa ismiyle SEKA, Türkiye Selüloz ve Kâ
ğıt Fabrikaları İşletmesi yurt içinde artan tü
ketime paralel bir inkişafı hedef tutup, üre
timin artması yolunda gayretler sarf etmiş 
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ise de o günden bu yana, yılda % 8 ilâ 9 civa
rında arttığı tesbit olunan talepleri, karşıla
maktan uzak kalmıştır. 

Plânlı devreye girilmesini mütaakıp, tü
ketim oranı, talep tahminlerine nazaran % 4 
daha yüksek bir seviyeye çıkmış, buna muka
bil plânda öngörülen üretim hedefinin % 5 
gerisinde kalınmıştır. Kâğıt sanayii tesisleri 
tam kapasite ile çalışmakla beraber, özellikle 
gazete ve kraft kâğıdı, her yıl artan bir oran
la, ithal edilmektedir. îyi cins yazı ve baskı 
kâğıdına olan ihtiyaç da günden güne artmak
tadır. 

İlk Beş Yıllık Kalkınma Plânında SEKA 
İşletmesinin, malî portesi 1 milyar 300 milyon 
lira çevresindeki 4 yeni yatırım projesini, ele 
alması öngörülmüştür. Fakat, kâğıt sanayii ya
tırımlarının gerçekleşmesi programlanan ölçü
de olmamıştır. 

SEKA İşletmesinin ilk iki büyük projesi 
1964 yılında ihaleye çıkarılmış ve Maliye Ba
kanlığınca finansman mevzuunda verilen tali
mat dâhilinde 1965 Şubatında ihale edilerek 
bir önsözleşmeye bağlanmıştır. Fakat dış finans
man kaynaklariyle zamanında bir anlafjma ya
pılmaması yüzünden kati sözleşme, ancak 
1966 senesi ortasına doğru tahakkuk edebil
miştir. Bu iki yatırım Çaycuma'da kurulması 
öngörülen kraft kâğıdı, kraft selüloz ve yarı 
kimyevi selüloz fabrikalarıdır. 

Aynı şekilde Muğla ilinin Dalaman bölge
sinde kurulması öngörülen iyi cins yazı - tabı 
kâğıdı, karton fabrikaları ile Giresun ilinin 
Aksu bölgesindeki gazete kâğıdı ve mihaniki 
hamur fabrikaları da 1965 senesi sonlarında 
ihaleye çıkarılmış 1966 senesi Şubat ayı sonun
da teklifler tamamlanmıştır. O tarihten bu 
yana, kredi mevzuunda yapılan çalışmalar, 
sürüncemede kalan mezkûr iki projenin kuv
veden fiile çıkmasını mümkün kılacak kesin 
sözleşmelere bağlanamamıştır. 

Yurdumuzun eğitim alanındaki kalkınma 
çabalarına muvazi bir ehemmiyette olan ve 
büyük döviz tasarruflarının kaybına sebebi
yet veren bu gecikmelerin sebeplerini, burada 
polemik mevzuu yapmaktan çekinerek, üzün
tümüzü bildirmekle yetineceğiz. 

Türkiye'de bu mevzuda ele alınan ilk bü
yük yatırımları teşkil eden 4 büyük tesisin, 
Maliye Bakanlığının arz ettiği mecburiyete uyu-

I larak, demir perde memleketleri dâhil, dünya
da mevcut bütün ilgili firmalardan teklif 
istenmesi ve bu yüzden ihale kararı verilebil
mesi için 40 - 45 firmaya yapılan müracaatın 
sonunun alınmasının beklenmesi, ve nihayet 
kararlaştırılan firmanın meıısubolduğu mem
leketi veya Avrupa Yatırımlar Bankası ile bir 
türlü kredi anlaşması yapılamaması üzüntü 
vericidir. 

Hal 'böyle iken, gerek Birinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânı 1966 uygulama programı ve ge
rekse Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
nun 1964 ve 1965 senesine ait raporlarında, sa
dece yatırımların gecikmiş olmasından bahsedi
lerek, gerçek sebeplerin meydana çıkarılması-

j na yarıyaeak gayretin gösterilmemiş olması, 
Kalkınma Plânımızın zamanında gerçekleşebil
mesi hususunda büyük bir etken olan koordi
nasyon noksanının ve denetiminin gereğince 
yapılamadığının bariz delillidir. 

Bir çok teşekkülün e'sas fabrika binalarının 
projeleri ele alınmadan, 3 ilâ 5 yıl sonra tahak
kuk edebilecek yatırımlarına «it sosyal bina
ları, sırf yatırım yapmış gözükmek için, inşa 
etmeğe başlamaları da, zaruri ahvalde yatırım
ların daha elverişli bölgelere kaydırılmasını 
önleyici veya ziyan edilmiş harcamalar niteli
ğini taşrmaktadır. 1958 senesinde SEKA tara-

I fından Şaphanede inşa ettirilen bu tip lojman
lar gerek teşekkül ve gerekse mahallî halka 
bir yük olmaktan ileri gidememiş ve inşaatın 

I bedeli tamamen he'ba olmuştur. 

I Halen 500 e yakın teknisyen ve m'emur, yi-
I ne 6 bine yakın işçi ile yönetilen SEKA işçisi 
I ile ilk toplu sözleşmeyi yapan işletmelerden bi

ridir. Mütaakıp sözleşmelerle SEKA tanıdığı 
haklar sonucu, ömürlerini verdikleri müessese
ye işçiyi daha çok bağlamış ve hu suretle de çe
şitli menfi propagandalara rağmen, SEKA'da 
maddi ve manevi yönlerden büyük faydalar 
sağlamıştır. 

Bu vesJle ile ifade etmek isteriz ki, Devlet 
Personel Kanununa muvazi olarak hazırlanıp, 

I kısa zamanda yürürlüğe konacağı aylarca evvel 
vadedilen İktisadi Devlet Teşekkülleri Personel 

I kanunu tasarısının 'bir an evvel Meclise getiril
mesi ve memleketin iktisadi kalkınma gayreti-

I nin büyük yükünü taşıyan, bu gibi teşekkül 
I mensuplarının mağduriyetlerine son verilmesi 
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elzemdir. Devlet Personel Kanunu gereğince I 
dağıtılan % 10 - 15 nisbetinde avanstan fayda-
lanamıyan İktisadi Devlet Teşekkülleri perso
nelinden 'bir kısmı, henüz 7244 sayılı Kanun 
gereğince kendilerine verilmesi gereken ikinci 
ikramiyeyi alamamışlardır. Umumiyetle her 
sene Ocak ayı içinde ödenmekte olan bu ikra
miyelerden birinin henüz ödenmemiş olmasının 
sebebi anlaşılmamaktadır. 

SEKA'nm itibarî sermayesinin 7C0 milyon 
liraya çıkarılmasının kararlaştırılmış olduğunu 
duyuyoruz. Mevcut tesislerin bugünkü değeri 
ile, yatırımları bir kaç yıl sonra 1,5 miılyar lira
ya varacak olan teşekkülün sermayesinin bu 
şekilde sınırlandırrlmasmın mucip sebepleri ne
lerdir1? Sermaye tezyidi işinin yeniden incele
nip, hakiki değerlere göre tâyini ve teşkilât 
kanununun bir an önce yürürlüğe konulması 
yerinde olacaktır. 

Karma Komisyon raporunda da beyan olun
duğu üzere, iktisadi Devlet Teşekkülleri çeşit- I 
li gayelerle kurulmuş olmakla beraber, ma
hiyetleri itibariyle iktisadi oldukları gibi, bu 
teşekküllerin çalışmalarında aslolan gayelerine 
ve iktisadi, ticari ve sınai esas ve icaplara uy
gun, verimli, rasyonel bıir şekilde imlemeleridir. 
Binaenaleyh, 440 sayılı Kanun, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin bu durumunun en iyi bir şekil- I 
de değerlendiril'ebilmeleri için hazırlanmıştır. 
Yukarda sayılan icapların bir zorunluğu ola
rak, 440 sayılı Kanun gereğince, teşekküllere 
tanınan özel'lik ve yönetim kurullarında Genel 
Müdürün Başkanlığı gibi hususlar, muhtariye
te karşı olanlarla, 34G0 sayılı Kanunun tesirin
den kurtulamamış ve memleket gerçeklerini 
tanıyamamış olanların hiç hoşuna gitmemekte
dir. 440 sayılı Kanunun getirdiği hangi husus 
tam mânasiyle uygulandı da iyi netice alına
madı? Teşekküllerin iyi işlemesi için zorunlu 
olan, fakat hoşa gitmiyen hususları ihtiva et
tiği için kanun tatbikatı baltalaıımakta ve de
ğiştirilmek istenmektedir. 

Daha evve'l de ifade ett'ğim gibi, SEKA 
işletmesinde mevcut makinalar, âzami kapasite 
ile çalıştırılmakta olmalarına rağmen, 110 C00 
tona ulaşan yıllık üretimin, 200 000 tonun üze
rinde olacağı tahmin edilen 19G7 yılı talebini 
karşılaması mümkün ol'mıyacaktır.. Üretim ka
pasitesinin 1969 yılına kadar değişmiyecek oıl-
nıası dolayısiyle artan miktarda ithalât yapmak I 
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suretiyle tüketimi karşılamak gerekecektir. 
1964 senesi sonlarına kadar, üretimin tüketimi 
karşılamaması yüzünden, bâzı kâğıt tiplerinin 
zaman zaman karaborsaya intikal ettiği görül
müş ve bu hususun yarattığı hoşnutsuzluk 
Bütçe Karma Komisyonundaki görüşmeleri sı
rasında, sayın milletvekilleri tarafından ifade 
edilmişti. 1964 senesinde yöneticiler tarafından 
alınan tedbirler sayesinde bu şikâyetler berta
raf edilmiş bulunmaktadır. Piyasanın senenin 
muhtelif aylarında, ihtiyaç hissettiği muhtelif 
cins kâğıtların zamanında ve yeter miktarda 
piyasaya arzı sayesinde önlenebilmiş, olduğu 
anlaşılan karaborsanın, aynı tedbirlerin devam 
ettirilmesi suretiyle, yeniden hortlamasına mâni 
olunması şayanı temennidir. 

1964 senesinde SEKA yöneticilerinin sarf 
ettiği büyük gayretler ve Ege ihracatçılariyle 
vardığı anlaşmalar sayesinde, kuru incir ve ku
ru üzüm ihracında kullanılan oluklu mukavva 
kutuların ithali önlenmiş ve yılda birkaç milyon 
dolarlık döviz tasarrufu imkân dâhiline sokul
muştur. SEKA'nm bu vadideki gayretlerini de
vam ettirmesi ve narenciye ürününün de oluklu 
mukavva kutuları ile ihracını imkân dâhiline so
kacak faaliyetlerde bulunması yerinde olacaktır. 

SEKA mamullerinin fiyatlarının Ortak Pa
zar memleketleriyle rekabet edebilir hale gelebil
mesi için, kâğıt hamurunun % 60 mı teşkil eden 
odunun maliyetinin düşürülmesi ve kesimle fab
rikaya teslim arasında geçen zaman zarfında 
vukubulan zayiatın önlenmesi çok lüzumludur. 
Ancak, SEKA'ya olan odun hammaddesini temin 
eden Orman Genel Müdürlüğü, bugünkü şartlar 
altında, câri fiyatlarda bir indirim yapılamıya-
cağmı kesinlikle beyan etmektedir. Bu şartlar 
altında orman ürünlerinin daha ucuza mal edile
bilmesini temin maksadiyle, Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânında ele alınmış bulunan orman 
yollarının ve kesim, nakil işlerinin ıslahı proje
lerinin ivedilikle sonuçlandırılması gerekmekte
dir. SEKA artık suların değerlendirilmesi ve «El
yafı geri kazanma» işlerinin ele alınması için ile
ri sürülen muhtelif projelerden bir kısmı Devlet 
Plânlama Teşkilâtınca, plânlara alınmamış ve 
böylece «artık suların» değerlendirilmesi sure
tiyle İzmit Körfezindeki balıkçılığın, son bulması
na sebebiyet veren kimyevi maddeleri denize akı-
tılmanm önüne geçilememiştir. İzmit Körfezini 
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dolduran elyafın, denize kaçmadan geri kazanı-
labllmesi için, 1963 ve 1964 yılları icra program
larında yapılması öngörülen yatırımlara gitme
den de bu problemin SEKA dâhilinde, alınacak 
muhtelif tedbirlerle, giderilebileceği kanaatinde
yiz .. Esasen, Geçici Komisyonda kabul edilen ve 
pek yakında Meclise gelecek olan «Su Ürünleri 
Kanunu» bu hususta ağır hükümler taşımaktadır. 
İlgililerce acele tedbirler dü}ünülmesi yerinde 
olur... Odun zayiatının önlenmesi için SEKA'ca 
yapılabilecek işlere de biran evvel tevessül olun
malıdır. 

SEKA'nm yardımcı ve ayrılmaz parçası olan 
Klor - Alkali Fabrikası tesislerinin ıslah ve tev
sii projeleri, kalkınma hedeflerine uygun olmadı
ğı iddiasiyle bâzı özel müesseseler ve onlara yar
dımcı olmaya çalışan bâzı resmî organlarca dur
durulmak istenmişse de, yapılan ciddî teşebbüsler 
sonunda 4 000 ton sudkostik, 3 500 ton klor 
ve 3 500 ton kireç kaymağı çıkaracak olan tevsi 
projeleri gerçekleştirilmiş ve müessese, tecrübe 
işletmesine geçmiş bulunmaktadır. Bu neticeden 
sevincimizi bildirmek isterim. 

Bâzı çevrelerce SEKA'daki işçi sayısının, Ba
tıdaki aynı kapasite ile çalışan emsallerine kıyas
la, fazla olduğu iddia edilmekte ise de, yatırım
ların tahakkuku sonunda yeni fabrikaları çalıştır
mak üzere tefrik edeceği kalifiye elemanlardan 
sonra SEKA camiasında çalışan işçi sayısında 
% 10 ilâ 15 civarında bir düşme olması mümkün
dür ve bu suretle de SEKA, memleketin kâğıt ih
tiyacını karşılıyacak tesislerin ikmaline kadar bu 
müesseselere kalifiye işçi yetiştirmede aynı za
manda okul vazifesi görecektir. 

Esasen SEKA işçi kadrosunda, kalifiye işçi 
bakımından, bir kabarıklık mevcut değildir. Ne
tice itibariyle, bu gibi fabrikaların, bölgedeki iş
sizliği gidermeye yardımcı olma fonksiyonu da 
vardır. Temenni olunur ki, bu gibi iktisadi 
teşekküllerin bulundukları illerin muhtelif 
ilçe ve bucaklarına ayrılmış işçi kotası bulunsun 
ve geçimini toprağından sağhyamıyan köylülerle 
arazileri Orman Kanunu kapsamına giren çift
çiler, bu gibi tesislerden, istifade ederek iş sahibi 
olsunlav... 

Sözlerime son verirken, 1966 yılında istihsali
ni rekor seviye olan 106 200 tona çıkaran ve 33 
milyon lira kâr sağlıyan SEKA İşletmesin"n 
1959 - 1963 dönem faaliyetlerinden ibrasına ta
raftar oduğumuzu, geçmiş yöneticilerle birlikte, 

halen vazife gören Genel Müdür ve diğer teknik 
ve idari memur kadrosiyle, ustabasısmdan en 
küçük işçisine kadar bütün kadrosuna, Cumhuri
yet Halk Partisi Grupunun teşekkür ve başarı 
dileklerini iletir, ayrıca ve tahsisen Türkiye'de 
modern kâğıt sanayiinin öncüsü, kâğıt fabrika
larının başta gelen kurucularından Mehmet Ali 
Kâğıtçı'yi da minnet ve saygı ile anmayı bir ka
dirşinaslık vazifesi sayarım. 

Yüce Meclise saygılar sunar, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Sedat Akay, siz Adalet 

Partisi Grupu adına tekrar mı söz istiyorsunuz 
efendim ? 

SEDAT.AKAY (Kocaeli) — Efendim, gö
rüşmelere başlarken SEKA üzerinde konuşma 
yapılacağı işaret edilmişti. Haddi zatında 
Azot Sanayii tamamen ayrı bir bölümdür. Bu 
kısımda da söz hakkım vardır. 

BAŞKAN — İstiyorsanız size söz vereceğim. 
Gruplar bir defa konuşacak diye bir kaide yok
tur. Takaddüm hakkı da olduğuna göre, size 
söz vereceğim, buyurun efendim. 

Yalnız, şunu arz edeyim arkadaşlarıma, gö
rüşmelere başlarken, iştiraklerin daima bağlı 
oldukları müesseselerin rapor ve hesapları için
de mütalâa edileceğini de arz ettik. Bunun ya
nında gruplar sadece bir kere konuşur, bir 
daha söz istemez, diye bir hüküm olmadığı 
için, önümdeki talepleri havi listelerde bulu
nan Türkiye İşçi Partisi Grupu sözcüsüne bir 
kere daha söz vermek mecburiyetinde kaldım 
ve bu durumun vuzuha kavuşması için de 
«Siz iştirakleri hakkında mı konuşacaksınız ?» 
diye sordum. Ricamız, konuşan arkadaşların, 
mümkün olduğu kadar iştirakler hakkındaki 
'beyanlarını da bağlı oldukları müesseselerle 
birlikte yapmaları şeklindedir. 

Buyurun Sayın Akay. 
SEDAT AKAY (Kocaeli) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri, şimdi Azot Sanayii T. 
A. Ş. nin 1959 - 1963 devresine ait raporlar 
üzerine Adalet Partisi Grupu adına görüşleri
mizi arz ediyorum. 

Memleketimizde, çok yakın zamana kadar, 
ekonominin gelişmesi için bütün gayretler sa
nayiin inkişafına yöneltilmiş, fakat gelişmesi 
istenen bu ekonomide millî gelirin başlıca un
surunun tarım olduğu dikkati çekmemiş, ya
hut bu söylenebilmiş, fakat, onun icapları ye
rine getirilmemiştir. 
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Sanayi mamullerine talebin mevcudolmadı-
ğı veya bu talep hacminin uygun bir şekilde 
gelişmediği ülkelerde, ekonomik inkişafın te
mel kaynağı tarımsal üretimin artışıdır. 

Türkiye'miz için de problem aynıdır. Ta
rımsal üretimi artırmak suretiyle, önce büyük 
kütleyi yüksek gelir seviyesine ulaştırmak, 
ondaki talep hacmini, alım gücünü artırmak 
«orundayız. 

Bunun yolu da şüphesiz birim sahadan zirai 
verimi artırmaktır. 

Birkaç sene öncesine kadar Tarım Bakanlığı 
mensupları çiftçiye suni gübrenin faydalarını 
anlata'bilme çabası içinde idiler. Mutlu bir hâ
disedir. Şimdi, suni gübrenin çiftçiye yetiştiri-
lebilmesi problemi ile karşı karşıyayız. 

Hektar başına Belçika'da 210, Holânda'da 
207, Almanya'da 169, Yunanistan'da 48,5, 
italya'da 55,1, ispanya'da 37 kgr. kullanılan 
suni gübre, Tüi'kiye'de henüz 2,9 kilogramdır. 
Bu haliyle, bahsettiğim yabancı ülkeler ra
kamları bizim için, maalesef çok uzun bir is
tikbalin rakamlarıdır ve bu rakamlar, Türki
ye'mizin neden gelişemediğini açıkça izah et
mektedir. Yine bu rakamlar, Türkiye'mizin 
nasıl ve hangi kaynaktan kuvvet alarak gelişe
ceğini de açıkça göstermektedir. 

Halen iskenderun ve Yarımca fabrikaları, 
yılda 240 000 ton sünger fosfat ve Kütahya 
tesisi 50 000 ton amonyum nitrat ile 60 000 
ton amonyum sülfat kapasitesindedir. 

1962 de faaliyete geçen Kütahya Fabrikası
nın 110 000 ton yıllık kapasitesine karşılık 
1963 te 140 000, sonraki yıllarda 150 000 ton 
üretim yapmış olması, artan talebin karşılan
masına yine yetmemektedir. 

Azot Sanayii T. A. Ş. nin bugün mevcut 
120 milyon lira sermayesi kifayetsizdir. Bilhas
sa kendisinden beklenen Kütahya tesislerinin 
tevsii; Akdeniz, Karadeniz ve Elâzığ proje
lerinin 1967 icra programına alınmış olması 
karşısında, bu sermayeyi kâfi görmeye imkân 
yoktur. 

Yeniden düzenleme komisyonunca hazırlan
mış olan şirketler kanun tasarısının biran ev
vel kanunlaşması ve bu tasarıda lüzumuna işa
ret edilen 1 milyar 250 milyon lira sermayeye 
ulaşılması zaruri bulunmaktadır. Zira, Azot 
Sanayii T. A. Ş. ile mevcut bir kuruluşun yetki 

ve sorumlulukları 1962 yılında yürürlüğe giren 
bir yönetmelikle düzenlenmektedir. 

440 sayılı Kanun gereğince bu kuruluşun 
bir müessese haline ifrağı ve bunun için de 
özol kanunun çıkartılması lâzımdır. 

Kütahya fabrikasının amonyum nitrat ve 
amonyum sülfat maliyetleri 1962 - 1963 ve son
raki yıllarda muntazam bir düşüş göstermek
tedir. 

1962 1963 1964 1965 

Amonyum nitratın tonu 900 673 
Amonyum sülfatın tonu 941 750 720,7 734,7 

lira olarak görülmektedir. 

Gübre satışları kararnamelerle düzenlen
mekte, özel ve resmî sektöre ayrı satış fiyat
ları tatbik edilmektedir. Bunun sebebi, resmî 
alıcı ve satıcı durumunda bulunan Zirai Dona
tım Kurumu ile şeker fabrikaları memleketin 
her tarafında tek fiyat sistemi tatbik etmekte
dirler. . . 

Görülüyor ki, tonu 1963 yılında 673 liraya 
mal olan amonyum nitrat gübresi özel teşebüse 
460 liradan, resmî sektöre 400 liradan satıl
maktadır ve bu çiftçiye 560 liradan intikal et
mektedir. 

Amonyum sülfat gübresi ise 1963 rakamla
rına göre 750,6 liraya mal edilmekte, özel te
şebbüse tonu 490 liradan, resmî sektöre 450 li
radan satılmakta, resmî sektör de bunu, yur
dun her yerine tek fiyat olarak 5'90 liradan çift
çiye intikal ettirmektedir. 

Bu suretle, görülüyor ki Azot Sanayii, yurt 
kalkınmasındaki önemine binaen amonyum nit
rat ve amonyum sülfat gübrelerini tonda 273 
ve 300 lira eksiğine satmış olmaktadır. Bugün 
ise 1966 durumuna göre çiftçi bu gübreleri 
yurdun her yerinde maliyetten 70 ve 144 lira 
eksiğine satmalmaktadır. 

Aradaki bu fark 440 sayılı Kanun gereğince 
sübvansiyon olarak Hazinece karşılanmakta ve 
bu sebeple Azot Sanayii 1983 lılmda Hazine
den 49 500 000 lira alacaklı görülmektedir. Bu 
miktar ödenmiştir. 

Azot Sanayii T. A. Ş. nin 1963 ten bugüne 
kadar müspet adımlar atmış olduğunu, Kü
tahya tesislerinin 19G6 da başlanan tevsi çalış
malarının devam ettiğini; halen % 32 nisbetin-
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de tahakkuk etmiş olan bu tevsiin 1968 ikinci 
yarısında işletmeye açılacağını ve toplam yatı
rım değerinin 422 700 000 lira olacağını mem
nuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Keza 1970 de 
istihsale bağlamak üzere Elâzığ, Karadeniz, 
Ak Denizde olmak üzere üç yerde, ayrı fabrika
lar kurulması hazırlığı içinde bulunulmakta
dır. 

Bu projelere rağmen, suni gübre ihtiyacının 
gelişme hızı karşısında, ithalât zaruri olmakta 
ve yeni projelere rağmen daha uzun müddet it
halât yapma zaruretiyle karşı karşıya olduğu
muz görülmektedir. 

Bu noktayı zevkle belirtmek isterim: 
Gerek Kütahya tevsii projeleri, gerekse yeni 

tesislere ait projeler tamamen Azot Sanayii per
soneli tarafından hazırlanmış ve tatbike kon
muş bulunmaktadır. Hepimiz için, bu bir if
tihar vesilesi olmuştur. 

Yüksek Denetleme Kurulu raporlarında yer 
alan ve Alt Komisyonca da iştirak edilen te
mennilere, anahatları itibariyle, temas etmiş 
bulunuyorum. Teferruata girmeden, memleket 
tarım üretimi bakımından büyük önemi olan, 
çok geç kalınmış bu konuda hizmeti geçenlere 
teşekkür etmekte, daha büyük hizmetlere muh
taç ve ümitli olduğumuzu belirterek bu kısma 
ait sözlerime son vermekteyim. 

Şimdi sayın milletvekilleri Tüfkiye Çimen
to Sanayii de bu bölümde mütalâa edilmekte
dir. 

2 100 000 tonluk istihsal kapasitesiyle, mem
leketimizdeki çimento imalâtının yansından 
fazlasını piyasaya arz eden Sümerbank, Türki
ye Emlâk Kredi Bankası ile Türkiye îş Bankası 
tarafından' kurulmuş olan Türkiye Çimento Sa
nayii T. A. Ş. nin 1959 -1963 devresinde bir mu
vaffak üyesi olarak görülmektedir. 1954 sene
sinde başlıyan çalışmalar neticesinde, özel ve 
yabancı sermayeden de faydalanılarak, fakat 
ıher birinde sermaye hâkimiyeti muhafaza edil
mek suretiyle mahallî şirketler kurulmuş ve 
(bunlarla 1960 yılına kadar Adana, Afyon, Ço
rum, Balıkesir, Pınarhisar, Elâzığ fabrikaları; 
1960 dan sonra ise, Gaziantep, Söke, Bartın, 
Niğde fabrikaları işletmeye açılmıştır. 

1962 yılında Devlet Plânlama Dairesinde ya
pılan ilk tetkiklerde Türkiye'nin çimento istih
lâki artış hızı % 7 * 11 olarak teöbit edilmiş; ol

duğu halde ve projeler de Ibuna göre hazırlan
dığı halde görülmüştür ki, durum hakikate uy
mamaktadır. 

Israrlı talep ve teşebbüslerle Türkiye Çimen
to Sanayii idarecileri, plânın eksikliklerini telâ
fiye muvaffak olmuşlar ve buna göre, Elâzığ 
Fabrikasının tevsii ve kuru metoda tahvili, Ada
na Fabrikasının özel sektörden sermaye temini 
suretiyle tevsii, Gaziantep fabrikasının kuru me
toda tahvili, Bartın fabrikasına bir değirmen 
ilâvesi, Afyon fabrikasının tevsii için etütler ya
pılması hususları 1963 yılı için programa alın- • 
mış bulunuyordu. 

Mütaakıp yıllar için de Van'da, Trabzon'da, 
Erzurum'da yeniden birer fabrika kurulması; 
Afyon, Ankara, Çorum ve Gaziantep fabrikala
rının tevsii programlanmıştır. 

Türkiye Çimento Sanayii 1963 yılı progra
mını zamanında tamamen tahakkuk ettirmiştir. 
Bundan sonraki faaliyetleri de konu dışı buldu
ğum için şimdi zikretmiyorum. 

Bütün bu çalışmalar, yani plânın da tadili ile 
daha geniş gayretlere rağmen, plânın ilk şek
liyle öngördüğü çimento ihracı tahakkuk ede
memiş, Türkiye'de imal edilen çimento, ihtiyaca 
yetmemiştir. Yani, tahminlerin çok üstünde bir 
talep artışı vardır. 

Şirket, Yüksek Denetleme Kurulunun temen
nilerine de geniş çapta eğilmiş ve bu temenni
lerin büyük bir kısmını yerine getirmek imkâ
nını bulmuş, nitekim, 1960 yılında 33 ü aşan 
Denetim Kurulu temennileri, 1963 yılında 8 e 
inmiştir. 

Değerli arkadaşlarım? 
Türkiye Çimento Sanayii, hakikaten büyük 

'bir gelişme gösteren örnek bir teşekkül haline 
gelmiştir. 

Buna rağmen bu sektörde ve teşekkülde alın
ması gerekli bâzı tedbirler üzerinde durulması 
mecburiyeti vardır. 

Türkiye, baştan aşağı imara muhtaç bir mem
lekettir. Yollarımız, köprülerimiz, meskenlerimiz 
ve kurulması düşünülen sınai tesislerimiz için 
temel unsur çimentodur. Hammaddesi memleke
timizde, hemen her bölgede bol miktarda mev
cuttur. Linyit, hampetrol, fuel - oil ve taşkömü
rü yakıt- olarak kullanılabilir. 

Çimento buhranını izale etmek için arzın ta
lepten fazla olması ve muhtemel konjonktür ha
reketlerine, mevsim hareketlerine ve teknik ân-
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zalara karşı da elde, munzam bir istihsal kapa
sitesinin bulundurulması, kaçınılmaz bir zaruret
tir. Bu imkânı temin etmezsek, arzı, talebin ile
risine götüremezsek, alacağınız kanuni veya 
şeklî tedbirlerle çimento buhranını önlemeye, 
spekülatif hareketlere veya karaborsaya mâni 
olmaya imkân yoktur. 

Bu konudaki yegâne tedbir, belirttiğimiz, gi
bi, istihsali yükseltmektir. Devletin mahdut im-
kânlariyle, gösterilen büyük gayretlere rağmen 
bu yapılamıyorsa, bugünkü kuruluşlara özel 
sektörü ortak etmek, böylece tevsilerini sağla
mak, yeni özel sektör kuruluşlarını teşvik etmek, 
onlara her türlü yardımı yapmak ve çimento it
halâtına biran evvol son vermek nıcımleketin ta
şını, toprağını ve yakıtını kıymetlendirmek, ne
tice itibariyle de döviz sarfiyatını önlemek şart
tır. 

Ayrıca, bahsetmeye değer diğer bir nokta. 
çimento sektöründe üç ayrı kamu sermayesi
nin mevcudiyeti durumudur: Bir tarafta on 
fabrikasıyla Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş.. 
ortaklarını saymıştım. Sümerbank, Türkiye 
Emlâk Kredi Bankası ve Türkiye iş Bankas1. 
diğer tarafta Ankara Çimento Fabrikası he
men hemen aynı tfrtaklar, fakat ayrı bir teşek
kül ve nihayet yalnız Sümer'banka alt Sivas 
Çimento Fabrikası, ayrı bir müessese halinde 
dünyanın hiçbir yerinde aynı 'meJvzuda çalışan 
üç ayrı resmî sektör mevcut değildir ve bu hale 
süratle çare bulmak lâzımdır. 

Bugün şirket ilgilileri, yeni.-kurulacak to-
sis^r için özel sektörden sermaye temininde. 
birtakım hukukî güçlüklerle karşı karyya kal
maktadırlar. Meselâ, Trabzon'da Çimento Fab
rikasını realize etmek .üzere bir şirketin kuruT-
•ması ve özel sermayeden bu suretle istifade 
edilmesi öngörülmüş olduğu halde, şirket buna 
tevessül etmekte tereddüdetmiştir. Zira 440 
sayılı Kanuna göre bünyesi yeniden kanuni 
esasa bağlanmamıştır. 

Bu sebeple kanunun bugünkü görüşlere uy
gun bir sdkilde biran evvel Yüce Meclise getiril
mesi, Türkive Ç'mento Sanayiinin bir İktisadi 
Devlet Teşekkülü mü olacak, yriksa tali şirket
ler deki sermaye hususiyeti dol ayniyle olduğu 
gibi mi bırakılacak, neticeye bağlanması şart
tır. 

Her halde çimento sanayiinde, özel sek
törün teveccühünden âzami derecede istifade 
etmek, Hazineye yük olma yerine, özel sek
törden temin edilecek iştiraklerle yatırımları 
realize etme ve bütün bunlar için gereken şart
ları sağlamak başlıca amacımız olmalı ve bu
günkü çekinser duruma son verilmelidir. 

Sözlerimi bağlamken; senmayc kifayetsizliği
ni önlemenin, özel kaynakları artırmanın, bun
ca gayret ve gelişmeye rağmen, arzla talep ara
sında bir türlü sağlanamıyan muvazeneyi te
min etmenin, Hazineye yük olmamanın sırrı 
ve çaresi, bir k e ^ daha arz edeyiım. işçisi, me
muru ve hal'kiylc müşterek çaba göotcrmek, 
herkesi kuruluşa iştirak ettireec'k formülü, bu
labil mdktir. Sayın Sanayi Ba'kanmm bu konu
lara, lâyık olduğu ehemmiyet ve ciddiyetle 
eğileceğine inanıyoruz. 

Tüıkiyc Çimento Sanayiinin, gerek istihsa
lini, gerek yatırımlar bakîmindan memleket sı
nırlarını aşan olumlu ve ciddî çalışmalarını bu 
sektöre ait temenni, tcn'kid ve görüşlerimizi 
birlikte arz ettim. 

Şirketin bütün memleket satlrna yayılmış 
fedakâr mensuplarına ve çalışmaları sevk ve 
idarede büyük hissesi bulunan sevk ve idareci
lere, bundan sonraki mesailerinde ve şimdiye 
kadarki çalışmalarında gösterdikleri gayretleri 
dolayısiyle teşekkürlerimizi arz ediyor, basarı
lar dil iy oram. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik: önergesi ve
rilmiştir. 

ALİ RTZA UZUNER (Trabzon) — Söz iste
miştim, ikinci defa grup adına... 

BAŞKAN — Evet efendim, yeterlik önerge
sini halledelim de... 

Hükümet konuşacak mı efendim'?. Sayın Ba
kan, konuşacak mısınız efendim, yeterlik öner
gesi geldi. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Bursa) — Konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Buyuran efendim. 
SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 

(Bursa) — Muhterem arkadaşlarım, kısa kı
sa arkadaVarımı cevaıVandırmaya cab^a^a^m. 

İşçi P r t K adma Şaban Erik, SEKA da ida
re ve işçi münasebetleri mevzuun* ı. durunun 
"yi olmadığını söyledi ve bâzı iddialarda bu
lundu. Kendilerinin işçi ile münasebetinin, 
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isimlerinden başka, alâkasının 'Olup olmadığı m 
bilmiyorum, aırna Türkiye'deki işçi - idare mü
nasebetleri en iyi olan müesseselerden birisi 
SEKA dır. Bunu 196G yılı istihsalini ptvgra-
ma göre, yüzde 9,6 artırarak ve 196G yılı kârı
nı da 1.965 yılına nisbetle yüzde 50 artırarak 
ispat ctlmiş durumdadır. İşçi ve idare arasın
daki münasebetlerin iyi olmadığı bir teşekkül
de, bir yıl içerisinde, böyle bir inJkişJafm olma
sına maddeten ve manen imkân yoktur. 

Mİllot Partisi Sözcüsü arkadaşım, bâzı te
mennilerde bulundu! a r. T emen n il e rin e i ş lira k 
ederim. Yalnız bir iddiada bulundular kL bu 
İddianın doğru olmadığını rakamlarla ortaya 
Otoyma'k isterim. Kendileri son yıllarda ; SEKA 
da işçi sayısının arttığını-ifade ettiler. Bu yan
lış bir iddiadır. 1966 yılında çeşitli sebeplerle 
SEKA dan çıkan işçi Sayısı 2S9 dur, bnııla.rm 
yeı'ine alınan işçi sayısı 2.'>1 dir. Yabuz pare
lerinin Senato adaylığını yapan arkadaşımızın 
orada müdür bulunduğu 1965 yılında, SKK.A 

dan çıkan işçi sayısı 298, SEKA ya giren r;.ç< 
dayısı 543 tür. Talimin ediyorum, kendl'eri bu 
rakamları vermek istediler. 

I 

Arkadaşımızın temennilerine ve temenni leri-
nin büyük bir kısmına iştirak ettiğimi arz of~ 
miştim. Ancak: kurutacak fabrikaların yerleri
nin iyi seçilmediği, yerlerinin yanlış seçildiği 
iddiasına iştirak, etmemize imkân ydktur. 

Bir kâğıt fabrikasının yeı* 'seçimine tesir 
eden başlıca faktörleri elıeimmiyet sırası gözet
meksizin şu şelkilde sıralamak mümkündür. 

1. lîa'in -madde bölgesine ya'kmbğı, 
2. İstihlâk merkezlerine veya. dağıtma mer

kezlerine olan mesafenin durumu, 
3. Nakliyat imkânlarının durumu, 
4. Enerji ve yakıt temini, 
5. riy^un kalitede ve miktarda ';u ir.ıkâ'-ı-

ları ve temini, 
6. Fabrikalardan çıkan arhldarın "Ira i':1 

zarar vermiyecek şekilde bertaraf edilmesi k-ı-
Ikânı, 

7. Fabrikanın kurulacağı arazinin tabiî va
ziyeti. 

Bu faktörler nazarı itibara alınarak müte
hassıs heyetler aylarca çalışmış, etüt etmiş, ve 
elde edilen bilgiler değerlendirilerek, kurula
cak'tesislerin yerleri seçilmiştir. Seçilen yerler 
Aksu, Çaycuma ve Dalaman çevresidir. Yer

ler Üçüncü Koalisyon zamanında, kısmen de 
Dördüncü Koalisyon zamanında seçilmiştir, 
bu yerler doğru seçilmiştir, yerlerin seçilme
sinde hiçbir tesir ve hiçbir kayırma olmamıştır. 

Yahya Kanbolat arkadaşımızın Azot Sana
yii mevzuunda ve işçi sağlığı sabasında verdiği 
rakamları ciddi olarak tetkik edeceğim ve du
rumu kendilerine ayrıca bildireceğim. 

Memur ve işçi sayıları arasındaki nisbetsiz-
liğin ıslahı yolunda gerekli tedbirler alınmıştır 
ve 1967 programına, personel programına 
Azota işçi ve memur alınmıyacağı hükmü kon
muştur. 

Sayın C. II. P. Sözcüsü Oğuz arkadaşım, SEKA 
nm yatırımları mevzunda bilgi verdiler. Bildik
leri gibi, Çaycuma inşaatına devam edilmek
tedir, Dalaman'ın kredisi temin edilmiştir. 
Gerek Dalaman, gerek Aksu'nun SEKA ile alâ
kalı işleri 1966 yılı Ağustos başlarında bitiril
miştir. Yakında Aksu'nun da kredisinin temin 
edileceği inancı içindeyiz. Dalaman projesi 
için temin edilen kredi, 28 milyon dolardır. 

Arkadaşımın diğer temenni Ve verdikleri 
bilgilere teşekkür ederim. Teimeııııilcri nazarı 
itibara alınacaktır. 

Sedat Ak ay arkadaşına, Azot Sanayiinin 
sermaye meselesi halk ki uda bilgi verdiler. Hak
lıdırlar, görüşlerine aynen iştirak etmekte
yiz. Sermaye durumu, Teşkilât Kanunu ile 
biri ikt e hail edil ecek tir. 

Çimento sanayii meselesinde de haklıdırlar. 
Türkiye'nin çimento ihtiyacı süratle1 artmak
tadır. 1966 yılında bu mesele ele alındı, etüd-
edildi ve bu etüde göre bir program yapıldı. 
Bu program 1970 - 1971 yıllarında 10 milyon 
ton çimento istihsal etme hedefine göre hazır
lanmıştır. Plâna, 19GG yılında da yeni fabri
kalar sokulmuştur. Bugün Tüıkiye'nin 1967 
yılında ihtiyacı 4,5 milyon ton o'lacalktır. 1970 -
1971 yıiuıda bu ihtiyacımızın 10 000 000 ton 
civarında olacağını tesbit ettik ve buna göre 
programı hazırladık. 

Arkadaşlanma, kısa kısa verdiğim cevapla
rı bitirdikten sonra, ark adaşları/m in bütün ko
nuşmalarının tesbit edildiğini ve bunların önü
müzdeki çabşlmalarımızda nazarı itibara alına
cağını arz eder, Yüce Meclisinizi hikmetle se
lâmlarım. 
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B A Ş K A N — Son söz C. II. P. Grupu adına 
Sayın Ali Kıza Uzuner'midir buyurun . 

ŞABAN E R İ K (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakan benim söylcdi'klerimi değ'iştirerek 
yorumladı . Ben, SEKA. da/ki anlaşmıazlılk ko
nusunda te/k söz söylemeydim. Bakan benini 
söylediklerimi ya yanlış anlamıştır , ya da 
kas t en de ğirf binmiştir. Bu hususta söz istiyo
rum . 

B A Ş K A N — Bakam da, böyle bir şey söy
lediğinizi ifade etmedi, benim hat ı r ladığ ıma 
iznine. İşe i ve idare müna şerbeti erinin en iyi ol
duğu yer SEKA, d,ır dedi. 

ŞMBA.N EIIİK CMalatya,) — Ben bumun ak
sini iddia etmişim g'ilbi, söz sar lot t i . 

I i ANKA'N — üen dikkat le görüşmeleri ta-
kiibedıiyorum Sayın Ş;ı:ba.n Prik, Böyle yanlış 
anlama, gelecek, bir i Cad e 'görmedim, ama ısrar 
ediyorsanız Yüce Heyet in reyine sunayım bir 
.sataşma olup (dmıadığımı. Arikadaişımızııı görüş
mesi bitsin efendim. 

ŞABAN E R İ K (A'lahıtya) — İddia, ekmiyo
rum. 

o. îr. p. (TRUPU ADIN A ALÎ RFZA ıızu-
N E î i ( IVa lbz on )—Say ın Başkan muhterem ar
kadaş l a r ım; bendeniz g rup adına Türk iye Selü-
loz ve Kağı t Sanayii isletmesi iş t i rakleri hak
kında, kısaca maruza t t a bulunacağım. Ancak 
iznimize sığınarak, benden evvel konuşan çok. 
değerli, a rkadaşınım, zamanın kifayetsizliği eto-
J'iyısiyle Yüksele Heyetinize arz edemediği Tür
kiye Selüloz ve Kâğı t fabrikalar ı işletmesiyle1 

iiıgili bir kaç noktaya, tema.:; edeceğim. 
Değerl i a rkadaş lar ım, bilhassa, plânlı dö

nemde büyük basar ı lar sağladığını yakı nen iz-
Iediğisiniz hm müessesemin. faaliyetleri ve bil-
has'sa İkinci Beş Yıllık Plân dö nemin de de eok 
yük Ki olarak devam cdeeeh çalışmaları , hepi-
aı.izi sevindirecek nitel iktedir . Ancak, »umdeni
zin. bu vesile ile bir tek!i Cimi veya temennim 
olacaktır . O abı ş u d u r : ' B u konuyu, bilmiyorum 
.eğer yanlış irade1 ediyorsam Sayın Bakanın ben
denizi ayelınlatmasnıı da bu vesile ile istirham 
ediyorum. Kâğı t ham. maddesi yöni'meleuı Türki
ye'min ciddî bir envanter i yük tür a rka dağlar. 
Benim takllbettiğim, bildiğim, ciddî bir envan
te r i yoktur . Ayrıca bu ham maddeler in tekno
lojik vasıfları ve bunun yanında bu ham mad-
eîderln kimyevî vasılları inceletilmiş değildir. 

31 . 1 . 1967 O : 1 

Bunun için, benim bilebildiğim kadar ı ile, bil
hassa elış memılckctlerde .selüloz ve kâğı t sana
yiinde inkişaf gösteren ve dünya piyasasında 
ela söz sahibi olan memhdcetlerde olduğu gibi, 
ham rn.aidde.yi memleket ten temin edev.eeğC(mize 
odunun kimyevi vasıflarını a raş t ı racak, ince-
liyeeek, t esi bit edecede bir enstitüye1 mut lak su
retten ihtiyacımız vardır . Evet , bu tesislerde, 
bu fabr ika larda bâzı l âbora tuvar la r vardır ar
kadaşlarımı. Ama, bu. dar çerçeve içinde1 çalışan, 
yur t sa th ındaki bütün meseleleri, prolblemleri 
izlıiyecek ve bunları sonuçlandı rarak tedeniğe 
direktif verecek, onun çalışmalarını verimli kı
larak güçte eleğildir kanaat indeyim. Böyle bir 
ens t i tünün kurulmasını bu ve\sile ile1. grupum 
adına bilhassa temenni edmek'teyim. 

Diğer bir konu; 'Memleketimizde1 şimdiye' 
kada r daha çok; halen Caaliyefte bu lunan tesis
ler, yumuşak e idam. üzerinde1 çalışmış, ibreli 
ağaç odununu değer lendirmek suretiyle neti
ce a lmak yolunu tu tmuş , bu a rada bir mik ta r 
kavak kullanılmış ki, nisıbeti cok yüksek de
ğildir. Oysaki, son zamanlarda gelişen teknik 
muvaerhesiııde ser t ağaç, kusa elyaClı olan ağaç 
nevileri, geniş öleüdeî sedütoz ve kâğı t Calbrika-
Iarının ham maddesi olarak değer bulmaktadı r . 
Bunu, şunun için arz Geliyorum eleğerii arka
daşlarım, Türkiyeliniz bilhassa bu e.ıins ağaçlar 
rmvindon çok zengin olan. vo ha t t â istihsal et
tiği bu kalbîl emvali harice sa tmak meeburiyeli 
ile karşı karş ıya geden ve bunun emşitti t icare t 
laıid ederi m uva.cefh.es inde imkânını bulanı lyan 
bir durum içinde bulunuşudur . Bu. yönden bil
hassa y a n kimyevî metotla, son zurnalılarda 
C'o.k getişem tekniğin, yeni kuru lacak fahıika.ia-
rımnzda nazarı i t ibara alındığımı memnu niyedir 
duymaktayız . Paha t bu komuta a raş t ı rma 
yapılmasının zaruret ine ele yine inanmakta
yız. Çünkü, Balkanbırela kurulan yemi tesis
lerin, daha ziyade1 bu t ip tesisler olduğunu mü
şahede etmiş bu lunmaktay ım. 

Değerli a rkadaş lar ım, raporda ki hususi a ra. 
i ş t i rak etmemek mümkün değil. Ane;ak, bu 
a rada hammadoııiıı. f iyat lar ının çok. yüksele 
okluğuna haklı olarak işaret ed i lmek ted i r 
doğrudur . Yalnız entansiC bir orman işlet
meciliğinin memleket te hüküm ram olmasıyla, 
çeşitli sınıfta odun hamnıadesini bol ve de
vamlı mik ta rda istihsal etmek mümkündür . 
Ormanlar ımızın bu yönelen laka.(i vardır . Val-
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nız sınıflandırılarak teslim ve tesellüm 
yapılmıyor. Daha ziyade, bönden evvel ko
nuşan çok değerli arkadaşlarımın da belirttiği 
gibi, çok kez kerestelik evsafı haiz olan bü
yük kutuıiu ağaçlar kullanılmak zorunla 
kalmıyor. Bu, şahsi kanaatime göre değiş
mesi lâzııngelen bir düzendir ve bu düzeni 
temin etmek de mümkündür arkadaşlarım. Or
man işletmelerinin, ki, Devletin elindedir or
manlarımız, daha entansif bir işletmeciliğe 
gidebilmesi için gerek bu müesseselerle, ge
rekse Hükümetimizin programında daha ra
hat çalışma İmkânı bulmaları neticesinde, bu 
endüstrinin ihtiyacı olan hammadeyi daha 
küçük dimensiyonlu hammadeyi aralama, fe
rahlandırma diye tâbir edilen kesimli1;' neti 
cesinde elde etmek ve bilhassa, dış memleket
lerde selüloza ve kâğıt hamuruna çok elverişli 
olan odun hammaddesini sağlamak kolay
lıkla mümkündür. Bu yola mutlaka dönmek 
mecburiyetindeyiz. Bu yönden Yüksele Denet
leme Kurulunun muhterem üyeleri, bendeniz1 

mazur görsünler, ama alman odunun vasfı 
itibariyle ödenen para, dış memleketlerle d'e 
mukayese etseniz, yüksele değildi,!- arkadaşla1'-. 
Bir de odunun vasıflarını korumak mosolos; 

mühimdir. Çok yerlerde görmüşüzdür, teslim 
tesellüm yapılıyor, fakat aradan çok zaman 
geçtikten sonra amcak emval naklcdilebildiği iç':1 

dış tesirler altında ve bilhassa, fazla autu 
bctli olan memleketimizin şartları mııvaeo-
hesmde mantarlaşma, ve sair birçok parazitle
rin tesiri altında odun evsafı, .selüloz e vs a 
fi, tamamen koybolmaktadır. Bunun içm d-" 
ciddî tedbirler almak lâzımdır. Bım'ardau 
bir tanesi yurt sathında bâzı mihaniki odur 
hamuru tesisleri kurmak: yoluyla, olabil* r. D* 
ğer taraftan, bu emvali .süratle fabrika saha
sına intikal ettirmek ve orada çeşitli hasara-* 
ve mantar tasallutundan bırulan korumak 
için tedbir almak gerekmektedir. Şahsi m usa 
kadem odur ki, bu hususta lâzımgehdiği öl
çüde hassasiyet gösterileni1'yor. Problemin çö 
zülmesi, kanaatime göv(\ o kadar zor d.eği'-
dir. 

Değerli arkadaşlarını, bu kısa, tamamlayr ' 
mahiyetteki mâruzâtımdan sonra, istira'k-
ler konusunda, da birkaç kelime söylemek i'-'. 
terim. Bilhassa Türkiye Çimento Sana.y'1 Türk 
Anonim Şirketinin faaliyetlerinden dolayı 

grupimi adma, büyük bir memnuniyet duydu
ğumu Yüksek Huzurunuzda ifade etmekten 
kıvanç duymaktayım. Ancak bu tebriklerimi 
sunarken bir hususu da burada arz etmeme 
izninizi istirham edeceğim. O da ithalât yo-
liyle çimento almak zorunda kalıyoruz, ve bu 
davranış hakikaten benden evvel de konuşan 
arkadaşımın belirttiği gibi, ilk Beş Yıllık 
Plânda yanlış yapılmış bir hesabın, bir tah
minin tekzibi mahiyetinde olmuştur, doğrudur. 
Ancak, bilhassa özel sektör elinde bulunan 
fabrikaların ki, karşusımda, değilim, normal kâr 
yapmaları şarttır. Spekülâsyon yaptıkları, fi
yatları suni şekilde artırmak için gayret 
sarf ettikleri de bir vakıadır. Dışarıdan ya
pılan ithalât şayet zamanında yapılırsa, bu 
ka'bîl fiyat hareketleri' önlenir ve daha istik
rarlı bir durum hâsıl olur. Bunu, tabiî ki, 
Türkiye Çimento Sanayii Anonim Şirketi
nin doğrudan doğruya başaracağı bir konu 
olarak değil, ama. bu vesile ile Savın Hü
kümetin dikkatine sunmayı da bir vazife sayı
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, Azot Sanayii konu
lunda da kısaca mâruzâtta bulunacağım. Bu 
konuda asıl problem, fiyat nmselesi şeklinde 
karşımıza çıkageliyor. Dışarıdan yaptığımız 
''.imi gübre ithalâtı, çok düşük fiyatla olu
yor. Fakat, hernodense amortisman bodalle-
'inin çok yüksek oluşunun bir sonucu olarak, 
Kütahya'da, istihsal ettiğimiz gübre fiyatları, 
"ook yüksek oluyor. Bilhassa, Birinci ye Tkiıni 
mönü hükümetleri zamanında, bunu bir par
tinin tefâhur vesilesi olarak değil, fal:at biz
zat 1 eskit ettiğim bir konu olarak arz etm°k 
zorundayım ki, tek fiyal politikası uygulanmak 
suretiyle, hakikaten çok başarılı bir tatbikat ve
rilmişti. Üreticiye eşit şans tanımak, Anayasa
mızın da esprisine, uygun, hiçbir vatandaşın şi
kâyet otmiyoco.ği bir davranış olmak lâzımdır. Ve 
bu tatbikat başarılı olarak' yürütülmekte idi. An
cak son zamanlarda, yapılan ve özel sektöre tah
sis edilen, çok zaman da yerinde değil de, spekü
latif yollarla, fiyatların oynamasına, kabarmasına 
vesile veren ve tek fiyat politikasının asıl hedef 
ve gayesinden uzaklaşmasını sağlıyan bir tatbi
katı da üzüntü ile izlemekteyiz. Bunun tashihi 
lâzımgelir kanaatini taşımaktayım. 

Bir de, gübrelerin, tevziinde Zirai Donatım 
ivuramumm bilhassa piyasanın tanzimi, fiyat-
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kırın tanzimi için, bir seviyede kalabilmesi için, 
zamanında istediği miktarda gübrenin tercihan 
ve takdimen bu müesseseye verilmesi lâzımken, 
daha evvel Yüksek Meclislere de arz ettiğimiz 
hatalı tatbikat olmuştu. Fiyatların birdenbire 
değiştiğini, bâzı cins gübrelerin karaborsaya düş
tüğünü burada bendeniz iddia ettiğim zaman, 
zamanın Tarım Bakanı da bu iddiamı tevideder 
beyanda bulunmuştu. Bu kabîl aksaklıkların ba
dema, tevali etmemesi yegâne arzumuzdur. 

Yeni tesislerin kurulacağını büyük bir mem
nunlukla duyduğumuz ve bilhassa İkinci Beş Yıl-
ılk plân döneminde de tatbik edileceğini yetkili 
Hükümet erkânından işittiğimiz tesislerde bil
hassa maliyet unsurunu çok ince bir hesapla yap
mak zarureti vardır. Çünkü Kütahya tesisi kar
şımızda, bu yönden bir ihtiyaçtır tabiî, tipik bir 
örnektir. Yüksek fiyatla gübre istihsal etmek 
bir başarı olmıyor, o zaman her şeyde, bütün 
fiyatlarda, bir artış kendiliğinden doğuyor. 
M'. T. A. Enstitümüzün de bilhassa, bu gübre 
istihsali yönünden bâzı rezervleri bulduğunu 
memnuniyetle duymuş buunmaktayız. Mühim 
olan faktör, bunun ucuz ve bol. miktarda sağlan
ması şeklinde tecelli etmelidir. Benden evvel ko
nuşan arkadaşlarımın da belirtikleri gibi, azot 
sanayiinde nominal sermayeyi artırma zarureti 
aşikârdır. Hattâ bu husus çimento sanayii için 
de büyük bir ihtiyacolarak karşımıza çıkmakta • 
dır. 

Değerli arkadaşlarım, zamanımın bitmek üzere 
olduğunu tahmin ederken, bana sık sık bir ko
nuyu hatırlatan bölgevi meseleleri dile getirdiği
mizde dertleştiğimiz arkadaşımın bir sözünü bu
rada nakletmek istiyorum ve Sayın • Bakanın bu 
konudaki görüşlerini veya bu konuya bir istika
met vermelerini temenni ediyorum. Taşköprü'de 
geniş ölçüde İçendir ziraatı, yapılır, SEKA Mües
sesesi öteden beri bu kendirin başmüşterisi ola
rak sahnededir, Şahsan bendeniz de bu bölgede 
bir seyahatim esnasında durakladım, bâzı müs
tahsil vatandaşlarla sohbet ettim; istikbalimiz ne 
olacak, kaderlerimizi biz bu bitkiye bağlamıştık, 
fakat SEKA Müessesesi artık bize iltifat etmiyor, 
İmlimiz nice olur demişlerdi. Gerçekten bu, cid
dî, halli gerekli bir mesele olarak karşımızda bu
lunmaktadır. Çünkü bu, bir iki şahsın ziraatini 
yaptığı bir bitki değildir, geniş ölçüde bir. böl
geyi kapsamaktadır. Orada, Sümerbankm da bir 
tesisi vardır. O da gerçi talibolııyor, fakat bun

da da azalma vardır. Bu vatandaşların eğer baş
ka bir ziraat şekline dönmeleri zaruri ise Hükü
metimizin kendilerine bunu zamanında duyurması 
ve buradaki müstahsilin da zirai şekillerini de
ğiştirmeleri lâzımdır. Yok eğer buna zaruret 
varsa, vatandaşlarımızı mağdur etmiyecek bir dü
zenin kurulmasını bilhassa istirham eylemekte
yiz. 

Bu vesile ile sözlerimi bitirirken gerek Tür
kiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi ve ge
rekse iştiraki anonim şirketlerin muhterem .yö
neticilerinin, teknisyenlerinin ve işçilerinin başa
rılarının devamını diler, Grupum adına hepinize 
saygılarımı sunarım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Durum tavazzuh etmiştir. Görüşmelerin ki

fayetine karar verilmesini arz ve teklif ederim. 
Çorum 

Abdurrahman Güler 

BAŞKAN — YeJterliik önergesi aleyhinde Sa
yın Muslibittin Gürer. Buyurunuz. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Ben daha ev
vel söz istemiştim sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim ara .ettim, ben sizi grup 
adına tekrar söz istediğinizi hatırlatıyor zannet
tim, o şekilde kaydettim. Arkadaşlar daha evvel 
bu talepte bulundular. 

MUSLIHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkam muhterem arkadaşlar; müzakere
sini yapmakta olduğumuz Kâğıt Fabrikaları ve 
iştirakleri hakkında yani çimento sanayii ve azot 
sanayii hıalkkm'da şimdiye kadar gruplar görüş
müş bulunmaktadır. Haddi zatında görüşmüş ol
duğumuz müesseseler, yalnız grup sözcülerinin 
ve İçtüzüğe göre altı kişinin konuşup da kifa
yet edilecek bir komu değildir. Maalesef Meclisi
mizde öyle bir anane teşekkül etmektedir ki, grup
lar görüştükten sonra bir kifayet önergesi ve 
grupların haricinde bu ıçatı altında 'bulunan, esas 
olan milletvekili arkadaşların 'konuşmalarına fır
sat verilmeden ve bir nevi Türkiye'de âdeta yeni 
bir deyimle, guruplar demokrasisi var gibi bir 
hava doğmalkltaidır. Müsaade buyurursanız, böyle 
büyük müesseselerin müzakeresi yapılırken, bâl
ânda sırf İçtüzüğün bir hükmünden istifade et
mek «uretiyle, altı kişi kanuşnraşitur, şu halde 
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mevzu anlaşılmıştır, kâfi görelim, hemen geçişti
relim dememiz, böyle anadâvalarda Milletin haki
ki temsilcileri olan milletvdriâlerinin (görüş ve 
temennilerini ve bu husustaki tedkild ve tavsiye
lerini almadan bir mevzuun kifayeti, doğrusu 
bendenize biraz garip gelmektedir. Sizlerden is
tirham ederim. Geçen devre 'de aynı şekilde böyle 
olmuştu. Artık şu gruplar demokrasisine Tür
kiye'de son vermek, hiç olmazsa son söz gene grup
ların değil, milletvekillerinin hakkıdır denmek su
retiyle, verilmiş olan yeterlik önergesini Yüksek 
Heyetinizin lütfen kabul etmemesini ve bu büyük 
müesseseler hakkında değerli milletvekili arka
daşlarımın görüş ve temennilerine fırsiat verilme-
isini Heyeti Aliyenizden istirhamı ederim, hepinizi 
hürmetlerimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Kifayet Önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaihul 
-edilmiştir. 

Şimdi Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları 
işletmesi ile ilgili hesapları oyunuza iarz etmeden 
Önce Sayın Şaban Erik arkadaşımızın bir tale
bini oyunuza sunacağım. Sayın Şaban Erik arka
daşımız, Sayın Bakan tarafından kendi fikirleri
nin değişik bir şekilde ifade edildiğini yani ken
disinin söylemediği sözlerin kendisine isnaıdedil-
diğ-inı ileri sürerek İçtüzüğün 95 nci maddesine 
göre söz istiyor. Başkanlığın bu husustaki kana
ati, Sayın Balkanın bu yolda bir fikir değiştir
mesi anlamına gelecek bir beyanda bulunmadığı 
merkezindedir. 

Kendileri ısrar ediyorlar. Satışına olup olma
dığını oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarını; Türkiye Selü
loz ve Kağıt Fabrikaları işletmesi ve buna bağlı 
olarak faaliyette bulunan teşekkül ve müesseseler 
hakkındaki konuşmalar sona ermiş bulunmakta
dır. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Bü
yük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlen
mesi hakkındaki 468 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi gereğince bilançoları tasvibe arz olunması 
gereken teşekkül ve müesseselerin hesap yılı iti
bariyle bilançolarını ayrı ayrı ve tahkik konusu 
olan ve kazai mercie intikal etmiş veya edecek 
olan hususlardan doğan sonuçlar saklı kalmak 
kaydıvle okutup Ibilânçıo ve netice hesaplarını 
tasviplerinize sunacağım. Bu suretle bilanço ve 
netice hesapları tasvibedilmiş olmakla idare ku
rulları da ibra edilmiş olacaktır. 

468 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin birinci 
bendi kapsamına giren kurumların da bilançoları 
hesap yılı itibariyle sırası ile okunacak ve aynı 
kanunun 3 ncü maddesinin 4 neü bendi gereğin
ce bilgilerinize sunulacaktır. 

1 sayılı cetveli okutuyorum : 
Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşlet-

mösi, 1959 yılı kâr 38 212 328,60 lira. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Bu suretle işletmenin 1959 yılı hesaplanndan 

sorumul olan idarecileri ibra edilmişlerdir. 
1960 yılı, kâr, 33 027 177,84 lira. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Bu suretle işletmenin 1960 yılı hesapların

dan sorumlu olan idarecileri ibra edilmişlerdir. 
1961 yılı, kâr 25 947 894,55 lira. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Bu suretle işletmenin 1961 yılı hesaplarından 

sorumlu olan idarecileri ibra edilmişlerdir. 
1962 yılı, kâr 19 137 856,14 lira. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Bu suretle işletmenin 1962 yılı hesaplarından 

sorumlu olan idareciler ibra edilmişlerdir. 
1963 yılı, kâr 31 765 926,24 lira. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.. 

Kabul edilmiştir. 
Bu suretle işletmenin 1963 yılı hesaplarından 

sorumul olan idarecileri ibra edilmişlerdir. 
Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletme

sinin bilgiye sunulacak olan iştiraklerini bilgini
ze arz ediyorum. 

1. Azot Sanayii T. A. §. 
2. Ankara Çimento Sanayii T. A. Ş. 
3. Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. ve ma

hallî çimento şirketleri; (Afyon, Balıkesir, Bar
tın, Çorum, Çukurova, Elâzığ, Gaziantep, Niğde. 
Trakya ve Söke Çimento Sanayii T. A. Ş. leri-
dir.) bilgilerinize sunulur. 

G) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryol
ları işletmesi : 

BAŞKAN — Simidi, evvelce kabul buyurulara. 
program gereğince 31 Ocak 1967 Salı gününe ait 
görüşme mevzuuna geçiyoruz, yani bugünkü prog
ramımıza geliyoruz. Türkiye Gumhuriiyeti Devlet 
Demiryolları İşletmesi. 
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Efendim, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir
yolları İşletmesi ile ilgili rapor ve hesaplar üze
rinde şahısları adına söz almış olan arkadaşları
mın isimlerini arz ediyorum. 

Sayın Sclâhattin Hakkı Esatoğlu, Sayın Sa
di Binay, Sayın Enver Turgut, Sayın Muslihit-
tin Gürer, Sayın Abbas Çetin, Sayın Arif Hik
met Güner, Sayın Reşit Ülker, Sayın Türkân 
Seçkin. 

C.H.P. Grupu adına Sayın Şevket Asbuzoğlu. 
Buyurun efendim, gruplar adına görüşme 

süresi 20 dakikadır. 
C.H.P. GRUPU ADINA ŞEVKET ASBUZ-

OttLU (Eskişehir) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Devlet Demiryolları Genel Müdürlü
ğünün 1959 - 1963 yılları arasında cereyan eden 
işlemleri, bilanço, kâr ve zarar hesapları ile bu 
müessese üzerindeki görüş ve temennilerimizi 
C.H.P. Meclis Grupu adına Yüce Meclise açıkla
mak üzere söz almış bulunuyorum. 

Cumhuriyet Hükümetlerinin, kuruluşundan 
bugüne kadar, iktisadi Devlet Teşekkülleri için
de önemle üzerinde durduğu kuruluşlardan biri 
olan demiryolculuğumuz tarihî, siyasi, coğrafi 
ve sosval zaruretlerimizin icabı olarak, tekel sis
temine tabi tutulmuş ve fakat işletmecilik yö
nünden beklenen gelişmeyi tahakkuk ettirip 
kendi kendini dahi finanse eder duruma dilşc-
miverek, bilançosunu her yıl zararla kapamak 
zorunda kalan bir müessesemiz olarak karşımıza 
çıkmış bulunmaktadır. 

Bunun nedenlerini tarihin seyrine göre sıra
lamak suretivle zaman almamaya çalışacağım. 
Ancak, devrimizde günden güne ileri hamleler 
kaydeden karayolları miza muvazi olarak gelişen 
özel teşebbüsün, insan ve eşya naklinde iş sahip
lerine gösterdiği kolaylıklara paralel olarak 
demiryolculuğumuzun gerekli supleksi göstere
memesi bu nedenlerin başında gelir. Özel te
şebbüsün yolcuya sağladığı rahatlık, eşya nak
linde kapıdan kapıya hizmet ve fiyatlardaki dü
şüklükle, demiryollarımız rekabet haline girmez, 
müşterilerini memnun eden ortamı yaratmaz 
ve tam bir işletmecilik zihniyeti iktisabetmezse 
bu sonuç daima mukadderdir, işte bu sebep
lerledir ki, başında C.H.P. nin bulunduğu Koa
lisyon Hükümetlerince Kalkınma Plânında de-
nn'rvollarına lâzım gel en ehemmiyet verilmiş ve 
bâzı mühim tesislerin kurulması öngörülmüştür. 
Plânın öngördüğü bu tesisler tahakkuk etmo-
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dikçe ve işletmeciliğin zaruri kıldığı yeniliklere 
doğru tevessül olunmadıkça bilançonun bu ne
ticeyi vermesini tabiî görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, halen yürürlükte bulu
nan DD mevzuatının, 440 sayılı Kanunun ışığı 
altında bugüne kadar tedvin edilmemiş bulun
ması, bu müessesenin belli başlı eksikliklerin
den birini teşkil eder. Demiryolları bugün 
norm bir kadroya sahip değildir. Memur ve 
müstahdcmiylc bu böyledir, daimî işçi kadro-
siyle böyledir. Bu yüzden de politik istihdam 
hesaplarının en çok bu müessese üzerinde cere
yan ettiğini üzüntü ile arz etmek isteriz. Buna 
bir misal olmak üzere 1959 - 1963 yıllarına 
ait bilançoya bir göz atalım : 1959 senesinde 
memur ve hizmetliler mevcudu 27 501 iken 
1963 te 26 592 ye düşmüştür, işçi kadrosu da 
1959 da 39 094 iken 1963 tc 33 125 e düşmüştür. 

Halbuki normal çalışan işletmelerde ve gün
den güne gelişen iş hacmi karşısında durumun 
tamamen aksi olması lâzımgclirken DD lalımız
da, bu şekilde cereyan etmemiştir. Bunun gibi 
misallerini vermek suretiyle huzurunuzu işgal- et
mek istemediğim bu istihdam işi, fazlasiyle po
litik hesaplarla memleketin bir yerinde işe 
adam aranırken, bir yerinde yığmak yapılmış 
olduğunu üzüntü ile müşahede etmekteyiz. Da
ha çok işçi zümresi üzerinde kendini hissettiren 
bu hale son verilmesini ve işyeri erim izin norm 
bir kadro ile çalıştırılması hususunda bu mü
essesenin mesuliyetini deruhde edenlerin hassas 
olmalarını temenni ederiz. 

DD bilançosunun zararla kapanmasının ne
denlerinden birisi de yol durumudur. Sürat 
devrini idrâk ettiğimiz bir cağda birkaç hat 
müstesna diğer yoldariımizın sürate elverişli ol
maması, vatandaş nazarında bu işletmeyi ca-
'ziıbolmalktan çıkarmış bulunmaktadır. Mevcut 
demiryollarımızm bir kısmı Cumhuriyetten ev
velki tarihlerde çeşitli ecnebi şirketlerce, mü
him bir kısmı da Cumhuriyet hükümetlerinin 
işbaşına gelişinden sonra yapılarak işletmeye 
açı 1 muş bulunmaktadır. 

1959 senesine kadar 7 804 km. uzunluğun
da olan derniryollarımızın 1963 te 8 025 km. ye 
baliğ olduğunu görüyoruz. 34 - 35 vilâyeti kap-
sıyarı bu yolların, diğer illerimize de ulaşması 
ve mevcut yolların güzergâhında görülen çe
şitli aksaklıkların giderilerek süratle elverişli 
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ihale getirilmesi yolunda gerekli ıslah ve muh-
tazi bakımın yapılmasını zaruri görmekteyiz. 

Devlet Demiryolları denince ilk akla gelen, 
yol, sonra da onun üzerinde ç/alışan ve kendi 
tâbiri ile cer hizmetleridir. Üzüntü ile itiraf et
mek lâzımdır ki, dünyada buharlı makinaların 
yerlerini, dizel ve elektrikli lokomotiflere terk 
etmeye çalıştığı bir kısım devletlerin de bunda 
tamamen muvaffak olduğu, bir kısmının ise, 
tasfiyeye çalıştığı görülmesine mukabil, mem
leketimizde bu yönden çok az denecek bir de
ğişiklik olmuştur. Nitekim, 1959 yılında bu-
Iharlı lokomotif adedi 934 iken, 1963 te ancak 
873 e düşürülebilmiş, dizel ise, 1959 da 50, 
1963 te ise 77 ye baliğ olabilmiştir. Elektrikli 
tren üç aded olmak üzere kendi kadrosunu 
muhafaza etmeye çalışmaktadır. Bu münase
betle hemen kaydetmek isterim ki, 5 Yıllık 
Plânın derpiş ettiği dizel lokomotif fabrikası
nın 1965 yılında Eskişehir'de temelinin atıl
mış olduğunu görmeyi, buharlı lokomotiflerden 
kurtulmamızın bir müjdecisi olarak telâkki et
mekteyiz. Halen inşasına çalışılan bu müesse
senin biran evvel faaliyete geçmesi işletmenin 
rantaJbilitesi bakımından da çok fayda sağlıya-
cağma inanmaktayız. 

Yolcu ve yük vagonları keza bugün mem
nuniyet verici bir taşıt aracı olmaktan çok 
uzaktır. Bilhassa bakım ve temizlik işlerd kay
dedilmeye değer. Adapazarı Fabrikamızın yol
cu vagon imalâtında yeni hamleler kaydettiği
ni görmek millî gururumuzun artımasını muci-
b'Oİmuştur. 

Bu arada tren seferlerinde görülen ve âde
ta alışkanlık haline gelen rötarların gideril
mesi ve tren seferlerinin artırılması halinin bi
lançoya müspet yönden tesirleri olacağına ina
nıyoruz. Devlet Demiryolları için en büyük ka
zanç membaı olan yük nakliyatında müessese
ce gösterilen çeşitli aksak hareketler keza iş sa
hiplerini güç durumlarda dahi kara nakliyatı
na doğru sevk etmektedir. Cazip hale getiril
mesi hususunda pek de masraf ihtiyarina lü
zum hissedilmeden müessesemin göstereceği has
sasiyetin bu durumu bir dereceye kadar iza
le edeceğine inanmaktayız. 

Sayın milletvekilleri, liman işletmeciliğin
de de bir türlü istikrarın sağlanamadığını, de
niz yolcu ve yük nakliyatının kendine has özel
liklerine göre bu müessesenin teçhiz olunmadı-
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ğını müşalhede etmekteyiz. İç ve dış limanlar 
arasında sefer yapan vasıtalarımızda, özel te
şebbüse muvazi olarak kolaylık gösterilmesi 
hususunda bu müesseseye seyyaliyet tanınma
sını öngörüyoruz. Memur ve müstahdemlerinin 
hizmetlerinin ehemmiyeti nisbetinde ücretlerin
de ayarlama yapılmasının da lüzumuna kaani 
bulunmaktayız, 

Devlet Demiryolları emrinde olan Eskişehir, 
Sivas, Ankara ve Adapazarı fabrikaları bu iş
letmenin âdeta belkemiğini teşkil etmektedir. 
Demiryollarının daha az bir zararla bilançosu
nu kapatabilmesi için bu fabrikaların kalkın
ma plânında öngörülen niteliklere biran evvel 
kavuşmasını sağlamak ve bilhassa bu fabrika
larda çalışan, başta işçiler olmak üzere tek
nisyen, mühendis ve yüksek mühendislerin si
yasi kanaatleri ne olursa olsun, bu kanaatler
den dolayı partizanea muamelelere mâruz bı-
rakılmıyarak yarınından emin bir şekilde hiz
mete devamları hususunda idareden göreceği
miz hassasiyet grupumuzu ancak memnun eder, 
bu hali aynı zamanda bu müesseselerin tam 
kapasite ile çalışmasına müessir bir faktör de 
addetmekteyiz. 

Sayın mirletvekillerd; Devlet Demiryolları
nın 1959 - 1963 yılları arasında bilanço, kâr ve 
zararları üzerinde grupumuz adına yaptığım 
bu kısa konuşmamızı özetlemek suretiyle aşa
ğıdaki sonuç ve temennileri ifade ederek mâ
ruzâtıma son vermek istiyorum. 

Devlet Demiryollarının her yıl zarar ettiği 
bir vakıadır. Bu hal müesseseyi denetliyen 
Yüksek Murakabe Heyeti üyelerinin detayla
ra kadar inerek yaptıkları inceleme neticesi, 
hazırladıkları raporlarla da sabit olmuştur. 
Bunu kısmen olsun giderebilmek için : 

1. Maliyet altı nakliyelerde 440 sayılı Ka
nunun koyduğu esaslara mutlaka uyulması, 

2. Yol bakım işlerine hız verilmesi, 
3. Cer vasıtalarının ıslahı, 
4. Taşıma hizmetlerini düzenliyecek ve 

özel teşebbüsün durumu göz önünde tutularak 
bir nakliye hizmetleri kanununun getirilmesi, 

5. Plânın öngördüğü dizel fabrikası ile di
ğer tesislerin kurulmasında titizlik gösterilmesi, 

6. Yolcu ve yük vagonlarının memleketi
mizin hususiyetlerine göre imaline hız verilmesi, 

7. Personel ve işçi üzerinde tesirlerini gös
terecek olan 440 sayılı Kanunun ışığı altında 
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(biran evvel mevzuatın yenilenmesi gibi sebep 
ve temennileri ifade ederken, Devletin teke
linde kalmasından çeşitli zaruretler karşısında 
ittifak halinde bulunduğumuz bu müessesenin 
zararlarını asgari hadde indirebilmek içün Ha
zinece karşılamaya mecbur olduğumuz borçla
rın itfasında hükümetler olarak gerekli has
sasiyeti ıgösteremed iğimizi ifade etmeden geçe
ni iyeceğim'izi arz eder, Yüce Meclise saygılar 
sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Misbah Ongan. 

Y. T. P. GRUPU ADINA MİSBAH ONGAN 
(Siirt) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; ferdî sermaye ve kudretin yetmediği ve
ya gidemediği yerlerde faaliyet vermek, kay
nak yaratıcı bir güç sahibi olarak ekonomik 
gelişmeyi sağlamak, amaç ve espir'isinden ha
reketle hayatiyet kazanan İktisadi Dovle't Te
şekkülleri; başarıda, teşebbüs inisiyatifini kul
lanabilme gayesine uygun olarak muhtariyeıte 
kavuşmuş ve dolayısiylc Yüce Meclisin deneti
mine tâbi tutuılmuşltur. İfa ct'tikleri hizmetin 
nev'i sebebiyle ayrı bir özellik ve önem taşı
yan Devlet Demiryolları gibi ülaş'tırmacı ku
rumların âmme hizmeti ifa ederken, ne ölçüde 
başarılı olduklarının, her yıl denetimle tesbiti 
gerekirken, görüldüğü üzere bilanço, rapor ve 
muamelâta ait doküman, çok büyük bir gecik
me ile huzurunuza ancak getirilebilmiştir. 

Devlet Demiryolları Kurumunun 1959 - 1963 
yılları bilanço, rapor* ve muamelelerine ait 
Y. T. P. Meclis Grupu adına görüşlerimizi açık
larken bu büyük gecikmenin nedenlerinin izaıh-
tsız kaldığını ve dolayısiyle memleket ekonomi
sinde husulle gelen rahnenin saklı bırakıldığını 
tcnkidlerimizin başlangıcı olarak kullanacağız. 

Devlet Demiryolları Kurumu devamlı zarar 
halindedir. Fakat bu zararların, hâsıl ettikleri 
ağır yüke rağmen, Devlet bütçesinden karşılan
maları teşekkülü gelişme ve (kâra g-eçme 'endi
şelerinden uzak, bir mirasyedi rahatlığına sevk • 
etmiştir. 

Âmme hizmeti ifa ettiği kanısında bulun
dukları için, hükümetler de, bu zarar geleneği
nin tabii olmaktan lmrtulamaimaktadırlar. Za
rarı tevlideden nedenlerin başında hatların sos
yal ve ekonomik amaçtan yoksun bulunmaları 
gelmektedir. Zira şebekenin ancak yüzde 4 ün- I 

de, 100 Km. lik sürat yapılabilmekte; cari hat
tın yüzde 35 ini yenilemek veya takviye etmek 
gerekmektedir. Bundan maada cer hizmetlerinin 
elektrifikasyon ile mıodcrnizc edilmeımıiş olma-
rı, başl libasın a bir zarar sdbelbildir. 

Emniyet unsurunun mevcudiyeti ve bu mev
cudiyetin sağladığı büyük avantaja rağmen, 
süratin vasati olarak saatte 31 Km. yi aşama
ması, teşekkülü karayollariyle rekabet edemez 
hale getirmiştir. Yolcu katarlarında sürat azlı
ğının saik olduğu rötarların bir başka etkileyi
ci ylmü de, Devlet itibarını zedeleyici mahiyet 
almasıdır. Trene 10 saat rötarla binen vatanda
şın yönetime karşı haklı alarak güveni azal
maktadır. 

1,5 milyon liralık nominal sermayesi 1962 
yılından beri tamamen ödenmiş bulunmasına 
rağmen her yıl zarar eden teşekkül; bir yan
dan öız kaynaklarını tüketmekte, öte yandan 
her yıl artan bir oranla yabancı kaynaklara fa
iz ödemektedir. Bu ise, bütün İktisadi Devlet 
Teşekküllerinde olduğu gibi, kaynak yaratma
ya engel olan sermaye Idfayctsizliğini tevlidet-
ımektc ve hinnetice öz kaynaklar miktarını, 
ödenmiş sermayenin dahi altına düşünmektedir 
Halbuki normal işletmecilikte verimli sonuçla
rın sağlanabilmesi için, sermaye unsuru evvelâ 
sabit kıymetler ve bağlı değerler manzumesini 
kapsar ve artan kısmı ile de döner sıermaye 
halinde hizmete amade bulunur. Devlet Demir
yolları 1959 ve 1963 yılları arasında1 

zararı artan 'bir devamlılık içinde bu 
yetenekten yoksun kalmıştır. Zararı önle
mek ıgayesiyle yöneticiden ıça/lışanına kadar 
geniş bir kadroyu kapsıyan teşekkülün bütün 
iyi niyet çabalarına rağmen matlubolan hizmeti 
veremeyişi ve iktisadi bir ünite olarak kaynak 
yaratma niteliğine ereımeyişinin bir sebebi de, 
kabarık personel kadrosuna rağmen yetenek ek
sikliğinin doğurduğu genel yetersizliktir. Bin-
netice bu keyfiyet, rasyonel bir iktisadi politi
kanın tatbikine engel olmaktadır. 

Bir başka engel de; fikirlerin ifade mükem
melliği ölçüsünde uygulanıması değil, alışıla
gelmiş usullerle tatbik edilmesi ve bunun doğur
duğu bürokratik mahzurdur. Ayrıca yönetici 
ve personel heyetlerinin bir manzume olarak 
değerlendirilememesi zarar hanesini etkiiiyen 
önemli bir başka faktördür. 
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Yöneticiye, mesuliyeti ölçüsünde ve fakalt 
politikacının etkisinden uzak, geniş yetki; per
sonele, insan gibi yaşama düzeyine kavuşma im
kânı hazırlıyaeak vasatın; 1959 - 1963 yıllan 
arasında sağlandığı iddia edilemez. Halbuki 
5 yılda, bir milyar 100 milyon lira zarar eden 
Devlet Demiryolları bünyesinde bu ve buna 
benzer bütün tedbirler manzumesinin vücudu
na şiddetle ihtiyacolduğu aşikârdır. 

'Topluma inikas eden neticeleri; yeteneği 
ihakikında şüpheler uyandıran teşekkülün, 1 mil
yarı aşan zararı, Devlet Bütçesinden karşılan
makta ve böylece bütçe transfer harcamaları-
nın gittikçe artan bir oranla büyümesine ve do-
dayısiyle iktisaden gelişmemiş bir ülke olan yur
dumuzda, yatırım imkânlarının ciddî şekilde 
daralmasına sebep teşkil etmektedir. 

100 lira kazanmak için 176 lira masraf ya
pan Devlet Demiryollarının gider artışlarını, 
tasarruf istikametinde kısıtbyan dengeli bir va
sata ihtiyacı olduğu ve buna kati zaruret bu
lunduğu inancındayız. 

Son alarak; refah devleti ilkesinde mevcut 
sosyal adaletin ve memleketin tem'el sıorunları-
ına yülksek oranda cevap verecek sınai ham
lenin gerçekleşme ümidi; bir milyarın üstünde 
zarar etmiş bulunan bu müesesenin kâra geçe
rek, yaratılacak yatırım kaynaklarında, kıs-
ımen imkân ve pay sahibi olmasiyle mümkün
dür kanısındayız. 

Saygılarımla. (Y. T. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın Sabahattin Hakkı Esat-
oğlu... Yok. 

Sayın Sadi Binay, buyurun. 
ŞADI BİNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar, Türk Devletinin servetini 
teşkil eden en kıymetli unsurlardan birisi de 
T. C. D. Demiryolları. Bu müesseseye iç ve dış 
kaynaklardan da milyarlarca yatırımlar yapıl
mıştır. Fakat TCDD Teşkilâtı 1959 - 1963 döne
minde de mühim miktarlarda zarar tevlidetmiş 
ve bilançoları zararlı kapanmıştır. Son kâr yılı 
1958 de 22 milyon lira ile kapanmıştır. Burada 
persıonel fazlalığı işçi fazlalığı, makinalarm es
kiliği, travers ihtiyacı, demiryolları raylarının 
eskimiş olması, daha doğrusu sistemin eskimiş 
olmsı gibi sebepler zikredilirse de en önemli fak
tör şüphesiz ki, karayollarının, kara nakliyatı

nın bütün dünyada olduğu gibi daha süratli, 
daha ucuz ve daha konforlu bir şekilde inkişaf 
etmesi rekabetinden doğmuştur. Fakat bütün 
dünyaya etki yapan bu faktör karşısında Batı -
Almanya, Holânda, hattâ Fransa ve İsviçre gibi 
memleektler derhal radikal tedbirlere gitmişler, 
para enjeksiyonu ile birlikte o devletlerin DD 
ciddî ve köklü tedbirler almak suretiyle bu teh
likeyi bertaraf edebilmişlerdir. 

Nakliyat vergisinin karayollarında ödenme
miş olması ve karayollarının bizzat Devlet tara
fından yapılması elbette ki, bu rekabette DD 
nın aleyhine neticeler vermiştir. Çünkü, bu sek
tör kendi yolunu kendisi yapmış, tamiratını ken
disi yapmış, dolayısiyle inşa ettiği, imal ettiği 
hat ve malzemelerle' taşıma rekabetine girmiş
tir. DD üzerinde senelerden beri gerek yerli 
eksperler gerekse ccneibi mütehassıslar, Devlet 
Plânlama Teşkilâtı bizzat Bakanlık ve müessese
nin kendisi ciddî eiütler yapmıştır ve bu aksa
maların, bu zararların nedenleri bugün için ar
tık tamaıniyle anlaşılır hale getirilmiştir. Bu 
elbette ki, bizim için büyük bir kazançtır. Has
talık teşhis edilmiş, tedavi çareleri belli olmuş
tur. Ancak bünyevi arızalarından da kurtarıl
ması için 1959 - 1963 devresinde plân hedefleri
ne, plân tavsiyelerine rağmen ciddî bir başarıya 
ulaşılmamış okluğu da bir gerçektir. Bu arada 
Devlet Demiryollarının o dönemde, meselâ yol
cuları için sadece tren garlarındaki gişeleri açık 
tutması, ve onların 9-2, 15,30 - 17 gibi veya daha 
fazla Devlet mesai saatlerine tâbi olması yolcu
ların bu teşekküle rağbetini azaltmıştır. Taa 
uzak mesafelerden gelecek, gardan bilet alacak, 
sıraya girecek. Ancak sadece kış mevsimlerinde 
yahut kara nakliyatının kapandığı devrelerde 
bir tehaıecüm gözükmüştür ki, bu da 'arızîdir. 
Esasen hepinizin malûmu olduğu üzere, Devlet 
Demiryolları yolcu nakliyatından ziyade eşya 
nakliyatında bir gelir sağlamaktadır. Artan 
masraflara mukabil, gelirler ters orantıda kü
çülmüştür. Eşya nakliyatında özel sektörün bul
duğu çareler, kolaylıklar, tedbirlerden hiçbirisi 
Devlet' Demiryollarında ciddî olarak uygulana
mamıştır. Meselâ muhterem arkadaşlar, yine bit' 
aşırı devletçilik zihniyeti; TCDD eşya mesajeri 
ambarlarında mesai aralıkları verildiğini görü
yoruz. Saat yarımda gidersiniz, vezne kapalıdır, 
teslimat memuru yahut da teslim alacak memur 
yerinde yoktur. Uzun bir mesafe katedersiniz. 
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Yani bâzı insanların zamanlarının boş olduğu I 
devrelerde ihtiyaçlarını gidermek mecburiyeti 
âdeta tamamen unutulmuştur. Bir esnaf düşü
nünüz, saat yarımda dükkânını kapatmıştır. 0 
arada bir eşya gönderecektir, çünkü kasasının 
veya dükkânın başından ayrılamamaktadır, fa
kat DD ambarına gittiği zaman kpalı bulmak
tadır. Bu, kanaatimce çok mühim bir husustur. I 

Sonra basit işler için büyük formaliteler, 
imza mükellefiyetleri elbette ki, müşteriyi kor
kutmuş, ürkütmüş ve özel teşebbüsün nakliyat 
ambarlarına sevk etmiş, onları süratle geliş
tirmiştir. Özel teşebbüs nakliyatı gelişmesin demi- I 
yoruz, fakat nüfusla birlikte ihtiyaç artmakta, 
hizmetler de çoğalmaktadır. Bunun münasip bir 
diliminin de Devlet Demiryollarına isabet etmesi 

• lâzımdı ve Devlet Demiryolları o dönemde zarar
larından pekâlâ, hiç olmazsa hafifletmek suretiy
le, mühim zararlardan kurtarılabilir idi. Bunun 
dışında eşya nakliyatı tarifelerinde meselâ fazla I 
miktarda eşyalar için bir indirim yapılmamış, 
yine bu nakliyat öze sektöre kaçmış veyahut da 
eşya yerinde kalmış, beklemiştir ve zaman zaman 
vagon tahsislerinde gecikmeler olmuştur. İdare
nin zararlarını tevlideden hususlardan bir tanesi 
de tarife altı taşıma mecburiyetleri olmuştur. Dev
let Demiryolları acaba bir âmme müessesesi mi
dir, yoksa bir işletme midir? Bunun hudutları 
esaslı şekilde ayrıntılariyle belirtilmemiş, tesbit 
edilmemiş ve onun için gerek taşıma politikası, 
gerek işletme politikasının tesbitinde müessese 
kararsız kalmıştır. Bundan sonraki dönemlerde 

bu meselenin üzerine daha ciddî bir şekilde eğili-
nerek çareler, tedbirler arandığını, kendi malze
mesini kendisi yapmada hattâ dış pazarlarda bâ
zı tesisleri için münakaşalara girmek şeklinde 
müspet adımlar atıldığını memnuniyetle görmek
teyiz. Sözlerimi bitirirken hepinize hürmetlerimi 
sunarım. * 

BAŞKAN — Millet Partisi firupu adına Sa
yın Hüseyin Balan. 

M. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN BALAN 
(Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinden Devlet Demir- I 
yollarının 1959 - 1963 senelerini kapsıyan dene
tim raporunun müzaekresi münasebetiyle Millet 
Partisi Meclis Grupunun görüşlerini ve temenni
lerini arz edeceğim. | 
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2,5 milyar nominal sermaye ile 60 bin kişinin 
görev aldığı Devlet Demiryollarının bugün için
de bulunduğu zor durumu değerlendirebilmek 
için nazarlarınızı geriye çevirmek icabediyor. 

Buharlı lokomotiflerin ieadiyle başlıyan de
miryolları, kapitülâsyonlar devrinde imtiyazlı 
şirketler tarafından Anadolu'da yapımına baş
lanmıştır. Kapitülâsyonların ilgası ile şirketler 
hisseleri Türk Devleti tarafından devralınan de
miryolları, (Devlet Demiryolları) olarak fiilen 
vücut bulmuş oluyordu. 

İstiklâl Savaşı sonrası müdafaa taktiğinde ye
gâne askerî ulaşım sistemi teşekkül ettiğinden ve 
Anadolu'da kervanların bıraktığı işlerden başka 
karayolları bulunmadığı devirlerde yük ve yolcu 
nakliyatında inkılâp yarattığından, demiryolları
nın Devletçe yönetimi ve inşaatının devam etti
rilmesi bellibaşlı Devlet hizmetlerinden biri ol
muştur. O kadar ki, Cumhuriyetin 10 ncu yıl 
marşında (Demir ağlarla ördük Anayurdu dört 
baştan) mısralariylc Cumhuriyet Hükümeti ve 
Türk milleti bu hareketin başarılarının sevinç 
ve öğiincüne varmıştır. 

İkinci Dünya Savaşında inkişaf eden motori
ze birlikler demiryollarının askerî önemini ikinci 
plâna itmiş, yine inkişaf eden motorlu İcara nakil 
vasıtaları karayollarının teknik standartlar için
de inkişafını zaruri kılmış, bu suretle askerî ve 
iktisadi önemi ikinci plâna düşen Devlet Demir
yolları ağır masraflarını çıkaramaz hale gelmiş
tir. 

Ayrıca, Anadolu'nun çok arızalı oluşu, De
miryollarında maliyeti artırmakta, cari hat üze
rindeki tulâııi meyiller lokomotiflerin naf'i cer 
kuvvetini düşürmekte, dar virajlar ise bandajla
rın çabuk aşınmasına sebebolmaktadır. Bu gibi 
teknik sebeplerden dolayı Anadolu'da demiryol 
işletmeciliği diğer memleketlere nisbetle çok pa
halı olmaktadır. 

Nihayet bilim ve teknikte vukua gelen inkişaf 
sonucu petrolün suya galebe çalmasına müncer 
olmuş, dizel lokomotifleri yanında buharlı loko
motifler iktisadi ve pratik ölçülerde itibarını kay
betmiş bulunmaktadır. 

Eski bir kuruluş olarak hayatiyetini devam 
ettirmek için bir hande yapmak mecburiyetinde 
kalan Devlet Demiryolları buhardan dizelizasyo-
na geçerken çok ağır iktisadi sorunlarla yüzyüzc 
gelmiştir, jşte bu tarihî, tabiî, teknik ve iktisadi 
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sebepler yüzünden Devlet Demiryolları seneden 
seneye artan büyük zararlarla blânçolarını kapa
mıştır. 

1959 da 55 milyon lira zarar 
1960 ta 167 » » >> 
1961 de 221,5 » » » 
1962 » 251,5 » » » 
1963 tc 234 » » » etmiştir. 

Beş yıllık toplam 929 milyon lira zarardan 
ibarettir. Şu anda Devlet Demiryolları günde 
.1 milyon lira zarar etmektedir. 

Bunun yanıbaşmda 1,130 milyar iç borçla
rı, 205 milyon dış borçları olmak üzere 1,335 mil
yar borçlanmıştır. Şu anda zararlariyle borçları
nın toplamı 2,5 milyarı aşmakta ve nominal ser
mayeyi de bitirmiş bulunmaktadır. 

Yolcu ve yük nakliyatından senede 600 mil
yon gayrisâfi gelir sağladığı halde, yalnız perso
nel ücreti olarak senede 600 milyon lira ödemek
te oluşu, Devlet Demiryollarının artık ipin ucu
nu kaçırdığına kesin bir delil teşkil etmektedir. 

800 Km. cari hat üzerinde, 16 500 yük va
gonu, 1 200 yolcu vagonu, 870 buharlı lokoma-
tif, 77 dizel' lokomotif, 3 elektrikli lokomotif, 
31 motorlu tren, 29 motorlu vagon ile yapılan 
nakliyatın devamını sağlamak için 'mevcut ba-
lâstin % 40 artırılması, beher kilometrede 
367 travers ilâvesi, 350 Km. hattın takviyesi, 
2 800 Km. hattın yenilenmesi, 3 000 makasın 
değiştirilmesi, senelik bakım ve tamiratın dı
şında her sene miattan 'düşen 150 Km. hattın 
yenilenmesi, cari 'hatlarda masraf istiyen üni
telerdir. 

Bütün bu ihtiyaçlara karşılık Beş Yıllık 
Plânda 906 milyon yatırım ön görülmüştür. 
Bu miktar, gerekli •hizmetlerin yapılmasına kâfi 
gelmediği halde, fiilî yatırım yıllık bölümlerin 
altında kalmıştır. 

Borçlu düşen ve z'ararlı çalışan D Demiryol
larının yol 'malzemesi v'ereıı fabrikalara yaptığı 
siparişler sıraya konmaz olmuştur. 

Lokomotiflerin durumuna gelince; % 65 i 
kömür buharlı, % 15 i Fueî-Oil buharlı % 15i 
dizel, % 5 i 'elektrikli lokomotiflerle görülen 
cer hizmetleri 440 sayılı Kanunun gerektirdiği 
kâr ve verimlilik hedeflerinden çok uzakta bu
lunmaktadır. Buharlı lokomotiflerin çoğu mi
attan düşmüştür. Eski lokomotifler yerine yeni 

I lokomotifler kullanılması halinde senede 500 000 
ton iyi cins kömür tasarruf edileceği raporda 
belirtilmiştir. Değeri 100 milyonun üstünde 
olan. bu tasarrufla 3 senede bir lokomotif 
fabrikası kurulabilecek ve bu kadar kömürle 
'bir Demir - Çelik Fabrikası çalışabilecektir. 

Bu hesaplar izahı çok güç bir lâkaydi içinde 
D. Demiryollarının milletin imkânlarını yiyip 
bitirdiği gerçeğini ortaya koymaktadır. D. 

I Demiryolları 440 sayılı Kanunun emrettiği kâr 
ve verimlilik hedeflerine yönelmediği takdirde 
kamu hizmeti gölgesinden çekip alınmalı ve 
tasfiye edilmelidir. 

D. Demiryollarının 'kâr ve verimlilik hedefle
rine yönelebilmeısi için lüzumlu -gördüğümüz 
tedbirler şunlardır: 

I 1. Rasyonel Ve verimli işletmeciliğin ilk 
şartı, cari gelişmelere ayak uydurup rekabet 
inisiyatifini elde tutmaktır. Bunun için dizel, 
elektrik ve otomasyon tatbikatını geliştirmeli, 
buharlı lokomatiflcri zamanla terketmeyi plân-
lamatıdır. 

2. 440 sayılı Kanunun âmir hükümlerine 
uygun olarak norm kadro mevzuatının yeni
lenmesi, İşletme Nizamnamesi ve personel üc
retleri mevzuatının yenilenmesi, görev yetki ve 
sorumluluk nizamnamelerinin yenilenmesi ya
pılmalıdır. 

3. Yük ve yolcu 'nakliyatı tek elden çıktı
ğına göre D. Demiryolları kapıdan kapıya yük 
nakli prensibini benimsemeli, yolcu naklinde ise 
rahatlık, ucuzluk sürat ve rötarsız nakliyatla 
karayollariyle rekabete girişmelidir. 

4. Denıiryolarmdan soğumuş bulunan müş
teriyi celbedici reklâm tedbirlerine başvurmalı
dır. 

I 5. Nakliyat Vergisinin karayolları nakliya
tında da tatbiki suretiyle karayolları 'nakliyatı 
ile eşit şartlar içinde rekabet imkânını elde et
melidir. 

6. D. Demiryollarında askerî olısun, sivil ol
sun, bedelsiz veya tenzilâtlı tarifeleri kaldırmalı 
nominal sermayenin % 10 nisbetinde kâr sağ
lama yollarını araştırmalıdır. 

D. Demiryolları bu neticeye ulaşamadığı tak
dirde kamu hizmeti olarak 60 bin kişinin1 ge
çimini sağlamaktan ibaret olan D. Demiryolları 
Genel Müdüründen hat bekçisine kadar bütün 

[ demiryol personelinin ortak olacağı bir özel' ku-
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rulıış haline getirilmeli (Kazan, ye) deyimine' 
uyarak her sene 300 milyon zarar ödemekten1 

Hazineyi kurtarmalı dır. 
Dinliyenlere teşekkür eder, saygılar suna

rım. (M. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın İsmet Anığı, buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA İSMET ANGI (Es
kişehir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri raporu üzerin
de yapılan müzakerelerde Devlet Demiryolları 
İşletmesi hakkında Adalet Partisi Grupunun 
'görüşlerini Yüksek Mecılise takdim etmeden ev
vel Yüksek Heyetinize saygılarımı sunarak 
sözlerime başlıyorum. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Alt Komisyo
nunda ele alman temenniler bakımından TCDD 
İşletmesinin durumunu incelemek ve ileri sürü
len fikirlere karşılık tahakkuk eden işlerle, ta
hakkuk edemiyen işleri şu şekilde özetlemekte 
mülâhaza etmekteyiz. 

1959 - 196-3 yılları arasında Yüksek Denet
leme Kurulu ve dolayısiyic Meclis Alt Komis
yonunun belli başlı temennilerini sıralamakta 
fayda vardır. 

Mevzuatın ıslahı, 
Fazla personel konusunun halli, 
Nakliyat hizmet kanunlarının biran evvel 

çıkarılması, 
Maliyet hesaplarının ıslahı, 
Tarifelerin yeniden düzenlenmesi ve ıslahı, 
Yol bakımına önem verilmesi ve varyant 

tashihleri yapılması, 
Cer yatırımlarının tahakkuku. 
Kapıdan kapıya nakliyat sisteminin ihdası, 
Yolcu trenlerinde ikinci ve üçüncü mevki 

katarlarına 'gidilmesi, 

Nominol sermayenin artırılması ve Hazine 
yardımlarının yeterli miktara yükseltilmesi, 

3487 sayılı Kanuna göre Bayındırlık Ba
kanlığınca 1938 yılından beri TCDD na noksan 
verilen toplamı 465 milyon liraya çıkan mal
zeme bedelinin ödenmesi gibi tedbirler ileri sü
rülmüştür. Bu kuruluşun 1963 ten bu yana 
olan faaliyetlerine göz attığımız takdirde, 
1959 - 19Ö3 yılları içinde ileri sürülen temen
nilerin büyük bir kısmı plânlı döneme girmekle 
kendiliğinden hal yolunu bulmuş olmaktadır. | 
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Mevzuat ıslahı olarak 440 sayılı Kanunun 
da ışığı altında TCDD ııin Düzenleme Komis
yonunca da tasvibcdilcn Teşkilât Kanunu, Ulaş
tırma Bakanlığına arz edilmiş olup, yakında 
Meclise sunulacaktır. Diğer taraftan, İktisadi 
Devlet Teşekkülleri Personel Kanunu hazırlık
ları olarak personel konulan ele alınmış bulun
maktadır. 

'657 sayılı Personel Kanunu ile 1 . 3 . 1960 
tarihinden itibaren Devlet memurlarına tanı
nan haklardan İktisadi Devlet Teşekkülleri per
soneli mahrum bırakılmıştır. Bir senelik kay
bın telâfisi mümkün değildir. Hiç olmazsa 
1 . 3 . 1967 tarihinden itibaren bu personelin 
de aynı haklardan istifadesini temin edecek. 
olan İktisadi Devlet Teşekkülleri ve özel ida
relerin de 657 saydı Kanuna paralel olarak 
personel kanunlarının biran evvel çıkan İması 
ınovcudolan eşitsizliği giderecektir. 

Yanlış bir anlam olara/k TCDD de personel 
fazlalığı her vesile ile ileri sürülmektedir. Bu 
husus Demiryollarında cari olan ölçülere vu
rulduğu takdirde, gerek üretim ünitesi, gerek
se beher demiryol kilometresi başına düşen aded 
olarak TODD de personel fazlalığı olmadığı 
rakamlarla ispadodilebilir. Bilfarz beher kilo
metre demiryolu başına, Almanya'da 75, Yu
goslavya'da .13, İspanya'da 9, TCDD da ise 7,5 
personel isabet etmektedir. Aslında TODD de 
personel fazlalığı mevcudolmayıp aksine Dev
let Demiryolları Hareket Servisinde aktif per
sonel buhranı mevcuttur. Bu servisle çalışan 
personel yenilenemediği için çok yakın zamanda 
personel noksanlığından hizmetin aksıyacağı 
aşikârdır. Size bir misâl vererek durumu tesbit 
etmek isterim. M'cselâ Ankara Garında 22 Gar-
şefi vardır. Garşefi seviyesine gelmiş olan me
murların aktif* personel hizmeti olan hareket 
servisinde çalıştırılması mümkün görülmemek
tedir. Bu 22 garşefine mukabil 12 hareket me
muru bulunmaktadır. Bunların da pek çoğu 
izinli ve 'hastalık sebdbiyle çalışmamaktadır. 
Bugün büyük garların hareket servisinde ak
tif personel sıkıntısı görülmektedir. Bu durum 
karşısında DD. nm her türlü tedbirlerini dü
şünen yeni yöneticilerine 'başta sayın Bakanına 
bu aktif personel yetiştirilmesi meselesinde -
meslek okullarının açılması hususunu ele al
malarını talehediyoruz. 
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Alt Komisyon raporunda da taf silen üzerin
de durulduğu üzere, Taşıma Kanununun biran 
evvel çıkması, kuruluşu, haksız rekabetlerden 
kurtaracaktır. 

Maliyet hesapları konusu, TCDD da yıllar
dır üzerinde durulan ve halledilmesi gereken 
bir husus olarak gözükmektedir. Kuruluş AİD'-
den elektronik m akmaları almayı, bir kısım 
personeli maliyet konusunda yabancı memle
ketlerde staj -görmek üzere göndermeyi ilk 
adım olarak plânlamış bulunmaktadır. 

Temennimiz, bu çalışmaların biran evvel ik-
maliyle maliyet konusunun esnasında halledil
mesidir. 

440 sayılı Kanun ışığı altında TCDD tari
feleri yeniden ele alınmış olup, günün şartla
rına göre gerekli birçok değiştirmeler yapıl
mış ve yapılmaktadır. Bilfarz sektörlere göre 
seyyal tarife tatbiki imkânı sağlandığı gibi, 
İktisadi Devlet Teşekkülleriyle taşımada an
laşmalı mukaveleler de yapılmaktadır. Bunlar
dan biıJkae misâl verilebilir. Karabük'ten An
kara'ya taşman mamul demir naklinin yalnız 
demiryollarmca yapılacağına dair bir mukave
le imza edilmiş, ayrıca yeni yöneticilerin ikti
sadi görüşüne uygun olarak nakliye ihaleleri
ne TCDD ııın da iştiraki hususunda çalışmala
ra 'başlatılmıştı r. 

Yol bakımı, beş yıllık plân dâhilinde ele 
alınmış olup, Afyon - Akşehir pozu büyük mik
yasta tamamlanmış, 1906 yılında da Haydarpa
şa - Ankara yolunun 111 kilometrelik kısmı 
yenilenmiştir. 

Bu yıl Irmak - Zonguldak kısmının ele alı
nacağı iş programının tetkikinden anlaşılmış
tır. 

Şebekedeki tünel, köprü, tahkimat işleri, 
1963 yılından beri bir plân dâhilinde ele alın
makta olup, modern demiryolculukta cari olan 
ıuekanizasyonu da tahakkuk ettirme yolunda 
büyük gayretler görülmektedir. 

A'ol şebekesinin ıslahı ile bütün kesimlerde 
dingil basınçlarının aynı olması ve süratin ar
tırılması imkân dâhiline girecektir. 

Varyant tashihi, kuruluşun en önemli ko
nularından biri olup, her sene tenkid edilmekte
dir. Plân dâhilinde bu iş geniş çapta ele alın
mıştır. Kaim - Yunusemrc - Polatlı ile Lü
leburgaz - Çerkezköy arası varyantlarını bu 
meyanda zikretmek mümkündür. 

Cer vasıtalarında yapılan en önemli hamle, 
şebekede yer yer dizilizasyona ve elcktifikas-
yona geçilmiş olmasıdır. AİD kredisinden alı
nan 40 modern dizel lokomatifi ile Ankara -
Haydarpaşa arasındaki buharlı servis kaldırıl
mış, yerine dizelli servis ikâme edilmiştir. 

Plân dâhilinde, Haydarpaşa - Ankara - Ada
pazarı arasındaki elektrikli cer sistemi üzerin
de çalışılmakta olup, Gebze - Haydarpaşa kesi
minin 1967 sonunda servise açılması ümidedil-
m ektedir. 

BAŞKAN — Sayın İsmet Angı, benim şimdi 
zatıâlinize hatırlatmamda belki bir fayda yok, 
çünkü hazırlamıışsınız konuşmanızı. Yalnız bu 
söylediklerilniz Devle't Demiryollarının istikba
le ımuzaf ıçalımalariyle ilgili. Bizim ımıüzakere 
konumuz ise 1959 - 1963 yıllarına ait hesap
lardan dolayı ibra edilip edilmeımeisidir. Bu 
hususu hatırlatıyorum, mümkün olunsa, yani 
yazılı konuşma dışında lütfedin de sadede ge
lelim. 

A.P. GRUPU ADINA İSMET ANGI (Devam
la) — Sayın Başkan, 1963 yılında plânlı devrede 
yapılan çalışmaların kısaca 'burada izahıdır. 

BAŞKAN — Peki efendim, siz sadet daire
sinde görüyorsanız mesele yok. 

A. P. GRUPU ADINA İSMET ANGI (De
vamla) — Yük ve yolcu vagonlarının 
seri halde imaline başlanılmıştır. Plân 
ilk dört yılında, Adapazarı fabrikalarında ban
liyö ve analhat vagonu olarak 53 aded yolcu 
vagonu imal edilmiştir. Bu vagonların Doğu 
trenlerine tahsisi önplânda görülmektedir. 

Dört yıllık plân döneminde imal edilen yük 
vagonu sayısı ise 904 dür. Bu imalâtın son sene
lere isabet ettiği de gözden kaemaımalktadır. 

Dizel lokomatifi imalâtı olarak Eıskişeihir 
Demiryol fabrikalarının tovsiatı ele alınmış, bir 
taraftan fabrika lokomatif imal edecek şekilde 
tevsi edilirken diğer taraftan da 20 aded dizel 
manevra loko'mıotifinin imaline başlanmıştır. 

Kapudan kapıya nakliyat, İkinci Beş Yıllık 
Plâna konulan bir proje olmaktadır. 

Y'Oİcu trenlerindeki üçüncü mevki vagonla
rın bütün kaııapeleri minderli şekle çevrilmiş
tir. 

Temennileri bu şekilde özetledikten sonra 
kuruluşun genel durumuna da kısaca tema« 
etmek isterim. 
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Sayın milletvekilleri, yüksek malûmunuz 
olduğu üzere, TCDD 1953 yılında 6185 sayılı 
Kanunla İktisadi Devlet Teşekkülleri arasına 
girerken, 2 milyar 50 milyon liralık bir sabit 
tesis ive vasıta ile '34 milyon lirası çürük alacak 
mahiyetinde olan 197 milyon liralık bir müte-
'davi'l kıymet ve 65 milyon lirası kısa, 120 mil
yon 'lirası uzun vadeli olimak üzere 186 milyon 
liralık bir ıb'orç ile pek çoğu iktisadi ve teknik 
ömürlerini doldurmuş ve tamamen yıpranmış 
vasıtaları devralmıştır. 

Ekserisi taibiî ömürlerini dolduran bu tesis 
ve vasıtalar için bir yenileme fonu da devredil
memiş olduğundan, İşletme bu yıpranmış vası
taların yenilenmesi için muazzam bir finans
man problemiyle karşı karşıya 'bırakılmıştır. 

TCDD nin bozuk malî durumu, uzun sene
ler Sarfında teşekkül üzerinde tatbik edilmiş 
'olan malî politikasının bir neticesidir. İntikal 
•devrini takibcden yıllardan itibaren TODD bi-
ilânçoisunu 1954 yılımda 18, 1955 te 43 ve 1958 
yılında 23 milyon lira kâr etmiş olup, diğer yıl
larda zararla kapatmış bulunmaktadır. Bu za
rarlar gittikçe artmış 1963 yılında 354 milyon, 
1964 te 390 milyona çıkmıştır. Fakat, 1963 - 1966 
yıllarında toplu sözleşmelerin verdiği yükleme
lere rağmen zararlar inmiş, 255 - 261 milyona 
inmiştir. Bunu anlatmaktaki maksat TCDD la
mım yeni idarecilerinin aldıkları birtakım ted
birleri neticesinde zararı gittikçe azalmakta 
ve pek yakın bir zamanda bu zararı başa bas 
ihale getirip hattâ kâr vaziyetine geçeceği de 
'düşünülmektedir. Buna ümitle kaani olduğu
muzu söylemek isteriz. 

440 sayılı Kanun Kamu İktisadi Teşekkül
le rinin, bu ıneyanda demiryollarının otonom 
bir müeisKese olarak kârlılık ve verimlilik, 
iktisadili'k prensipleri içerisinde çalışmaları 
esasını kabul etmiş ve Hükümetçe verilecek 
görevler dolayısiyle meydana gelecek zararların 
Hazinece karşılanmasını hüküm altına almışsa da, 
bunun tesiri ancak son senelerde görülecektir. 
Müessesenin reorganizasyonu tahakkuk ettirildik
ten sonra istenilen ga.yeyc ulaşılmış olacak ve 
kâra geçme durumu da görülecektir. 

Diğer taraftan TCDD nın karşısında karayol
larının bilinen rekabeti de vardır. Karayolları 
rekabetinin normal teessüsü ancak başlangıçta 
şartların eşidolmasma bağlıdır. Bu ise Genel 

Ulaştırma Kanununun çıkarılarak yürürlüğe ko-
nulmasiyle mümkün olacaktır. TCDD ile Kara
yolları nakliyatında rekabetin gayrimüsait şart
larla devam etmesi, Karayolları politikası niza
mının kurulmamış olması gibi sebepler dolayısiyle 
demiryol nakliyatının önemli bir kısmı karayol
larına kaymaktadır. Karayolları, aynı zamanda 
nakliyat esasına dayanmıyan serbest tarife, mem
leket ekonomisine zararlı olabilecek düşük fiyat
larla çalışmaktadır. Buna mukabil demiryolları
na yolun bakım ve muhafazası için yılda vasati 
100 milyon lira, nakliye ve diğer vergiler olarak 
yılda ortalama 70 milyon ve yatırımların tahak
kuku için Devlet Yatırım Bankasından yaptığı 
ikrazlardan dolayı ödediği ortalama 60 milyon 
lira ile cem'an 230 milyon lirayı bulan diğer kara 
nakliye kollarında bulunmıyan zaruri masraflar 
yükletilmiş bu suretle zararın husule gelmesinde 
mühim bir faktör olmuştur. 

Diğer taraftan 3487 sayılı Kanun gereğince 
Bayındırlık Bakanlığınca inşa edilen yolların işle
tilmesi için lüzumlu lokomotif ve vagonlar veril
mesi gerekirken vasıtalar verilmediğinden bun
ların işletme tarafından alınması mecburiyeti 
karşısında giderleri artmaktadır. Netice, bilan
çoya menfi olarak tesir etmektedir. 

Yukarıda durumunu kısaca arz a çalıştığımız 
Devlet Demiryollarının zarardan kurtarılabil
mesi için demiryol kalkınma plânının tahakkuku 
uzun senelere ve büyük yatırımlara vabeste bu
lunmaktadır. 

Bunun yanında, Devlet Demiryolları İşletmesi 
mensuplarının çilekeş, azimli ve vatanperver gay
retleri ile yöneticelerinin rasyonel ve aktif şevki 
idareleri neticesinde zararın asgari halde ineceği
ne ve hattâ az da olsa kâra geçebileceğine kaani 
ve ümitli olduğumu arz eder, Yüce Heyetinizi 
saygı ile selâmlarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Enver Turgut?.. Yok. 
Sayın Muslihittin Gürer. 
MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; Devlet 
Demiryollarının 1959 ve 1963 yılları arasında 
denetimine ait Yüksek Murakabe Heyeti tarafın
dan tanzim edilmiş olan rapor ve ilgili komisyo
nun rnütalâalariyle beraber Yüksek Meclisimizde 
468 sayılı Kanuna göre yapılan müzakeresinde 
kısa kısa Yüksek Heyetinize görüşlerimi arz et
mek istiyorum. 
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Muhterem arkadaşlarım; bu devre arasında 
raporu tetkik ettiğimiz zaman Devlet Demiryolla
rının her gün bir milyon lira ziyan eden bir mü
essese olarak karşımızda bulunduğunu görmekte
yiz. Demek ki, daha sabahın ilk saatinde bir 
tren düdüğü ile beraber bir milyon Türk lirası 
ziyan eden bu müesseseyi nasıl İktisadi Devlet 
Teşekkülü olarak rasyonel, verimli ve kârlı bir 
hale getiririz prensipleri üzerinde durmamız ik
tiza etmektedir. Bugün şu hususu arz etmek is
tiyorum ki, bu ziyanın başlıca sebepleri doğru
dan doğruya Devlet Demiryollarında tatbik edi
len personel rejimi ile özel sektörle olan rekabet, 
yol durumları ve tarifelerdir, bunlar üzerinde 
düşünmek ve ona göre ayarlamakta büyük fay
dalar vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; Devlet Demiryolla
rında, müzakeresini yapmış olduğumuz yıllar 
arasında büyük bir personel şişkinliğini görmek
teyiz. Müesseseye büyük malî külfet yüklemek
te olan bu personel şişkinliğinde zamanında işe 
adam değil, adama göre iş zihniyetinden hareket 
etmek suretiyle, birtakım kayırmaların, birta
kım siyasi baskıların rol oynadığı bir gerçektir. 
Bu durum karşısında ilk 'evvelâ Devlet Demir
yollarındaki bu personeli ehliyetli, kabiliyetli 
ve kâfi derecede ihtisas görmüş elemanlardan te
şekkül ettirdikten sonra, personel şişkinliğini 
önlemek ve haklı olarak fedakâr bir şekilde ça
lışan, bizzat lokomotifin başında bulunan, loko-
motifeisine keza bizzat kömürü ile lokomotifi 
harekete getiren ve âdeta rengini kaybetmiş 
olan işçisine hakiki parayı, hakiki ücreti vermek 
suretiyle randımanı artırmakta büyük faydalar 
görmekteyim. Çünkü muhterem arkadaşlarım, 
personel tetkik edildiği zaman, hakiki miktarda 
iş gören işçi ile Devlet Dairesi olarak Devlet 
Demiryolları merkezî teşkilâtında iş gören per
sonel hemen hemen birbirine yaklaşık vaziyette 
bulunmaktadır. Haddizatında esas rantı getire
cek ve hakikaten kârlılık ve verimlilik prensi-
Bibini tahakkuk ettirecek bizatihi iş yapan per
sonel çok az ücret almakta, dolayısiyle çalışması 
da müsmir olmamaktadır. işte bu personel reji
mini ayarlarken her şeyden evvel hakiki iş gö
ren personele tatmin edici ücret verilmesinin ve 
bu ücret karşılığında iş beklemenin büyük fay
da sağlıyacağı muhakkaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün yol durum
larını nazarı itibara alarak tetkik edecek olur-

I sak görürüz ki, en iyi işler vaziyette Ankara -
I istanbul arası mütalâa edilebilir. Ama Anado

lu'nun büyük bir yol sıkıntısı olduğu ve haklı 
I olarak bu kadar büyük bir idarenin büyük müş-
I külât içinde bulunduğu da bir gerçektir. Zama

nında bu buharlı lokomotiflerin dizele çevrilme
sinin verilmiş olan kararlarını bugün iyi bir şek
le gelmiş olarak görmekle büyük bahtiyarlık 
duymakta olduğumu ve bu müessesenin başında 
bulunan değerli arkadaşlarımıza hakikaten yeni 
hir hamle yapmak durumunda oldukları için, 
zamanı gelmişken huzurunuzda teşekkür etmeyi 

I borç bilirim. 

Muhterem arkadaşlarım; tarifeler gerçekle
re uygun bir-şekilde tanzim edilmelidir. Bu ta
rifeleri tanzim edecek olan heyetler hakikaten 
iktisattan anlar, ehil kimseler olmalı ve bu işi 

I sümmettedarik, durumun inkişafına göre değil, 
karayollarındaki inkişafı nazarı itibara almak 
suretiyle, mevcut özel sektörle rekabet etmenin 
havasını ela katmak suretiyle ayarlamalıdır. 
Devlet Demiryolları işletmesi aynı zamanda bir 
iktisadi işletmedir, iktisadi formasyonu olmaz. 
Buradaki değerli elemanların, personel rejimi 

I yönünden ihtisas için ve bahusus demiryolları 
I rejimi bize çok benziyen Almanya'ya gönderil

mek suretiyle hakikaten ehil elemanların yetiş
tirilmesini sağlamak bakımından ihtisasa gide
cek olan kimseleri göndermekten kaçınmamak 
lâzımdır. Çünkü her ihtisas erbabı döndükten 
sonra muhakkak ki, bu idareyi daha iyi bir du
ruma getirip, müzakeresini yaptığımız zamanda 

I olduğu gibi, her gün bir milyon lira zarar ede;1 

durumdan kurtarır. Hiç olmazsa başbaşa veya
hut da kâr eder duruma getirmesi bizim için bü
yük bahtiyarlık olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım onun için, buraya 
kadar söylemiş olduğum personel rejimi hak
kında palyatif tedbirleri bırakmak iktiza eder. 
Her şeyden evvel radikal tedbirlere Devlet De
miryollarının şiddetle ihtiyacı vardır. Eğer 
bu radikal tedbirleri almayıp da iktidarların 
havasına göre, siyasi baskılara göre, yahut da 
zamanı idareye göre birtakım tedbirleri geçici 
olarak alırsak Devlet Demiryollarında esaslı 

I bir reform yapamıyacağımız bir gerçek olur. 
Ama şimdi müessesenin başında bulunan değerli 
arkadaşım bu radikal tedbirleri yapacak kıratta 

I arkadaşımızdır. 
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Muhterem arkadaşlarım, bir de, Devlet De
miryollarında imalât yapan ve bugün hakika
ten, her ne kadar murakabesini yaptığımız 
1959 - 1963 arasında daha tam bir randımana 
çıkamamışsa da, bugün ümitle baktığımız Ada
pazarı Vagon Fabrikasını daha çok tevsi etmek 
suretiyle günün şartlarına uygun ve Avrupa 
piyasalarında rekabet yapabilecek duruma getir
mek, ki başlamıştır, hakikaten teşekkür ederiz; 
bu hususta ne kadar yatırım yapılsa bu mil
yarlık yatırımların yapıldığı Devlet Demiryol
larında bu şekilde istihsal faaliyetlerine ya
tırımın büyük faydalar sağlıyacağı bir ger
çek olduğu tabiîdir; onun için Adapazarı Va
gon Fabrikasına o günkünden daha çok kıy
met verildiğini görmekle ve daha çok kıymet ve
rileceğini ümidetmekle sözlerime nihayet verir
ken Yüksek Heyetinizi hürmetlerimle selâmla
rım. 

BAŞKAN — Sayın Abbas Oetin, yok. 
Savın Arif Hikmet Güncr, yok. 
Sayın Reşit Ülker, yok. 
Savın Türkân Seçkin, yok. 
Savın Sabahattin Savacı. 
Buyurunuz. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlarını; Devlet Demiryolları 
bir yönü ile iktisadi bir kuruluş, öbür yönüyle 
de bir âmme hizmeti gören bir kuruluştur. Bu 
itibarla. Devlet Demiryollarının geçmişteki 
hesaplarını ve neticelerini tetkik ederken, Dev
let Demiryollarının bu iki yönünü de gözden 
uzak bulundurmamak gereklidir. 

Devlet Demiryolları, Devletimiz tarafından 
her zaman üzerinde- önemle eğilimmiş ve Devlet 
Demiryollarının aksı yan hizmetlerinin düzel
tilmesi için gerekli tedbirler zaman zaman 
alınmak istenmiş ve dünyanın en iyi uzmanları 
getirilmiş ve bu işletmenin çalışması tetkik etti
rilmiştir. Bu, hesaplarını tetkik ettiğimiz dev
rede Devlet Demiryollarının durumu iyi değil
dir. Devlet Demiryollarının bu devre içerisin
de raporlara akseden durumu itibariyle fina
li atları ile bir defa iki milyar civarında seyre
den devamlı bir borçluluk durumu dikkati çek
mektedir. Ondan sonra Devlet Demiryolları. 
devamlı surette Devlet tarafından vergi borçla
rından ötürü takibcdilmcktedir. Yine Devlet 
Demiryollarının muhteif kuruluşlardan epeyce 

i bir yekûna varan alacakları görülmektedir. Dev
let Demiryollarının hesapları devamlı surette 
demiryolları aleyhine azalmakta, zarar artmakta
dır ve bu zararlar, bazan 400 milyonu, hattâ 

I son günlerde 800 milyonu da geçmiş görünmek
tedir. Bir defa 1958 yılında DD lan 22 milyon 

I kâr etmiş görülmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu durumun se
bepleri de yine ctüdedilmiş, bu sebepler muh
telif esaslı noktalara bağlanmıştır. Bunlar; 
DD larmda seyreden ve feci olarak vasıflandırı
lan durumu başta maliyet masraflarının yük
sekliğine bağlanmıştır. İşçi ücretlerinin miktar 
itibariyle ağırlığı, demiryolu işgalinin fazla olu-

I şu yani, süratin azlığı, buharlı lokomotif mik
tarının hizmetin en büyük kısmını taşımış ol
maları, maliyet masraflarının unsurları olarak 

I gösterilmektedir, teknik bakımdan da yetersiz 
olarak addedilmektedir. Devlet Demiryolları bu 
hususu ıslah için bâzı yatırımları plânlı devre 

I itibariyle derpiş etmiş bulunmaktadır. Bu 
yatırımların bir kısmı hesaplarını tetkik etti-

I ğimiz devreye tesadüf etmektedir. Ve bnnla-
I rm bir kısmı alınmış fakat henüz yeterli su-
I rette gerçekleştirilmediği yine raporda belir-
I ti)m ektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet Demirvol-
I lan için bahis mevzuu olan bu tedbirler eğer 
I daha geciktirilirse Devlet Demirvollarının akı-
I beti gerçekten de feci olur ve Türkive ulastır-
I masının belkemiğini teşkil eden bu şebeke yıkı-
I lıı*. Bazan denilmektedir ki; bütün dünvada 
I Devlet Demiryolları zaten zarar etmektedir, bi-
I uaenalevh bizim Devlet Demiryolları da zararlı 
I çalışmakta, devam edecektir, bu hal normaldir. 

I Muhterem arkadaşlar, bu bir kısım denıir-
I yolları için belki mümkündür ama son za-
[ 'ilanlarda bâzı memleketler ciddî tedbirler al-
j mışlardır ve hu ciddî tedbirler sayesinde, 
I ki, biz de bu yoklayız, bu tedbirler inşallah 
I zamanla gerçekleştirildiği takdirde, bu cl<Mî 
I tedbirleri alan devletler arasında D. Denvir-
I yollarımızı da kısa zamanda ıslah etmiş ve 
I epeyce bir nisbetle zararlarını telâfi etmiş gö-
I receğiz kanaatini taşımaktayım. Meselâ, son 
I ılınan tedbirlerle ileri Batı memleketleri ba-
I husus Almanya, Fransa, İsviçre, Molanda gibi 
I nemleketler demiryollarını kârlı duruma ge-
I çirmiş bulunmaktadırlar. 
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Devlet Demiryollarımızın bir eksikliği de ; I 
kuvvetli bir teşkilâttan mahrum olmasıdır. 
Bir taraftan kuvvetli bir teşkilâttan mahrum 
-oluşu, öbür taraftan da haddinden fazla in
san istihdam etmiş olması, yukarıda da arz 
-ettiğim gibi, maliyet; yani, girdi hesapların
da Devlet Demiryolları aleyhine devamlı surette 
tesir etmeye devam etmektedir. 

Devlet Demiryollarının yine bu devre içeri
sinde raporlara akseden bir hususiyeti de, kıy
metli elemanlarının azalmış olmasıdır. Bu da iyi
ye bir alâmet değildir, iyi ve kuvvetli bir ida
renin, daima kâı etmesini istediğimiz bir 
idarenin içerisinden tecrübeli ve kıymetli ele
manlarının gitmesi değil, bunların kalması I 
için, onların muhafazası için tedbirler alın
ması lâzım olduğu kanaatini taşımaktayım. I 

Devlet Demiryollarının mahrum olduğu bir 
lıusus da; bir defa kısa zamanda bir rasyona-
lizasyona kavuşturulmamasıdır ki, el'an bun
dan mahrumdur. Diğer bir hususiyeti de ye
teri malî imkâna sahibolmaması bu 
devre içinde yine Devlet Demiryolları aley
hine tesir eden unsurlardan biri olarak gö
rülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Devlet Demiryolla- I 
rmın bu durumu ıslah için gerek Devlet bakı
mından gerek Devlet Demiryollarının teşkilât 
olarak kendisi bakımından öngörülen bâzı ted
birlerin zikredilmesi lâzımgelir. I 

Bunların başında Devlet Demiryolları 
personelinin ücretlerinin; maaşlarının artırıl
ması sırasında hiçbir surette Devlet Demir
yollarının, kârlılılk esasına bağlı olmadan 
artırılmış olması keyfiyetidir. Bunları Devletin 
sosyal endişeleriyle diğer maaş ve ücret bare
mine uydurulurken bu hususu bütçesinden tak
viye etmesi ilk akla gelmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, karayolu ve demir
yolu rekabeti hususunda da bir kontrol ve 
ciddî etüt gerekmektedir. 

Tarifelerin mevcut şartlara göre değiş
mesine, bendeniz de, arkadaşlarım gibi işti
rak etmekteyim. Buna ilâveten personelin eği
timi teşkilât bünyesindeki değişiklikler, per
sonel dağıtımının rasyonel yapılması ve perso
nel fazlasının eğer mümkünse dışarıda ihti-

, yacı olan İspanya gibi, İtalya gibi memle- | 
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ketlerde çalışma imkânlarının sağlanması; bu 
arada düşünülen tedbirlerden birkaçıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet Demiryolla -
rınm evvelemirde bu yukarıda bahsettiğim de
vam eden borçlarının, iki milyon civarında 
devam eden borçlarının, devletçe iptali, yeni 
sermaye takviyesi, Devlet Demiryollarının ver
gilerinin gözden geçirilmesi, dizelizasyonun ve 
elektrififkasyonunun zaman geçirilmeden tat
biki ve bunları sağlıyacak fabrikaların bir an 
evvel kapasitelerinin düşünülerek, ,iyi hesapla
narak kurulması, yük ve yolcu tarifelerinin yine 
memleket gerçeklerine göre demir yolu lehine 
rekabet imkânı sağlıyacak tarzda düzenlen
mesi, süratinin artırılması, demir yolu süratinin 
artırılması, maliyetinin çok altında devletçe 
verilen emirlerle yapılan taşımaların devlet 
tarafından sübvansiyone edilmesi hatıra gelen 
tedbirlerdendir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Faik Kırbaşlı. 

Buyurun efendim. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlar; Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryolları bugüne kadar 
iktisadilik vasfı bir tarafa, bir âmme hizmeti gö
ren müessese olarak yaşayıp gitmektedir. Dünya
da mevcut diğer işletmelerle mukayese edildiği 
takdirde; fiyat bakımından, emniyet bakımından, 
sürat bakımından, konfor bakımından ne kadar 
gerilerde olduğumuz meydandadır. Bir hat ya
parsınız, hat yaşlanır, bunu değiştirmek imkânı
nı bulamazsınız. Efendim, modernize etmeye kal
karsınız, sürat yapmak istersiniz, getirdiğiniz lo
komotifler bu hatların üzerinde çalışamaz. Yani 
genel mânada büyük bir teknik revizyon TCDD 
ında bugüne kadar yapılan ihmaller yüzünden 
hemen hemen imkânsız hale gelmiş gibidir. Bir 
defa evvelâ büyük bir zihniyet değişikliğini 
TCDD rua getirmek mecburiyetindeyiz. Esasen 
Türkiye'nin kaderi iktisadi Devlet Teşekkülle
rinde Devlet kelimesinin mevcudolduğu her yer
de kendisini imletmenin bir elemanı olarak değil 
de Devletin bir memuru olarak zannetmesi ve işe 
bu yönden sarılmasıdır. Bu zihniyet bilhassa Dev
let Demiryollarında esaslı surette kökleşmiş ve 
küflenmiştir. Kendisini Devlet memuru addeder; 
bu suretle de Devlet Demiryolları zarar etmiş, 
tren rötar yapmış, adamın malı değiştirilmiş am-
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îbarlarda, bunların hiçbir kıymeti yoktur. Gerçi 
idare yönünden ve saire yönünden gerekli tet-
ikikat yapılmaktadır, ama bugünün dünyasının 
mevcut işletmeleriyle mukayese ettiğimiz takdir
de Devlet Demiryollarının gerek zihniyet bakı
mından, gerek idare bakımından, gerekse teknik 
haklımdan büyük bir revizyona ihtiyacı olduğu 
muhakkaktır. Evvelâ Devlet Demiryolları modern 
bir teşkilâta sahibolmalıdır. Bilhassa personelin 
yaş bakımından tetkiki Devlet Demiryollarında 
gayet nazik ve ehemmiyetli bir meseledir. 60 ya
şındaki adamın gardöfren olarak kullanılması 
dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. Zaten bu 
adamdan da hiçbir şey bekliyemezsiniz. Esasen 
vazife görmesine de maddeten imkân yoktur. Bir 
işletmede rantabiliteyi düşünürken o işletmenin 
içerisinde kendisini vermiş adamları yalnız bilgi 
yönünden değil, fizikî kabiliyetleri yönünden de 
düşünmek mecburiyetindeyiz. Evvelâ personele 
bir iktisadi zihniyet getirilmelidir. Bunun en ba
şında Devlet olmasına rağmen, bunun iktisadi bir 
işletme olduğu, büyük bir şirket olduğu, rekabet
le karşı karşıya bulunduğu, personele anlatılma
lıdır ve bu yönden TCDD murakabeye, teftişe 
tabi tutulmalıdır. TCDD ında bakarsınız beş, al
tı kademeli teftişler vardır. Bölge teftişleri, hat 
teftişleri v. s., v. s.. Kullanılan personel istih
dam şekillerine uygun değildir. Meselâ bir dok
tor istihdam eder bölge itibariyle; halbuki orada, 
meselâ Burdur'dan misal vereyim, yerli bir dok
tor bulup 150 liraya çalıştırmak mümkünken, 
bâzı işletmelerde olduğu gibi, 2 500 liraya dok-
ftor istihdam eder. Bu doktor Eğridir'e gider. 
Burdur'a gelir, İsparta'ya gider. Harcırah alır 
bilmem ne yapar, bu suretle pahalı bir istihdama 
gidilmektedir, öyle hatlarımız vardır ki, yolcu 
adedinden fazla içinde memur görürsünüz. 
Üstelik büyük bir vazife yapıyormuş gibi 50 
defa bilet kontrolü yapılır ve ben bunu bir 
Fransız turistinden duydum, Antalya'ya giden 
bir Fransız turistinden duydum, bilet kontro-
lundan bıktım, dedi. Arkadaşlar bir de diyo
rum ki, modern işletme olacak, şu olacak, bu 
olacak, müşteri celbedilecek vesaire.. Efendim, 
Karayolarında yollar düzenlidir, kapıdan kapı
ya mal nakliyatı yapılmaktadır, konforlu oto
büsler işlemektedir bununla rekabet edeceksi
niz, denmiştir. Fakat nasıl edersiniz bu zihni
yetle? Devlet Demiryolları marşandiz işletir; 
aldığım rakamlara göre Türkiye'de 36 milyar 

tona yaklaşan bir mal sirkülasyonu olmuştur.. 
Bunun ancak dört - beş milyarı Devlet Demir
yollarına isabet etmiştir. Niçin etsin efendim1? 
En ücra köşelere kadar bütün ticari merkezleri 
birbirine bağlıyan bir durumu bir iskeleti var 
Devlet Demiryollarının; adamın malını istersi
niz ambara getirsin, adam malını istersiniz 
ambardan alsın, adamın malı bilmem ne olur, 
kırılır, sigortasına karışmaz, çok cüzi, gülünç 
bir tazminatla karşı karşıya bırakırsınız tüc
carı. Bir de dersiniz ki, tüccar malını naklet
sin. Tam malını nakletmek ister, öbür taraftan 
vagon yoktur, dersiniz. Bu nasıl bir zihniyettir, 
nasıl bir işletmeciliktir, bazan siz de işin içinden 
çıkamazsınız. 

İsmet Angı arkadaşımız dedi ki ; «bizim de-
miryolarıımuzda daha az adam istihdam edil
mektedir.» Doğru değildir arkadaşlar, hat uzun
luklarına göre verdiği misal yanlıştır. Çünkü 
dış memleketlerin hat uzunlukları çift hat üze
rinden alınmıştır ve o iktisadi işbirliği rapo
runda da bu hususta özel olarak dercedilmiş-
tir. Buna göre, bizdeki 69 bin personel çoktur. 
Hele gördüğü hizmete bölerseniz personeli ar
tık o zaman İktisadi Devlet Teşebbüsü değil 
gayri İktisadi Devlet Teşebbüsü halinde kar
şınıza çıkacaktır. 

TCDD nın en mühim unsurlarından bir 
tanesi de tarife isabetsizliğidir. Burada tari
feleri kim yapar bilmiyorum. Ne iktisadi ol
duğu bellidir, ne sosyal olduğu bellidir, ne de 
rekabet esaslarına göre ayarlanmıştır, biline
mez. Vatandaşı bir yerden bir yere nakletmek, 
vatandaşın bilet gişelerine müracaatını bek
lemek demek değildir, vatandaşı bilet gişelerine 
sevk edebilecek bir pozisyon içerisine TCDD 
girmelidir. Bunu yapamadığınız müddetçe taşı
dığınız yolcu adedi, diğer rekabet ettiğiniz ka
rayollarının ancak onda biri kadar olur ve 
olacaktır. Teşkilâtın bünyesinde de esaslı bir 
revizyona ihtiyaç vardır. 1906 Demiryolu an
layışı ile, tamimleriyle bu teşkilât yürümez-
arkadaşlar. Modernize etmekten kasıt, bugünün 
dünyasına, bugünün rekabet anlayışına, bu
günkü insanm yaşayışmdaki zihniyete bunu in
tibak ettirmek mecburiyetindeyiz. Bugün, 
Fransa'da bakarsınız adamın malını kamyonla-
riyle alır, kamyonlariyle iletir, ev eşyasını 
kamyonları ile alır, kamyonları ile iletir. Yani 
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vatandaşın bugünkü ihtiyacına cevap verecek 
hale getirilmiştir. Devlet Demiryollarının bir 
zihniyet getirmemesi için hiçjhir sebep yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, vaktiniz doldu 
efendim. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Topluyo
rum efendim. 

Bir de muhasebe ve maliyet yönümden, 
yemi bir şekil bulmak mecburiyetindedir Dev
let Demiryolları. Ben baktım, blânçosuna, blân-
çjosu net değildir. Anlaşılır durumda değildir. 
Buna netlik getirilmelidir. 

ıSon olarak şunu arz etmek isterim; biliyor
sunuz bir müşterek pazar memleketi haline gel
dik, buna iştirak ettik. Bu hususta da müşte
rek bir münakalat politikasına imza koyduk. 
Bugünden bu tedbirleri almadığımız takdirde, 
yarın için ıbizi, şahsi kanaatlime (göre, daha bü
yük zararlar beklemektedir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar, buyurun 
efendim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın millet
vekilleri; TCDD üzerindeki görüşlerimi arkadaş
larımın dokundukları kısımlar haricinde bilhassa 
sizlere arza çalışacağım. 

Memleketimize çok büyük hizmetleri geçmiş 
olan TCDD İşletmesi son zamanlar içerisinde 
hakikaten Kamu İktisadi Teşebbüsleri sıfatının 
dışında çalışır hale gelmiştir. Bilhassa benzinin, 
lâstiğin karaborsada bulunmadıkları bir zamanda 
TCDD nın Türk Milletine yapmış olduğu hizmet
leri unutmuş değiliz. Kaldı ki İstiklâl Savaşı ve 
ondan sonraki zamanlarda bu müessesenin büyük 
hizmetleri geçmiştir. Yalnız zamanla Karayol
ları ve otobüs işletmeciliğinin inkişafı neticesinde 
Devlet Demiryolları İşletmesi bunlara ayak uy
duramadığı için gerek yolcu, gerekse navlun bakı
mından hakikaten tarifesinin yüksek oluşu, süra
tinin azlığı ve bilhassa temizlikten uzak, çok kirli 
ve pis bir şekilde servise girmesi yüzünden aley
hine her yıl zarar biraz daha kabarmıştır. Maki-
nalarm iptidai oluşu bir tarafa, her şeyden evvel 
müessese süratli ve emin olarak seyahati yapa
cak kişilere hazır olacak ve navlun için de bil
hassa her istasyonda şahidolduğumuz gibi, gün
lerce vatandaş bekletilmeksizin bir özel teşebbüs, 
bir tüccar zihniyetiyle hareket etmek suretiyle 
bunlara kendi imkânlarını derhal teslim edecek 

duruma getirilmelidir. Maalesef Devlet Demir
yolları unutulmuş bir müessese haline gelmiş
tir. 

Sayın Vekilimizin de burada bulunduğu bir 
zamanda işaret etmek isterim: Cumhuriyet tari
hinde hakikaten son zamanlardaki gibi Devlet 
Demiryolları unutulmuş da değildir. Âdeta Dev
let Demiryollarının makinaları kendi kendine gi
der gelir, tehir eder, zarar eder, politikacılar 
bunun üzerine eğilmez. Benim istirhamım Sayın 
Bakanımızın, makam arabasının dışında bilhassa 
Devlet Demiryolları ile birkaç defa seyahat etmesi 
çok isabetli olur. Bu benim en samimî temennim
dir, 

Personel miktarı üzerine temas eden Kırbaşlı 
arkadaşıma iştirak etmekle beraber, bilhassa altı 
ve yedi bine yakın yaş haddini doldurmuş, ener
jisini bu müesseseye sarf etmiş ve tüketmiş olan 
fizikî kabiliyetini kaybetmiş olan memurların du
rumu hakkında da bilhassa Bakanlığın ilgilen
mesi, durması lâzımdır. 

Bilet kontrollan, bunlar teferruat olmakla 
beraber, bilhassa bu noktaya temas etmek isterim. 
Bilet kontrollan, esasında seyahat edilirken 
olmaz. Dünyanın her tarafında istasyonundan 
bilet aldıktan sonra biletsiz bir vatandaş trene 
giremez. Bu imkânların araştırılması icabeder, 
ve katar içinde vazife gören beş memur, 10 memur 
yerine bir tane memur vazifesini çok daha iyi ve 
daha sıkıcı olmıyacak şekilde ifa edebilir. 

Meslek okullarının kapatılmış olması, yeni
den memurların alınmamış bulunması ve mev
cut memurlar üzerinde ve müessese üzerinde 
dikkatle davranılmamış olması keyfiyeti, demin 
işaret ettiğim gibi, Devlet Demiryollarının unu
tulmuş olmasının beliğ bir delilidir. Bu bakım
dan ya kamu hizmetleri gören bir müessese 
Olarak bunu kabul edeceğiz ve ondan sıonra za
rarın azaltılması için gerekli çareleri aramak ve 
reorganizasyona gitmek meöburiyetinde olaca
ğız ya da çeşitli tedbirler düşünmek meeburi-. 
yetinde kalacağız. Devlet malları bir yerden di
ğer yere nakledilirken mutlaka hiç değilse za
rarların kapatılması bakımından Devlet Demir
yolları vasıtasiyle yapılmasını temin edici ma
hiyette yeni tedbirler alacağız, buna mecburuz. 
Esasında dünyanın hiçbir yerinde insan taşıyan 
bir Devlet Demiryolları kâr etmez. Esas kâr 
unsurları navlun yoliyle olaeaiktır. Ağır sana
yi memleketlerimde bizim gibi iptidai ve geri 
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kalmış memleketlerde maihsullerin, majdenlerin 
ve çeşitli navlunların iyi bir şekilde organize 
edilmek suretiyle bu kanaldan yürütülmıesi ha
linde, bir de karayollariyle rekabet edecek şe
kilde yine bunun yan kuvvetleri olarak nakli
yatın 'kamyonlar şeklinde organize edilmesiyle 
Devlet Demiryollları yaşıyabilir. Ajma bunun dı
şında zararları her sene sineye çekmek suretiy
le bu milletten alınan paralarla yürüyebilir. 
Zarar ediyor, hiç değilse zarar eden müesseseyi 
efkârı umumiyede zarar etmiş olmasına rağmen 
tiksinti ül'e •adlandırılmıyacak şekle sokmak ge
rekir. 

Bulgun Devlet Demiryolları emin bir vasıta
dır. Kışta en çok vatandaşların tercih ettiği 
bir nakil vasıtasıdır. Emin, rahat, çoluğu ile, 
•çocuğu ile, tuvaletinin bulunduğu bir seyahati 
yapmayı herkes tercih eder. Bunlar çok önem
lidir. Fakat 10 lira vasıta parası veren vatan
daş buraya geldiği zaman 75 lira, 60 lira gibi 
bir fiyatla karşılaşıyor. Avrupa 'da da böyle, 
trenler otobüsten biraz daha fazla pahalı. Fa-
ıkat bu nisbet yüzde 20 yi geçmez. Fakat teh
likesinin daha az olması, emniyet ve sürat ba-
ıkımından, temıizlilk bakımından yüzde 15 - 20 
nisibettindeki bir fazlalığı göze alan vatandaşlar 
Devlet Demiryollarını tercih eder. Bizim bilhas
sa Sayın Bakandan enerjik tutumunu Devlet 
Demiryolları üzerinde teksif etmek suretiyle 
hiç değilse, tarifeleri yine normal olarak dü
zenlemek şartı ile süratte, temizlikte titiz dav-
ranılması için gerekli direktifleri vermesini ve 
loalbında 'kontrollerin yapılmasını kendilerin
den bekliyor ve hepinize hürmetlerimi sunuyo
rum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur efen
dim. 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
İşletmesi üzerinde yapılan (konuşmalar sıöna er
miş bulunmaktadır. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Bü
yük Millet Meclisince denetlenmesinin düzen
lenmesi hakkındaki 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince, bilançoları tasvibe arz olun
ması gereken teşekkül ve müesseselerin hesap 
yılı itibariyle bilançolarını ayrı ayrı tahkik ko

nusu olan ve karar mercilerine intikal etmiş ve
ya edecek olan hususlardan doğaeak sonuçlar 
saklı kalmak kaydiyle okutup bilanço ve neti
ce itibariyle tasviplerinize sunacağım. Bu su
retle bilançolar ve netice hesapları tasvibedil
miş olmakla idare kurulları da ibra edilmiş ola
caklardır. 

Bir sayılı cetveli okutuyorum: Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi : 

1959 yılında zarar 54 948 573 lira 64 kuruş. 

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

Bu suretle işletmenin 1959 yılı hesapların
dan sorumlu olan idarecileri ibra edilmişlerdir. 

1960 yılında zarar 211 939 761 lira 59 kuruş. 

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

Bu suretle işletmenin 1960 yılı hesapların
dan sorumlu olan idarecileri ibra edilmişlerdir.' 

1961 yılında zarar: 396 479 432 lira 24 ku
ruş. 

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

Bu suretle işletmenin 1961 yılı hesapların
dan sorumlu olan idarecileri ibra edilmişler
dir. 

1962 yılında zarar : 647 880 477 lira 70 ku
ruş. 

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

Bu suretle işletmenin 1962 yılı hesapların
dan sorumlu olan idarecileri ibra edilmişler
dir. 

1963 yılında zarar 881 758 130 lira 77 ku
ruş. 

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

Bu suretle işi etmenin 1963 yılı hesapların
dan sorumlu olan idarecileri ibra edilmişler
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, vakit gecikmiş ol
duğundan 1 Şubat 1967 Çarşamba günü saat 
14.00 te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 19,53 

....>.. >>m<> . . .< . . . . 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 

iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maiddesi gereğince hazırladığı Kamu iktisadi 
Teşebbüslerinin denetimi sonuçları halkkında-
ki raporlara dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Kamu iktisadi Teşebbüs
leri Karma Koimisyonu raporu. (3/165) (S. Sa
yısı : 18 e 2 nci ek) 

B - IKINCI DEFA OYA KONULACAK 
IŞLER 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

rv 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE iBİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
IŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 





Dönem 
Toplantı 

l MÎLLET MECLİSİ S. Say,s, : | g e 5 I1Cİ e k 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonunun 12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 
gereğince hazırladığı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimi sonuç
ları hakkındaki raporlara dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu raporu (3 /165) 

31 . 1 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 

1. T. C. Devlet Demiryolları İşletmesinin .1962 yılma ait bilanço sonucu (1) sayılı tabloda 
doğru olara'k 647 888 477 lira 40 kuruş olarak teslbit edilip tasvibe iktiran ettiği halde rapor
da bu ra'kam 643 491 132 lira 07 kuruş olarak ^'özükme!ktedir. 

Eaporla (1) sayılı taJblonun mutalbakaitmı .sağlamak için bilançonun ve kâr - zarar cetve
linin tabloya uygun yeniden düzenlenen şekli ilişikte takdim kılınmıştır. 

2. Aynı işletmenin 1963 yılı bilançosu ve kâr - zarar cetveli ta!bloya uygun olarak keza 
yeniden düzenlenip ilişikte takdim edilmiştir. 

Her iki bilançonun ve kâr - zarar cetvellerinin Tutanak Dergisine derci hususuna müsaade
lerinizi rica ederim. 

Sayıgılarımla. 
Komisyon Başlkanı 

Mithat Dülge 
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TCDD İŞLETMESİ 

AKTİF 

I - Ödenmiş sermaye : 
II - Sabit kıymetler : 
A) Maddî sa<bit kıymetler : 

1. Arsalar ve arazi 
2. Alt yapı; 
3. Üst yapı 
4. Yerüstü yapılar ve tesisler 
5. Sinyal, telefon ve telgraf tesisleri 
'6. Elektrik tesisleri 
7. Makinalı tesisler, tezgâh ve makinalar 
8. Demirbaş eşya 
9. Muharrik ve müteharrik edevat 

10. Yapılmakta olan işler 

B) Gayrimaddî saibit kıymetler 

III - Tahsisler ve iştirakler : 
IV - Mütedavil kıymetler : 
1. Stoklar : 
A) İşletme ve bakım malzemesi : 
a) Yakıtlar 
ib) Yağlar ve boyalar 
e) Ahşap malzeme 
ç) Madanî malzeme 
d) Toprak sınai malzemesi 
e) Hayvani ve nebati elyaf ve bunlardan ma
muller 
f) ilâçlar, sıhhî, cerralhi ve lâboratuvar mal
zemesi 
g) Yiyecek ve içecek maddeleri 
h) Kırtasiye ve basılı kâğıtlar 
i) Yedek parçalar 
j) Hurdalar, enkaz ve eski malzeme 
k) Malzeme irsalâtı 
1) Muvakkat ve mutavassıt hesaplar 
(Tamirdeki malzeme) 

'Toplam 

Asli kıymetler Amortismanlar Bakiye 
Lira K. Lira K. Lira K. 

23 246 739,59 
1403 059 397,78 
670 776 105,65 
3071223 909,13 
30 871 812,74 
24 8119279,30 
54 480 428,92 
50 813 996,01 

591181 873,62 
124 742 423,83 

3 281215 966,57 
3 230 355,00 

3 284 446 321,ı57 

— 
316 467 161,167 
143 459 066,70 
77 037 495,68 
4 493 666,28 
5 154 891,86 
25 332 038,26 
19 844 735,41 

159 885 097,65 
— 

751 674 153,51 
1 292 142,00 

752 966 295,51 

23 246 739,59 
1 086 592 236,11 
527 317 038,95 
230 186 413,45 
26 378 146,46 
19 664 387,44 
29 148 390,66 
30 969 260,60 

431 296 775,97 
124 742 423,83 

2 528 541 813,06 
1 938 213,00 

2 531480 026,06 

412 269 078,04 

10 325 633,07 
9 1.70 053,03 

25 520 119,80 
127 423 021,33 

6 352 671,16 

15 792 258,29 

6 162 957,94 
194 661,48 

3 498 555,54 
87 666 058,07 
4 030 189,82 

735 406,13 

103 592,03 

- 296 975 177,69 

M. Meclisi (S. Sayısı : 18 e 5 nci 'ek) 



1962 YILI BİLANÇOSU 
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PASİF 
Lira K. Lira K. Lira K. 

I - Sermaye : 2 500 000 000 00 
2 531480 026,06 I I - İhtiyatlar : — 

a) Kanuni ihtiyatlar (K : 3460) 
b) Fevkalâde ihtiyatlar (K : 6186) 

I I I - Karşılıklar : v 322 024 450 43 
IV - Tahsis ve bağışlar : ' — 

V - Alacaklılar : 936 031 183 16 

9 172 969,67 
794 867 450,32 

VI • 
VII 

VIII -
IX 

a) Cari hesaplar 
b) Bankalar 
c) Kredi ve istikrazlar 
ç) Bayiler 
d) Miitaahhitler 
e) Müşteriler 
f) Muhtelif alacaklılar 

• Ödenecek senetler : 
• Emanet paralar : 

Kabullerimiz : 
- Sair pasifler : 

a) Muvakkat ve muta
vassıt hesaplar 
b) Tasfiye olunacak bor(» 
ve hesaplar 

6 
8 

709 
166 

42 

936 

395 

127 

523 

529 
330 
'684 
757 
856 
901 
970 

031 

864 

677 

811 
387 
958 
278 
175 
579 
992 

183 

980 

804 

542 785 

02 
14 
71 
98 
19 
88 
24 

16 

24 

98 

22 

103 
36 

523 

618 846 
948 463 

542 785 

90 
04 

22 

M. Meclisi (S. Sayısı : 18 e 5 nci ek) 



Asli kıymetleri Amortismanlar Bakiye 
AKTİF Lira K. Lira K. Lira' K. 

VIII - Nâzım hesaplar : 

Genel toplam 

13) Yedek kıymetler : .19 536 127,67 
O) Bitmiş ve bitmemiş inşaat, imalât ve ta
mirler : ' 95 360 032,63 
D) Müşteri malı malzeme : 397 740,05 

Stoklar toplamı 412 269 078,04 
— : • •=j 

'2. Borçlular : 361548 321,64 
a) Cari hesaplar 5 910 095,11 
b) Bayiler 298 728 091,17 
e) Mütcaabihltler 654 737,02 
c> Müşteriler 52 722^95,00 
d) Depozitolar 2 621500,43 
e) Personel hesapları 465 596,56 
f) Muhtelif »borçlular 445 605,45 

Toplam 361 548 321,64 

3. Senedat cüzdanı : 5 728 408,34 
n) Esham ve tahvilât 2 943 428,36 
b) Tahsil senetleri 2 784 979,98 

\>plam 5 728 408,34 

4. Kasa 've 'bankalar 15 321642,30 
a) Kasa 5 710 276,24 
h) Bankalar 9 611366,06 

Toplam 15 321 642,30 794 «07 450,32 

V - Sair aktifler : 
a) Muvakkat ve mutavassıt hesaplar 1.15 357 484,72 
b) Tasfiye olunacak alacak ve hesaplar 323 407 320,28 

Toplam 438 764 805,00 
— r^i -i 

VI - İlk tesis masrafları : 
VII - Zarar : 
a) Geçmiş yıllardan müdevver zararlar 396 479 432,24 
b) Bilanço dovri zararı 251401 045,46 

Toplam 647 880 477,70 
= , • • •• ı 

M. Meclisi (S. Sayısı : 18 e 5 nci ek) 
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PASİF 

Lira K. Lira K. Lira K. 

438 764 805,00 

647 880 477,70 X - Kâr : 
Bilanço devresi kârı 

4 422 165 728,75 4 422 165 728 75 

2 200 925 295,36 XI - Nâzım hesaplar : 2 200 925 295 36 

6 623 091 024,11 Genel Toplam 6 623 051 024 11 

M. Me'clisi (S. Sayısı : 18 e 5 nei ek) 



TCDD İŞLETMESİ 1962 YILI 

İZAHAT 

I - İşletme mıaisınaffliara : 
1. İdare masrafları (Limanlar dâhil) 
2. İşveren mükellefiyetleri (Limanlar dâhil) 
3. Yol işletme ve bakım masrafları 
4. Cer işletene ve bakım masrafları 
5. Trafik maisrafları 
6. Liman ve iskeleler işletme ve bakım masrafları 

I I - ödenen faiz ve komüsyonlar : 
I I I - Karşılıklar : 
IV - Sair masraf ve zararlar : 

1. Satışlardan doğan zararlar 
2. Tabiî âfet zararları 
3. Kazalar neticesi yolun açılması masrafları 
4. Çeşitli yardımlar 
5. öeçmiş yıllara aidolup efezersiz yılında tahak

kuk eden masraf ve zararlar 
6. Sabit kıymet imhaları 
7. Tadat ve tesellüm noksanları 
8. Alacak terkinleri 
9. Sair masraf ve zararlar 

V - Kâr, 
Toplam 

Toplam 

Müfredat 
Lira 

124 829 
87 095 

•689 
516 

165 560 458 
315 081 
82 687 
24 527 

3 365 
642 
599 
130 

16 343 
2 705 

522 
517 
137 

264 
104 
924 
843 

515 
144 

22 450 
13 675 677 

K. 

79 
90 
74 
00 
25 ' 
75 

84 
46 
62 
77 

64 
95 

30 
00 

ZİMMET 
Toplam 
Lira 

799 781 842 

24 765 134 
73 387 632 
37 484 925 

935 419 535 

935 419 535 

K. 

43 

91 
58 
58 

50 

50 

M. Meclisi (S. Sayısı : 18 e 5 n'ci ek) 



— 7 
KÂR VE ZARAR HESABI 

CtZAHAT 
İMüfiredat 
Lira K. 

(MATLUP 
Toplama 

Lira K. 

I 
1. 
2. 
3. 
4. 

İşletme varidatı : 
Yolcu ve bagaj taşıma varidatı 
Yük taşıma varidatı 
Diğer taşıma varidatı 
Liman ve isfceleler varidatı 

I I - İştirak gelirleri : 
I II - Alman faiz ve ko'müsyonlar: 
IV - Karşılıklardan iadeler : 
V - Sair varidat ve kârlar : 
1. Satışlardan doğan kârlar 
2. Alman çeşitli kiralar 
3. Geçen yıllara aidolup efezersiz yılında tahak

kuk öden gelir ve kârlar 
4. Hazinece yapılan yardımlar 
5. Diğer çeşitli gelir ve kârlar 

157 245 843 34 
369 727 307 46 
23 188 757 37 
42 115 838 13 

5 269 959 37 
3 084 680 21 
6 431 284 07 

46 331 966 76 
24 819 632 34 

277 m 30 

735 030 11 
2 984 218 56 
2 083 972 32 

85 937 522 75 

Toplam 
VI - Zarar : 

684 018 490 04 
251 401 045 46 

Toplam 935 419 535 50 

M. Meclisi (S. Sayısı : 18 e 5 nci ek) 





TCDD İŞLETMESİ 1963 YILI BİLANÇOSU 

TARANAMADIGINDAN BİLANÇO ASLI CİLT 
NÜSHASINDA MEVCUTTUR. 
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ZİMMET 

I - İşletme masrafları : 
1. İdare masrafları (Limanlar dâhil) 
2. İşveren mükellefiyetleri (Limanlar dâhil) 
3. Yol işletme ve bakım masrafları 
4. Cer işletme ve bakım masrafları 
5. Trafik masrafları 
6. Liman ve iskeleler işletme ve bakım masrafları 

I I - Ödenen faiz ve komüsyonlar : 
I I I - Karşılıklar : 
IV - Sair masraf ve zararlar : 

1. Satışlardan doğan zararlar 
2. Tabiî âfet zararları 
3. Kazalar neticesi yolun açılması masrafları 
4. Çeşitli yardımlar 
5„ Geçen yıllara aidolup ekzersiz yılında tahak

kuk eden masraf ve zararlar 
6. Sabit kıymet imhaları 
7. 'Tâdât ve tesellüm noksanları 
8. Alacak terkinleri 

Sair masraf ve zararlar 9. 

V - Kâr : 
Toplam 

Toplam 

TCDD İŞLETMESİ 1963 YILI 

Lira K. Lira K. 

, 
136 218 685 
108 581 815 
178 152 807 
353 961 231 
93 857 937 
26 635 037 

| 
— 
— 

5 157 622 
3 061 410 
321 358 
96 878 

10 782 632 

1 250 432 

339 173 
6 592 630 

37 
45 
12 
59 
44 
93 

67 
13 
32 
80 
26 

54 

60 
58 

£97 407 514 

42 745 590 
77 220 802 
27 602 138 

1 044 976 046 

1 044 976 046 

90 

21 
64 
90 

65 

65 

M. Meclisi (S. Sayısı : 18 e 5 nci ek) 
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KÂR VE ZARAR HESABI 

I - İşletme varidatı : 
1. Yolcu ve bagaj taşıma varidatı 
2. Yük taşıma varidatı 
3. Diğer taşıma varidatı 
4. Liman ve iskeleler varidatı 

I I - İştirak gelirleri : 
I I I - Alınan faiz ve komüsyonlar : 
IV - Karşılıklardan iadeler : 

V - Sair varidat ve kârlar : 
1. Satışlardan doğan kârlar 
2. Alman çeşitli kiralar 
3. Geçen yıllara aidolup ekzersiz yılında tahak

kuk eden gelir ve kârlar 
4. Hazinece yapılan yardımlar 
5. Genel idare payları ile limanlardan alman 

idari nakliyat ve diğer maktu ücretler 
6. Diğer çeşitli gelir ve kârlar 

Lira K. 

155 811 283 58 
382 059 308 39 
24 666 134 65 
47 287 941 15 

6 548 178 23 
3 279 898 71 
10 853 232 54 

132 091 672 48 

20 677 845 27 
22 428 457 82 

MATLUP 
Lira K. 

609 824 667 77 

837 859 89 
2 031 650 12 
2 524 930 75 

195 879 285 05 

VI - Zarar 
Toplam 

Toplam 

811 098 393 58 
233 877 653 07 

1 044 976 046 65 

..>... »o«a ..-<.. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 18 e 5 nci ek) 




