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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tezke
resinde gösterilen sürelerle izin verilmesi ve, 

Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin alan 
Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı'na ödene
ğinin verilmesi kabul olundu. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu raporlarının görüşülmesine devam edile
rek : 

Toprak Mahsulleri Ofisi, 
Devlet Malzeme Ofisi ve, 
Türkiye Zirai Donatım Kurumu ve bunlara 

bağlı müessese ve iştiraklerin bilançoları ve he
sap neticeleri kabul ve idare kurulları ibra 
olundu. 

3 . 2 . 1967 Cuma günü saat 14,00 te topla
nılmak üzere Birleşime saat 19,10 da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ahmet Bilgin 

Kâtip 
Kars 

Muzaffer Şâmiloğlu 
Kâtip 

Manisa 
önol Sakar 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz '-

in, zeytin müstahsilinin ihtiyaçlarının karşılan
ması konusunda ne düşünüldüğüne dair sözlü 
soru önergesi, Ticaret Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/513) 

Yazılı sorular 
1. — Maraş Milletvekili Kemali Bayazıt'm, 

Maraş - Pınarbaşı yolunun ne zaman bitirilip 
asfaltlanacağına dair yazılı soru önergesi, Bayın
dırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (7/318) 

2. — Maraş Milletvekili Kemali Bayazıt'm, 
Maraş'm okul ihtiyacının karşılanması konusun
da ne düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi, 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/319) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saa*i : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Muzaffer Şâmiloğlu (Kars), önol Sakar (Manisa) 

BAŞKAN — Millet Meclislinin 45 noi Birleşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — İsim okumak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. Arkadaşlarımın yüksek sesle lütfen 
«Burada» demelerini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama muamelesi bitmiştir. 
Muhterem arkadaşlarım, müzakere için gerek

li oy çoğunluğumuz mevcuttur. Müzakereye baş
lıyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — 7 Şubat 1967 tarihine kadar yapılacak 
birleşimlerin, 468 sayılı Kanun gereğince, Kamu 

İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunca ha
zırlanan raporlara tahsis olunması sebebiyle, 
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T. t. P. Gni'pu tarafından verilen bir gensoru 
önergesinin okunup okunmamasına dair usul hak
kında görüşmeler. 

BAŞKAN — Yüce Meclisinizin almış olduğu 
karar gereğince 468 sayılı Kanuna göre, Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin denetlenmesine dair ve
rilmiş bulunan rapor üzerinde günlerden beri ha
zırlanan mahsus bir program gereğince müzake
relere devam etmekteyiz. Bu hazırlanmış bulunan 
mahsus ve münhasır gündem gereğince yapılan 
müzakere sırasında alman bir prensip kararı ica
bı gündem dışı beyanlara dahi Başkanlık Diva
nınca müsaade edilmemiştir. Ancak bu arada, 
İşçi Partisi Grup Başkanlığı tarafından verilmiş 
bulunan bir gensoru önergesi elimize şu anda 
ulaşmıştır. 468 sayılı Kanun gereğince hazırla
nan program daha önce sayın üyelere dağıtılmış, 
günleri tesbit edilmiş ve bu aynı 7 sine kadar bi
tirilmesi gereken bir mahiyet kazanmıştı. Şimdi 
bu gensoru önergesi bugün okunduğu takdirde bu 
müzakereler kat olunacak ve dolayısiyle gelecek 
birleşimden itibaren bu önergenin müzakeresine 
geçilmek mecburiyeti hâsıl olacaktır. 

İşçi Partisi Grup una bu minval üzere yapılan 
müracaatta kendileri bunun tahsisan okunması
nı ve müzakerenin gelecek birleşimden itibaren 
bu gensoru üzerinde cereyan etmesini istemişler
dir. 

Şimdi 468 sayılı Kanun gereğince hazırlanmış 
bu program bitirilemediği takdirde, o zaman ka
nuna karşı bir aykırılık yapılmış olacak ve dola
yısiyle bu prorgamm bitirilmesi t'ilhal mümkün 
olmıyacaktır. Bu sebeple münhasıran hazırlan
mış bulunan bu gündem gereğince Yüce Heyeti
niz bu meselede karar sahibi olacaktır. Bu se
beple hazırlanmış ve 15 günlük mahsus ve mün
hasır gündem halinde Yüce Meclisin üyelerine 
dağıtılmış bulunan programın aksayıp aksamama
sı, bu gensoru önergesine başlanıp başlanmama
sı hususunda Yüce Heyetiniz hakem olacaktır. 

ÂDİL KURRTEL (Kars) — Hakem Anaya
sadır. 

BAŞKAN —• Başkan konuşurken müdahale 
etmeyin. 

Bu sebeple Başkanlık Divanınız bu gensoru 
önergesinin mahsus hazırlanmış bulunan bu gün
demin sona ermesinden itibaren görüşülmesinin 
uygun olacağı telâkkisi içindedir. Mamafih bu 
hususta Yüce Meclis huzurunda usul müzakeresi 

açacağım. İki lehte iki aleyhte söz istiyen arka
daşlarıma söz vereceğim. 

Grup adine Sayın Ekinci, buyurun. 
T. 1. P. GRUPU ADİNA TARİK ZİYA 

EKİNCİ (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; grupumuz Yüce Meclisin Başkan
lığına bir gensoru önergesi tevdi etmiş ve bu gen
soru önergesi hazırlanırken elinde Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri raporlarının müzakeresine dair pro
gramın mevcudolduğu Yüce Heyetinizin ve Baş
kanlık Divanının malûmudur. Esasen bu pro
gram Yüce Mecliste kabul edilirken grupumuz 
Mecliste idi ve bu programın kabulünü müşa
hede etmişti. Ama son derece ve Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinden ve bütçe müzakerelerinden çok 
daha önemli bir konu ortaya çıktığı zaman, bu 
konuyu ele alarak Yüce Meclisin huzuruna getir
mek, Hükümetin mesuliyetini belirtmek bu Mec
liste bulunan her milletvekilinin hakkı ve görevi
dir. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Şener, çok rica ederim 
müdahale etmeyin; Sayın Çakmak, rica ederim 
müdahale etmeyin. Sayın Önadım... (Gürültüler, 
«Genel görüşmenin sırası mı?» sesleri.) 

T. 1. P. GRUPU ADİNA TARIK ZİYA 
EKİNCİ (Devamla) — Biraz daha edepli olabi
lirsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Önadım, çok rica ederim. 
(Gürültüler) Arkadaşlar rica ederim müdahale 
etmeyiniz... 

T. 1. P. GRUPU ADINA TARIK ZİYA 
EKİNCİ (Devamla) — Bana «ulan» diyemez
siniz... Sayın Başkan, bana «teriMyesiiz» diyen 
ibu arkadaşı lütfen tecıziye etmenizi rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Çök rica ederim Sayın Ekinci, 
size kim söyledi o sözü? Sayın Önadım siız mi 
söylediniz ? 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Bana «edep
sizce konuşmayın» dodi, ben de «edepsiz sen
sin» dedim. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, edepsiz deme-
d'ilklerinii beyan ediyorlar.. Lütfen buyurunuz. 

T. 1. P. GRUPU ADINA TARIK ZİYA 
-EKİNCİ (Devamla) — Sayın Başıkan, sizden is
tirham ediyorum; bu Meclisim nizam ve intiza
mını temin etmeik zatı âlinizin görevidir. Mec
liste en ufak b'ir olay olduğu zaman en ağır 
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cezaları vermek, bu Meclisin bâzı üyelerini dı
şarı çıkarmak süratiyle verdiğimiz cezalar he
pimizin malûmudur. Şuradan oturduğu yerden 
kürsüde konuşan hatibe en ağır sekilide hakaret 
öden bir milletvekilini tecziye etmemiş veya sö
zünü geri .alma yönünde ikazda bulunmamış ol
manız... 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, şu anda arka
daşımla sordum, öyle birşey söylemediğimi be
yan etti. Rica ederim, huzurunuzda cereyan 
eden bir meseleyi tahrif ötmeyiniz. Şimdi aya
ğa kaldırdım milletvekilini ve sordu'm, böyle 
bir şey söylediniz mi dedim, söylemedim dedi. 

T. İ. P. GRUPU ADINA TARIK ZİYA 
EKİNCİ (Devamla) — Ne dediler Sayın Baş
kanım, böyle bir beyanda bulunmadım mı dedi
ler? 

BAŞKAN — Evet, «Edepli konuş diye hi
tabetti, 'ben de ona karşı beyanda bulundum» 
dediler. 

T. I. P. GRUPU ADINA TARIK ZİYA 
EKİNCİ (Devamla) — «Edepsiz sensin dedim» 
dedi. Ama ben kendilerini edepli konuşun lüt
fen dJiye ikaz ettiğim zaman, mukabele tein «edep
siz sensin» dediklerini beyan ettiler. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Ekinci, çok 
rica ederim. 

Muhterem arlkaıdaşlıarmı, şu meseleyi kav
ramak lâzım: Aşağıda bulunan üye!enden her
hangi birisli ne şekilde hitapta bulunursa, bu
lunsun, nasıl 'bir sataşmia yaparsa yapsın, kür
süde konuşan hatibin ona sureti katiye de cevap 
vermesi mümkün değildir, hatibin buna salâ
hiyeti yoktur. Müdahaleleri tecziye salâhiyeti 
Başkana mevdudur. Bu balkımdan karşılıklı 
şekilde konnşmiayı bırakınız. Sizin bu şekildeki 
beyanınız üyelerle karşılıklı sataşmayı gerekti
ren bir hava yaratmaktadır. Çok rica ederim, 
konuşmanıza devam ediniz. 

T. I. P. GRUPU ADINA TARIK ZIYA 
EKİNCİ (Devamla) — Zatıâlinlzıin davranışı
nın Başkanlık makamının bitaraflığına yakış-
mıyan bir davranış olduğunun zabıtlarla tesci
line 'müsaade ediniz lütfen. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel de arz 
ettiğim gilbi, gensoru önergesini verdiğimiz za
man Kamu İktisadi Teşebbüsleri raporlarının 
Yüce Mecliste ımıtizalkere edildiğine bilgıimizin 
var olduğunu söylemiştik, ama karşımıza öyle 

bir konu çıkabilir ki, cemiyet ve toplum haya
tında bu konu Kamu İktisadi Teşebbüsleri ra
porlarının müzalkeresıinden, bütçenin müzakere
sinden, şu veya bu kanunun müzakeresinden! 
son derece önemli olabilir. Nitekim vâzıı ka
nunun Anayasaya özellikle bir madde koymuş 
olmasının da bir anlamı olsa gerektir. Ve nite
kim bu madde, devri sabıkta Yüce Meclise ve-
ıülmiş elan gensorularım müzalkereisine imlkân 
verilmemiş olması hasebiyle bir reaksion mad
desi olarak bu Anayasaya geçmiştir. Milletve
killerinin murakabe vazifelerini yapmak, son 
derece önemli konular mnıvacdhesinde Meclis 
Başkanlığınla bir gensoru önergesi vererek bu
nun müzalke resin i sağlamalarını imikân dâhi
line koymak için Anayasaya bir madde kon
muş. Anayasanın 89 ncu maddesi son derece 
açıktır, der ki : «Millet Meclisi Başkanlığına 
tevdi edilen bir gensoru önergesi, verilişini ta-
kiibedem ilik birleşimde görüşülür.» Gensoru 
önergemiz bugün saat 11 de Meclis Başkanlı
ğına tevdi edilmiştir. Bugün Yüce Medisin hu
zurunda okunması, Yüce Meclisin ıttılaına arz 
edilerek yarın gündeme alınıp alınmaması hu
susunun müzakere edilmesi icabeder. Anaya
sanın bu açık hükmü karasında Başkanlık Di
vanının, Yüce Meclisin daha evvel almış oldu
ğu bir kararı movzuulbahsederek bu konuda, 
Yüce Meclisin hakemliğine mürac-ıaata tevessül 
etmesi son derece hatalıdır, son derece yanlış 
bir davranıştır, açıkça Anayasayı tadil* teşebbü
südür. Anayasanın ne şekilde tâdil edileacği 
madde i malhsuısunda gösterilmiştir. Bu prosedür 
uygulanmadan Anayasa değiştirilemez veya bir 
maddesi değiştirilemez. Anayasanın 89 ncu 
maddesi ortada bulunduğuna göre, verdiğimiz 
gensoru önergesinin bugün Yüce Meclilisn huzu
runda okunması ve gelecek birleşimde de bu 
gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmama
sının müzakere edilmesi lâzımdır. 

Mulhtereim arkadaşlarım; size son derece 
önemli olduğundan bahsetmiş elduğümuz gen
soru öneı;ıgesinin konusu, rejim'i'mıizin temeli ile 
ilgili bir konudur. Bildiğiniz gibi... 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, meselenin esa
sına geçmeyiniz, umul i yönden beyanda bulu
nunuz. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Devamla) — Sayın 
'Başkan, lütuf buyurursanız neden gensoru ver-
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meye lüzum göndıülk? Zatıâlinizin de buyurduğu 
gibi 468 sayılı. 

BAŞKAN — Beyefendi, neden gensoru öner-
ıgcsi verilip verilmediği meselesi mevzuu^bahis 
değil. Usııli yönden bu gensorunun bingilin oku
nup okunmıyaeağı üzerinde söz istediniz. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Devamla) — Sayın 
Başkan, 468 sayılı Kanunun -bükümlerimden 
bahsettiniz ve buyurdunuz ki, 468 .sayılı Kanu
nun bükümlerine göre burada bir çalışma prog
ramı düzenlenmiştir, bu progriamm değiştiril
memesi lâzımdır. Aksi halde Yüce Meclisin ha
kemliğine müraöaat etmem gerekir, dediniz. 
Şimdi bu 468 sayılı Kanunun tarif ettiği esas
lar dairesinde tespit edileni prıograının çok 
daha ötesinde, son derece önemli olan konu ne
dir ki, bir gensoru önergesi verildi ve bu prog
ramın birgün tehiri veya iki günlük programın 
bir günde görüşülmesini sağlama yolumda bir 
gayret sarf edilmesini istirham ediyoruz"? Bili
yorsunuz, Genelkurmay Başkanı Sayın Orge
neral Cemal Tural'ın basında çıkan 2İ Kasım 
tarihli emirnamesi Sayın Başbakan ve Hükümet 
tarafından benimsenmiştir. Bu emirnamede, çok 
partili hayata, Anayasanın öngördüğü sosyal 
devlet prensiplerine aykırı beyanlar mevcuttur 
Memlekette tek şahıs diktatörlüğünü öngören 
beyanlar vardır. Bu beyanların Ili'Jkümt Baş
kanı tarafından ve Hükümetçe kalbul edilmiş ol
maları .sebebiyle Hükümet Başkanının ve Hü
kümetin sorumluluğu ortadadır. Bu sorumlu
luğu beiirtmcik bakımından, bu sorumluluğu 
Meclis önünde, tarih önünde tescil ettirmek 
için gensoru önergesini vermiş bulunuyoruz. 
Konu son derece önemlidir, beklemeye taham
mülü yoktur. 

Muhterem arkadaşlarını, 468 sayılı Kanun 
gereğince hazırlanmış olan programın aksama-
miasını ısöyliyen Sayın Başkana gecen Pazar 
günü idare etmiş olduğu .birleşimin neticesini! 
hatırlatmak isterim. Burada yaptıkları iki nıü-
taalkıp yo'klamada dkseriyet'in bulunmamış ol
ması haselbiyle birleşim ertesi güne talik edil
miştir ve iki günlük program bir gıüınde bitiril
miştir. O halde Yüce Meclis pekâlâ bu son de
rece önemli konuya bir birleş/imi ayırdıktan 
sonra programını ila tamamlamak imkânına 
sahiptir. Bu imkânı Yüce Meclise vermemek Ve 
Yüce Meclisi yanlış yolda, Anayasanın sarih 
hükmü yarken bu sarih hüküm karşısında bir 

karar vermeye imâle etmek hatalıdır. Anayasa-
ya karşı blir davranıştır. Başkanlığın bundan 
ıtevaık'M etmesini istinham ederim. Mesele bir 
müzakere konusu olduktan sonra oya vaız'edilir-
se Anayasa hükmünün çiğnenmiş olması sebe
biyle ibu oylamaya katılmıyacağız ve Meclisi 
terk etmdk mecburiyetinde okluğumuzu Yüce 
Heyetinize arz etmek mecburiyetindeyim. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ülker buyurunuz. 
T. İ. P. GRUPU ADINA TARIK ZİYA 

EKİNCİ (Devamla) — Efendim, müdahale 
eden milletvekili hakkında gerekli muameleyi 
yapmanızı nica ediyorum. 

BAŞKAN — Söızünüz bitmiştir, çok rica 
ederim mugalâta yapmayınız. Hiç bir şey söy
lenmedi .size karşı. 

T. I. P. GRUPU ADINA TARIK ZİYA 
EKİNCİ ('Devamla) — Bunların zapta geçme
sini rica ediyorum. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Güven, rica ederini mii-
dahele etmeyiniz. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(İstanbul) — Muhterem arkadaşlar, bu konuda 
C. H. P. nin görüşü bellidir. Daha evvelki mü
zakerelerde mütaacMi't defa C. H. P. nin bu ko
nudaki An'ayasaya uygun görüşü ifade edilmiş
tir. Bir program, yapılmıştr, bu programa rağ
men 'centilmen anlaşması veya onun haricinde 
bir takdir .kullanarak her hangi bir grup bir 
mesele getirip getirmemek, getirdiğini geri al-
malk noktasında tamamen kendi düşünceleri 
içinde hareket etmek imkânına sahiptir. Ama 
Anayasanın da bu noktadaki hükmü sariih ve 
açıktır. Yanii konuşulması gerekir. Daha evvel-
ce Cumhuriyet Halk Partisinin görüşü budur. 
Bu görüşten ayrılmamız için bir s'ehep mevcut 
değildir. 

BAŞKAN — Sayın Atabeyli, buyurun efen
dim, lehte. 

A. P. GRUPU ADINA HÜSAMETTİN 
ATABEYLİ (Erzincan) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım, Anayasamızın 127 nci mad
desinin ıson fıknası; «Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde denet
lemesi kanunla düzenlenir» şeklinde kelsin bir 
hüküm vaz'etmiş bulunuyor. Demek ki, bu de
netlemeyi Türküye Büyük Millet Meclisi bir 
kanunla yapacaktır. 

— 211 — 
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Şimdi bir taraftan 127 nci madde, diğer ta
raftan 89 ncu madde; hangisi tekaddüm ede
cek konusu üzerinde bir usul müzakeresi açıl
mış bulunuyor. Zannımıza göre her iki meseleyi 
de birlikte mütalâa etmekte fayda vardır. Bir 
kere her ikisi de bir Anayasa hükmü olduğuna 
ve itkisi de vaeibülittıba bulunduğuma .göre, bu
nun birisinin diğerine takdim edilmesi hususu 
grupumuzca pek benimsenecek bir husus de
ğildir. Esasen 89 ncu maddenin sureti tatbiki 
hakkında grupumuzla diğer gruplar arasında 
temel görüş ayrılıkları vardır ve şu gensoru ve
silesiyle bir kere daha kaani oluyoruz ki, 89 ncu 
maddenin tatbikatı yeni İçtüzük içinde mut
laka bir hal şekline bağlanmalı ve yeni İçtü
zük çıkması geciktiği takdirde, Yüce Meclisin 
çalışmalarını muhtelif vesilelerle baltalama te
mayülü gösteren bu nevi takrirlerin önlen
mesi için mevcut ve mer'i İçtüzük içinde bir 
tadilâta gidilmesi zarureti artık kendini hisset
tirmiş bulunmaktadır. Günlerden beri matbu
atta muhtelif istikametlerde ve muhtelif vesi
lelerle hedef ittihaz edilen meselelerin, dün Se
natoda en geniş şekilde müzakeresi yapılan ve 
birkaç gün sonra da Yüce Heyetinizde gensoru 
mahiyetinde "bulunan bir bütçe görüşmesi için
de ariz ve aımiık görüşülmesi mümkün iken, bu
gün tekrar buraya maksatlı olarak getirilmesi 
Yüce Meclisin çalışmalarını baltalama gayesi 
ile birlikte, arz ettiğim gibi, matbuatta günler
den bir cereyan eden bir Marksist tecavüzün 
Meclisimiz içinde de tezahürlerini göstermesi 
mânasında kabul etmemek mümkün değildir. 
Bu itibarla grnpumuz bu nevi tecavüzlerden 
Meclis çalışmalarını masun tutmak kararında
dır. Binaenaleyh Anayasanın 127 nci maddesi 
gereğince mahsus bir gündem içinde ve müd
deti tâyin edilmek suretiyle ki Anayasada bu 
20 gündür Meclisimiz gayet sıkı bir çalışmaya 
»gitmek suretiyle bunu 13 güne indirme karara
nı da almıştır. 20 gün içinde görüşülüp bitiril
mesini 408 sayılı Kanunla tesbit etmiş olduğu 
gerçeği bulunmasına rağmen bu gensorunun ge
tirilmiş olması Anayasanın emrettiği bir husu
sun ihmal edildiği mânasına gelir. Şimdi tasav
vur buyurunuz; bir taraftan âzami 20 gün için
de Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonunun denetleme raporlarını müzakere edip 
karara bağlıyacaksınız. Peki Anayasanın 
127 nci maddesine istinaden çıkarılmış bulunan 

kanun gereğince, 20 'gün içerisinde bitirmek 
mecburiyetinde olduğumuz bir mesele karşısın
da devamlı gensoru verilmek suretiyle bunu 
20 gün içinde bitiremomc durumuna Yüce Mec
lisimiz girdiği takdirde, acaba 127 nci madde
nin icaplarını yerine getirememe durumuna 
düşmiyecek miyiz ve bu suretle de Anayasayı 
ihlâl etmiş olmıyacak mıyız? Binaenaleyh, ar
tık bu tip maksatlı davranışları bir tarafa bı
rakmak lâzımdır. Türkiye'de bütün kozlar açık
ta oynanmaktadır. Bu tecavüzlerin matbuattan 
başlıyarak, kulaklara fısıldanarak kademe, ka
deme Yüce Meclise kadar getirilmiş olmasını 
grupumuz sureti kafiyede kabul etmez ve bu 
'taktiklerin 'aleti olmamalk için de Başkanlık 
Divanının kararına müspet oy kullanacağımızı 
ifade ederim. 

Teşekkür ederim, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Koksal. 
FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Muhterem 

arkadaşlarım, Sayın Hüsamettin Atabeyli ar
kadaşıma ilâve -edecek yalnız iki husus var
dır : 

Bütçe müzakereleri yüksek malûmlarınız 
olduğu veçhile, bir gensoru mahiyetindedir ve 
şu anda gensoru mahiyetinde olan bu müzake
reler Yüce Senatoda devam etmektedir, bu Mec
liste değil. Fakat orada devam eden müzakere
lerde bu mevzuda temas edilmiştir. Bütçe mü
zakereleri bir gensoru mahiyetinde olduğuna 
göre, hemen İçtüzüğümüzün 166 nci maddesine 
eğilmemiz lâzım. İçtüzüğümüzün 186 nci mad
desinde : «Bir istizaha, icra edileceği gün üze
rinden üç inikat geçtikten veyahut müzakere
sine başlandıktan sonra diğer bir istizah zam 
ve ilhak edilemez. Bütçe müzakeresine hiçbir 
istizah zam ve ilhak olunamaz.» denilmektedir 
ki, diğer arkadaşlarımın söylediği gibi, genso
ru müzakereleri bütçede de devam edecek de
ğildir. Bütçe müzakereleri olduğu müddetçe 
gensoru müzakereleri yapılamıyacaktır. Böyle 
bir gensoru getiremiycceklerdir. Burada sarih 
bir şekilde ifade edilmiştir. 

Buna ilâve ödceoğkn ikinci bir husus, şu an
da Anayasamızın 127 nci maddesinin son fık
rasının tatbikatını yapıyoruz ve bu tatbikata 
göre 468 sayılı Kanun hükümleri tatbikatıyle 
yeni bir çalışma sistemi hazırlanmıştır. Cumar-
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tesi ve Pazarları da içline alan bir çalışma içeri
sindeyiz. Gensoru müzakereleri normal günle
rinde verilse idi ilk birleşimde görüşülmesi lâ
zımdı. Cumartesi günü bu günlerden birisi de
ğildir. Biz Anayasanın 127 nei maddesinin son 
fıkrasının tatbikatını yaptığımız için yarın bir
leşim devam edecektir. Yoksa bunu yapmasay-
dık yarın 'Cumartesi ve Pazar günleri böyle bir 
birleşim yapılım yacaktı. Şu halde 127 nei mad
de hükümlerinin yerine getirilmesi için yapı
lan bir toplantıda böyle bir gensoru görüşülme
sinin ileri sürülmesi doğru değildir. 

Hakikaten bu iki hususu da ilâve edersek, 
arkadaşımızın söylediği gibi, onları da bir ara
ya getirince gensoru, müzakerelerinin bir müd
det yapılmaması icabeder. 

Saygılar sunarım. 
KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Efen

dim, bir teklif yapacağım, hem size, hem de 
T. 1. P. ne... Yoksa bu mesele halledilemez. 

BAŞKAN — Çok 'güzel, fakat usulî yönden 
size söz vermem mümkün değildir. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Efen
dim, ayrı bir usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ko-

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncÂı 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin denetimi sonuçları hakkında
ki raporlara dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Kamu İktisadi Teşebbüs
leri Karma Komisyonu raporu. (3/165) (S. Sa
yısı : 18 e 1, 2, 3, 4 ve 5 nei ek) 

M) Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı : 
BAŞKAN — Şimdi Anayasanın 127 nei mad

desi ve ona tevfikan 468 sayılı Kanun gereğince 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetlenmesine 
dair verilmiş bulunan raporun müzakeresine de
vam ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bugünkü program 
ıgereğinee, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı-
ğı Müesseseısi ve ona bağlı iştirakler hakkında" 
denetleme raporunun müzakeresine geçeceğiz. 
Konu 1959 - 1963 yıilları arasında bu müessese 
ve iştiraklerinin yıllık kâr ve zarar cetvelleri

mi her cephesi ve her yönü ile şimdiye kadar 
vukubulan tatbikatın dışında bir mahiyet arz 
etmiştir. Zira biraz önce sözüme başlamış ol
duğum zaman da belirttiğim gibi, Mecliste alı
nan bir karar gereğince Anayasanın 127 mad
desinin öngördüğü Kamu İktisadi Teşebbüsle
rinin denetlenmesi maksadiyle bir program ha
zırlanmış, bu programa göre mahsus bir gün
dem tâyin edilmiştir. Burada günlerden beri 
Anayasanın denetleme ile ilgili bir maddesinin 
tatbikatını yapmaktayız. Bu meyanda Anayasa
nın 89 ncu maddesinin öngördüğü bir gensoru 
önergesi Başkanlığa tevdi edilmiş bulunduğu 
cihetle durum şimdiye kadar gördüğümüz tat
bikatın dışında bir seyir arz etmiş ve bu sebep
le Başkanlık Divanının görüşü Yüce Meclisin 
oyuna arz edilmek mecburiyeti hâsıl olmuştur. 
Bu sebeple gensoru önergesinin bu birleşim 
okutulup okutulmaması husususunu Yüce Mec
lisin oyuna sunacağım. Kabul edenler... («An
laşılmadı» sesleri) Gensoru önergesinin okun
masını kabul edenler... Kabul etmiyenler... Gen
soru önergesinin okunması kabul 'edilmemiştir. 
Bu önerge eldeki programın bittiği andan iti
baren okunacaktır. 

nin ine ellenmesi, ona göre tutulmuş bulunan ka
tı hesap raporları ve tanzim edilmiş bulunan 
bilânçıolarm Meclisçe tetkiki ve bunun »onunda 
bu 1959 ve 1963 yılları arasında müesseselerin 
idare görevinde bulunmuş idare kurallılarının 
Meclisçe ibrasını tazammum etmektedir. Lütfen 
arkadaşlarımız bu hudut dışına çıkmasınlar. 

Adalet Partisi G-.ru.pu adına Sayın Abbas 
Çetin buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA ABBAS ÇETİN 
(Kars) — Muhterem Başkan ve muhterem ar
kadaşlarımı, Türkiye Cumlhuriyeti Emekli San
dığı 5434 sayılı Kanunla kurulmuş ve 1950 yı
lından bu yana faaliyet halimdedir. 

17 senelik bir ömrü vardır. Bu kurumun, bu 
teşekkülün bütün faaliyet merkezi Ankara'da
dır. Bunun dışında İstanbul'da bir irtibat bü
rosu vardır ve şantiyelerinde de inşaat amirlik
leri mevcuttur. Bütün teşkilât bunlardan iba
rettir ve ortalama 900 civarında memurla ida
re edilmektedir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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T. C. Emekli Sandığı faaliyetlerini iki esas 
grupta mütalâa etmek lâzımıdır. Birisi iştirakçi 
•tevdiatça adını verdiğimiz ve adedleri 4 yüz bi
nin üstünde bulunan hizmetlilerin maaşların
dan 'kanunlar gereğince kesilen' emeklilik aida
tını toplamak. İkincisi, bunlara emeklilik maaşı 
bağlanmasıdır, yine kanunlar gereğince. Bu ne
vi faaliyeti tamamiyle kanunların hudutları 
içindedir. Bu faaliyetlerde bir Kamu İktisadi 
Teşekkülü hüviyeti görmek çok yerinde değil
dir. Kanunlar gereğince muayyen nislbetlerde 
maaşlardan aidatlar kesilir, Emekli Sandığına 
'gelir ve yine kanunlar gereğince Emeklilik Ka
nununun uygulanmasını 'gerektiren haller vu-
kubulunca kanun ölçüleri içinde bu kimselere 
'örnekli maaşı, kesenek iadesi, toptan Ödeme ad
ları ile paralar verilir ve bağlanır. Bu tamamiy
le teknik bir faaliyettir. 

İkinci grup faaliyeti sermayesini ©/alıştırma 
faaliyetidir. İşte bu kısıım faaliyetler tamamiy
le bir iktisadi mâna taşımaktadır. Emekli San
dığının İktisadi Devlet Teşekkülü şeklinde olu
şu bu nevi faaliyetlerinden ileri gelmektedir. 

Sevgili arkadaşlarım, orada gayet entere
san bir tablo mevcuttur. Emekli Sandığı Kanu
nu gemç Ibir kanundur. Buna rağmen 1963 sonu- I 
na kadar bu Kanuna tam olarak 106 ek yapıi- I 
mıştır. I 

Bir tek kanun, igenç kanun ve ıbuna 106 elk I 
yapılmıştır. Bu eklerle ve bu eklerin husule I 
getirdiği neticelerle kanun arasında ahenk za- I 
yıflamışıtır. Hattâ öyle haller meydana getirmiş- I 
tir ki, sosyal iadalet duygumuzu ve anlayışımı- I 
zı tatmin etsin diye getirilen bir kanun başka I 
bir sosyal adaletsizliği husule getirmiştir. Bu I 
itibarla mücerret bu yönden - çünkü başka se- I 
bepler de başka yönler de vardır da onun için 
mücerret bu yönden diyorum - Emekli Sandığı I 
Kanununun yeni baştan bu ekler, ve ekler do- I 
layısiyle husule gelmiş neticeler de göz önünde I 
tutulmak suretiyle ahenkli bir şekilde tedvinine I 
zaruret hissetmekteyiz. I 

Eklerin meydana getirdiği neticeler yeni I 
meseleler doğuruyor diye arz ettik. Bunlardan 
•bir misal arz edeyim: Sonradan yapılan ekler- I 
le emeklilerin kuz çocuklarıma her zaman ve I 
her ne sebeple dul kalırsa yeniden kesilen ma- I 
aşlar bağlanmaktadır. Ama bir kimsenin, bir I 
memurun emekli olduğu anda malûl ve mulh- | 

taeolmıyan ve 18 yaşını bitirmiş bulunan çocu
ğuna maaş bağlanmaz. Fakat babasının vefatın
dan kısa bir ızaman sonra akla gelen gelmiyen 
hinlbir sebeple 18 yşunı bitirmiş erkek bir çoeuk 
malûl ve muhtaç hale gelirse ona babasından 
maaş intikal etmiyor. Kız -çocuk üç defa, beş 
defa on defa evlense, boşansa veya başka sebep
lerden dini kalsa babasından maaş almaya de
vam ediyor. Kesilir bağlanır, kesilir bağlanır. 
Fakat erkek çoeuk muhtaç ve malûl hale ge
lirse sırf babasının ölümünde malûl ve muhta-
colmadığı için maaş alamaz, yakın akrabaları
nın veya cemiyetin himayesine sığınır kalır. Bu 
adaletsiz ve erkekle kuz arasındaki eşitliği ih
lâl eden durum, kızlar hakkında sonradan ya
pılan ek kanunlarla husule gelmiştir.. Bu 106 
ek kanunun, asıl kanunun hüviyetine ve mahi
yetine ne dereceye kadar buna benzer tesirler 
ettiğini teker teker saymak kabildir. Fakat, 

tanınmış olan yirmi dakikalık müddet içinde 
bundan daha mülhim telâkki ettiğim hususları 
konuşabilmek için bu noktayı burada kesiyo
rum. Yalnız netice olarak bilelim, ilgililer de 
bilsinler ki, Emekli Sandığı Kanunu 19'68 sonu
na kadar tam 106 ekiyle aslını kaybetmiş bir 
bohça haline gelmiştir. Bu bohçanın ahenkli 
bir hüviyete <ve tek bir renge kavuşturulması 
lâzımdır. 

Sevgili arkadaşlarılm, Emekli Sandığının ku
ruluş maksadını gittikçe za'fa uğratan ve sıfı
ra doğru ıgötüren ciddî bir mevzu vardır. Emek
li Sandığından evvel her teşekkül, her Bakan
lık, her umum müdürlük, meselâ Devlet De
miryolları igibi, kendisine göre bir emeklilik 
sistemi içinde idi. Milletimiz bütün bu parça 
parça sistemleri bir kanun içinde toplamayı ve 
bıı kanunu da tatbik etmeye Emekli 'Sandığını 
memur etmeyi düşünmüş bu Emekli Sandığı 
Kanununu çıkarmıştır. Maksat, namütenahiye 
doğru Emekli Sandığının kanunen kendisine 
bağlı iştirakçilere kanunların tanıdığı hakları 
vermek kudretinde kalmasıdır. Halbuki tatbi
kat böyle olmamıştır. Şu, demin ifade ettiğim 
106 kanunun hepsi Emekli Sandığına külfet ge
tirmiştir. Ama hiçbirisi Emekli Sandığına bu 
'külfetin karşılığını vermemiştir. Emekli Sandı
ğına külfet getiren bu kanunlardan bildiğiniz 
birkaçını hâtıralarımızı tazelemek için arz ede
ceğim. 
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7236 sayılı 'Kanımla emeklilerin maaşlarında 
artırma yapılmıştır. Bıı artırma sandığa 467 
milyon liraya mal olmuştur. Ama karşılığı yok. 
7244 sayılı Kanun, maaşlara yüzde yüz zam 
yapmıştır. Elbette ki, bu yapılan zam Emekli 
Sandığının bağlıyacağı emekli maaşilanna da 
tesir etmiştir. Gerçi bu zamlı miktar üzerin
den pirim alınmıştır ama bu kanun meriyete 
girdiği vakit hizmet müddetini doıldurmaik üze
re 'bulunan memurlar hiç ilki misli olan bu zam
lı miktar üzerinden pirim vermeden, emekli ke
seneği vermeden veya çok az verdikten sonra, 
zamlı miktar üzerinden emekli maaşı alacaklar
dır. Ve bu devam ediyor. Bunun da sandığa 
hiçıbir karşılığı verilmemiştir. 106 aded kanun
lardan (birkaçıdır bu. 

42 sayılı bir kanun çıkmıştır. Genç, daha bu 
kanun 'Oİlmasaydı bir zaman çalışıp Emekli San
dığına kesenek verecek yaşta bulunan askerî 
personeli emekli etmiştir. 

Gerçi Emekli Sandığmdaki sistemden, mik
tarlardan kendilerine fazla miktarda ikramiye 
ve maaş bağlanmıştır ama bu fazla miktarlar 
Emekli Sandığı tarafından değil, Hazine tara -
fmdan ödenmiştir, 

Emekli Sandığının sararı şurada : Bunlar 
normal sürelerince hizmet görmüş olsalardı, 
Emekli Sandığına prim vereceklerdi. Emekli 
Sandığı bu yüzden en az 150 milyon lira zarar 
etmiştir. Kasasına 150 milyon lira gelecek iken 
'bu kanun dolayısiyle gelmemiştir. 

Sevgili arkadaşlarım, Emekli Sandığı, ma
lûmunuz olduğu üzere, bir sigorta müessesesi
dir. Her sigorta müessesesi gibi Emekli San
dığı da istikbali kavrıyan ve adına aktüaryel 
hesap dediğimiz, riyazi hesap dediğimiz bir he
sap yapar. Ve o hesa'ba «göre çalışır, ileriki 
yıllara göre gelirim şu olacaktır, giderim şu 
olacaktır, ona göre malî bünyemi rizayi açık 
vermeden yürüyecektir diye bir aktüar
yel hesap yapar ve buna göre yürür. Kurulu
şundan biraz sonra 'bu hesapları yapmıştır. Ne
ye göre yapmıştır? O zamanki kanuna ve o 
zaman kanunların kendisine yüklediği külfet
lere ve kendisinin o kanunlar gereğince alacağı 
gelirlere göre ve bu halin devam edeceğini farz 
ederek bir hesap yapmıştır. Ama ıbu hesap
tan sonra üç senede beş senede 106 aded kül
fet yükliyen kanun gelmiştir, şu arz ettiğim 

kanunlar gelmiştir. Artık bu sigorta müessese
sinin, bu malî müessesenin aktüaryel hesabın
dan bahsolunamaz. Hesapları alt üst olmuş
tur. Onun için, 'bu müesseseyi yaşatmak, günün 
birinde adedleri bugün 450 bine varmış bulu
nan, fiilî iştirakçi, memur halinde olan, iştirak
çi halinde olan kimselerin yaşlılıklarında ken
dilerini, ölümlerinden sonra da dul ve yetimleri
ni maliyeye gönderememek, tekrar ibir nevi 
1950 den evvelki hale irca etmemek için bu 
külfet yükliyen kanunları getirirken çok dü
şünmek lâzım. Ve hiç olmazsa bu külfetin kar
şılığını da beraber düşünmek lâzım. 

Sevgili arkadaşlarım, bu külfet yükliyen 
kanunlar dolayısiyle Emekli Sandığının mura
kabesini yaptığımız yıllara ait riyazi açığının, 
aktüaryel açığının ne olduğunu arz edebil
miş olmak için gerçek rakamlara istinadederek 
birkaç rakam okuyacağım. 1959 da 855,2 mil
yon, yani o sene pasif değerinden bu miktarı 
aktifleştirmiştir. Yani o seneki aktüaryel açı
ğı bu, 855,2 milyon. 1960 da 1 milyar 385,3 
milyon, 1961 de 2 milyar 9,7 milyon, 1962 de 
2 milyar 99,4 milyon, 1963 te 3 milyar 19,5 mil
yon. Artıyor gittikçe ve »bu sebeplerden dola
yı 1963 sonunda Emekli Sandığının aktüar
yel açığı tam 10 milyar liradır arkadaşlar. 
Nereye kadar gidecek bu sistem üzere? Çok 
uzak değildir. Bu sistem üzere giderse çok uzak 
olmıyan bir istikbalde Emekli Sandığının varlı
ğı sıfır olacaktır. Bu sıfır oluştan dolayı -yine 
hesabedilmiş olarak arz ediyorum, tahminle ko
nuşuyorum - Emekli Sandığı her yıl bütçeye 
veya Hazineye en az 500 milyon lira külfet yük- -
liyecektir. En az 500 milyon lira!.. Devlet me
muru emeğini Emekli Sandığına vermiyor tabiî, 
millete veriyor. Emekli Sandığı isterse milyar
lar kazansın, isterse iflâs haline gelsin, Devlet 
memuruna kanunla tanınmış olan hakları Ha
zine tarafından .verilir. Eme'kli Sandığında 
buna ait saihahat da vardır. Ama matlubolan 
o değildir. Matlubolan bu Sandığın kurulu
şundaki maksadına uygun olarak yürümesidir, 
devamıdır. 

Emekli Sandığı Kanununa göre her beş yılda 
bir defa Maliye Bakanlığı, dilerse yabancı uz
manları da çalıştırmak üzere, Emekli Sandığı
nın malî bünyesini, riyazi bünyesini, aktüaryel 
bünyesini tetkik eder. İlk tetkik 1952 ydında 
yapılmış ve demişlerdir ki, bu sandığım bünyesin-
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de devamlı bir açıJk vardır, devamlı bir açık gö
rüyoruz. Bunu tashih etmek lâzım. Bu tavsiyeye 
-istinaden Emekli Sandığı 1955 yılında bu açığı 
kapatacak şekilde bir Emökli Sandığı Kanunu 
hazırlamış Maliye Bakanlığına tevdi etmiştir. Bu, 
halen Maliye Bakanlığında durur veya Meclise 
geldi çıkmadı, bir neticesi yok. 1957 yılında ikin
ci defa bu nevi bir teklif yapılmıştır. Yabancı 
uzmanlar da vardır bu işin içinde. O zaman bu 
heyette demiştir ki, «Emekli Sandığındalki riyazi 
•açık, ızarf arızî değildir, devamlıdır, devam ede
cektir. Buma bir çare bulmak lâzım. Bu rapordan 
sonra 1959 yılında bir kanunla % 5 olan emekli 
,aidatı ve karşılığı % 7 ye çıkarılmış, derde deva 
değil 'ama birazcık şifadır. Bu kanun yüzde 7 ola
rak bugüne kadar tatbik edilememiş, yüzde 6 ola
rak tatbik 'edilmiştir. Her semeki bütçe kamun'la-
riıyle bu yüzde 6 devam etmiştir. Kanun varken 
bu yüzde 7 uygulanamamıştır. Yapılmış tetkikle
re ve görülmüş tatbikata göre, Emekli Sandığı
nım emniyetli bir şekilde bir gün emeklileri, dul 
ve yetimleri Hazineye göndermemek suretiyle de
vamı için kesenek ve karşılıklarının yüzde 20 ve 
21 olması ıgere'kmeiktedir. Şimdi yüzde 20, 21 i 
bir yana bırakalım; birtakım sosyal sebeplerle 
geçim endekslerine göre hayat pahalılığı, hayat 
ucuzluğu, maaş azlığı veya çokluğu sebepleriyle 
bmnu defaten tatbik etmek mümkün olmıyabilir. 
Ama şu yüzde yediyi tatbik etmek lâzım. Hiç 
olmazsa bir şifa olur, deva değilse bile bir şi
fadır. 

Sevgili arkadaşlarım, Emekli Sandığının arz 
etmeye çalıştığım, belirtmeye çalıştığım bu hali, 
bu halin idraki içine girmiş olanları âdeta Emekli 
Sandığını yara almış bir gemi gibi, batıyor diye 
feryadetmeye, bağırmaya sevk etmektedir. Gemi 
batmadan su alan deliklerini tıkamak zarureti 
vardır. 

Sevgili arkadaşlarım, Emekli Sandığı Kanu
nuna .göre, Emekli Sandığı sermayesinin % 40 ma 
kadarını gaıyrimenküle yatırmaya mecburdur. 
Her sigorta müessesesi kendisini emniyete almak 
için para değerindeki iniş ve çıkışları göğüsliye-
bilmek için bu yola gitmeye mecburdur. Bütün 
dünyada böyledir. Bütün dünyadaki tatbikatına 
uygun olarak Emekli Sandığı Kanunu da, dün
yadaki tatbikatına uygun olarak Emekli Sandı
ğına böyle bir vecibe yüklemiştir. 1963 sonu iti
bariyle kat'i rakamı tesbit edemedim, iki milyar 
civarında Emekli Sandığının yatırımları vardır. 

İşte hepinizin bildiğimiz gibi, iş hanları, oteller, 
otokarlar, sınamalar... Bunları Emekli Sandığı 
Kanununun gayrimenkul edinme hükmüne göre 
onun tatbiki cümlesinden olarak edinmiştir. Bun
ların çoğu bu >senelordo henüz bitmemiştir, inşaat 
halimdedir. Bir kısmı da arsa halindedir. Bütün 
bunların hepsi global olarak yüzde beş civarımda 
rant getirmiştir. Emekli Sandığı mensuplarını, 
çoğu bitmemiş, büyük bir kıısmı arsa halinde olan 
bu yatırımlardan yüzde boş civarında rant sağ-
lıyabilmiş oldulkları için tebrike şayan bulurum. 
Bunlar bugün bitmiştir. Rant elbette daha yük
sektir, ileride daha dra yüksek olacaktır. 

Emekli Samdığınm, İstanbul'da bir Emek Si-
namacılık Limıited Şirlketi vardır. Beyoğlu'nda 
Şeriki Doryan blioku dediğimiz o bloktadır. Bu 
isinamaeılılk Limited Şirketi hem oradaki sinema
ları işletir, hem de başka sinemalarla ortaklık ya
par, hem de 'fiilim ithal eder, hayırlı bir iştir, 
kazançlı bir iştir. 300 000 lira sermaye ile kurul
muştur. Bu sermayenin tamamına yakını Emekli 
Sandığınındıır. Hayırlı, kazançlı ve bir tarafında 
da gayrimenkulu mevcudollduğu için, sinema bi
naları kanununa da uygun faydalı bir iştir. Bir 
de... 

BAŞKAN —• Sayın Çetin, grup adıma konuş
malar 20 şer dakika ile kayıtlanmıştır. Bu sebep
le lütfen sözünüzü bağlayınız. 

A. P. (TRUPU ADINA AIBBAS ALİ ÇETİN 
(Devamla) — Bir de Emek İşletme Limited Şir
keti vardır. Hanlar, iş hanları, otokarlar, oteller, 
•bunlar ellbetto ki, her birisi başlı başıma meşgul 
okunulması gereken mevzulardır. Bütün bunları 
işletsin diye böyle bir şirket kurulmuştur. Bu 
şirket de Emekli Sandığımındır ve bunları işlet
mektedir. Yalnız bunların dışında bir iki ufak 
şirket daha vardır. Bu şirketlerin de esas şirket
le birleştirilerek tek şirket halinde çalıştırılması 
iyi olacaktır. Bu husus mümkün müdür, değil mi
dir, tetkik buyurmalarını istirham ediyoruz. 

Bunun dışında bu iştiraklerde çalışan memur
lar, emekliye tabi memurlar değildir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız, sonunu geti
riniz, noktayı koyunuz. 

A. P. GRUPU ADINA ABBAS ALİ ÇETİN 
(Devamla) — Bağlıyorum. 

Bu sebeple de buraya genç memurlar gidemi-
vor, emekliler gidiyor. Bunların da emekliliğe ta
bi hale getirilip getirilmemesi mümkün müdür? 
Bunun da tetkik edilmesini lüzumlu görüyorum. 
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Grupumuz Emekli! Sandığının 1959, 1960, 
1961, 1962 ve 1963 yıllarına ait bilançolarını ka
bul ve .o senelere ait yöneticilerini ve idarecile
rini ibra etmek reyindedir. Emekli Sandığı men
suplarına başarılar dilerim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Millet Partisi Grııpu adına Sa
yın Necati Güven, buyurunuz. 

M. P. GRUPU ADINA NECATİ GÜVEN 
(Erzurum) — Muhterem Başkan, muhterem 
milletvekilleri; Emekli Sandığı hakkında, 1959 
la 1963 yılları arasında sandığın sermayesinin 
yarısından fazlasını al'an şirketleriyle birlikte 
Millet Partisi Grupunun görüşünü açıklıyaca-
ğım. 

Millet Partisi Grupu olarak Emekli Sandığı 
yatırımlarının karşısında değiliz. Yalnız işlet
meciliğinin karşısındayız. Yaptığı işletmeleri t 

özel teşebbüsler, özel şahıslar işletecek durum
da olduğu halde İktisadi Devlet Teşebbüslerin
den biri olan Emekli Sandığının yaptığı gayri-
menkulleri, işletmeleri kendisinin işletmesi bu 
sandığı çok yakın bir zamanda iflâsa götürece
ğine de kanaat getiriyoruz. Zira Emekli Sandı
ğının bugün elinde bulunan bu işletmeler lüks
ten, israftan geçilemez bir hal almıştır. Maaş
larından % 5 - 7 kesilmek suretiyle ekmek pa
rasının katığım veren 450 bine yakın iştirakçi
sinin derdine derman olmazken, lüks ve israfil 
yatırımları, karşısında 1963 te 10 milyon ve her 
sene Devlete yarım milyona yakını da külfet 
yükliyen sebepleri arasında Emekli Sandığının 
yatırımlarının lüks ve israfa doğru gittiğine ka- i 
naat getiriyoruz. Bir milletvekili olarak Avru
pa devletlerini gezdiğim zaman, otellerine git
tiğim anda Emekli Sandığının Türkiye'de yap
tırdığı otellerin lükslüğünıü hiçbir devlette gör
medim arkadaşlar. Bugün iştirakçilerinin bir 
meskeni yok iken ve başlarını' sokacak bir ev
leri bulunmazken Emekli Sandığı onlardan al
dığı yüzde 5 ve yüzde 7 lerle 32 milyonun her 
hangi bir ferdi ve kendi iştirakçilerinin dahi 
kapısının önünden geçme'de tereddüdettiği bu 
lüksten Emekli San'dığı çekinmediği takdirde 
T. C. Hükümetinin Maliyesine çok büyük za
rarlar iras edecektir. Bunun sebebi idareciler
den mi gelir, bu işlere karar verenlerden mi, 
icra edenlerden mi ve'yahut siyasi baskı yoluyla 
falan yere bir garaj yapm, filân yeı*e bir otel 
yapın, diye hesabını ve kitabını yapmadan bu j 

şekilde kanunen yüzde 40 yatırım yapan bu 
Sandığın bu gidişinde mi bulmak lâzımdır; 
bunların hesabını sormak Yüce Türk Milletinin 
temsilcisi bulunan Yüksek Meclise düşmekte
dir. Biz Millet Partisi Grupu olarak Emekli 
Sandığının Türkiye'de yaptığı yatırımların usu
lüne uygun olarak yapıldığına da kaani deği
liz. Yatırımlar Ankara, İstanbul, izmir'de ya
pılmaktadır. Bunun haricinde 63 vilâyetin 
60 ma Emekli Sandığının E harfi daha gelme
miştir. Niçin? Emekli Sandiğr kâr kasdıyla bu
nu yapıyorsa, Bursa'da yaptığı garaj Erzurum 
ve Kars'ta da işler. Oralara otomobille daha sık 
gelir ve giderler. Niçin orada yapılmaz da ora
ya yapılır? öyle ise bir milletvekili olarak 
Emeldi Sandığının yatırımlarında bâzı siyasi 
tesirlerin olduğu kanaatine sahibim. Eğer 
Emekli Sandığı kendisinin ve fen adamlarının 
akıllarının kestiği ve verdikleri ilmî raporları
na yatırımlarını dayamadıkça , muhakkak ki, 
gitgide zarara uğrıyacak, zararı artacak ve bir 
gün de iflâs edecektir. İflâs ettiği zaman da, bu 
yaptırdığı 23 katlı, 24 katlı, 25 katlı binalarını 
satıp kendini iflâstan kurtaracak durumda 
olan bir alıcı dahi bulamıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de yapıla
cak inşaatların alıcısını göz önüne almak şar-
tiyle yatırını yapmak lâzımdır. Emekli Sandığı 
bir gün ihtiyaç karşısında kalır ve bir binasını, 
meselâ Kızılaydaki binasını satışa çıkarttığı za
man kaç tane alıcı bulacaktır? Buna bugün bir 
tane alıcı bulunmıyacaktır. Bulunmadığı zaman 
da, «almak kara gün içindir» olarak kabul etsek 
dahi, bu ihtiyacını karşılıyamıyacaktır. Benden 
evvel konuşan Abbas Çetin arkadaşımızın dedi
ği gibi, bir gün de iflâs edecektir. Bir müessese 
ki, bir İktisadi Devlet Teşekkülü ki, hattâ 450 
binin üzerinde memur ve. hizmetliler olarak işti
rakleri bulunan bu müessesenin, 1963 yılma 
kadar bu duruma düşmesinden üzüntü duymak
tayız. Temenni ederiz ki, bundan sonraki yıl
larda bu zararları önlesin, Hükümete yük ol
madan diğer İktisadi Devlet Teşekkülleri gibi 
kalkınmış olsun. Bunun da önlenmesi, çıkarılan 
102 aded ek kanun ile olmaz, Emekli Sandığı 
Kanununun tadili ile bu işler olmıyacaktır ar
kadaşlar. Emekli Sandığının odacıdan umum 
müdüre kadar maaşından % 5, % 3 olarak kesi
len insanların seviyesinde olması, lüksten ve is
raftan kaçınması ile mümkündür. Bir gün bir 
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Devlet dairesinde bir müdürün odasında oturur
ken, «(Bu bey kimdir?» dedim, «Efes Otelinde 
Umum Müdür» dediler. Muhterem arkadaşlar, 
umum müdür etiketini takıp 5 000 lira, 10 000 
lira maaş veren bir müessese ayakta kalır mı? 
Otelin umum müdürü olur mu? Demek ki, fazla 
masrafımız, lüksümüz bu yolda gidiyor. Onun 
içindir ki, Emekli Sandığından müştekiyiz. Bu 
babanın, Devlet dairesinde 14 sene 11 ay 29 gün 
hizmet görmüş, 4 çocuğunu ve ailesini dul bıra
kıp dünyasını değiştiren bir kimsenin, «Hizmeti 
bir gün noksandır, onun için sana ben emekli 
maaşı bağlıyamam» diye onun 14-15 senelik bir 
hizmeti karşısında toptan bir ödeme yapar, bir 
tarafa bırakır. Onlardan, kesip o parayı işletmek 
suretiyle aldığı meblâğları, çok muazzam miktarı 
getirir her hangi bir şekilde 'Türkiye'nin bugün 
kaldıramıyaeağı lüks otellere, lüks banyolara, 
lüks gazinolara ve buna benzer işletmelere, sine
macılığa yatırır. Evet, yüzde 40 kadar parasını 
kanunen gayrimenküle yatırması icabeden Emek
li Sandığı gayrimenkullere bu parayı yatırsın, 
ama bunu yaparken bu memleketin ve Hükü
metin politikasını da takibetmelidir. Hiç olmazsa 
kendi müntesiplerini mesken sahibi yapmalıdır. 
Yüzde 10-15 faizle o memurlara da hizmet etmiş 
olsun. Bu şekilde kendi müntesiplerini birer ev 
sahibi yapsın. Gayeye hizmette yüzde 40 yatırı
mını bu volda yapsın. Yoksa Bursa'da bir Ha
san'm, bir Veli'nin yapacağı bir garaj yerine fa
lan sivasi şahsın hatırı için bir gara,]' inşası yo
luna gidilmesin arkadaşlar. Tabiî bövle kevfî ve 
indî vatın m lar yapıldım takdirde, yalnız di$er 
iktisadi Devlet Teşekkülleri demi, Emekli San
dığı da, hepsi de iflâsa mahkûmdur. 

Demin de söylediğim gibi, yatırımların karşı
sında değiliz, işletmeciliğin karşısındayız. İktisadi 
Devlet Teşekkülleri bir nevi Devlet olarak kar
şımıza çıkmaktadır. Vatandaşın yapabilecek 
işlerden İktisadi Devlet Teşekküllerinin elini 
çekmesi lâzımdır. GlMA'nm sermayesinin yüzde 
bilmem kaçı Emekli Sandığının, yüzde 3 ü % 15. 
•% 20 si Ziraat Bankasının, yüzde bilmem kaçı 
hangi sivasi teşekkülün... Bir müessese meydana 
gelivor, bir şirket meydana geliyor, ona çok 
dolgun kredi veriyor, birinci elden, toptancıdan 
gidip malları alıyor ve onu getirip vatandaşa 
10 kuruş, 20 kuruş ucuza satmak suretivle tkt'-
sadi Devlet Teşekkülleri özel teşebbüsü, ferdî 
teşebbüsü öldürmek durumuna giriyor. O gün 

GÎMA'ya girdiğimde üzülerek söyliyeyim ki, bir 
manavın portakalının ve limonunun dahi bu şe
kilde beslenen şirketlerin vermiş olduğu paralarla 
satıldığını gördüm. Biz yatırımlann demin de 
dediğim gibi aleyhinde değiliz, faaliyetlerinin 
de aleyhinde değiliz. Bu teşebbüsler kanunla 
kurulmuştur, Devlet bunu benimsemiştir. Va
tandaşın yapamadığı yerlere yatırım yapmasını 
kabul etmekteyiz. Meselâ uzun vadeli, 3-5 sene 
değil de 20-30 seneye sâri bir fabrikaya Emekli 
Sandığı yatırım yapsa idi bugünkü duruma da 
düşmemiş olurdu. 

Türkiye Cumhuriyetinin 32 milyonu içinde 
Emekli Sandığının Hükümetten göreceği veya 
l'ktisadi Devlet Teşekküllerinden eîde edeceği 
yardımlar ile, krediler ile kuracağı otelciliği 
Türkiye'de Emdkli Sandığından iyi yapacak 
özel tcşelbbüsler vardır. Onlara bu krediyi ver
sin, veya binayı yapsın, işletmesini özel teşeb
büse versin, o işletsin ve bu şclkikle de Emekli 
Sandığını büyük bir külfetten kurtarmış olsun. 

Emekli Sandığına bağlı M.an'bulMa işlet
mekte olduğu sinemalar da, verilen bilançolara 
^öre zarar etmektedir arkadaşlar. Evet, 
bir müessesedir ''kanunen yüzde 40 mı yatırım 
olarak yapacak. Fakat hicolmazsa işletmesini 
kanun ve mevzuat dairesinde özel şirketlere, 
özel şahıslara devretmesi bu müessesenin lehi
ne olacak bir harekettir. 

Personel, durumuna gelirsek; Emekli Sandı
ğının personeli 1959 dan 1963 senesine kadar 
'her s(ene 20 - 30 - 40 - 50 artmaktadır. Öyle 
zannediyorum ki, 20 - 30 sene sonra Emekli 
Sandığı 'binasına Emekli Sandığının memurla
rı dahi (kifayet etmeyip üçüncü bir binayı da 
Emekli San'dığı inşa edecektir. Arkadaşlar, bu 
kadroları da bir had içerisinde dondurması, 
kadro (kanunu yapması ve 'bunun haricine de 
taşmaması icalbetmektedir. 

Emek'li Sandığının işlettiği şirketlerin müs
tahdemleri de bizim için üzüntü verici halde
dir. Adam, Devlet dairesinde çalışmıştır; 70, 
80, .100 lira aslî maaşla emekli olmuştur. Bu 
tarafta genç, mektebini 'bitirmiş, ihtisas sahihi 
kimseler iş bulamazken, buralardan emekli 
olan insanlar Emekli Sandığının şirketlerinde 
bin lira, ilki bin lira, üç bin lira maaşla çalış
maktadırlar. Bunlar üzerinde hassasiyetle du
rulması gerekmektedir. Yükselk Murakabe 
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Heyeti de bunları, Emekli Sandığını muraka
be ederken madde madde sıralamaktadırlar. 
Millet Partisi Grupu olarak Yüksek Denetic
ime Kurulunun Emekli Sandığı hakkında yö
nelttiği tenkidlere aynen 'iştirak etmekteyiz. 
Gelecek senede de bu tenkidlerin hangisi dik
kate alındı, hangisi alınmadı, bunun müzake
resi başladığı zaman da M. P. olarak sizlere 
bunları arz edeceğiz. 

Bu Sandığın memlekete birtakım eserler 
yaptığını inkâr etmek 'biraz vicdanla kabili te
lif değildir. Yaptığı hizmetleri memnuniyetle 
kabul ediyoruz, tasvi'bediyoruz. Yalnız başta 
umum müdür ve diğer bu işlerde karar sahibi 
olan idarecilere lüksten, ve israftan kaçınma
larını, münltesiplerine mesken politikasiyle bi
rer ev sahibi etmesini candan arzu ediyoruz. 
Hepinizi sevgi ve saygı ile selâmlıyorum efen
dim. ^ 

BAŞKAN — Şahıslar adına konuşmalara 
geçiyoruz. 

Buyurunuz Sayın Gür er; konuşmanız 10 da
kika ile kayıtlanmıştır. 

MUSLlHtDDlN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım ; 468 sa
yılı Kanun ahkâmına göre denetimini yanmak
ta bulunduğumuz Türkiye Cırmıhuriyeti Emekli 
Sandığı ve iştirakleri hakkındaki görüşlerimi 
huzurunuzda arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 450 000 kişiyi alâ
kadar eden ve hakikaten memur olarak nrlnpı. 
ısımdan. umum müdürüne kadar herkesin yakî-
nen izlediği bu müessese hakkındaki tenkid 
ve temennileri benden evvel konuşan arkadaş
larım dile getirdiler. 1959 ve 1963 arasındaki 
beş senelik hesap ve 'bilançolarını tetkik eltiği-
miz zaman Emekli Sandığının durumunu şöy
le görmekteyiz: 

Her sene 1959 dan başlamak suretiyle, ilk 
senede 90 küsur 'milyon lira ve talkilbeden sene
lerde 100 milyon lira civarında bir kâr sağla
dığı hesap ve bilançolarından anlaşılmaktadır. 
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:sı iktiza ederdi. Bu yönden görüş ve düşünce
lerimi arz ederken her şeyden önce bu mües
sesenin kendisine kanun ahkâmına uygun ola
rak yüzde 40 a kadar yatırım yapma hakkına 
sahibolması üzerinde ve yatırımları hakkında 
bendeniz de görüşlerimi arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Emekli Sandığı 
özel teşelbbüs karşısında özel teşebbüsün yapa-
'bileceği birtakım işleri de bizzat kendi yapmak 
heves ve kararındadır. Şahsan iktisadi kanaa
tim odur ki, bugün Hükümet olarak ve içinde 
bulunduğumuz durum olarak, özel sektörün 
yapabileceği sahalara Emekli Sandığının el 
uzatmamasına taraftarım. Eğer özel sektör ha
kikaten yapacağı 'büyük yatırımları yapmak
tan içtina'bediyor veyahütta bunlardan büyük 
rant bekleniyorsa, kamu teşebbüsü olan Emek
li Sandığını ansak -o yönden yatırıma giriş
mesi ve özel sektörün yapmadığı işleri yapma
sı kanaatindeyim. Şimdi bundan şu netice çık
maktadır muhterem arkadaşlar, Emekli San
dığı bugün yatırım sahasında büyük oteller ve 
büyük iş hanları yapmış ve yapmaktadır. 1959 -
1963 seneleri arasına baktığınız zaman onların 
bir kısmı henüz tamamlanmamıştır; ama bugün 
tamamlanmıştır. Eğer bunlar bir örnek te
şekkül olarak ve bir nevi özel sektöre ışık tuta
cak teşekküller olarak mütalâa edilirse, ber-
veçihi peşin arz edeyim ki, bunların yanında ol
mak lâzımdır. Ama Imnlar özel sektörün kâr 
sahasına iştirak olarak mütalâa edildiği za
man, bendeniz yatırımlara taraftar olmakla 
beraher bunların daha ziyade Türkiye'de el 
atılmamış ve 'büyük kâr getirebilecek müessese
lere ve yatırımlara yönelmesinde şahsan büyük 
faydalar görmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar; saniyen bu yatırım
larda hakikaten işletmecilik üzerinde -durul
ması zarureti hir gerçektir Bugün aynı oteli 
bir özel sektör mensubuna verdiğimiz zaman 
daha büyük kâr getirecek olduğu halde, bil
hassa zamanımızda olduğu gibi Emekli Sandığı 
eli ile işletilen otellerin tanı mânası ile gelir 
getiremediği, fakat gelir getirmek için çaba 
gösterilmegayretlerini görmekle de bahtiyar «ol
duğumuzu (huzurunuzda arz etmek ve 'bu hu
susta Emekli Sandığı mensuplarına teşekkür et
mek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; bilhassa 'bu yatı
rımlarla 'meydana gelecek olan fazla gelir ne-

Mulhtereım' arkadaşlarım, gtönül arzu ediyor 
ki, Ibu yıllar arasında tetkik edilen bu müesse
senin daha fazla kâr temin etmek suretiyle ha
kikaten 450 bin kişinin hukuku ile menfaatleri 
İıle yakînen alâkadar öian bir müessesenin mün-
tesiplerine, iştirakçi ve tevdiatçı olanlarına mu
hakkak daha iyi birtakım menfaati ar sağlama-
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ticesinde 450 'bin kişiyi yakından alakadar eden 
ve 'bütün istikbalini bir emeklilik, bir dul ve
ya bir yetim aylığına bağlamış olan insani a rıjı 
'ki, artık yarı yarıya insan durumuna düşmüş 
olanların, yakînen hukukunu alâkadar eden 
bü 'müessesenin bahusus dul ve yetimlere daha 
fazla para verebilecek 'duruma gelmesini eanü 
g'önülden arzu etmekteyim ve ilgili teşekkülün 
dul ve yetimler hususunda daha dikkatli çalış
masını da tavsiye etmekteyim. Maalesef 1959 
ve 1963 seneleri arasını tetkik ettiğimiz zaman, 
5434 sayılı 'Emcik!i Sandığı Kanununa 106 tane 
ek kanun teklifi olduğunu büyük bir üzüntü ile 
görmekteyiz. Yani bu domek oluyor ki, anaka-
nun her taraftan deliktir. Palyatif tedbirler 
olarak her deliği tıkamak için yeni 'bir kanun 
çıkarmak durumuna düşmüş oluyoruz. Bina
enaleyh; böyle palyatif tedbirlerle bu 'müesse
senin durumunu hal etmektense, artık esaslı 
olarak bu işi ele alıp 'bunların hepsini hir ana-
kanunda toplamak: suretiyle bu kadar iştirak
çi ve tcvdiatçmın hukukunu korumanın zama
nı çoktan gelmiş geçmiştir. 

Muhterem arşadaşlarım; Emekli Sandığının 
iştirakçisi bulunduğu şirketlerin durumunu in
celediğimiz zaman görmekteyiz ki ; hahusus 
Emek İşletmesi, Emek Sinema Limited Şirke
ti ve Bursa Kaplıcaları gibi üç ayrı şirketle 

böyle ayrı ayrı 'dallardan idare edilmdk sure
tiyle, henlden evvel 'konuşmuş olan arkadaşım 
da 'birçok haklı noktalara değinmiş olduğu gi
bi, büyük kırtasiyecilikten ve büyük lüksten 
baihsedileceğine, bunların bir elde tevhidedil-
mcik 'suretiyle bir kanaldan idaresinde şahsan 
büyük faydalar görmekteyim. 

BAŞKAN — Sayın Cürer bir dakikanız 
vardır, lütfen toparlayınız. 

MUSLİHÎDDİN GÜUER (Devamla) — Top-
lıyacağım Sayın Başkanım. 

Bu durumda yapmış oldukları yatınım hırın 
memlekete hakikaten örnek yatırımlar olması 
ve lüks ve israftan kaçmaJk suretiyle ellerinde
ki sermayenin nem al andırıl ması yönünde çaba 
göstermelerini temenni dder ve son za'manlarda 
da !bu istikamete yöneldiğini hakikaten müşa-
hade ettiğimden Emekli Sandığı mensuplarını 
huzurunuzda hürmetle selâmlar, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Kesit Ülker? Yok. Sa
yın Faik Kırhaşlı, buyurunuz. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı, sosyal ve iktisadi hâdiselerin 
kesif ve girift bir hal aldığı 20 nci asırda, sosyal 
sigortaların her gün 'biraz daha ilerlediği ve in
sanoğlunun istikbali üzerindeki endişelerini ber
taraf etmek için giriştiği mücadelenin bu dev
rinde çok büyük ehemmiyet keshetmiş bulun
maktadır. Hayırlı bir teşebbüsle 1950 de yeni
den kodifiye edilen Emekli Sandığı bugün aşa
ğı - yukarı 100 000 emekliyi ve 500 000 e yakın 
iştirakçiyi içerisine alan ve ismi Emekli Sandığı 
olmasına rağmen, bizce bir sosyal sigorta kuru
mu mahiyetini muhafaza etmektedir. Bütün me
sele şerefli, haysiyetli, dürüst, kalh huzuru ve 
rahatlığı ile memlekete, cemiyete hizmet etmiş 
olanların geleceklerinin teminat altına alınması 
zımnında Sandığın bugünkü durumunu gözden 
geçirmek icabetmektedir. 

BAŞKAN — Sandığın bugünkü durumunu 
gözden geçirmeyin, dünkü durumunu... 

FAİK K1RBAŞLT (Devamla) - - Pardon, 
dünkü durumunu gözden geçirmek icabetmekte
dir. Aşağı - yukarı her yıl bu rakamlara baktı
ğımızda 10 000 kişi emekli olmakta, daha doğ
rusu 10 000 kişiye emekli, dul ve yetim aylığı 
bağlanmaktadır. Bunların yıllık tutarları orta
lama 5 milyon lira civarındadır. Yüzhine yakın 
emeklinin bir yıl zarfında aldıkları paralann 
toplamı da yarım milyar lira civarındadır. Bu 
kadar ehemmiyetli bir durum dolayısiyle şunu 
söylemek isteriz ki, Sandığın bugün bünyesinde 
kaygı uyandıracak kadar mühim bir malî den
gesizlik mevcuttur. Benden evvelki arkadaşlarım 
bunları izah ettiler, ben bilhassa en son ibra yılı 
olan 1964 senesinin durumuna işaret etmekle ye
tineceğim ve mukayese etmiyeceğim. 1964 yılın
daki açık, yani karşılanacak tahsis karşılıkları 
3 milyar 312 milyon lira tutmaktadır. Bu açık, 
iştirakçiler için hesaplanması gereken fonla bir
likte - ki muayyen bir faizle hesaplanmaktadır -
10 milyar lirayı bulmaktadır. Emekli Sandığının 
hu durumu nazarı itibara alınarak 1962 yılında 
mütehassıs aktüer doktor Aldosisi raporunda 
şayet Sandığın malî durumu tanzim edilmezse 
senelerle mütenasibolarak artacak olan emekli 
sayısı ile Sandığın geliri ile giderleri 8 - 10 sene 
zarfında eşit duruma gelecektir, diyor ve bun
dan sonra prestasyonları ödemek için, Sandık 
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aşağı - yukarı bütün mevcudunu kullanmak mec
buriyetinde kalacaktır, diyor. Yani iflâs duru
muna düşecektir, diyor. Bunun için tedbir alın
ması lâzınrgeldiğini 1962 yılında ifade etmiş 
ve hattâ % 20 civarında bir kodizasyon primi de 
teklif etmiştir. Bunun dışında yine 19G0 da Ak-
tüer Piyerlo açığın küçümsenemiyecek durumda 
olduğunu ve muhakkak surette malî bünyede 
bir reform icabettiğini ileri sürmüştür. Yine bil
hassa şöhreti hakikaten yaygın bulunan uluslar
arası çalışma bürosu müşaviri yine aktüer 
Lucien Ferro her halükârda ortalama bir genel 
prim hesabının derhal yapılıp tatbik edilmesi 
lâzımıgeldiğini, bu yapılmadığı takdirde de San
dığın bir krizle karşı karşıya gelebileceğini ifa
de etmiş bulunmaktadır. 

Saym arkadaşlarım; bunların dışında işaret 
etmek istediğim mühim bir husus vardır. Mese
lâ, hizmet süreleri itibariyle hali hazırda tatbik 
edilmekte olan yüzdeler şöyledir : 

15 yıl hizmet etmiş olan şahsa % 15, 30 yıl 
ıhizmet ettmiş olana % 50, 40 yıl hizmet et
miş olana % 60, 50 yıl hizmet etmiş olana da 
% 70 civarında bir emeklilik nisbeti tatbik 
•edilmektedir. Bu memlekete şerefle hizmet et
miş bir emeklinin 30 yılı, 25 yılı, 40 yılı müte
caviz hizmetinden sonra aldığı, 'elline geçen 
emeklilik, dul ve yetim aylıklarının kifayetsiz
liği 'münasebetiyle içimizi sızlatan (bir şekilde 
cemiyet içinde dolaşması bu memlekete şerefle 
hizmet etmeyi laklına koymuş insanlların istik
balinden şüpheyi davet etmektedir. Bu 'bakım
dan yarın aynı duruma düşebilecek bugünün 
hizmet yolcularının içini sızlatan ve tereddüt 
uyandıran bu durumun bilhassa izale edilme
sini istirham ediyorum. Bunun izale edilmesi 
kolaydır. Birçok memleketlerde, bilhassa: Bel
çika'yı misal veriyorum, Belçika'da para kıymet
leri ve sairenin düşmesi dolayısiyle munzam prim
ler ve saircler ödemektedir. Her memleket bu
nu kendine göre hallletmiştir. Altın para ile 
emekli olan bir şahsın, bugün kâğıt para ile 
aramızda bulunduğu andan itibaren ne feci du
rumlara düştüğümü hepimiz görüyoruz. Bunu 
ben böyle görünce benim istikbal endişemi da
ha fazla artacaktır. Herkes te aynı durumda
dır. Bu bakımdan ıslâh edilmesi lâzımgelen en 
mühim hususlardan biri de Emekli Sandığının 
para değişmeleri ve iktisadi ve sosyal hayatın 
gelişmeleri ve değinmelerine karşı .emekilileri' 

intibak ettirmek olacaktır, olmalıdır. Bu su
retle de bir defa da 1950 de yapılmış olan du
rumun yeniden gözden geçirilmesi ve çeşitli. 
emeklilik durumlarının ortadan kaldırılması 
lâzi'nıgelmektedir. » 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı. 
FAİK KIRBAŞL1 (Devamla) — Bu bakım

dan mevcut değişiklikleri de içerisine alan Mr 
kamın lâzım. Benden evvelki arkadaşlarım da 
ifade ettiler; şimdi Maliye Komisyonunda - ben
deniz orada üyeyim - 50 - 60 tane değişiklik» 
teklifi var. 116 tanle de şimdiye kadar yapılan 
değişiklik, 200 tane ediyor. Görüyorsunuz ki, 
artık delik deşik bir vaziyet hâsıl olmuştur. 
Bunların hepsini kodifiye ederek yen'i bir 
Emeklilik Kanunu çıkarılmasına şiddetle ihti
yaç vardır. Bu, 'birtakım iktisadi ve sosyal 
sarsıntılar ve emin olunuz arkadaşlar, zihnî 
çöküntüler doğurmaktadır cemiyet içinde. 
Ne zaman seçim bölgemize gitsek, bir emek
linin daima itirazları ile ve kendisini açın
dıracak hisleri ile karşı karşıya gelmekte
yiz. Bu memlekete şeref ve haysiyetle hiz
met etmeyi' aklına koymuş olanları istikbal 
endişesinden kurtarmak için bu kanunun bi
ran evvel çıkarılması ve tedvin edilmesi lâzım-
gelir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Saibahattin Savacı. 
SABAHTTİN SAVACI (Gümüşane) — 

5434 sayılı Kanuna göre 1950 yılında teşek
kül etmiş olan Emekli Sandığının, ondan ev
vel emeklilik konusunda pek çok şikâyet
leri, birçok ayrılıkları, eşitsizlikleri gidere
ceği kanaati hâkim olmuş idi. Ondan evvel 
emeklilik konusu iki istikâmette farklılıklar 
gösteriyordu : Birisi; işte adına bütçe emek
lileri, diğerine de sandık emeklileri denmek 
suretiyle, bunlar farklı statülerle emekliye 
sevk edildikleri için, farklı emekli hakkı 
almakta ve bu suretle de cemiyet içinde emek
lilik bakımından, sosyal bakımdan şikâyetlere 
ve acı sahnelere sebebiyet veriyordu. 5434 
sayılı Kanun öyle bir ümit, öyle bir in
tiba yarattı k i ; bütün bunların hepsi hal
lediliyor ve emeklilik statüsü âdil bir dü
zene kavuşturuluyordu, öyle olmadı. Filha
kika, bu kanunla modern emeklilik sistemi 
bizim mevzuatımıza da getirildi. Bu Kanu-



M. Meclisi B : 45 

ııun tcsi etmiş olduğu emekli] ile prensip
leri ve sosyal haklar prensip itibariyle mo
dern ölçülerle mükemmeldi. Bu Kanunun 
1950 den sonra mükerrer tadilleri yapıldı ve 
her şikâyet edildikçe Teşriî Organa yeni bir 
değişiklik getirildi ve bu değişikliklerle bu 
.şikâyetlerin hemen s anı ki hepsi bertaraf edil
d i Fakat o değişiklik yapılmaz, yeni bir şi
kâyet, emeklilik mevzuunda yeni haksızlık
lar arka arkaya birbirini kovaladı . 

Muhterem arkadaşlarım, Sandık esas itiba
riyle iki yönde faaliyet .göstermektedir. Birisi, 
'bu iştirakçilerinin sosyal haklarını temin et
mek; öbürü de, elindeki sermayeyi en iyi şekil
de yatırımlara hasretmek. Sosyal haklar yö
nünden Emekli Sandığı, emekli, âdi malûllük, 
vazife maluliyeti, dul ve yetim ve toptan ödeme 
şeklinde yardımlarda 'bulunmaktadır. Sandık 
1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 yıllarında de
vamlı surette yeni ek kanunlarla yüklere mâ
ruz kalmış, fakat bu yükünü hafifletecek ciddî 
hiçbir yardıma mahzar .olamamış ve bu suretle 
de yükleri artmaktadır. Tetkikini yaptığımız 
bu yıllarda da yükler artmakta devam etmiş
tir. Muhterem akradaşlarım, 1950 yılında bu 
Sandık kurulduğunda da hesapları düzenli yapıl
madığı için ve ilerideki külfetleri bu hesap
lar içinde mütalâa edilmediği için, kuruluşunda 
zaten, malî bakımdan ödoyemiyceeği külfetler
le, yüklerle karşı karşıya bulunuyordu 1950 
yılında. Ondan sonraki yüklerle de 'kambur üs
tüne kambur, bu yükler artmakta devam etti. 
TaJbiatiyle bu yüklerle 1950 deki bozukluğu bir 
miktar daha artarak, bünyesi bu külfetleri, 
bu yükleri taşıyamıyacak hale geldi. Birçok ka
nunlarla, esas itibariyle bu emeklilik prensip
lerinin tervicetm ediği, bu prensiplere uymıyan 
ve bu prensipleri alt üst eden tadillerle bu yük
ler gelmiştir. Acaba emeklilik statüsüne, emek
lilik prensiplerine uyar mı uymaz mı diye mü
talâa edilmeden bu yükler haıbire yüklenmek
te, bu prensipler hilâfına yükler yüklenmekte 
devam etti. Sandık bu devrede aylık karşılık
ları, ödemekle mükellef olduğu tahsis karşılık
ları ihtiyatının ancak yarısı ile çalışabilecek 
durumda görünmektedir. Bunun altına düş
müştür, ama hiçbir zaman İramın ötesine geç
tiği görülmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, idari ve malî bün
yesi devre içinde kendisinden bir yıl evvelkine 
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nazaran daha kötüleşen Sandık o hale geldi 
ki, buıgün artık kanunen yerine getirmeye mec
bur olduğu vazifelerini yerine getiremez halde 
bulunmaktadır. Bu sosyal haklar yönündeki şi
kâyetlerin büyük bir kısmı da muhtelif zamanlar
da çıkarılan kanunlarla ve muhtelif yıllarda emek
liye sevk edilen emekli ve yetim aylıkları ara
sındaki farklarla yaratılmıştır. Bunların bir 
eşitliğe, bir ahenge, bir haklı düzene kavuş
turulması için zaman zaman teşebbüsler yapıl
mış, fakat bunların hepsini bertaraf edecek bir 
düzen bir türlü kurulamamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Savacı, bir dakikanız 
var. 

SABAHATTİN SAVACI (Devamla) — Bu 
kadro ve derece üzerinden hizmet süreleri naza
ra alınmış ve bu suretle yapılmış tadiller, muh
telif kanunlarla hizmette iken tanınan haklar 
'bu emekli tahsislerine sirayet etmediği için 
;bu düzenin bu yönden tetkiki hiç yapılmamış
tır. Şayet bu tetkikler bu yönü ile ele alın
mış olsaydı mesele kalmazdı. Yalnız kadrolar 
arasında, dereceler arasında, rütbeler ara
sı ii(la hangi zamanda emekliye sevk edilmiş ise 
bunlar nazarı itibara alınmış, halbuki çalıştı
ğı devrede bunlara tesir eden başka haklar 
îuv-ıarı itibara, alınmadığı için bir yönü ile de 
âdil düzen âdil denge bu bakımdan da kuru
lamamıştır. Bunu 'mütaakıp bâzı çalışimakır ya
pılmış, bilhassa bu devreyi mütaakıp 669 sayı
lı Kanunla ve bu kanuna tekaddüm eden yet
kili heyetlerin çalışım ası, bâzı âdil sınırlar, âdil 
prensipler getirmiştir. 669 sayılı Kanun da bıın-
laL'dan birisidir. 669 sayılı Kanunun getirmiş 
olduğu alt sınır ve yine aynı kanunun 1950 
den evvel emekli olanlarla 1950 den sonra 
emekli olanlar hakkındaki getirmiş olduğu 
hüküm epeyce bu istikâmetteki şikâyetleri ber
taraf edecelc ve eşit âdil bir düzen kuracak 
ve bilhassa alt sınır prensibinin kabul edilmiş 
olması emekli mevzuatımızda öne'mli bir adını, 
sosyal güvenlik', istikâmetinde önemli bir adım 
oldu. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamamdır Sayın Sa
vacı. 

SABAHATTİN SAVACI (J)evalmla) — Biti
riyorum Sayın Başkan. 

Muhterem arkadaşlarım, imali bünyesinin 
bu suretle önemli nispette ıslaha, ve takviyeye 
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muhtaç bulunan Emekli Sandığının 19G3 iti
bariyle muhtelit' yıllarda ileriye doğru yapı
lan, beş yılda bir yapılan aktüaryel hesapla
rı .1963 yılında lOımilyarı geçmiş olması 10 nıill-
yar lirayı geçmiş olması ve buna karşılık da 
elan hiçbir tedbir alınmamış olması istikbal 
bakımından karanlıkların görünmekte olduğu
nu arkadaşlarımın dikkatine arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Sadi Biııay. 
REŞAT ÖZTRDA (Aydın) — Altı kişi ko

nuştu efendim. 

BAŞKAN — Hayır konuşmadı, sayıyoruz 
beyefendi. 

ŞADI BİNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; şimdiye kadar müza
keresini yaptığımız İktisadi Devlet Teşekkül
leri arasımda Karma Komisyonun en fazla say
fa tahsis ettiği, en çok teııkid ve.temennide bu
lunduğu müessese, Emekli Sandığı olmuştur. 
12 sayfaya yaklaşan tahlil, etüt, teııkid ve te
menniler arasında neticede görüyoruz ki, 
Eımckli Sandığının 1959 - 1963 devresindeki 
durumu parlak olmadığı gibi, ondan sonra
ki senelerde de parlak bir vaziyet arz etmemek 

tedir. 
Bendeniz bu girişten sonra, birkaç noktaya 

temas etmek istiyorum. 

Bu sandık, esas itibariyle emeklilerin, dul
ların, yetimlerin, malûllerin aylıklarını zama
nında vermek ve emekliye ayrılan insanla
rın işlemlerini kiısa zamanda bitirmek, arşiv
lerini, dosyalarını muntazam tutmak ve her 
şeyden evvel m omurların' kesenekleri ile mey
dana getirilmiş bir bünye olması balamın dan 
mensuplarına, yani iştirakçilerine, güleryüz, 
tatlı dil göstermek mecburiyetinde olan bir 
müessesedir. Bendeniz, o devrede bâzı müşa
hedelerimde gördüm ki, Emekli Sandığı, ken
disinden mevzuat dairesinde borç almaya ge
len un omurlara ve yahut da işinin biran evvel 
bitmesini, haklı olarak arzu eden, Devlete 
30 yılını vertmiş insanlara güler yüzle muame
le etmemekte, sanki fuzulen iş istemeye gel
miş veyahut fuzulen zaman işgal etmeye gel
miş ziyaretçiler şeklinde telâkki etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, geceli gündüzlü me
saisini Hükümetine Devletine vermiş insanla
rın karşılaştıkları bu muamele, samimî ola

rak soyuyorum, ömürlerinin bu safhasında, 
tam istirahata çekilecekleri, huzuru kalb ile 
vazifelerini yapmış bir şekilde dinlenmeye 
çekilecekleri sırada korkunç bir talırib tesiri 
yapmaktadır. Bu sandığı idare edenlerin, en bü
yüğünden en küçüğüne kadar, bu nokta üze
rinde ciddiyetle durmalarını bilhassa işaret et
mek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, sandık bir de işlet
mecilik yapmaktadır. Elindeki bir kısım ak-
til: paraları arsaya yatırmaktadır ve ondan 
sonra da birtakım gayrimenkuller vücuda ge
tirmek suretiyle bunları işletmektedir. Görü
yoruz ki, bu işletme içerisinde Bursa Santral 
pasajı, Eskişehir otoparkı, Çelikpalas gibi iş
letim eleri zararla kapatmışlardır. O devirde 
bilançolarını ve Ulus İş hanından alman rant 
da sadece yüzde 6 seviyesinde kalmıştır. Eğer 
Hilton olmasaydı, belki de işletme, zararları 
daha faal bir şekilde, yahut büyük bir şekil
de kendisini gösterecekti, Hilton, burada Emek
li Sandığının imdadına yetişen faktörlerin ba
şında gelmiştir. Bu husus araştırıldıkta, bilan
çolarının tetkikinde görülmektedir ki, yöne
tim giderleri yüksek, hattâ çok yüksektir. 
1959 da 1 milyon 382 bin lira olan yönetim gi
de rleri muhterem arkadaşlar, 4 sene sonra 
7 milyon 595 bin liraya yükselmiştir. 

Personel fazlalığı veya bir sürü fuzuli sar
fiyat bunları kabartmış, dolayısiyle işletme
lerden bâzılarını zarara sokmuştur. Becerik
sizlikler de bunun içerisindedir, memur zihni
yeti de bunun içerisindedir. Bu işletmelerde 
faal, aktif, ihtisas sahibi insanlar kullanıla-
cak yerde birtakım emekli memurların kulla
nılması da hataları doğurmuştur. Dolayısiy
le muhterem arkadaşla mm, bu işletmelerin bir 
kısmı zarar etmiş, bir kısmı da en parlak yer
lerde Bursa Santral pasajı, Eskişehir otoparkı, 
bilmem Ulus İş hanı gibi, dükkânlarını pasaj
ların kapışı kliği yerlerde dahi ya zarar etmiş, 
yakutta kâfi rant elde edememiştir. 

BAŞKAN — Sayın Bin ay, bir dakikanız 
kaldı. 

ŞADI BİNAY (Devamla) — Bunun dışın
da 12 gayriımcnkuklen, yatırılan sermayeye na
zaran, ancak yüzde 3,96 nispetinde net gelir 
elde edilmesi de arzu edileni sağlıyamamıştır. 
Sonra Emekli Sandığı 1963 yılında 97,5 milyon 
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lira tutarında bir arsa elinde bulundurmuş
tur. Bence bu arsaları, beyle kâfi derecede 
randıman alınmadığı işlere tali: is edeceğine, 
hiç olmazsa, mesken sıkıntısı çeke:ı birtakım 
memurlara, kooperatif kurmak şeklinde gay-
rinıenkul yapsa daha isabetli bir hareket yala
mış. olur. 

BAŞKAN — Tarpanıdır. 
SADİ BİNAY (Devamla) — ILpinlzc say

gılar sunarım. 
BAŞKAN — Son söz olarak Srym Yardırn-

eı'ya söz vereceğim, bur.u takiben yeterlik. 
önergesi gelmiştir onu okutacağım, Hükümet 
konu acak mı? Buyurunuz Sr.yın Yardımcı. 

MEHMET YARDİMCİ (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar, Emekli Sandı
ğı meselesinin burada konuşulması başladığı 
dakikadan itibaren bendeniz de bilhassa bu 
emeklilerin sıhhat meseleleri üzerinde bi 'kar; 
kelimeyi Yüksek Huzurunuza arz etmeyi uy
gun gördüm. 

BAŞKAN — Savın Ya-dımcı .19.1!) - 1933 yıl
ları arasında cereyan eden hâdiselerle ilg'si bakı 
mmdan... 

MEHMET YA11DTMOI (Devanla) —• Bien-
d'm Sayın Başkanın işaret buyurdukları müddet 
içerisinde, bilhassa mâlfden ve vazife başında ö1 

mek suretiyle kendi arkalarında bıraktıkları a'le-
lerlnc bağlanan emekli maaşları meselesi ürerinde 
durmak istiyorum. Talim n ediyorum ki bu 
mevzulunuzun ve konumuzun iç "ildedir. Şahit ol
duğum vakaları kısa olarak arz etmek isterim 

Faraza bir subay, yahut bir er veyahut da 
Devlet memuru, emekliliği haketmesi icabed.en bir 
Devlet memuru, vazifesi başında vefat eder. Bu, 
vazife başındaki vefat sonunda Emeklilik maaşı 
bağlanması lüzumlu iken, Emekli Sandığının Sağ
lık İşleri Dairesi şöyle mütalâa yürürü-'; acaba 
hastalıktan mı öldü; yoksa vazife dolay ıs iyi e mi 
öldü? 

Muhterem arkada şiarım, ben bir hekim olarak 
şunu arz edeyim ki, bunu ayırmak fevkalâde zor
dur. Şu noktaya da işaret etmek isterim. Şahı;; 
evet hastadır, bir kalb, bir damar veya b'r s'nir 
hastalığına müptelâdır. Bu olabilir. Fakat vazife
si başında öldüğü zaman, bilhassa eğer o iş ağır 
ise ölümü tac'l etmiş olur. Binaenaleyh bu şekil
de de mütalâa etmek lâzım geldiği zaman mutla
ka bir hakkı tanımak elzemdir. Paka t bu böyle j 

olnıuycr. Bendeniz birkaç memur arkadaşımın, 
birkaç subay arkadaşımın Emekli Sandığının 
Sağlık Kurulunda, ailelerinin ricası ile, müdafaa
ya gitmiş bir arkadaşınızım. İlim çerçevesi dâ
hilinde her türlü nazariyeleri ileriye atmamışa 
rağmen, maalesef Emekli Sandığının Sağlık Dai
resine bu arkadaşı vazife başında vefat etmiş ola
rak göstermemize imkân hâsıl olmamıştır. Müşah
has bir misali arz edersem maksadım daha iyi an
laşılmış olacaktır. Bir subay arkadaşın, bir al
bayın senelerce evvel geçire! ği ufak bir anjin dö-
puatrin nöbeti kendi dosyasında mevcut, seneler
ce. evvel. Fakat senelerce sonra Gelibolu'da bir 
manevra sırasında büyük bir külfetle bir kuman
da istikamet'ne yetişmek üzere giderken, jecp dev
riliyor ve büyük bir kaza olmamakla beraber, ufak 
bir kaza neticesinde bu arkadaş ölüyor. Onun ai
lesi, vazife başında, manevraya gitmek iç'n evin
den çıktığını, vazife başında gittiğini idd a edi
yor. Fakat' Sağlık Dairesi, senelerce evvel bir an
jin döpuatrln nöbeti geçird ğ'ne göre, bu kasanın 
ölüm sebebi olmaması İcabet t iği şeld'nde yanlış 
ilmî bir mütalâa ile bu, iki çocuk anası olan ka
dıncağıza ve çocuklarına vazife başında ölen hor 
hangi bir vatandaşa, daha doğrusu bir vazfell-
yc verilmesi lâzımgelcn parayı verdirtmem iştir, 
arkadaşla!'i m. 

İşte, bendeniz", huzurunuza getiren sebep bu
dur. Bendeniz, komisyonlarda da bunun müna
kaşasını yaptım. Fakat hiçbir şekilde bir elcği-
ş'kllk görülmemiştir. Bu sebepten dolayı diyo
rum, bu konunun iç'ndcdir Sağlık Da'resin in in
di mütalâalarJylc emekli maaşının bağlanması ka
tiyen hatadır ve bundan çok mutazarrır olan ar-
kadaş'arımız vardır, çok mutazarrır olan vatan
daşlarımız vardır, memurlarımız vardır. Bunun 
mutlaka tashihi istikametine gitmeliyiz ve bun
ların hakkı, hattâ bendcnlz'ıı şahsi kanaat'm i ka
bul etmek lâti'unda bulunursanız, şunu der'm ki, 
hattâ ve hattâ bu müeyyideler ortaya çıktıktan 
sonra hakkı kaybolanların da gerideki hakla'inm 
dahi iadesi mutlaka Kurumludur. Bu, sosyal bir 
meseledir, vicdanî bir meseledir. Eğer ben, vazi
fe başında bir yerde ölürsem, buna imkân yok, 
kabul ettirmiyor. Niçin? Efendim, sizin eskiden 
karac gerinizde şu hastalık varmış. Mevcudolabi-
1 ir. Tekrar ediyorum, benim üstüme tahmil edi
len vazife 10 gün sonra öicceksem 10 gün evvel 
ölürüm. Buna nazaran nasıl olur da siz bunu ka-
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bul etmezs'nlz? Fakat maalesef bunu Sağlık İş
leri Dairesi-, yani Emekli Sandığının Sağlık İş
leri Heyeti maalesef kabul etmiyor. Hole bilhas
sa Başkanı asla yanaşmıyor. Bunun sebebi, ben 
öyle tahm'n ediyorum ki, benim kanaatime göre, 
çünkü bizde bu zihniyet var, ben öyle bilirim ve 
şöyle düşünmek isterim ki, Devletin her memu
ru hem Devletin hakkını himaye edecek ve aynı 
zamanda da vatandaşın hakkını himaye edecek. 
Ama biz, bu mantalltcden mahrumuz. Ben Dev
letin himayesini yapacağım, ama vatandaşı naza
rı dikkate almıyacağım. İşte prcns'ple hareket 
cdlkLği içindir k", ben bugün, bunu bu kürsüye, 
huzurunuza getird'm ve bunu arz etmek isterim. 

Bir de şu noktaya dokunup sözlerimi kesiyo
rum, Sayın Başkanım. 

Emekli Sandığı senelerdir mütemadiyen kâr 
maksad'yle birçok tesisler yapar. Bu tesislerin 
getirdiği kârlar, elbette şayanı memnuniyettir. 
Takat cmckLlerln içerisinde bilhassa yaşlı olan, 
bilhassa az bir emekli maaşı bağlanmış olan in
sanlar için, vatandaşlarımız için, ihtiyarlanmış, 
yaşlılarımız için, acaba onları himaye etmek üsc 
re küçük yurt yapımı istikametinde tesisler mey
dana getirilmesi akıllarına geldi mi? Bir de buna 
işaret etmek isterim. Hepinizi hürmetle selâm
larım (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka konuşacak arkadaş yok. 
Emekli Sandığı 1959, 1960, 1961, 1962 ve 1963 
yıllarında mevcut kâr ve zarar hesapları, buna 
göre düzenlenmiş bilançolardan okutup oylarını
za sunacağım. 

Türlüye Cumhuriyeti Emoldi Cındığı : 
' (1959 yılında kâr: 89 322 756 lira 51 kuruş) 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenle:-... Kabul edilmiştir. 
(1963 yılında kâr : 100 563 468 lira 85 ku

ruş) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul diniydi

ler... Kabul edilmiştir. 
(1961 yılında kâr : 11G 243 7C9 lira 15 ku

ruş) . . 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-

lcr... Kabul edilmiştir. 
(1962 yılında kâr : 125 570 773 lira 35 ku

ruş) 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler-.. Etmlyenlcr... Kabul edilmiştir. 
(1963 yılında kâr : 141 814 124 lira 64 ku

ruş) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle 1959 - 1963 yıllarında Emekli San
dığı İdare Kurulları da Yücs Heyetiniz tarafın
dan ibra cd.lmlş bulunmaktadır. İştirakleri olan 
Emek İşletme Limitet Şirketi, Emek Slnama Li
mitet Şirketi, Bursa Kaplıcaları T. A. Ş., Anka
ra İmar ve Emlâk İşletme A. Ş. üzerinde de ge
nel görüşme İcra cdllnrş bulunmaktadır. 

N) Atatürk Orman Çiftliği: 

BAŞKAN — Şimdi Atatürk Orman Çiftliği 
müessesesi üzerinde görüşmelere başlıyoruz : 

Millet Partisi Grupu adına Sayın İsmet Ka
pısız, buyurun. 

SABAHATTİN SAVACI (Artvin) — Sayın 
Başkan, bundan sonra görüşeseğimiz küçük 
mevzuları birleştirerek, bir tek konu haline ge
tirmemiz ve öylelikle zamandan tasarruf etme
miz mümkün değil midir? 

BAŞKAN — Her ünite hakkında ayrı ayrı 
söz istenmiştir. Bu bakımdan bunları birleştir
mekte müşkülât vardır. Maahaza şimdiye kadar 
yapılan müracaatlarla konuşmak istiyen arkadaş
lara soralım, eğer birleştirme imkânını yaratacak 
bir kombinezon bulunursa o şekilde müzakereye 
devam ederiz. 

Şimdi Atatürk Orman Çiftliği müessesesi hak
kında M.İlet Partisi adına Sayın İsmet Kapısız 
söz almıştır. 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Sayın Başkan, 
Sayın Savacının ifade ettiği hususu yerine geti
receğim. Yani Atatürk Orman Çiftliği, Millî Pi
yango İdaresi, Amortisman ve Kredi Sandığı, Et 
ve Balık Kurumu mevzularını birleştirerek ko
nuşacağımı peşinen arz ederim. 

BAŞKAN — Savın Cemal Yavuz; zatıâllnlz? 
CEMAL YAVUZ (Bingöl) — Ayrı ayrı ha

sırladık efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, grup idare heyeti, ayrı ayrı herkes vermiş 
ve bu mevzuları hazırlatmış'ir. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kapısız M. P. 
Grupu adına. Atatürk Orman Çiftliği Müessese
si 1959 - 1963 yılları arasında düzenlenen bilan
çolar hakkında. Diğerleri hakkında da konuşmak 
İmkânınız var tabiî. Siz konuşmanızı tümüne sâri 
yapabilirsiniz. Buyurunuz. 
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M. P. ADINA İSMET KAPISIZ (Yozgat) 
— Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Te
şebbüsleri (Karma Komisyonunun hazırladığı 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri denetimi sonuçları 
hakkındaki raporun, Yüce Meclisinizde müzake
resine devam edildiği şu anda, 

1. Atatürk Orman Çiftliği, 
2. Et ve Balık Kurumu, 
3. İş ve İşçi Bulma Kurumu 
4. Millî Piyango, 
5. Devlet Yatırım Bankasının 1959 - 1963 

yılları arasındaki durumlarını, Millet Partisi 
Meclis drupunun görüşlerini, temennilerini arz 
etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Maruzatıma başlamadan önce, parti programı
mızda yer alan bu konudaki temel görüşümüze 
kısaca değinmenin zaruretine inanmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Millet Partisi sosyal Devlet kavramı içinde 

ekonomi alanında millî geliri artırmaya mütevec
cih hareketlerde, şahsi teşebbüs ve şahsi mülki
yete, meşru rekabete, serbest mübadele ekono
misine taraftardır. Şahsi teşebbüsü önleyici ted
birleri reddeder. Bunun yanı sıra hileli ticarete, 
sermaye haksızlıklarına ve istismarına, aşırı kâr 
ihtirasına, bunlardan doğan büyük kütlelerin ıs
tırap ve sefaletine katiyen kayıtsız kalamaz. 

Yine, Millet Partisi olarak biz; emek ve ser
maye münasebetlerinde hakkaniyeti hâkim ve 
memleket menfaatlerini nâzım kılmayı esas kabul 
ederiz. Prensibolarak Devletin ziraat; ticaret ve 
sanayi ile uğraşmasını uygun bulmamaktayız. 

Biz, komünizm ve sosyalizm başta olmak üzere 
servetin Devlet eli ile idaresini öngören bütün 
rejimlerin karşısındayız. Devletin ancak iktisadi 
faaliyetlere sosyal gayeleri gerçekleştirici ve dü
zenleyici olarak müdahalesini kabul ederiz. Hiç
bir zaman Devletin, iktisadi hayatta müteşebbis 
olarak vazife almasını, daimî bir sistem olarak 
kabul etmiyoruz, zaruretler nihayet bulduğu za
man Devlet yerini derhal özel teşebbüse devret
melidir, görüşündeyiz. 

Şahsi teşebbüsün, bilgi ve sermayesinin erişe-
miyeceği sahalarda ve büyük iktisadi teşebbüsler
de yabancı sermayenin iştirakinin sağlanmasını 
uygun mütalâa etmekteyiz. Meselâ Ereğli Demir 
Çelik. Etibank gibi. 

Muhterem arkadaşlar; 
Millî ekonomimizin kavramı içinde büyük var. 

lığı olan ve sayısı .131 i bulan Kamu İktisadi Te
şebbüslerimizin faaliyetinde koordinasyonun sağ
lanmasını zaruri görüyoruz. Plânlı bir ekonomi
den yana olan Millet Partisi, gerek İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde ve gerekse hususi teşeb
büslerde rasyonel çalışma esaslarının tatbikinin 
insan, iş saati, hammadde ve makina verimleri
nin, kısaca prodüktivitenin artırılmasının kayda 
değer ölçüde mümkün olacağının ve maliyetin 
düşürüleceğinin inancındadır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerini bugünkü hüvi
yetlerinden kurtarma zamanı çoktan gelmiş ve 
geçmektedir. Bıı teşebbüsler, raporlarında da 
zikredildiği gibi, mütemadiyen zarar eden mües
seseler olarak değil, memleket kaynaklarını kıy
metlendiren, millî geliri artıran, ekonomik ve 
sosyal refahı yükselten birer ünite vasfını kazan
malıdır. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde müteşebbisin 
teşebbüs payı, sermaye hakkı fiilen çalışıyorsa, 
ücreti yanında emek ve gayretten doğan kâr 
neticesinden faydalanma imkânının sağlanmasını 
Anayasamızın öngördüğü ve parti programımızın 
esas aldığı sosyal adalet telâkkimize en uygun 
bir işlem olarak mütalâa etmekteyiz. 

Çok muhterem arkadaşlarım, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri mevzuunda temel görüşümüzü bu 
şkcilde tesbit ve bir defa daha tescil ettikten 
sonra Kamu İktisadi Teşebbüslerinden biri olarak 
müîalâa edilen Atatürk Orman Çiftliği hakkın
daki görüş ve temennilerimizi arz edeceğim. 

Aziz arkadaşlarım : Atatürk Orman Çiftliği 
bildiğiniz gibi, Rahmetli Atatürk tarafından 
5 Mayıs 1925 tarihinde kurulmuş ve 5659 sayılı 
Kanunla da tüzel kişiliği haiz bir müessese haline 
getirilerek Tarım Bakanlığına bağlanmıştır. 

Kuruluşunun gayesi, Aziz Atatürk'ün vasiyeti 
mahiyetindeki sözlerinden de anlaşılmaktadır. 

Çiftlik Ankara halkının temiz hava, temiz ve 
ucuz gıda alması, gezmesi, eğlenmesi maksadiyle 
tesis edilmiştir. 

Elindeki imkânları ile gayesine sadık olarak 
çalışan ve çaba gösteren bu müessese, zamanla 
artan Ankara nüfusuna ve doğan çeşitli ihtiyaç
lara cevap veremez hale gelmiş ve maalesef işlet
mecilik yönünden ne Ankara Belediyesinden ve 
ne de maddi yönden Hükümetten gereken muza-
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hareti görememiştir. Çiftlik malı olan bira fab
rikası, bünyesinden koparılmış, arazisinin bir kıs
mı partizan tesirlerle satılmış, personel kadrosu 
da lüzumsuz yere şişirilmiştir. 

Memnuniyetle müşahede ettik ki : Son sene
lerde gerek Tarım Bakanlığı ve gerekse Çiftliğin 
değerli ve çalıkan idarecilerinin mesaileri Atatürk 
Orman Çiftliğini gayesine uygun hizmet eder bir 
duruma getirtme çabası göstermişler ve el'an da 
göstermektedirler. 

Çiftlikteki hayvanat bahçesi, hayvan çeşitleri 
bakımından dünyada mevcut hayvanat bahçeleri 
arasında hatırı sayılır bir hale getirilmiştir. 

Çiftlik, Ankara halkına pastörize günde 25 ton 
süt ve yoğurt satmaktadır. 3 aded mağazası, 
8 bayii ve 350 aded işbirliği halinde bulunduğu 
bakkalı ile süt ve yoğurttan başka yumurta, şa
rap, üzüm ve domates suyu, buna mümasil 
istihsal maddeleri satmaktadır. Geliri de yıldan 
yıla artış kaydetmektedir. Şarap imalâthanesi
nin kapasitesi genişletilmekte hattâ memnuniyetle 
öğreniyoruz ki, 1967 programında bu kapasitenin 
1,5 milyon litrelik bir hacına yükselmesi için ge
rekli çalışmalar yapılmakta ve çaba gösterilmek
tedir. 

Mnhteremn arkadaşlar : Yeri gelmişken rapor
da tenkid konusu edilen, ölü yatırım olarak nite
lenen Marmara Turistik Otel inşaatı konusuna da 
değinmek isterim. 

Bidayette; buraya yirmi milyon liralık bir 
turistik otel yapılmalı mı, yapılmamalı mı hu
susu kabili münâkaşadır kanaatimizce yapılma
malı idi ama olan olmuş. 

Ama olan olmuş, 1953 yılında 18 milyon lira 
keşif bedelle ihaleye çıkarılmış. Yedi senede, 
1960 ihtilâline kadar on milyon lira da Çiftlik 
tarafından buraya harcanmış, 1960 dan sonra 
üzerine bir kalem çekilmiş ve bu ölü yatırım, ta 
1966 yılma kadar aynı durumunu muhafaza et
miştir. 

Geçen sene, şayanı şükran. Hükümet gayrete 
gelmiş, Çiftlik idarecileri de bu mevzu üzerine 
ciddî olarak eğilmişler. Memnuniyetle öğrendik 
ki, FAO dan temin edilen 8 milyon liralık kredi 
ile otel 1967 yılının Cumhuriyet Bayramına ye-
tişecekmiş. Otelin âzami sekiz on senede kendi
sini amorti edeceği ifade edilmektedir. Bu husus
ta emeği geçenleri, Hükümeti tebrik ederiz. 

Bu kısa maruzatımıza Millet Partisi Meclis 
Grupu olarak temennilerimizi de ilâve etmek su
retiyle sözlerime son vereceğim: 

1. Çiflik mamulleri gerek kemiyet ve ge
rekse keyfiyet bakımından Ankara halkının ih
tiyacını karşılar hale gelmelidir. Bu hususta 
icabederse Devlet malî yönden de destek olma
lıdır. 

2. Sıcak yaz mevsiminin Ankara halkı için 
yegâne mesire ve •eğlence yeni olan Atatürk Or-
,maın Çiftliğinde halkın istirahatine tahsis edilen 
sabalar ıgenişletillmeli, gezi fiyatları asgariye in
dirilmelidir. 

Bu temennilertimize ilâve olarak Yüksek De
netleme Kumlu tarafından 5659 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesi gereğince hazırlanan Atatürk Or
man Çiftliği 1963 malî yılı raporundaki temenni 
ve tekliflere de aynen iştirak ettiğimizi bildirir, 
bunlardan çok eheramiıyetlli gördüklerimizi kısaca 
ifade etmek isterim. 

1. Genel Yönetim giderleri üretim hacmm-
claki inkişafla parelel olmalıdır. Aksine, giderin 
artması, maliyetin yükselmesini intacettirmelkte-
dir. 

2. Masraflarda âzami tasarrufa gidilmeli, ve
rimi artıracak tetbirlere tevessül edilmeli, kadro 
fazlası malkinalar elden çıkarılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım : 
Bir nebze de Et ve Baluk Kurumunidan bah

setmek isterim. Bu Kurum, Balkanlar Kurulu
nun 28 Ağustos 1952 de aldığı 871 sayılı Karar
la vücut bulmuştur. Ticaret Bakanlığına bağlı 
bulunan bu teşekkülün kuruluşuna ait kararın 
yedinci maddesi, müessesenin muvakkat bir ku
ruluş olduğunu belirtmiş ise de aksine kurumu 
daimileştirecek bir kanun tasarısı hazırlanmış, 
ne hikmetse, bugüne kadar Meclise sevk edileme
miştir. Demin Ticaret Balkanının böyle bir ka
nunu Meclise sevk edeceği hususuna muttali bu
lunduk. 

Halihazırda devamlı zararla çalışan bu mü
esseseye 23 teşekkül .iştirak ettirilmiştir. İştirak 
ettirilme sebebinin anlaşılması çok güçtür. Sorul
duğunda alınan değişmez cevap, bunun önceki 
idareciler zamanımda kararlaştırıldığı merkezin
dedir. 

Muhterem arkadaşlarım: Et ve Balık Kuru
mu hakkında geniş malûmat almalk istiyenler, 
Mâliye Bakanlığı tarafından hıazırlatüiıp neşredi-
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len 1931 tarihli Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait 
özel raporların içerisinde Et ve Balık Kurumu
na ait kısmı tetkik edebilirler. 

871 nolu Karar çok gevşek bir dokümandır. 
Kıvumrn barurdnki Genel Müdür, Ticaret Ba
kanı tarafından tâyin edilir, salâhiyetleri Bakan 
tarafından dn.'ma kısıtlanabilir. Kurum iki sebep
le tos:.": edilmiştir. 

1. Gelir kaynağı olmak, 
2. Piya.sada istikrarı sağlamak, 
Kurum, gelir kaynağı olamamıştır, piyasada 

is'.'ık-a^ı kirmen sağlamıştır. Ama bu da müesse
seye bildiğimiz gibi büyük zararlara sobobolmuş-
tur. 

Son nenelerde bu müessesenin ıslahı için gay
retle:1 sa^f rdllm-ıktcdir. Bunu memnuniyetle mü-
ş-ıVde cdlvorııs. Üst idari kademesine, müessese-
n :n idare salâhiyeti verilmiştir. Bakanlığın ve 
d'.'"er yüks-ı1: makamların, hoş karşılanmayan, te
sirleri a~al mistir. 

Temennim'z, yüksek masraf la-", birikmiş bore-
ln:% blrb'ri ile münambeti olmıyan araştırma 
p-nT-a'mharı ve dağınık iştirakler i1 e halihazırda 
da hm a za-a- etmekte olan bu tesekıkül, kendi bün
yesinde birtakım ıslaVt tedbirlerine girişsin, iş-
tiiTikhrhrn mühimce b'r kısmını lâğvetsin. Zira, 
yirmi üc bt hakin im ikisi kâr, yirmiblri zarar 
cVnoktedir. ŞbVn personel kadrosunu tasfiye ot-
s'n, adama mutlaka iş bulma zihniyetinden uzak-
laşsın. 

MuVa-om Milletvekilleri, İş ve İşçi Bulma Ku
rumu hakkındaki, görüşlerimizi arz edeceğim. 
Krmu İktisadi Teşrıbbüstori kuruluşları içerisin
de, hakkında grupla görüşmeye menin bulun du-
ğumus hususlardan birisi de İş ve İşçi Bulma Ku
rumudur. 

Son birkaç yılda memleketimizde, siyaset ve 
Devlet adamlarının sorum1 u idarecileri, âmme 
müesseselerini, basını ve Türk kamu oyunu ilgi
lendiren en aktüel konu şüphesiz yabancı memle
ketlerde, özellikle Batı - Almanya'da bulunan ve 
cl'a.n da gitmekte ol m Türk işeilcrldir. 

Vatanımız ve milletimiz için, dışarıya işçi 
eer/ik hareketi sosyal dinamizmin bakımından hayli 
ehemmiyete haiz bir harekettir, bir olaydır. 

Ekonomik açıdan bu olayı, insan gücü ihrace-
dip millî geline döviz olarak katkıda bulunmak 
şeklinde, do kabullenebiliriz. 

Bununla beraber Batı - Avrupa memleketlo-
rindon farklı ve hayli gerilerde kültür ortamına 

rahip buluna.n Türkiye'den, ona nisbetlo çok uy
gar seviyede bulunan memleketlere iş için güç 
eden yurttaşlarımızın kültürel değişme ve imkân
larını sağlama bakımmdan İşçi Bulma Kurumu
na büyük görevler düştüğü inancındayız. 

Muhtcırım arkadaşlarım, yabancı memleketle
re İş ve İşsi Bulma kurumu aracılığı ile 1961 
tarihini başkandın kabul edersek, elimdeki istatis
tik rakamlara göre kadın ve erkek olmak üzere, 
Batı - Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, 
Halânda İsviçre, pnk az İngiltere Somali, Suudi 
Arabİstan ve nihayet A. B. Devletlerine 1961 de 
1 476, 1962 de 11 185, 1963 te 30 328, 1964 te 
63 176, 1965 te 51 520 ve nihayet 1966 da 34 410 
kişi olmak üzere cem'an 6 sonede 200 bhıe yakın 
Türk evlâdı yabancı diyarlarda çalışmaktadır. 

Bu r-°r'arnla;.* bbe nrÖstcs'yor ki; 
T>,s ülkelere, özellikle Almanva'ya giden Tihk 

hHlerml'n rryıısmda son üç yılda olağanüstü bir 
kabarma göze çarpmaktadır. 

1. Kırk avda dıs iUkclerdo çalışan Türk iş-
^ilerin sayıcını 18 misline çıkaran etkenler acaba 
nelerdir'? 

2. İslilerimiz hin yabancı memleketler iş 
ak'dlor'n' fiilen ekr-VıV.*z uv^uhıvo-lar mı? 

3. Onların kontrol ve her türlü slkâvetlcrini 
k-rısdama ve değerlendirme görevimi lâyıkı veç
hile ifâ ediyorlar mı? 

4. İs saatleri d'.srnda sosyal yaşama şaftları 
"o problemleri nelerdir, istekleri karnka-oıvo^ mu? 
Bizle- isçilerimizin boş ramanla-ını iyi şekilde de
ğerlendirdiklerine inanabilir miyiz? 

5. Yadellordc büyük emek, almteri ve bâzı 
bakımlardan mahrumiyete maVaıı dövizin zivan 
olmadan memlekete kazandırılabllmcsln'ın sağlam 
tedbirleri nelerdir? 

Vatan ve milletimiz havrına, 200 b'n işçinin, 
belki de 1 - 2 milyon Türk vatandaşının kaderi 
ile it"v'li bu dâvada, «rerek O alışma Bakanlığı ve 
gerekse İş ve îşei Bııhna Kurumu, dün okluğu 
fTİbi, elbette buTÜn de mesuliyetini müdrik ça
bayı gösterm ek t ed.i r. 

Ama., farklı ve kendinden çok üstün bir kül
türün içine atılmış insanların, geçireceği zor ve 
çetin ruhî ve sosyal netlcekeri çok iyi anlamamız 
ve ona göre de ayrıca tedbirler ittihaz etmemiz 
gerekmektedir. 
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Hususiyle, Millet Partisi olarak biz Türke has 
karakter ve ahlâki)iğin mümeyyiz vasıflarını kay
betmeden, kazançlı, yetişmiş memleket evlâtları
nı bir müddet sonra bağrımıza basıp, memleke
tin kalkınmasında, onlardan faydalanma imkân
larını istiyoruz. 

Çeşitli ideolo.iilerin çarpıştığı Batı - Avrupa 
mem",-rıke.Ll'3v*:.nde Tırık, Türk'liiğc düşman komü
nizm, raf ve tertemiz Türk işçisini avlamak ister. 
Nltskl>n gn* en1 .erde İsviçre d en bina mektup gön-
deım. Yo-ıga.Vı.n Paşa köyünden O m an Şah iner 
ad1! b:"' rem'r.hr'miz, bu hususta bizlerin dikka
tini r"-ıVW:>dir. i le" türlü koruyucu tedbir al
mak, B'z'm Rıdvo ndıvkı havasızca yayın yapan 
1 ( ™ ' F I > 1 . n-'-vne ikilerimizin ku1 ak1 .arını tıkama-
r.ım. tem'n n'Trrk, tş ve İşsi Bulma Kırnmunıın da 
en hı~.~ns ^"r-ı -ler!i a: rrnrdarbr. Gerek Bakanlığın 
vr> gr»r"r~n Umum Müdürlümün bu konudaki ca
h i l i ve Ua.'^-fvr/et! t,",kdi~e değer. Hattâ o n l n n 
man" T-S iıVd^t, rslerin'n tam ve mükemmel hal
de vir-ütülmesl ic.ln de gevretlerini sarf etmiş 
oYlukHrım yıkmen müşahede etmiş ve memnun 
olmuş bükmüyoruz. 

S^ı avla'rla. m'inhası^sn işçilerimiz ic.'.n yurt 
dıv:V'°. görev1 endlr.il en Çalışma Ateşel liderimi ̂ .ln 
.raveslne uvTiın bir oabsmı yapmaları, M. P. Mec-
l's " i n ' i o1;',","ık. en halisane temennimizdir. 

Î-. ™. Uv. Bul mı Kanununun 1919 - 1963 fa
al :yetleıinin malî yönden ibraya lâvık olduğu hu-
su^ui'dı M. P. Meclis grupu olarak arz etmok is
terim. 

K>ynıetli arkadaşlarım; 
Kısacı Millî Piyango İdaresine de değinmek 

iste.r"m. 
Gs~m's -.m;-1 e-de olduğu gibi 1959 - 1963 yıl-

hr\ arasında da 30 - 37 milyon lira arasında Ha-
zlnvre kâ" sağlıyan bu müessese, çok iyi bildiği
m e "'h', 1923 yılında 710 sayılı Kanunla Tayya
re Plvangosu, 1939 da da, 3370 sayılı Kanunla 
Mili' Piyango İdaresi haline getirilmiştir. 

B'V. satışlarının % ellisini ikramiye olarak 
dağıtın bu müessese, geri kalanı ile do cari mas-
raflpr-.m kar ı lar ve Hazineye gelir temin eder. 

1930 yılında Spor - Toto oyununun gerçek
leşmesi Millî Piyango biletlerinin satışının azal-
m.ısm.1 snkokolmustur. Millet Partisi Meclis Gru-
p-ı oYr**-f-, raporda derecdilen görüşe, aynen iş
tirak ediyoruz. 

Millî Piyango İdaresi ile Spor - Toto Mües
sesesi bir müdürlük halinde birleştirilmelidir, me

mur kadrosunda da gereken tasarrufa gidilmeli, 
on değerli işletmecilerin elinde, hayati yatırımla
rımı:: için para kaynağı olan aktif bir müessesesi 
haline getirilmelidir. Gelirinin bir kısmı ile de 
Avrupa'da benzeri teşekküllerin de yaptıkları gi
bi, hayır kurumları için de yatırım yapmalı ve 
•calarm hizmetine koşmalıdır. 

Temennilerimizin dikkate alınacağı hususuna 
güveaV, yıldan yıla kârı fazlala.şan bu millî mü
essesemizin 1959 - 1933 yılı hesaplarının gurupu-
muz yönünden ibra edileceğini de arz ederim. 

Devlet yatırım Bankası : 
Bu mevr.udada kısaca M. P. Meclis Grupu 

olarak görüşlerimizi arz edeceğim. 

441 sayılı Kanunla Devlet Yatırım Bankası 
adı altında faaliyete geçen bu teşekkül, hattıza-
tırrla blld'n'irvz gibi 1953 vılında 6115 savılı Ka-
nmnla ve 200 milyon lira itibari serma.ye ile ku
rulmuş bir İktisadi Dovlet Teşekkülüdür. 

Görevi: Devletin iç ve dış borç, tahvil ve bo
nolarının piyasasını düzenlemek, sanayi, maden, 
ulaştırma, eneri i ve su işleri ile uğraşan müesse
selere uzun vadeli finansman temin etmektir. 

Amortisman Kredi Sandığının 1959 dan iti
baren beş malî yıl ile 441 sayılı Kanunla Devlet 
Yatırım. Bankası olarak 1 . 5 . 1934 talihine ka-
da"* olan çalışmalarında umumiyetle kâr ettiğini 
ter ıh İt etmiş bulunuyoruz. 

Amortisman ve Kredi Sandığı Umum Müdür
lümü, Maliye Bakanlığına bağlı bir teşcikkül ola
rak görevini, ifa etmiş sonradan bu teşekkül; 441 
~.ıvıİ! Kamınla tüzel lf siliğe sahibolara.k kurulan, 
Dovlet Yatırım Bankasına yerini terk etmiştir. 

Amortisman ve Kredi Sandığının 1959 - 1963 
yıllarına ait beş yıllık hesap ve işlemlerinin 
tetkikine memur Alt Komisyon raporunda der-
Tv-ş edilen teımeanllero, Millet Partisi Meclis Gru
pu, avnm iştirak etmektedir. 
... Müesseseye, bu temennilerin nazarı itibara 
alındığı hususundaki müspet kanaatimizi bildinir, 
hesapları iıbra konusunda müspet oy vereceğimi
zi Grupum adına arz eder, hürmetlerimi suna
rım. 

BAŞKAN — C. II. P. Grupu adına Sayın 
Cemal Yavuz. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 
ADINA CEMAL YAVUZ (Bingöl) — Sayın 
Baışjkan, muhterem milletvekilleri. 
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İktisadi Devlet Teşebbüsleri raporları üze
rindeki görüşmelerden bilistifade C. H. P. Gru-
pu adına Atatürk Orman Çiftliği hakkındaki 
düşünce ve temennilerimizi arz etmek üzere hu
zurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Sayın arkadaşlar, 

1938 yılında Atatürk tarafından millete he
diye edilen Atatürk Orman Çiftliği, 9659 sayılı 
Kanunla 24 . 3 . 1950 tarihinde Tarım Bakan
lığına bağlı tüzel kişiliği haiz ve 7,5 milyon li
ra sermayeli bir müessese haline 'getirilmiş bu
lunmaktadır. 

5659 sayılı Kanuna göre çiftliğin, 
1. — Umumi ziraat işleri, 
2. — Bağ, bahçe kültürleri ve ağaçlandırma 

işleri, 
3. — Hayvancılık ve hayvanat batbçesi işle

ri, 
4. — Ziraat sanatları işleri, 
5. — Ticaret, idare ve levazım işleri, 
Bu müessesenin görevleri dâbillime girmek

tedir. 
Yine aynı kanunun 6 ncı maddesine göre : 

Her bütçe yılına ait bilanço, kâr ve zarar he
saplarının o yıl sonundan itibaren üç ay içinde 
Başbakanlık Umumi Murakabe Heyetine, ince-' 
lenmek üzere, tevdi edilmesi ve Umumi Mura
kabe Höyetinin de bu husus hakkında tanzim 
edeceği raporu, bilanço, kâr ve zarar besapla-
riyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunması ve bu raporla bilanço, kâr ve zarar he
saplarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe 
Tarım komisyonlarımdan müteşekkil Karma Ko
misyon tarafından tetkik edilerek, Türkiye Bü
yük Millet M<eclisinin tasvibine arz ötmesi ikti
fa eder. 

Hal böyle iken, 1954 yılından itibaren her
hangi bir denetimi yapılmamıştır. Ancak Ana
yasanın 127 nci maddesinin sarih hükmüne isti
naden 1959 dan 1903 yılına kadar olan raporlar 
üzerinde denetleme imkânı hâsıl olmuştur. Hal
buki, Atatürk Orman Çiftliği 5659 sayılı Ka
nuna tabi olup, bu kanun 1 Nisan 1950 tarihin
den itibaren yürürlüğe girmiş ve aynı tarihten 
itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisinim de
netleme hakkı doğmuştur. Buna rağmen 1554 
yılından bugüne kadar bu raporlar Yüce Mec
lise gelmiş değildir. Denetleme Kurulunun da 
raporunda gördüğümüz gibi, Atatürk Orman 

Çiftliği uzun yıllar zarar etmiş ve bir türlü 
kâra geçememiştir. 

Bu müessese Ankaran'mm hemen yanında 
kurulduğundan, her türlü fenni ve ilmî im
kânlara sahiptir. Zira, hemen yanııbaşmda bir 
üniversite ve bu üniversitenin içinde Ziraat Fa
kültesi, Veteriner Fakültesi ve birçok lâbora-
tuvar ve saire gibi, müesseseler mevcuttur. Bu
na rağmen raporda belirtildiği gibi, şap has
talığı yüzünden sığırcılık faaliyetinin 1963 yı
lında, 1 yıl evveline nazaran 110 bin lira zarar 
ettiği görülmektedir. Diğer taraftan raporlar
daki müteaddit tenkidlere rağmen verimli süt 
irfanı temin etmek ve mevcut koyunları meri
nosa çevirmek cihetine gidilmediği anlaşılmak
tadır. 

Atatürk Orman Çiftliğinin, yukarıda saydı
ğımız görevlerinden, 1963 yılı hariç, gerek hay
vancılık ve gerekse zirai faaliyetlerinden iste
nilen ölçüde randıman alınmadığı gibi, halka 
örnek olma görevinin de yerine ıgetirillmediği 
(görülmektedir. 

Yine bu müessesenin, 1954 - 1955 yıllarında 
başlanan ve büyük ölçüde zarara mal olan otel 
tesislerini de, bugünkü haliyle, tabiatın tahri
bine terk ettiği müşahede edilmektedir. 

Atatürk Orman Çiftliği, zararlarını kapat
mak için 1950 tarihinden sonra çıikan birtakım 
kanunlarla, Çiftliğin arazilerini satmak yolluna 
gitmiştir. Satılan arazi miktarı 1 milyon 157 
bin 371 dekardır. Kıymeti tahminen 14 milyon 
lirayı bulmaktadır. Buna rağmen müessese za
rar etmekten kurtulamamıştır. Esasen zarar et
memenin yolu mevcut arazilerin satışı olamaz. 
Ve bu usul Atatürk'ün yadigârı olan bir mües
sese için kamu oyunda tasvip görmez, 

Grupumuz, eski tarihte yapılan bu kabil sa
tışların tekerrür etmemesini hassasiyetle belirt
meyi bir görev sayar. 

Netice olarak : 
Atatürk Orman Çiftliği, pek yalkınında bu

lunan ilmî araştırma merkezleriyle irtibat kur
malı, imkânları nisbetinde kemdi bünyesinde 
araştırma merkezleri meydana getirmeli, otel 
inşaatı, idari bina ve lojman gibi gayri müstah
sil yatırımlardan sarfınazar etmeli ve genel 
idare giderlerini kısmalıdır. Aynı zamanda va
zifesi dâJhiline giren hayvancilik, ziraat ve sair 
hususlarda halka faydalı ve örmek olacak bir 
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çaibaya girişmelidir. Çiftliğin mevcut teknik 
imkânlarını en verimli bir şekilde kullanması 
ve işletmecilik prensiplerine riayet etmesi ha
linde, netice hesaplarını zarar etmeden kapat
ması mümkün görülmektedir. 

Orman Çiftliğinin bölgedeki süt müstahsıl-
ları teşkilâtlandırması ve kooperatifler halin
de birleştirmesi grupumuzea tavsiyeye şayan 
'görülmektedir. 

Grupumuz, Ankara gilbi çok geniş bir pa
zarın yannbaşında kurulmuş olan bu işletmenin 
!bir örnek müessese haline getirilmesinin müm
kün bulunduğu görüşündedir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Parti grupları adına başka söz 

istiyen yok. Şahısları adına konuşacak arka
daşlara geçiyorum. Sözünüz 10 dakika ile ka* 
yıtlıdır. 

Buyurun Sayın Süleyman Onan. 
C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA SÜLEY

MAN ONAN (Kırşehir) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri : 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu raporunun müzakeresi münasebetiyle, 
Atatürk Türkiye'sinin başkentindeki (Atatürk 
Orman Çiftliği) hakkında mâruzâtta bulunaca
ğım. 

Değerli arkadaşlarım : 
Tamamen kıraç ve çorak arazi üzerine kuru

lan Başkent Ankara'mızın sakinlerine, çevresi
nin ağaçlandırılmasını, Türk çiftçisine büyük 
zirai işletmelerin nasıl kurulup yürütüleceğini, 
teknik tarım usulleri ile bakir topraklar üzerin
de nasıl verimli ziraat yapılabileceğini öğretmek 
hususunda, önderlik ve örneklik yapmak üzere; 
Ulu Atatürk : 25 . 5 . 1925 tarihinde, Gazi Or
man Çiftliğini kurmuştur. 

1937 yılma kadar Atatürk'ün mülkü olarak 
yönetilen ve geliştirilen, Gazi Orman Çiftliği, 
diğer çiftlikleri ile birlikte 11 . 6 . 19-37 tari
hinde Türk Milletine mal edilmiştir. 

Böylece Hazineye intikal eden Gazi Orman 
Çiftliği, 1938 - 1950 yılma kadar, Mülga Devlet 
Ziraat İşletmeleri Kurumu tarafından yönetil
dikten sonra; 24 . 3 . 1950 tarihinde çıkarılan 
5659 sayılı Kanunla tüzel kişiliği haiz olmak ve 
özel hukuk esaslarına göre yönetilmek üzere 
(Atatürk Orman Çiftliği) adı altında, Tarım. 
Bakanlığına bağlı müstakil bir müessese haline 
getirilmiştir. 

5659 sayılı Kanuna göre : Bütçesi ve perso
nel kadrosu Tarım Bakanlığının teklifi üzerine, 
Bakanlar Kurulunca onanmakta; hesap işleri 
memurları, Maliye Bakanlığı tarafından atan
makta; müdür ve diğer memurları ise, Tarım 
Bakanlığı tarafından tâyin olunmaktadır. 

Atatürk Orman Çiftliği, kuruluş maksadına 
orantılı olarak kısa zamanda süratle gelişmiş, 
hakikaten Türk çiftçisine ve Türkiye'mize ör
neklik ve önderlik yapmış bir teşkilâttır. Şimdi 
yapmış olduğu faydalardan örnekler arz edece
ğim : 

1. Uzun yıllar önce tarım okullarında sade
ce ders aracı olarak gösterilmekte olan, Trak
tör - biçerdöver - mibzer gilbi modern ziraat alet 
ve makinaları, fiilen ilk defa bu çiftlikte kulla
nılmış ve yurdun diğer sahalarına buradan ya
yılmıştır. 

2. Modern meyvacılık ve bağcılık, bu çift
likte tesis edilmiş, vatandaşlarımız buradan ör
nek almışlardır. 

3. Yalnız, Trakya - Marmara ve Eige bölge
sinden başka yerlerde iyi netice vermiyeeeği sa
nılan; et - süt ve yapağı vasfı üstün olan kıvır
cık koyunu ırkı, sürüler halinde bu çiftlikte üre
tilmiştir. Keza : Karagül koyunu üretimi ilk de
fa Atatürk Orman Çiftliğinde yapılmış ve me
raklı yetiştiricilerimize önderlik etmiştir. 

4. Dünyaca tanınmış süt verimi vasfı üstün 
olan kültür ırkı sığırların, Türkiye'mize intibak 
derecelerinin denenmesi de, bu çiftlikte yapıl
mıştır. 

5. Anadolu'da ilk bira fabrikası bu çiftlik
te kurulmuş ve fevkalâde başarı sağlamış
tır. 

6. Başkent Ankara halikının 'hayati ihtiya
cı olan pastöriize süt ve kaliteli süt mamulleri 
hu çiftlikte yapılmaya başlanmış ve hasretle 
aranılır hale gelmiştir. 

7. Kaliteli şarap imaline bu çiftlikte baş
lanmış ve ilgililere bu çiftlik örnek olmuş
tur. 

8. Türkiye'mizde ilk Ziraat Aletleri Fab-
•ikası Orman Çiftliğinde kurulmuştur. 

9. Çıplak ve bakir topraklanıl, nasıl or-
lan haline sokulacağı hususu bu çiftlikte dc-

•lenrtıiş ve muvaffak olunmuştur. Ankara'nın 
yeşillenmesi bu çiftliğe borçludur. 
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10. Orta Anadolu'da bir başka örneği ol-
mıya ı, hay/an bahçesi bu <̂ lfMilcb:> kurulmuş-
tur. 

11. Orman Çiftliği, bugün Türkiye tarı
mına hükmeden teknik ziraat elemanlarına, 
tatbikat saham olmuş ve onların pratik yetin
melerine hizmet etmiştir. 

Muhterem milletvekilleri: 
Orman Çiftliği Büyük Atanın mülkü iken. 

o zamanki imkânsızlıklara rağmen, her mev
zuda cesaretle büyük işlere girimimi; ve hep
side kusursuz olarak başa-ılmıştrr. B;ı çiftlik, 
Türk çiftçisine örneklik ve öndelik yapa-ak, 
bugünkü Devlet Taıara isletmelerinin temelini 
teşkil etmiştir. 

Orman Çiftliği: Derlet işletmesi haline gel
dikten sonra daha sü aitle gelişip, fay lala • 
sağlıyaeağını ümided'yorduk. Lâkin umduğu
muz dağlara kar yağdı. Maalesef umduğumu-
zıı bulamadık. İler sene artan personel kaba
rıklığı ile; idari masraflar yükselmiş, mal'yet-
ler bu yüzden kabarmıştır. Durmadan ardan 
yüncüm gide deri 1933 ydında 1 milyon 603 bin 
lirayı bulmuştur. 

Dundan d dayı: 1 hektar buğday sahasına 
idari masraflardan 1957 y bnda 4-1 lira düştÜ-
ğü halde, bu pay 1902 yılında 07 lira olmuş, ve 
1933 yılında ise 1)9 liraya çıkmıştır. 

Keza: Bir baş sığıra 1957 y bnda 43 lira 
ida'C masrafı düştüğü halde, bu pay 1932 y -
lında 254 lira olmuş ve 11X33 yılında 433 liraya 
yükselmiştir. 

Arz etmiş olduğum rakam mukayeseleri bu 
çiftliğin nasıl çalıştığını, nereye gitmekte oldu
ğunu ispata yeter delillerdir. 

Değerli milletvekilleri: 
Atatürk Orman Çiftliğinin aaızi bütünlüğü

nü korunak, hepimize düşen bir vazifedir. Ev
velce tahminen 55 bin dekar a'azi varlığı ol
duğunu bildiğim adı gecen çiftiliğin bugün için 
a "azı 
Halen 

varlığı 33 870 dekara 
murakabe ;ini yapmakta 

düşmüştür. 
oldufnı-

muz 1954 - 1933 y İla sna ait on senelik dev
re içerisinde, muhtelif vesilelerle 7 420 dekar 
çiftlik arazisi satılmış ve 17 milyon lira abın 
maştır. Bu tempo ile arazi satışı devam edecek 
olursa bir müddet s mira Atatürk Orman Cif t-
liğin'n yerinde ydlor esecektir. Onun için ara
zi satış işine katı olarak son verilmelidir. 

Arazi çatışından mütevellit elde edilen 17 
mi'Iyoıı lirayı yöneti'ciler : İstihsali artıracak ve 
prodüktiviteyi yükseltecek sahalara yatırmala
rı gerekirken, maalesef böyle yapmamışlar. Bu 
paranın; 10 milyon lirasını çiftlik dâhilinde 
Turistik Otel inşaatına, 1 milyon 800 bin lira
sını Atatürk'e ait Marmara Köşkünün tadiline, 
bakiyesini de lojman yapımına ve restoresine, 
lokanta gibi müstahsil olmıyan yerlere bağla
mışlardır. 

Malî müzayaka içinde bulunan ve daima 
Devletten yardım uman yöneticiler; mülk sata
rak ehle ettikleri bu paraları böyle isabetsiz 
yerlere sarf edip, çarçur etmemeleri ic ab ederdi. 

Kuruluş gayesi gayet net bulunan Atatürk 
Orman Çiftliğinin Turistik Otel inşaatı ile r.e 
aülkası vardır? Zirai faaliyet başka iş, otelci
lik başka iştir. Mahiyeti iyi biiinmivcn ^rva 
acemisi oları işlere para yatıranların akıbeti 
işte böyle olur. 

Çiftliğin, yıllardan beri milyonlarca lirasını 
otel inşaatına bağlamış olması ve bu binanın 
hâlâ jokelet halinde oluşu, yürekler acısıdır. İl
gililerden, bilhassa Sayın Hükümetten bu işe 
yardımcı ol m a! a'anı ve ölü halde bulman mil
yonların verimli hale gelmesine müzaheretlerini 
rica ediyorum. 

Kese, : U'u AtatürkTu hâtırasını avın şekli 
ve aynı hüvivdi ile muhafaza etm'k. benimize 
düsen, bir vazife olduğu halde, işgüzarlık yap
mak işte en ilgili vünrtîriVr bövle yapmamış-
lar\dır. Atatürk'ün Çlftiik'teki Marmara Köşkü
nü veriden restore ediyoruz d ive 1 nüven fOO 
bir. lira sarf ederek bambaşka şekle sokmuşlar
dır. 

Tarihe malolnmş eserler daima avnı vasfını 
muhafaza etmiş olan eserlerdir. Atatürk'ün 
Köşküne aynı şekil ve vasimi muhafaza ederek, 
bakımlı bir şekilde müstakbel nesillerimize bı
rakılmalı idi. Atatürk'ün çerlerine ne kadar pa
ra harcansa helâldir. Lâkin harcanan para ye
rine masruf olmalıdır. 

O erek otel inşaatı ve gerekse restore işleri
nin nedenlerini Yüce Meclise açıklanmasını Sa
yın Bakandan rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Biraz da Çiftliğin işletme faaliyetlerine te

mas etmek istiyorum. 
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Toprak ve hayvan varlığından elde edilen 
mahsuller, çiftlimin bulunduğu bölgedeki verim 
normlarına göre normal sayılabilir. Ancak; ma
liyetlerin yüksek oluşu yüzünden tenkide eleğer 
buluyorum. 

Süt fabrikası : Pastörize ve diğer süt sanayi 
imalâthanelerinde, mevcut kapasiteden tam ola
rak faydalanıl mamaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Onan, bir dakikanız var, 
ona göre çerçeveyi kurunuz. Sizin önünüzdeki 
yazı1 av pek on dakikalık değil galiba. Lütfen. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Muhte
rem. arkadaşlar, Başkent Ankara sakinlerinin 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek hale getirilerek 
tanı randımanla çalıştırılmasını rica ediyorum. 

Şarap fabrikası : Halen tam kapasite île 
çalışmakta ine de maalesef bu fabrika, ihtiyaca 
c^vap verem emektedir. Mevcut şarap fabrika-
r.mm modern bir hale getirilmesi için, Avrupa'
dan. ithal edilmiş olan milyonlarca lira değerin
deki rıak'na ve cihazların, senelerden beri mon-
t? edilerek istifade edilmemiş olması ve ambar
larda paslandırılması, her aklı eren ve bu işi 
bilen vatandaşın hayretini' mucibolmaktadır. 
Mesvd firjhifları rorıımlu buluyor, bu hususta 
Yüce Meclisi aydınlatmasını istiyorum. 
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si için bütün imkânlar mevcuttur. İlgilileri]' 
derhal gerekli tedbiri almasını riea ediyorum. 

K yuneuluk : 3 030 baş amık:yıın kadrosu 
ile çalışan koyunculuk şubesi, 10 yılbk de/re 
içinde .331 bin lira kâr sağlamış ise de s >n iki 
ydda bu şube 150 bin lira zarar etmiştir. Bu 
şubenin ele zarara geoişini ilerisi için endişeli 
»juluyorum. Bu vesile ile Anadolu çift3binlin kul
landığı bir ata sözünü anmak isterim : 

(Buğdayla Koyun - gerisi oyun) derler. 
Koyunda böyle oyun olursa, işin sonu ne olur?.. 
Onun için ilgililer koyunculuk şubesinde daha 
hesabi çalışmalıdır]ar. 

Tavukçuluk : Bu şube de devamlı surette za
rar etmiştir. On yılda zarar yekûnu 101 bin li
raya yükselmiştir. Kâr eden şube haline gelme
sini temenni ediyorum. 

Aziz a ika d aşla mm ; halen Atatürk O.-man 
Çilftliği gayrilk.llcadi çalışmaktadır. Şubelerin 
a."î kâr veya zarar edişi: Verim azlığından, ran
dıman veya satış fiyatı düşüklüğünden değil, 
mahsul artırıcı mahiyette olmıyan giderlerin 
yüksekliği ile ilgilidir. Onun için çiftliğin ma
liyetleri yüksektir. 

Bir zirai işletmenin örnek olabilmesi, yeter 
oranda kâr etmesiyle mümkündür. Cüzi kâr 
sağlıyan veya faaliyet devrexni zararla kapa
yan bir işletmenin örneklikle alâkası olamaz. 
Atatürk Orman Çiftliğini de, daima üdiiin va
sıflı mesaisiyle ve bol kâr edişi ile görmek isti
yoruz. 

Yüksek denetleme kurulunun O;'man çiftli
ğinim denetimini hassasiyetle yaptıklarını, dai
ma kendilerini uyardıklarımı tanzim ettikleri 
raporlardan anladım. İşletmeciliği bilerek böyle 
boibotli denetimi yapan değerli mır.v.kıpları hu
zurunuzda takdir, tebrik ve te.şcıkkür ederini. 

NETİCE : 
1. -r- 5639 sayılı Kanunla kurulan Atatürk 

Orman Çiftliği değişik otoritelerin elindedir. Bu 
durum çiftliğin normal çalışmasına engel ol
maktadır. Bu itibarla: 440 sayılı Kanunun ruhu 
göz önünde tutularak, kuruluş kanununun ye
niden hazırlanarak yürürlüğe konulmasını, 

2. — On milyon lira bağlanmış olan otelin 
^durumu, bu maksatla yabaneı fk'malarla yvpı-
l?n. temaslardan alman n^t'^eler jlo b V M . %T-
1 indeki inşaa'm akıbeti hakkında ilgililerin Yü
ce Meclise bilgi ve.-meşini, 

BAŞKAN — Sayın Onan normal müddetiniz 
r,™\ı erdi. Lütfen be varınızı kısaca yarımız. 
M"".'V"v'iha"nzı suiistimal etmeyiniz. Çünkü Yü
ce Mr.elv.-vn* kararma gerek zatıâliniz, gerek 
İr udiniz uymava mecburuz. Bu bakımdan 
lütfr-Vni'z kısa bir bevnrda neticeyi elde ediniz. 

SÜLEYMAN ON^N (Devamla) — Yüce 
Bakanlığımın, Yüce Meclisin kararma hürmet 
ederin. Yalnız, muhterem Meclis arkadaşlarım
dan rica ediyorum; 10 yıldan beri murakabesi 
varrlm/mv.ş A+n+ürk. Orman Çiftlini ve in, cok 
ki">", birkaç dakikalık zaman lütfetmelerini is
tirham <VW'r\"im. 

BAŞKAN — Savm Onan Yüce Meclisin mü-
^,"^lı,rfliı talo])e:tmektodvr. önündeki 7ki say
falık. v azın m İv'timine kadar konuşması hususi
mi Yüce M^clir.'n oyr ra sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Teşek
kür ederim. 

Sığmeıhk : 200 basl 'k annkadro ile çalışan 
'sığırcılık şubesi. 10 y İlık h°sap vr^mo d^vr^-
sinde 148 bin lira zarar etmiştir. Kâra geçme-
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3. — Şaraphane kapasitesini artırmak mak-
ısadiyle, mühim miktarda döviz ödenerek Av
rupa'dan ithal edilen makine ve cihazların, bu
güne kadar monlte edillmüyer'ftk, neden âtıl halde 
bırakılmıştır? Söhelbinlin Yüce Meclise açıkkaı-
masını, 

4. — Mahsûl antırıcı mahiyeltite olmıyan 
masrafların .asgariye indirilmesi için, acilen 
gerekli teldlbirlerin alınması lâızımdır. Hayvanat 
balhç'esi ille pa^klana harcanan para nislbetinde, 
'mesire malhalli olaın bu yerlerin canlılığına 
önem verilmesini. 

5. Çiftliğin ticaret ve hesap işleri iyi yürü-
tülmemiştir. Fazla elemanı olduğu halde, bir 
buçuk milyon lira civarındaki alacaklarını hâlâ 
tahsil edemeyişleri esef vericidir. Yüksek Denet
leme Heyetinin raporlarında da acı acı tenkid 
edilen bu tahsilat işine ciddiyetle önem veril
mesini, 

6. Zarar eden Hayvancılık şubelerinin mut
laka kâra geçmesi için gerekli tedbirlerin alın
masını, 

7. Çiftlikte vazife gören memur ve müstah
demlerin huzur ve ahenk içinde çalışarak daha 
verimli olmalarını temin için, gerekli samimî il
ginin gösterilmesini ve müessir tedbirlerin alın
masını, 

8. Çiftliğin malî yönden refaha kavuşması 
için, Atatürk'ün zamanında Çiftlikte yapılan, 
bira fabrikasının, eski mal sahibi Atatürk Orman 
Çiftliğine devredilmesini, 

9. ('Hayatta en hakiki mürşit ilimdir) diyen 
Ulu Atatürk'ün Çiftliğinde, bir yüksek ziraat 
okulu veya koleji açılarak, Türk evlâtlarının zi
rai yönden eğitilmelerini, 

10. Çiftliğin arazisi satıla satıla arazinin 
bütünlüğü bozulmuştur. Bu satışların mutlaka 
durdurulmasını, bunun için yeniden çıkartılacak 
kanuna kesin bir hükmün konulmasını arz ve is
tirham ediyorum. 

Değerli milletvekilleri; 
Büvük Atatürk'ün adını taşıyan ve kendile

rinin mülkü olup da millete bağışladığı (Atatürk 
Orman Çiftliği) nin 10 yıllık hesabatı hakkında
ki tenkid ve temennilerimi kemali samimiyetle 
Yüce Meclisimize arz etmiş bulunuyorum. Takdir 
Yüce Heyetinizindir. 

Bu mukaddes emanetin yaşaması ve mutlaka 
muvaffak olması için; Sayın Hükümetimizin, 
Yüce Meclisimizin ve ilgili şahsiyetlerin maddi 
ve mânevi yardımlarını bilhassa rica eder, Yüce 
Meclisin sayın üyelerine ve Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin mümtaz şahsiyetlerine derin hür
metlerimi takdim eylerim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Muslihiddin Gürer, buyu
runuz. 

MUSLİHİDDİN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, benden 
evvel görüşmüş olan arkadaşlarım büyük bir be-
•lagatle, 468 sayılı Kanunun ahkâmına göre, de
netimini yaptığımız Atatürk Orman Çiftliği hak
kında görüşlerini ifade ve beyan ettiler. Bende
niz, 440 sayılı Kanunun ruhuna sadık kalarak, 
Türkiye ziraatinde ve hayvancılığında önder ol
muş olan ve hakikaten Ankara civarında bulu
nup bir mektep gibi civar köylülerine önder ol
muş olan bu müessese hakkında görüşlerimi şöy
lece özetlemek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, malûmunuzdur ki, 
440 sayılı Kanun, her şeyden önce, İktisadi Dev
let Teşebbüslerinin kârlılık ve verimlilik esası
na göre çalışmasını emretmektedir. 1938 sene
sinde Büyük Atatürk tarafından millete hediye 
edilen bu çiftlik, 1950 senesinde özel bir teşek
kül olarak Tarım Bakanlığına bağlanmış bu
lunmakta ve o günden beri icrayı faaliyet halin
dedir. 1959 ve 1963 senesi hesaplarını ve umumi 
durumunu tetkik ettiğimiz zaman, bu önder 
müessesenin hakikaten önderlik vasfiyle bera
ber tamamen kârlılık ve rasyonel bir şekilde 
çalışmadığını üzülerek müşahede etmekteyiz. 
Muhakkak olan bir şey varsa, Ankara ve civarı 
kövlerinin öğreticisi vasfında olan ve aynı za
manda Ankara'nın hayvanı gıdalarını ve mey-
vacılığmı teminle mükellef bulunan Atatürk 
Orman Çiftliği, zamanımıza kadar yapılan tat
bikatta, meyvacılık hariç, diğer bütün kollarda 
zivan etmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh her 
şeyden evvel hayvan ürünlerini temin ederken 
ve hayvancılığı da geliştirirken kârlılık prensi
bine uygun olarak çalışması temenniye şayandır. 
tik zamanlarda Atatürk Orman Çiftliğinde 
merinoseuluğun inkişaf ettirileceği beyan edildiği 
halde, bugüne kadar bu hususun iyi bir şekil
de ele alınmamış olması, üzüntü verici bir ger
çektir. 
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Muhterem arkadaşlarım, Türkiye ziraatine ve 
hayvancılığına ışık tutacak insanları yetiştirmek 
için Ankara'da kurulmuş iki tane güzide fa
kültemiz mevcuttur : Ziraat Fakültesi ve Ve
teriner Fakültesi. Gönül arzu ediyor ki, Atatürk 
Orman Çiftliği bu fakültelerden daha fazla isti
fade etmek suretiyle, bu fakültelerde okuyanları 
eğitmek yönünden, olsun bu fakültelerde oku
yanların orada verecekleri hizmet yönünden ol
sun paralel çalışmak suretiyle hakiki önderlik 
yapmasında büyük faydalar vardır. Bu husus 
esasen raporda da derpiş edilmiş bulunmaktadır, 
tavsiyeye şayan görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, dünyanın birçok ye
rinde olduğu gibi, hakikaten Ankara'nın böyle 
bir mesire yerine böyle bir çiftliğe böyle bir 
bahçeye sahibolmasınm büyük değeri olduğu 
m;eyandadır. Burada bulunan hayvanat bah
çesi, hakikaten yüzümüzü güldürecek gibi gö
zükürse de, Avrupa'daki hayvanat bahçeleriyle 
mukayese edildiği zaman, biraz daha üzerinde 
durulması lâzımgeldiği ve içinde bulunan hay
van çeşitlerinin daha fazla olması suretiyle 
daha cazip bir hale getirilmesinde büyük fay
dalar vardır. Keza, hayvanat bahçesinde, de 
ona göre i&tiraıhaıt (mahallerinin, daha iyi bir 
şekilde organize edilmesi, buraya yazın sıcak 
'günlerinde gelen Ankara sakinlerinin dinlene
cek ve kendisini feraha kavuşturacak bir du
rum yaratılmasında büyük faydalar vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bönden evvel gö
rüşmüş olan arkadaşlarımızın hepisi Marmara 
otelinin çiftlikte yapılışını tenkid ettiler. Belki 
bunu şu zaviyeden söylemiş olmaları daha akla 
yakın gelebilir. Çiftlik 'sermayesinin, 10 milyon 
lirasının bu otele iştirak olarak kullanılması 
ve bu otelin de uzun zamandan beri yapılma
mış olması, muattal olması tenkid konusu ola
bilir ve bu bir gerçektir. Yalnız şurasını peşi
nen arz etmek istiyorum ki, bugün Ankara 
gibi, kurak bir iklime sahibolan fakat ağaçlan
dırılmış ve hakikaten yeşillik arz eden bir mm-
takada artık dünyanın akımına göre ve bahu
sus turizm sanayiinin dünyada bu kadar inki
şaf ettiğine göre, her halde yazlık bir otelin 
muhakkak bir şehirde, bahusus Başkent olan 
bir şehrin olmasında büyük faydalar vardır. 
Bunun için tenkid konusu yapılan bu otelin an
cak Atatürk Orman Çiftliğinin sermayesinin 
iştiraki yönünden tenkidine taraftar olduğumu 

ama bir otelin asla yapılmaması ve dolayısiyle, 
çiftlikte böyle bir otel olmaması tezine karşı 
olduğumu da huzurunuzda arz etmek istiyorum. 
Yalnız benden evvel konuşmuş arkadaşlarım 
hakikaten otelin biran evvel ikmal edilmek su
retiyle Ankaralıların ve Ankara'ya gelecek 
>lan turistlerin istifadesine arz edilmesinde bü

yük faydalar olduğu da ortadadır. Temenni
miz, uzun bir zamandan beri yapılmamış olan 
bu otelin biran evvel ikmali için ilgililerin gay
ret göstermeleridir. 

BAŞKAN — Sayın Giirer, bir dakikanız 
var, lütfediniz. 

MDSLİHİDDİN GÜRER (Devamla) — To-
parlıyayım Sayın Başkanım. 

Muhterem arkadaşlarım, çiftlik Ankara'nın 
ihtiyacının süt olarak, tavuk olarak, keza di
ğer mamuller olarak büyük bir kısmını karşı
lamaktadır. Bu örnek müessesenin hakikaten 
Büyük Atatürk'ün milletine hediye ettiği, o 
espiri içinde önderlik yapmış olan bu müessese
nin Atanın şanına lâyık bir şekilde personel 
fazlalığından âzami derecede kaçınmak sure
tiyle çiftliğin daha rantabl bir hale getirilme
si ve bu şekilde yönetilmesi temennisiyle Yük
sek Heyetinizi hürmetlerimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlar, Atatürk Orman Çiftliğinin 1959 - 1963 
hesapları üzerinde birkaç noktaya de
ğinmek istiyorum. Atatürk Orman Çiftliği, 
Ankara bozkırı dedikleri toprak üzerinde zi
raat yapılabileceğini Ankara ve civarına ve 
Türkiye'ye göstermek için ve örnek olmak üze
re, Atatürk tarafından meydana getirilmiş bir 
eserdir. Atatürk bizzat içinde çalışmıştır. O 
traktördeki 'resmi, çiftlikleri çalışmaları sıra
sında tesbit edilmiş ve 1937 senesinde de ölü
münden kısa bir süre önce, bunu milletine bı
rakmıştır. Bu çiftliğin büyük tarihî bir değeri 
vardır. Bundan dolayı da bu çiftliğin, istifa
de edilmek ve çiftlik maksadına uygun hare
ket edilmek suretiyle, aynı şekilde muhafaza 
edilmesi lâzımdır. Yani çiftlik toprakları isti
mal edilmelidir, Atatürk'ün arzularına uygun 
olarak ziraat yapılmalıdır, ziraat geliştirilmeli
dir, fakat hiçbir şekilde bu çiftlik bölünüp da-
ğıtılmanıalıdır. Atatürk Orman Çiftliği bugün 
Ankara'nın süt, tavuk ve sasis, salam ve saire 
gibi mevzularda fiyat ayarlamasını yapan bir 
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müessesedir ve hakikaten Atatürk Orman Çift
liğinin sütü aranılan, istenilen evsafta bir süt
tür. Şimdi bunda da, bunun tatbikatında da 
birtakım rahatsızlıklar görülüyor. Bunun tev
zii, doğru dürüst yapılmıyor. Bunun üzerinde 
durmak lâzımdır. Ayaı zamanda bunun, bir fi
yat kontrolü veya nizami ayıcı bir rolü ol
duğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Bazan 
görüyoruz, piyasada yumurta 55 kuruşa çık
mış, ertesi gün Atatürk Orman Çiftliği do 
55 e çıkarıyor. Niçin? Biz piyasaya uyuyoruz. 
Hayır, siz piyasayı nizamlıyacaksınız. Nasıl 
sütte yapıldı ise, bir fiyat artımı yapıldı, sonra 
indirildi ise.. Bugün piyasayı Ankara'da Ata
türk Orman Çiftliği nizamlamaktadrr. Bu ni
zami ayıcı rolünü asla terk etmemelidir. Aksi 
takdirde CİMA, Atatürk Orman - Çiftliği ve 
diğer müesseseler olmadığı takdirde piyasada 
bir keşmekeş olur. Ortaya bir ölçü çıkmaktadır. 

Bu ölçüyü, kendi oranında süt, yoğurt, di
ğer sahalarda Atatürk Orman Çiftliği vermekte 
ve buna devam etmektedir. Yalnız hesaplar ve 
bilançoları tetkik edildiği zaman, benden evvel 
gruplaa adına ve şahısları adına k nuşan de
ğerli arkadaşlarımın da temas ettikleri gibi, 
ortada bir hakikat vardır. Bunu gözlerimle 
yani alış veriş yapan bir vatandaş olarak, Ata
türk Orman Çiftliğinden alış veriş yapan bir 
vatandaş olarak görüyorum, teşkilâtenı Anka
ra'nın muhtelif yerlerine yaymıştır, doğrudur. 
Fakat âtıl kapasite denilen şey bu teşkilâtta 
da vardır. Yani Atatürk Orman Ç.'l'tl'ğhıdc, 
teşkilâtında 2 - 3 çeşit, yahut 5 '- 10 çeşit mal 
satılmakta, aradaki zaman boş kalmakta ve per
sonel masrafı bunun neticesinde yükseğe çık
makta ve kâr durumu azalmaktadır. Bundan 
dolayı Atatürk Orman Çiftliği nizami ayıcı, dü
zenleyici bir rol oynamaktadır. Halk bundan 
memnundur. Sıhhat dağıtmaktadır, Ankara 
şehrine sıhhat dağıt maktadır. Milletvekilleri 
dâhi Atatürk Orman Çiftliğinin yoğurdunu ye
mekte sütünü içmektedir. Ama tam randımanla 
'Çalıştırılmak boşu boşuna personel masrafları 
içinde boğulmamakdır. B mideniz bu Atatürk 
müessesesinin tarihî değeri üzerinde, bir defa 
daha duruyorum. Bunu bir bütün olarak ki, 
bâzı ye der öyledir, şurada kavaldık var. Ka
vaklıkta Atatürk'ün gelip, zaman zaman otur
duğu bir oda vardır, koltuğuyla masas'ylc ve 
sairesiylc durmaktadır, bir mesire yeri halim

dedir. Atatürk Orman Çiftliğinin kendisi de 
öyledir. Çocuklarımıza Atatürk'ün nasıl müca
delesi bir insan olduğunu, naal b )Z kırın orta
sınla ziraat yapılabileceğini, Türle Milletine 
göstermek için, gayret sarf ettiğinin bir âbide
si olarak bunları bütünü ile muhafaza etme
miz lâzımdır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Beşat ürmrda?. 
ElüŞAT ÖZAIIDA (Aydın) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Nihat Parinli buyuru

nuz. Atatürk Orman Çiftliği 1)59 ilâ İd.Yo yıl
ları kâr ve zarar hesapları ve 'bilançoları (54 
sesleri) Far d on 54 olacaktır. 

NİHAT FASIN Ll (Frzurıım) — S aynı 
Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım, Or
man Çiftliği hakkında binden evvel konuşan 
hatip arkadaşlarım bütün mevzulara, derin
diğine temas ektiler, tcmkedleede bulundular. Ha
kikaten haklı idiler. Ancak ben leniz şu v^y-
ler üzerine biraz değinmek istiyorum. Orman 
Çlftliğiıi'a bilânçorunun muhtelif kırmalar ni
da zararlar gözükmektedir. Bunun başlıca ',-:.-
kepleri, o krmdardaki bilgisiz, ilgVr; memur
ları murakaberiz çalısmamlır. Bunun yegâne 
.eobebi budur. Orman Ç'ftl iğinin zarar otm- m esi 
lâzımdır. Meselâ sığırcılık kısmımla şap has
talığı oluyor. Tasavvur kuyurunuz arkadaşla
rını, fakültenin yanında, birçok lâboratu-
varları plan müessesenin hemen yanında, Mer
kezi Hükümetteki bir çiftliğin hayvanlarımla 
şap hastalığı oluyor. Lâk ay de ve ilgisizlik
ten, müesseselerden istifade edilmediğinden 
ileri gelmiştir. 

Tavukçuıfk da zarar etmiştir. . Neden za
ra:' etmiştir1? Zaman zammı Atatürk Orman 
Olftliğine tavuk vekası grlraiştir, öldürmüştür. 
Tedbir almak, aşılamak mümkündür. MnaF-
sef bunlar da yapılmamışın*. O halde zara-la-
rın ku şekilde alâkasızlıktan ve ilgisizlikten 
ileri, geldiği arık kir hakikattir. 

Ayrıca y"ne değerd arkadaşlarımın temas 
ett'ği kir hayvanat badiresi var ti ir. Hakika
ten, Böy'ik Atatürk bir kültür rıücarscs", ola
raktan hayvandan oraya tonlarıak ve y- ni 
nesle kütün hayvanlar hakkında kilgi vermeyi 
mümkün kılacak kir tesis kurmuştur. Fa
kat, ram an geçtikçe, maalesef ku da ciftü-
ğ'n lâkaydısına uğramıştır. Be"gün teşrif edip 
görecek olursanız, linyit Rokalarından çıkan 
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duman içerisindeki aslanın ve diğer vahşi 
hayvanarm feci halini göremezsiniz, bakamaz-
smız. Mutlaka buraya kalorifer yapılman lâ
zımdır. Normal bir ıs.'da tutulması lâzım 'v>!an 
bu hayvanlar, bugün linyit sobaların çıkar
dığı dumanlar altında gözleri yaşararaktan 
bir tarafa sinme zorundadırlar. Binaenaleyh, 
Orman Çiftliğinin bu güzel tesisini ele alıp 
mutlak surette kalorifer tesisi yaptırmak, bu 
hayvanları bugünkü ıstıraptan, sefaletten kur
tarmak lâzımdır. Eğer istenirse, bunun veri-
ırr'ni artırmak mümkün ise, daha birçok çe
şitli hayvanları muhtelif memleketlerden ge
tirmek suretiyle bu kültür müssesrsini, bu 
eğitim müessesesini daha gen'şletmek, daha 
bakımlı vaziyete getirmek lâzımdır. Oramı1 

memuru, mesul müdürü arkadaş, hakikaten bn 
işe e^ak bir arkadaştır. Fakat maalesef tahsi
satın noksanlığı, Umum Müdürün lâkaydisi. 
bugün Hayvanat Bahçesini bu şekle getir 
mlşfr. Muhtelif zamanlarda iç turistlerden pe1-
az kimse gelmek suretiyle iş kapatılıyor. îv* 
bir müerses-dir, kurulmuştur. Mutlaka ıslak 
edilmesi, bakılma"! lâzımdır. 

Yine, Reşit Ülker arkadaşımızın temas el 
Fği bir noktaya bendeniz de temas edece-
ğice : 

A+,°+.ürk hem Ankara'n'n bozkırlarmdr 
bi • çiftlik kurmanın mümkün •o1dıi'iTi'~" 
göstermiş ve hem de o vakitki. ^nkara ' ı r r 
kî, bı1nr"uı de alnıdır, birrok jht.ivarkr'imr 
İv. rift'i.kt^n temini için tes\sVr kurdurmuş 
Irır. Bu tesirler, bir zaman, hakikaten m^" 
yanlık üzerinde örrmk bir irde gelmişti. Çift 
lik. elmVarı h"" y^'de tutu'u", rr",'ytlrr: ara-
ıv-dı. B^gün Çiftlik elmabım ceviz kala11." 
düşmüştür. Bakımsızıdır, <rübresizdr> Tor>r;v"ır 
bî'^nk yerleri analiz varılmamıştır. Suni gübre 
kullanamıyor. Ağaç dipleri otlar ireresİTuF-
d'•:•. Bu yüzden verin azalmıştır. Bugün pi
yasada. nâzım rolü oynayacak, iyi kalitede 
elmanın, armudun yetiştiği bir müessese za 
man zaman bu şekle düşmüştür. Belki bir
kaç sene sonra, eğer bu şekilde devam edecek 
olursa, maalesef o da tamamen kurumuş ola
caktır.. 

Süt fabrikasına gelince; hakikaten Anka
ra'ya büyük hizmet etmiştir. Fiyatlar üze
rinde nâzım rol oynamıştır. Civar köylerde 
süt hayvanlarının üremesine sebcbolmnştur. 
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Sütleri toplamak suretiyle bu fabrika süt ikmali
ni yaparak modern bir şekilde şehre dağıtmakta
dır. Ancak bunun yanında yine üzülerek ten söy-
l'ycyim ki, ilk defa Ankara'da yumurtanın GO 
kuruşa çıkmasına sebep, Orman Çiftliğ'n'n sen 
fiyat artırmaslyle olmuştur. Hiçbir sebep yok
tu. Hiçbir sebep yokken GO kuruşa çıktı Sebebi 
nedir? B ütün piyasa Orman Çiftliğine kendini 
ayarladı. Halbuki daha evvelleri ondan 5 - 10 ku
ruş noksan verirdi. Bu şekilde de piyaea kendi
sini buna göre ayarladı. Bu bakımdan bunlar 
üecrinde hassasiyetle durulması lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Paslnli, lütfen bağlayı-
nı.:. 

NİHAT PASINLI (Devamla) — Efendim; 
bâzı arkadaşlarımız otel üzerinde tcnkidlcrde bu
lundular. Yalnız o günün ahval ve şartlarını da 
heraba katmak lâzım. O gün Ankara'da yalnız 
Ankara Pala;; vardı. Bunun da muayyen kısım-
'arı da'mî müşterilerle iş^al cd.lmişti. Gelecek 
kimseler için hakikaten modern, teiniz bir otel 
bulunmuyordu. Bu zaruretlerdir ki, orada tu
ristik otel inşasına karar verilmişti. Elbette ki, 
bu şekilde bir otel yapılması faydalı olacaktı. Fa
kat zaman, hâdiseler bunu bugüne kadar bırak
mıştır. Temennimiz bu otel kıra zamanda işlet
meye açıksın ve Ankara'nın ihtiyacını da karşı-
'amış olsun. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Paslnli. 
NİHAT PASİNLİ (Devamla; — Peki Sayın 

lîaşkanım. 
Atatürk Orman Çiftliğine lâyık olduğu önc-

m'n verilmesi icabediyor. Ümldediyorum ki, önü
müzdeki senelerde daha iyi bir şekilde raporlarla 
karşılaşacağız. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Bu konuda görüşmenin yeterli 
olduğuna dair önerge vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifayetinin 

onya konmamın arz ederim. 
Kaetamonu 

Adil Toközlü 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüksek He
yetinizin oylarına sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiycnlcr... Kabul edilmiştir. 

Atatürk Orman Çiftl'ğ'n'n İ954 ilâ 1933 yıl
ları arasında kâr ve zarar hesaplarını okutup oyu
nuza sunacağım. 
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(1954 yılı: 412 427 lira 46 kuruş zarar) 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... E tmenle r . . . Kabul edilmiştir. 
(1955 yılı : 156 550 lira 99 kuruş, kâr) 
BAŞKAN - Oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(1956 yılı : 450 257 lira 30 kuruş kâr) 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(1957 yılı : 701 161 lira 50 kuruş kar) 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(1958 yılı : 1 099 332 lira 80 kuruş kâr) 
BAŞKAN —• Oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(1959 yılı : 218 502 lira kâr) 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(1960 yılı : 2 453 097 lira kâr) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ko

misyonun 1960 yılı kârı hususunda bir değişik
lik teklifi vardır. Komisyon raporuna ilişkin bir 
sayılı cetvelde netice, toplam olarak- 1954 ilâ 
1960 yılları arasında 2 453 236,97 lira gösteril
miştir. Ekli cetvelde, blânço ve netice hesapla
rında 1960 yılı kârı 247 507,51 lira olduğundan 
ekli cetveldeki şimdi okunmuş bulunan 
2 453 236,97 liralık miktarın 247 507,51 lira 
olarak düzeltilmesi gerekmektedir. Şimdi okudu
ğum bu düzeltilmiş şekliyle 1960 yılı kârını 
247 507 lira 51 kuruş olarak Yüce Heyetinizin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(1961 yılı : 832 lira' 94 kuruş kâr.) 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(1962 yılı : 1 319 060 lira 40 kuruş kâr) ' 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
(1963 yılı : 194 683 lira, 42 kuruş kâr) 
BAŞKAN — Oyunuza arz ediyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu şekli ile 1954 - 1963 yılları arasında Ata

türk Orman Çiftliği idaresinde bulunmuş ida
re kurulları da ibra edilmiş bulunmaktadır. 

O) Millî Piyango İdaresi: 
BAŞKAN — Millî Piyango İdaresinin 1959 -

1963 yılları arasında vuku bulan kâr, zarar he
sapları ve bilançoları üzerinde görüşmeye geçi
yoruz. 

3 . 2 . 1967 O : 1 

Yalnız, tekrar arkadaşlarımdan önemle rica
da bulunacağım, müzakereler, her ne kadar mü
dahalede bulunulursa bulunulsun, maalesef bir 
genel görüşme mahiyetinde devam etmektedir. 
Arkadaşlarımız bir türlü, bu görüşme usulüne, 
Başkanlığın ricalarına gerekli önemi verme
mekte veya bu konudaki görüşmelere bir türlü 
kendilerini uyduramamaktadırlar. Bu itibarla, 
muayyen çerçeve dâhilinde Millî Piyango İdare
sinin 1959 - 1963 yılları arasındaki kâr ve zarar 
hesaplarının, bilançoların denetimine geçiyoruz. 

Adalet Partisi Grupu adına Abbas Ali Çe
tin, buyurun. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA AB
BAS ALİ ÇETİN (Kars) — Muhterem Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, bugün adı Millî Pi
yango müessesesi olan kuruluş, 1926 yılında 710 
sayılı Kanunla Hava Kuvvetlerine yardım mak-
sadiyle, Tayyare Piyangosu, adı ile kurulmuş
tur. 1939 da 3670 sayılı Kanunla Millî Piyan
go oldu. Millî Piyango olduktan sonra Maliye 

Bakanlığı, Merkez Bankası, Ziraat Bankası ve Mil
lî Piyango Umum Müdürlüğünden o kuruluşların 
mümessilleri, temsilcileri ve Millî Piyango 
Umum Müdürlüğünden müteşekkil bir idare ku
rulu tarafından idare edilmekte idi. 23 sayılı 
Kanunla bu idare heyeti kaldırıldı ve bugünkü 
şekliyle, murakabemize talbi bir teşekkül olarak 
çalışmaktadır. Bu teşekkül 1940 yılında 2 mil
yon lira kâr etmişken 1963 yılında 37 milyon 
lira kâr etmiştir. Millî Piyango gelirlerinin ya
rısı ikramiye olarak piyango bileti alanlara 
verilir. Geriye kalan yarısından da masraflar 
çıktıktan sonra, Hazineye devredilirdi. 1960 yı
lında Spor Toto'nun çıkması ile gelirleri biraz 
düştü. Fakat Spor Toto ile Millî Piyango aynı 
Umum Müdürlük idaresine verilmekle ikisi de 
aynı gayeye doğru yürüdü. Masraflar da kısın
tı oldu ve düşen gelirini buradan telâfi etti. 
Burada Grupumuz adına söyliyecek daha baş
ka bir şey yoktur. İbralarını talebediyoruz. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Onan, Halk 
Partisi Grupu a'dına. 

C. H. P. GRUPU ADİNA SÜLEYMAN 
ONAN (Kırşehir) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri : 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karıma Komis
yonu raporunun görüşülmesi münasebetiyle; 
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Millî Piyango idaresinin 1959 - 1963 yıllarına 
at beş senelik faaliyeti hakkımda, C. II. P. Gru-
pu adına görüşlerimizi arz etmek üzere Yük
sek Huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım: 
32 milyon vatandaşımızın talih ve kaderleri

ne hiıtalbeden Millî Piyango teşkilâtı; 1926 yılın
da 719 sayılı Kanunla kurulmuştur. Hava Kuv
vetlerine yardım maksadiyle Tayyare Cemiyeti 
tarafından «Tayyare Piyangosu» adı altında 
faaliyet gösteren bu teşekkül, 13 yıllık bir me
saiden sonra, 1939 yılında 3.670 sayılı Kanun 
ile «'Millî Piyango İdaresi» haline getirilmiştir. 

Bu hüviyetiyle memleket sathında faaliyet 
gösteren adı geçen teşkilât: Her yıl bilançola
rını muntazam bir artış temposu ile kâr ede
rek: kapatmıştır. 

Lira 

1959 yılında 33 095 005,00 Safi kâr etmiştir. 
1960 » 35 069 374,50 » » » 
1961 » 33 149 415,00 » » » 
1962 » 37 547 ı997,50 » » » 
1963 » 40 513 380,00 » » » 

5 sene içinde cem'an ydkûn 179 375 172 00 Tl. 
kâr sağlamış bulunmaktadır. 

Millî Piyango İdaresinin bu şekilde büyük 
kârlar çağlayışının mucip sebeplerinden birisli 
de : Satılan bilet adedinin çoğalması kadar bi
let fiyatlarının da yükseltilmiş olmasındandır. 
1950 senesinde bir tam bilet 6,00 Tl. iken 
1955 » » » » 20,00 Tl. 
1963 » » » » 10,00 Tl. 
1958 » » » » 50,00 Tl. olmuş
tur. Ayrıea fevkalade ve Yılbaşı çekilişlerinde 
ise bir tam biletin fiyatı 100 Tl. na çıkartılmış 
bulunmaktadır. 

İdarenin bilet fiyatlarını artırışmdan müte
vellit kazancı daJha yüksek olmuş ve fiyat yük
selişleri müspet netice vermiştir. 

Değerli milletvekilleri: 
Her sınıf ve tabakadaki insanlar s'olsyal ha

yatlarında mutlaka talih ve kader oyunlariyle 
meşgul olmaktadırlar. Dünya devletleri bu ka-
flbîl kader oyunlarını tamamen benimsemişler 
ve onları en 'kusursuz hale getirerek, en tatmin 
edici şekliyle tatbik etmektedirler. 

Devlet piyangolarınla muvazi olarak Toto 
ve Loto giibi oyunları da ihdas ve ihya ederek, 

hunları tamamen rekalbet kanatları olarak tat
bik etmektedirler. Mevcut klâsik usullerden 
ayrılarak vatandaşları üzerinde; psikolojik te
sirleri olan cazip ve seyyal metodlarla bu mües
seseleri herkesin inanarak sevebileceği hale ge
tirmişleridir. 

Bu durumları gördükten sonra Tüıfeiyemiz 
de, 1960 yılında 7258 sayılı Kanunla Spor - To
to teşkilâtını 'kurmuş bulunlmaktadır. 

Spor - Toto teşkilâtına olan alâkanın gün
den güne çoğalması neticesinde Millî Piyango
ya olan alâkanın da azalmakta olduğu bir haki
kattir. Bu halin bu şelkilde devamı, Millî Piyan
go idaresinin geleceği bakımımdan endişe verici 
görülmektedir. 

Onun içindir iki: Millî Piyango teşkilâtının 
daima klâsik uuisllerden sıyrılarak, halk üzerin
de psikolojik tesirleri olan cazip ve seyyal me-
fcodlar bularak çalışması lâzımgeldiği kanaatin
deyiz. 

Memleketimizde Millî Piyango Teşkilâtının 
yaslamasını ve daha çok gelişmesıini uygun bu
luyoruz. Zira: Kuruluş Kanununun 11 nci mad
desi gereğince: Hazineye tevdi-edilecek olan 
piyango safi hâsılatının, Millî Müdafaa Vekâ
leti Hava kısmı bütçesinin levazım ve teçhizatı 
haribiye faslına tahsis edileceği gösterilmekte
dir. 

Hallbuki: Anglo - Sakson memleketler hari
cinde bütün Avrupa memleketlerinde Devlet 
eliyle piyangolar tertdlbedilmekte olup, Fransa'
dan başka bütün Devletler piyango gelirlerini 
hayır cemiyetleriyle ilmî araştırma kurumları
na tahsis etmektedirler. Bu suretle, mahiyeti 
iltllhariyle bir kader geliri olması bakımından pi
yango .gelirlerinin hayır işlerine tahsisi sure
tiyle faydalı hale getirilmektedir. Türkiyemiızde 
de millî piyango gelirlerinin daha mü'shet bir 
şekilde değerlendirilmesi düşünülmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Onan, demincek rica et
tim.. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Efen
dim, daha vaktim var... 

BAŞKAN — Vakit meselesi değil, yalnız 
çerçeveyi piek taşımayınız, konuşmanızı kısa ke
siniz ve hedeflerinin dışına çıkmaymız. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım: 

Millî Piyango İdaresinin idari bünyesi ma
alesef tahayyül veya arzu ettiğimiz şekilde de-
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ğildir. idarenin işleyiş şeklini tanzim eden 
3670 ve 5772 sayılı kanunlar ihtiyacı. karşıla
makta ise.de, kuruluş kanununun 5 ııci mad
desindeki murakıpların 23 sayılı Kanunla kal
dırılması, idarenin kontrol mekanizmasını za
yıflatmıştır. Evvelce Piyango İdaresinin hesap
ları Maliye Bakanlığı ile T. C. Merkez Banka
sı tarafından tâyin edilen, murakıplar tarafın
dan kontrol edilmekte iken, 23 sayılı Kanun 
ile murakabe heyeti kaldırılmış ve bu suretle 
naınütenai para harckatiyle meşgul olan kos
koca Millî Piyango Teşkilâtı kendi haline bı
rakılmıştır. İdareyi yöneten ve sarfiyat, ya
pan sorumluların kendi kendilerini muraka
be edişleri her bakımdan mahzurludur. Para 
hareketiyle uğraşan bir idare, mutlaka kendi 
bünyesi haricinde bulunan murakıpların kont
rolü altında bulundurulmalıdır. Bu sebeple 
bu kabil murakıplıkların, yeniden ihtasmı 
uygun buluyoruz. 

Millî Piyango İdaresi henüz Türkiye çapın
da tcşkilâtlanamadığı için, maalesef bilet sa
tışları ve hasılat nispetleri umduğumuz veya 
arzuladığımız 'seviyeye çıkamamıştı-. Millî 
Piyango * İdaresi teşkilât olarak: Müdürlük, 
muamelât ve evrak, muhasebe Müdürlüğü, bi
let kontrolü ve sevk servisi, ikramiye kont
rol servisi, bilet iade ve iptal servisi olarak ça
lışmaktadır. Ayrıca bilet satışlarını ve ba
yiliklerle münasebetleri tanzim için de bir mer
kez bürosu, İstanbul ve İzmir'de iki aded ir
tibat bürosu vardır. Bu teşkilâtı mutlaka Tür
kiye şümul hale getirmeliyiz. Her vilâyette: 
Kazalara ve hattâ köylerimize kadar bu teş
kilâtın girmesi için gerekli organizasyonu yap
malıyız. Sistemli ve mazbut çalışmak suretiy
le her sınıf vatandaşımızı Millî Piyangoya kar
şı alâkalı hale getirmeliyiz. 

Millî Piyango Teşkilâtında vazife gören bü
tün memur ve müstahdemlerin kanuni hakla
rı verilmek suretiyle istikballeri teminat altı
na alınmalıdır. İdarenin nıııhta,coldıığu kad
ro sıkıntısı derhal giderilmeli ve aktif faaliyet
leri. hızlandırıl'malıdr. 

Malî bünyesi: 
Millî Piyango İdaresinin malî bünyesi ak

tif ve pasif olarak iki yönden mütalâa edilmek
tedir. 
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1. Aktif sermayesi , 
A) Bağlı değerleri: Ankara'da Kızılay 

meydanında 1 080 000,00 lira değerinde 1958 
yılında satınalman ve inşasına başlanıp da, ya
rıda bırakılan gayrimenkulu ile mevcut bili
ni um demirbaş eşyalardır. 

B) Stoklar: Ticari ve sınai faaliyette bu-
huuıııyan Piyango İdaresinin kırtasiye ve bilet 
basmak için temin, ettiği kâğıt stoklarıdır. Gü
nün şaftlarına ve imkânlarına göre stok nis
peti azalır veya çoğalır. 

C) Hazır değerleri: Bunlar kasa ve ban
ka 'mevcutlarıdır. Keza bu rakamlar da duru
ma göre azalmakta veya çoğalmaktadır. 

2. Pasif sermayesi: 
A) özkaynakları: Birikmiş amortisman

lar ile safi kârdan ibarettir. 

B) Yabancı kaynakları: Çekilişlere ait 
ikramiyeler için ayrılmış karşılıklar ile Hazi
ne bonolarının karşılığını teşkil eden teminat
lardır. 

Millî Piyango İdaresinin aktif ve, pasif tab
lolarında yekûnlarını kabartan asıl büyük ra
kamlar, blânço tekniğinde anlaşıldığı mâna-
daı Hakiki varlık ve borçlar olmayıp idare
nin hususiyetleri itibariyle nâzım hesap mahi
yetindeki karşılıkların bilanço kayıtlarına alın
masından ileri gelmektedir. 

Bu itibarla hakiki kaynak ve varlık ma
hiyetinde ollmıyan bu rakamlar arasında mü
nasebetler kurularak borçlanma, likidite ve 
rantabilite hesaplarının yapılması mümkün ola
mamıştır. 

Değerli, arkadaşlarım: 
Millî Piyango İdaresi, yukarıda özet ola

rak arz ettiğim çalışma sistemi içinde faaliyet 
göstermiş ve 1940 - 1965 yılları arasında safi 
kâr olarak Hazineye tam; 452 milyon 300 bin 
72 Tl. sı nakit yatırmıştır. Buna muvazi ola
rak 534 milyon 128 bin 467 buçuk Tl. sı da ik
ramiye olarak vatandaşlara dağıtılmıştır. Bu 
kadar büyük kârlar için: 20 milyon 604 bin 
287 Tl. sı masraf yapılmış, 56 milyon 715 bin 
27 Tl. sı komisyon verilmiş ve 725 bin 487 bu
çuk Tl. sı da vergi olarak ödenmiş bulunmak
tadır. 

Mevcut dar kadrosu, mütevazi mesaisi ile 
böyle büyük kârlar sağlıyan Millî Piyango 
Teşkilâtını takdir takviye etmek memleket 
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millet lehine iyi hizmetlerden birisi olacak
tır. 

Netice: 
Muhterem milletvekilleri: 
1. Millî Piyango İdaresine ait, milyonlar

ca lira değerindeki yarını inşaat halindeki bi
nası üzerinde durmak lâzımdır. 

Mevzuubahis binanın inşası, mer'i mevzuat 
icabı Bayındırlık Bakanlığınca yaptırılmak
tadır. Plânını yaptırmak, projesini çizdirmek 
ve parasnı ödemek; malsahibi Millî Piyango 
İdaresine ait ihaleyi yapmak ise Bayındırlık 
Bakanlığına aittir. Bu esas üzerine: 1962 sene
si Eylül ayında 3 milyon 968 bin 700 Tl. sına 
müteahhide birinci ihalesi yapılan işin, ikin
ci ihalesi de 13 . 5 . 1966 tarihinde 2 milyon 
470 bin Tl. na bir başka müteahhide yapıl
mış bulunmaktadır. 

Yapılan anlaşmalara göre 1964 yılı sonun
da teslim edilmesi icabeden bu inşaatın ara
dan üç sene geçtiği halde hâlâ iskelet halin
de kalışı yürekler acısıdır. 

Ha]en senede 18 piyango çekilişi yapan 
Millî Piyango İdaresi; şayet bu binasına ka
vuşmuş olsaydı, senede 25 çekilişi rahatlıkla 
yapmış olacak ve her çekilişte asgari bir mil
yon lira kâr sağlıyaeağı hesabı esasına uya
rak 20 milyon liralık net kazancı olacaktı. 
Bina vaktinde bitirilip idareye teslim edilme
diği için bu kâr şimdi zarar olmuştur. 

İşte bu kadar büyük kayıplara sebebiyet 
veren Bayındırlık Bakanlığının yetkililerini 
de bu yüzden sorumlu görüyoruz. 

İhtiyarlatmış oldukları bu milyonlar de
ğerindeki inşaat işinin en kısa zamanda biti
rilmesi için kendilerini vazifeye davet ediyo
ruz. 

2. Millî Piyango Teşkilâtına ait kuruluş 
kanununun müstaceliyetle çıkartılması için; 
Sayın Hükümetin bu işi hassasiyetle ele alma
sın! rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Saym Onan eğer bu şekilde de
vam edecekse konuşmanız... İstikbale muzaf 
hâdiselerden ziyade 1959 - 1963 yılları arası 
hesaplara inhisar ettiriniz konuşmanızı lütfen. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — 1959 -
1960 yıllarına ait bulunan, başlayıp da bitiri-
lemeyişinden doğan mahzurları arz etmiş ol
duğum için bu noktalara dokundum Muhte
rem Başkanım. 

3. Millî Piyango Teşkilâtı hesabat ve faali
yetlerinin murakabesinin Devlet tarafından 
yapılmasını mutlak surette lüzumlu buluyo
ruz. 

4. Millî Piyango Teşkilâtına ait safi kâr
ların daha /olumlu bir şekilde değerlendiril
mesi imkânlarının yeniden incelenmesini uy
gun buluyoruz. 

5. Millî Piyango İdaresi ile Spor - Toto 
Teşkilâtının birleştirilerek- müşterek olarak 
çalışmaları Yüksek Murakabe Heyetince tek
lif edilmekte ise de; bu teşkilâtın müstakil hü
viyetiyle çalışmasını çeşitli yönlerden fay
dalı buluyoruz. 

6. Millî Piyango Teşkilâtının Türkiye şü
mul olarak faaliyet göstermesi için yeniden 
bir organizasyona tâbi tutulması lüzumuna 
inanıyoruz. 

7. Bilet satışlarında reklâm ve propagan
da işleri ileri olmakla beraber; her sınıf halk 
üzerinde daha müspet tesirler bırakacak şek
le getirilmesini uygun buluyoruz. 

8. Hâlen Bankonot matbaasında basılmak
ta olan bilet baskı işinde, işin genişlemesi ha
linde adı geçen matbaanın bilet baskı işini ku
sursuz görebilecek imkânları şimdiden ayar
lamasını faydalı mütalâa etmekteyiz. 

9. Ziraat Bankasının mutemet aracılığı ile 
nııntakalarda başbayiliklerin kurulmasını ve 
teşkilâtın denetimi altında daha aktif çalış
malar yapılmasını uygun buluyoruz. 

10. iş icabı ve lüzumu halinde kolaylıkla 
memur alınarak bunların her yönden fayda
lı olabilmeleri için gerekli imkânların tanın
masını isabetli buluyoruz. 

Değerli arkadaşlarım: 
O. H. P. Grupu olarak Millî Piyango İda

resi hakkındaki görüşlerimizi, inançlarımızı, 
temennilerimizi kemali samimiyetimizle arz et
tik. Takdir Yüce Heyetinizindir. Bütün İkti
sadi Devlet Teşekküllerine ve Millî Piyango 
İdaresine başarılar dileriz. 

Saygılarımızla. 

BAŞKAN — Sayın Muslihiddin Gürer, bu
yurunuz. 

MUSLİHİDDİN GÜRER (Sakarya) — 
Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım, de
ğerli Başkanımızın ikazları gereğince sözlerimi, 
468 sayılı Kanunun Yüksek Meclisinize vermiş 
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olduğu denetim görevini 1959 - 1963 yılları ara
şma inhisar ettirmek suretiyle bu husustaki1 

tenkid ve temennilerimi birkaç cümle içinde 
toparlamak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Millî Piyango ida
resi bu devre arasında daima kâr eden bir mü
essese olmuştur. 1963 senesindeki kârı 37 milyon 
liradır. Fakat 1959 ile 1963 seneleri arasında ve 
bilhassa Türkiye'de 1960 senesinde Spor - Toto
nun kurulması neticesinde Millî Piyango ida
resi gelirlerinde zamanla bir eksilme görülmek
tedir. Binaenaleyh, Türkiye'de kendisine reka
bet edebilecek Spor - Toto gibi geniş bir mües
sese ve bir müdürlük kurul'muş bulunmaktadır. 
Bu durum karşısında Millî Piyango idaresine 
düşen vazife, Millî Piyangoyu daha cazip bir 
hale getirmek, daha rasyonel bir çalışma yap
mak suretiyle bunun gelirini artırmak için ça
lışmak olmalıdır. Çünkü 3460 sayılı Kanundan 
sonra çıkmış olan 440 sayılı Kanun gereğince, 
her zaman da söylemiş olduğumuz gibi, esas 
olan verimlilik ve kârlılık prensibine idarelerin, 
kamu teşekküllerinin sadık kalmış olmasıdır. 
Bu durumda Spor - Totoyu karşısında gören 
bir Millî Piyango idaresinin daha rasyonel ça
lışmasını ve mevcut yıllar arasındaki durumunu 
da huzurunuzda dile getirmiş olmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, Millî Piyango ge
lirlerinin bilet satışlarından % 50 si bilet alan
lara ikramiye olarak verilmekte ve % 50 si de 
masraflar çıktıktan sonra Hazineye kâr olarak 
devredilmektedir. Bu arada raporda da saraha
ten: belirtildiği gibi, Hazineye1 Millî Piyango 
idaresi gelirlerinin verilip verilmemesi hakkın
daki görüş vo temennilerimi huzurunuzda arz 
etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım malûmunuzdur ki, 
bizde maliye deyince «Rabbena, hep bana» der 
ve binaenaleyh bütün gelirlere kendi yönünden 
haklı olarak memleket içinde sahibolmak ister. 
Bu Millî Piyango idaresinin kuruluş gaye ve 
maksatları' etüdedildiği zaman, keza - Franlsa 
hariç - diğer bütün devletlerde olduğu gibi bu 
şekilde bahsi müşterek dediğimiz piyango ge
lirlerinin doğrudan doğruya hayır kurumlarına 
veyahut da hayır işlerine verilmesinde büyük 
faydalar vardır, işte bendeniz Millî Piyango 
idaresi gelirlerinin Hazinei Maliyeye değil, bu 
şekilde hayır kurumlarına tahsis edilmesinde 

büyük faydalar görmekteyim. Her ne kadar bu 
işti'ha kabartıcı gelirler belki maliyecilerin çok 
hoşuna giden şeylerse de burada biraz iştihala-
rının kısık olmasını ve hayır yapan müessese
leri düşünmelerini kendilerinden istirham et
mekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, Millî Piyangonun 
biletleri mevzuunda maalesef çok sefer birta
kım suiistimaller olduğu ve tahrifatlar yapıl
dığı söylenmektedir. Bunun esas sebeplerinin 
başlıcası Devlet Matbaasında basılan Millî Pi
yango biletlerinin hakiki evsafı taşımadığı ve 
dolayısiyle bu şekil dedikodu veya lâfların çık
tığı ortadadır. Onun için tavsiyemiz, bunların 
Bankmot Matbaası tarafından basılmak sure
tiyle daha ciddî, daha olumlu bir şekilde satışa 
arzında büyük faydalar vardır. 

Bir temennim de odur ki, Spor - Toto idaresi 
ile Millî Piyango idaresini birleştirmek için Ma
liyece olsun, keza raporda da belirtildiği gibi, 
tek elden toplanmasına meyyal olan bir ifade 
gördük. 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz Millî Pi
yango idaresi ile Spor Totonun aynı elde top
lanması taraftarı değilim. Çünkü ikisinin de ay
rı ayrı gaye ve maksatları vardır. Spor - Toto 
daha ziyade gençlik ve Türk sporuna hizmet 
edebilecek müesseseleri birtakım stadyumları 
veyahutta birtakım salonları yapacak bir teşki
lâttır ve hakikaten olumlu yola yönelmiştir. 
Bunları tek elde birleştirdiğimiz takdirde, ma
liyeye, Devlet umumi bütçesi içerisine verdiği
miz zaman, bunun sarf mahalli tamamiyle arzu 
edilen yerler olmıyabileceği, her ne kadar şimdi 
bu vekâletin başında değerli bir arkadaşımız 
mevcut ise de her zaman idarelerin böyle olmı-
yacağı kanaatine vardığımdan bunların ayrı 
ayrı idareler elinde bulunmasında büyük fayda
lar görülmektedir. Bina mevzuunu filân benden 
evvel konuşan arkadaşlarım huzurunuzda arz 
ettikleri için Millî Piyangonun memlekete ve 
millete hayırlı olması dileği ile sözlerime niha
yet verir Heyetinizi hürmetlerimle selâmlarım. 

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

muhterem arkadaşlar; bendeniz Millî Piyango
nun bundan 30 sene evvelki veyahut 20 sene ev
velki zamanlarını hatırlıyorum, bir hayli cazip
ti, çekilişlerde olsun, yayınlarda olsun, toplantı-
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larda olsun o zaman reklâm ve propaganda bu 
kadar inkişaf etmemekle beraber en ileri du
rumda Millî Piyango İdaresi idi ve daha doğru
su bir müddet Tayyare Piyangosu diye devam 
etti. 

Şimdi arkadaşlar; raporda diyor ki, Millî 
Piyango gelirlerinin azalmasının başlıca sebebi 
'Spor - Toto gibi yine Devlet tarafından idare 
edilen bir talih oyununun Millî Piyango idare
sinin karşısına çıkmasından mütevellit 1959 -
1963 senesi arasında ve bilhassa 1960 dan sonra 
inkişaf edememiştir. 

Gerçekten burada bir çelişme vardır. Çünkü 
1959 da 32 milyon, 1960 da 32 milyon, 1961 de 
düşmüş ki, bütün İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin faaliyetlerinde, bilançolarında 1961 deki ra
kamlarının bilaistisna düşük olduğunu görüyo
ruz. 1962 de 34 milyon, 1963 te 37 milyon lira
ya yükselmiş, yani 19*60 dan sonra böyle oto-
matikman bahis mevzuu değil, bunun bilanço
lara bakarsak sarahaten görürüz. Spor - Toto 
bir nevi azalma yapmış olabilir. Ama Spor - To
toya iştirak edenlerle Millî Piyangoya adetâ 
abone gibi iştirak edenler arasında çağ bakı
mından, yaş bakımından bir hayli farklılıklar 
vardır. Birincisine gençler, futbola meraklı 
olanlar dâhil olmuşlardır, bir kısmı da Millî Pi
yangoya iştirakçiler, oraya gitmiştir. Spor - To
to tüm müşterisini Millî Piyango meraklıların
dan, müdavimlerinden almamıştır. Yani esas me
sele kanaatimce bu idarenin halkın alâkasını 
kaybetmesi olmuştur. Bir çekilişin neticelerini 
bildiren kâğıtları her yerde bulamazsınız, gişe
leri öyledir, bayilerde ise bir alâkasızlık vardır, 
başka işlere yönelmişlerdir. Onlar reklâm yap
mazlar, reklâmları tesirli olmaz. Onu da bende
niz tetkik ettim; 19*63 bilanço raporunda reklâm
lara ayrılan para 393 bin lira, ama buna rağ
men de bir fazla gelir elde edememiştir. Hallbu-
ki, bankalar, hattâ TOTO İdaresi ve hattâ diğer 
teşekküller yaptıkları ikramiye çekilişlerini bir 
program ile yapıyorlar arkadaşlar; sanatkâr 
çağırıyorlar, radyodan yayınlıyorlar, canlı ya
yın yapıyorlar, bilmem müzik koyuyorlar. Pi
yango İdaresi ne yapıyor? Kabuğuna çekilmiş, 
âdeta kendisine bir rakip çıkmış da yavaş yavaş 
unutulmaya yüz tutmuş haldedir. Millî Piyan
go İdaresinin bu ölü halinden mutlaka kurtarıl
ması lâzımdır. Onun için pratik bilgilerine, bu

luşlarına inandığım Maliye Bakanımız Sayın Ci
hat Bilgehan'm buna lüzumlu ilgiyi göstererek 
başarı sağlıyacağma inancım tamdır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; idarenin ha
yır cemiyetlerine devri meselesi ileri sürüldü. 
Ben şahsan buna iştirak etmiyorum. Bizim büt-. 
cemiz zengin bir bütçe değildir. Biz nerede bir 
kuruş gelir bulursak rahat, kolay alınması, 
mümkün bir gelir bulursak onu temin etmekle 
mükellefiz. Bu, Millî Savunma gibi, Hazine gibi 
en sağlam bir yere aktarılmış olduğuna göre, 
bunda mutlak surette lüzum ve zaruret hâsıl 
olduğuna kaani değilim. Millî Piyango İdaresinin 
mutlak surette bu «latente» halinden kurtulup 
bir canlılık halinde halkı teşvik etmesi lâzımdır. 
Çünkü, bu iş netice itibariyle masraflar, perso
nel giderleri, bina kiraları aynı kalacağına gö
re, teşkilâtı büyütmeye sureti katiyede lüzum 
yoktur. Ona da kaaniim, randıman ve âtıl kapa
site değerlendirilmiş olacaktır. Onun dışında 
hem Devlet Hazinesi kazanacaktır, hem de ikra
miye nisbetleri artacağından ötürü halk da, iş
tirakçiler de faydalanmış olacaktır. Onun için 
cazip hale getirilmelidir, gelir mutlaka artacak
tır, buna bendeniz kaaniim. 

İkinci husus da muhterem arkadaşlarım, te
selli mükâfatları son derece kısırdır. Arkadaşlar, 
20 sene evvel tatbik edilen bir sistemi yahut da 
10 sene evvel tatbik edilen bir sistemi bugün 
tatbik edemezsiniz. Dünyanın görüşleri değiş
miş, halkın zevkleri değişmiş, bilmem artan 
medeniyet, bilmem Avrupa ölçüsünde bâzı şey
lerin Türkiye'ye gelmesi ve saire ve saire, bir
çok usul ve metotlar değişmiştir, eski metot
larla çalışarak bu yeni devrede muvaffak olma
nın imkânı yoktur. Onun içindir ki, Millî Pi-
vango İdaresi 1959 - 1963 yılları devresinde böy
le kısır kalmıştır. Hepinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Millî Piyango İdaresinin 1959 -
1963 yılları arasında kâr ve zarar hesaplarını 
okutuyorum : 

(1960 yılında kâr 32 437 739,64 lira) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı 1959 
yılma ait Millî Piyango İdaresinin kâr ve zarar 
hesabı yok mudur? 

KAMU İKTİSADİ TEŞSBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU BAŞKANI MİTHAT DÜL-
GE (Manisa) — 1959 dan evvel başka far statüye 
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tabi olduğundan, daha evvelce tasdik olduğun
dan, buraya alınmamıştır. 

BAŞKAN — Peki efendim. 1960 yılında kâr 
32 437 739 lira 64 kuruş. Oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(1961 yılı kâr 30 700 105,86 lira) 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
(1962 yılı kâr 34 721 767,17 lira) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1963 yılı kâr 37 430 719,89 lira) 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu şekilde Millî Piyango İdaresinin 1959-1963 

yıllarında yönetiminde bulunmuş idare kurulları 
ibra edilmiştir. 

Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 
Kapanma saati : 18,10 

IKÎNCÎ OTURUM 

Açılma saati : 18,15 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : önol Sakar (Manisa), Muzaffer Şâmiloğlu (Kars) 

BAŞKAN — Ara verilmiş bulunan 45 nci 
Birleşimin ikinci Oturumuna başlıyoruz. 

P) Amortisman ve Kredi Sandığı : 

BAŞKAN — Amortisman ve Kredi Sandığı 
Müessesesinin 1959 - 1963 yılları arasındaki kâr 
zarar hesabı ve bilançoları üzerindeki görüşmeye 
başlıyoruz. 

C.H.P. Grupu adına Sayın Bosuter. 

Buyurunuz, t 
C.H.P. GRUPU ADINA KUDRET BOSU

TER (Giresun) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Amortisman ve Kredi Sandığı kuru
luş Kanunu ile iki görev almış bulunmakta idi. 
Bunlardan birincisi, Devlet tahvillerinin piya
sasını düzenlemek, ikincisi ise Devlet kuruluş
larının yatırımlarını finanse etmek üzere uzun 
vadeli kredi vermektir. Devlet tahvillerinin 
piyasasını düzenleme konusundaki faaliyetler, 
genel olarak, vâdesi gelen tahvillerin itfası, pi
yasada fiyatı düşmekte olan tahvillerin erken 
ödemeye tabi tutulmak suretiyle satmalmma-
sı, bazan da konsol idasyon işlemlerine başvu
rulması şeklinde yürütülmüştür. Bu konula
rın gerçekleştirilmesi sırasında Sandık, Maliye 

Bakanlığı adına ve onun temsilcisi gibi hare
ket etmiştir. 

Vâdesi gelen tahvillerin itfa işlemleri, Hazi
nece yapılması gerekli normal borç ödemesi 
mahiyetinde bulunduğundan, bu konuda San
dıkça yapılan uygulamaların olağanüstü bir 
niteliği bulunmadığından, bu konu üzerinde 
durulmıyacaktır. Eski maliyeciler gözünde, 
Devletin malî itibarının bozulması ve borçlanma 
gücünün zayıflaması şeklinde yorumlandığın
dan, önlenmesi gerekli bir durum sayılmak
taydı. Özellikle iki Cihan Harbi arasındaki uy
gulama, Batı memleketlerinden birçoklarında, 
bu görüşü kabul ettirmiştir. İkinci Cihan Har
binden sonra genellikle terk edilmiş bulunan bu 
uygulamanın, Amortisman ve Kredi Sandığının 
aracılığı ile 1964 yılma kadar sürdürülmüş ol
ması, dünyadaki gelişmeleri iyi izliyememenin 
bir sonucu olmuştur. 

Tahvil piyasasının düzenlenmesinde Amortis
man ve Kredi Sandığı geniş ölçüde Merkez 
Bankasının desteğinden yararlanmıştır. Bu ka
nalla Merkez Bankasına giden uzun vadeli 
Devlet tahvilleri, aynı dalgalı borçlarda olduğu 
gibi, para arzını artırıcı bir kaynak rolü oyna
mıştır. Bu sonuç, daha yüksek faiz ödemelerini 
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göze alarak Hazinenin uzun vadeli borçlanma
ya gitmesini anlamsız kıldığı gibi, borçlanma 
politikası ile ekonomide belli sonuçları elde 
etme imkânlarını da ortadan kaldırmıştır. 

Amortisman ve Kredi Sandığına verilen ikin
ci görev, başta İktisadi Devlet Teşekkülleri ol
mak üzere, kamu sektörüne dâhil bulunan ku
ruluşlara, yatırımlarını finanse etmek maksa-
diyle uzun vadeli krediler açmaktır. Bu 
maksadı gerçekleştirecek kaynakları tedarik 
edebilmesi için Sandığa, sermayesinin üç katı
na kadar, borçlanma yetkisi verilmiştir. Sandı
ğın kuruluşu sırasında, bir taraftan borç öde
mekle görevlendirilen bir kurumun aynı za
manda borçlanarak kredi vermesi birbiriyle 
baffdaştırılamaz hedefler gibi görülmüş ve ten-
kid edilmiş olmasına rağmen, bu görev aslında 
çok önemlidir ve iyi yapılabildiği takdirde çok 
faydalı olabilirdi. 

Sandık, kuruluşundan 1962 yılı sonuna kadar 
geçen 10 yıllık süre içinde, çeşitli kuruluşlara 
5 862 000 lira kredi vermiş, bu miktardan 
1 363 000 lirasını tahsil etmiş, 1962 sonu itiba
riyle borçlu kuruluşlardan 4,5 milyar lira ka
dar alacaklı kalmıştır. Bu yüzden iki defa çı
karılan Konsolidasyon Kanunu ile Sandığın ala
cakları konsolide edilmiştir. Konsolide edilen 
krediler toplamı 1 022 000 liraya kadar yüksel
miştir. 

Sandığın yatırım kredileri verirken tam bir 
yatırım bankası gibi hareket etmemesi, hem ken
disine tahsis edilen kaynakların yeteri kadar 
verimli kullanılmasını imkânsız kılmış, hem de 
ekonomi içinde en faydalı bir şekilde kaynak 
dağılımını gerçekleştirememiştir. Bu kusurlar, 
esas itibariyle Sandığın kuruluş ve organizasyo
nunun kaçınılmaz sonuçları olarak ortaya çık
mıştır. 

Sandık, kuruluşundan gelen kusurlar sebe
biyle, proje değerlemesi yapmadığı gibi malî 
durum tahlillerine de girememiştir. Proje de
ğerlemesi yapmadığı için, verilen kredilerin kul
lanılış yerleri bakımından verimlilik ve kârlı
lık derecelerini ve ekonomiye sağlıyacakları 

•faydaları ölçmek de mümkün olmamıştır. Malî 
durum tahlili yapmadığı için, kredilerin kul
lanılacağı projeler kârlı ve verimli olsa bile 
projeyi yürütecek kuruluşların malî durumları
nın sağlam olup olmadığına bakılmadığından, 

borcun geri ödenmesi teminat altına alınama
mıştır. Bu yüzden Sandık alacaklarının önemli 
bir kısmını geri alamamıştır. Sözlerimi tamam
larken, halen kuruluşları yatırımlarını finanse 
etmekte olan Devlet Yatırım Bankasının proje 
değerlendirilmesini başarı ile yapmakta bulundu
ğunu memnuniyetle belirtmek isterim. 

Devlet Yatırım Bankasının çalışmalarında1 

Kredi ve Amartisıman sandığının uygulamaların
da görülen aksaklıikların daima göz önünde bu
lundurulacağını da ümidetme'k isteriz. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Amıortisman ve Kredi Sandığı
nın 195ı9 ilâ 1963 yılları arasında kâr - zarar 
hesapları ve bilâmejollarını okutuyorum. 

(1959 yılı kâr : 37 070 370,46 lira) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kalbul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1960 yılı kâr : 73 627 124,9'8 lira) 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kalbul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(1961 yılı kâr : 36 012 041,40 lira) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Etmiyeniler... Kabul edilmiştir. 

-01962 yılı kâr : 121 151 944,86 lira) 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kaibul 

edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
'(1963 yılı kâr : 82 354 302,18 lira) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu şekilde 1959 ilâ 1963 yılları arasında bu mü
esseseyi yönetmiş bulunan idare kurulları da 
ilbra edilmiş olmaktadır. 

R) Millî Korunma tadil edilmiş tasfiyeye 
giriş genel bilançosu : 

BAŞKAN — Milî Korunma tadil edilmiş 
tasfiyeye giriş genel bilançosu üzerindeki mü
zakereye geçiyoruz. 

ıSöz C. H. P. adına Sayın Şefik traan'ındır. 
Buyurunuz. 

C. H. P. GRUFU ADINA ŞEFİK İNAN 
('Çanakkale) — Sayın Başlkan, Sayın milletve
killeri; müzakere konumuz Millî Korunma iş
lemlerinin tadil edilmiş, tasfiyeye giriş genel 
billânçoısudur. Bu konu üzerinde C. H. P. Gru-
punun görüşlerini belirtmek üzere söz almış bu- . 
lunuyoruım. 
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Bilindiği üzere, İkinci öilhan Hartomin baş
lamasını mütaakup, bilfiil harbe girmemiş ol-
ımakla beraber, her bakımdan tamamen toanb 
şartları içinde kalan memleketimizde, harb eko
nomisinin icabı olarak elkonomik alanda hanb 
'ekonomisi kurallarına uygun birtakım tedbir
ler alınması zarureti hâsıl olmuştu. Harib eko
nomisi icaplarının hukukî kadrosunu ve kanuni 
dayanağını teşkil eden, Hükümete iktisadi ha
yatın .çeşitli alanlarında gerekli tedbirleri almak 
yetkisini veren bir Millî Korunma Kanunu ka
bul edilmişti. Millî Korunma Kanunu, Hükümet-
<çe alınacak iktisadi tedbirlerin malî dayanağı 
lOİarak, bir de T. C. Ziraat Bankası nezdinde 
Millî Korunma fonu ihdas etmişti. Millî Ko
runma Kanunu, olağanüstü zamanların, hart» 
yıllarının kanunu idi. Harlbın sona ermesini ta-
kibeden .birkaç yıl içinde yürürlükten kalkma
sı gerekirdi. Fakat, buna rağmen, Millî Korun
una Kanunu, harbin sona ermesinden sonra da
ha 15 yıl yürürlükte kaldı. Hükümetler, bu ka
nunun icraya tanıdığı yetkilerden kolay kolay 
^vazgeçemediler. Bu hal 27 Mayıs 1960 inkılâbı
na kadar devam etti. İnkılâp Hükümeti bu ka
nunun tatbikatını durdurdu. Bugün burada 
müzakere konusu olan, işte bu kanunla kurul-
ımuş olan bir fonun tasfiyesine giriş bilânıçıosu-
dur. Millî Korunma Kanununun yürürlüğe gir
mesinden bu yana, bu kanunun verdiği yetki
ye dayanılarak, Millî Korunma Fonundan sağ
lanan malî kaynaklarla birtakım müesseseler 
kurulmuş, ekonominin pek çok alanlarına mü
dahalelerde bulunulmuş, kurulan müesseselerin 
bir kısmı ortadan kalkmış, yapılan iktisadi mü-
dahallelrin malî sonuçları alınmış, tasfiye edil
miş almakla beraber, Millî Korunmıa Kanununa 
dayanılarak kurulmuş iki müessese Petrol Ofi
si ile Et ve Balık Kurumu hâlâ yaşamaktadır. 
Petrol Ofisi ile Et ve Balık Kurumunun Millî 
Korunma Fonu ile olan hesap ilişkileri hariç 
tutularak çıkarılmış olan 'hesaplar şimdiki mü
zakere konusunu teşkil etmektedir. 

'Şu halde, uzun yıllar devam etmiş hesapla
rın son kalıntılarının muhasebe sonuçları bahis 
konusudur. Elimizdeki raporlara göre, 1966 so
nu bilançosuna göre 43 milyon küsur lirası geç
miş yıllar zararları, 24 milyon küsur lirası 
1956 yılı zararı olmak üzere, 1996 yılı sonun
daki zarar 68 435 154,35 Tl. dır. 1957 yılı sonu 
ıbilânçıosuna göre, 78 küsur milyon lirası geçmiş 

yıllar zararları, 74 küsur milyon lirası da 1957 
yılı zararı olmak üzere 1957 yılı sonundaki za-> 
rar 153 748 503,03 Tl. dır. 1958 yılı sonunda 
muaddel bir bilânçıo düzenlenmiştir. Bu bilân j 

çaya göre, 254 (küsur milyon lirası geçmiş yıl
lar zararları, 96 milyon lirası 1958 yılı zararı 
olmak üzere 1958 yılı sonu zararı 351 049 468,73 
Tl. dır. 1959 yılı sonunda Millî Korunmanın 
muaddel bilânçıosuna göre, 369 milyon küsur li
rası geçmiş yıllar zararları 166 milyon küsur 
lirası 1959 yılı zararı almak üzere, 1959 yılı so
nundaki duruma göre, zarar 535 461 924,99 Tl. 
dır. Görülen noksanlıklarından dolayı Hüküme
te iade edilmiş olan 1 Ocak 1960 ilâ 15.9.1960 
devresi hesaplarını da ihtiva eden Millî Ko
runma Tasfiyeye Giriş bilançosunun nihai şek
lini alması suretiyle, mazi dlmuş olağanüstü bir 
devrenin süregelmiş muhasebe işlemlerinin de 
maziye karışmasını dilerken, Millî Korunma 
Kanununun ve fonunun yarattığı yaşıyan iki 
müessesenin Petrol Ofisi ile Et ve Balık Kuru
munun mulhtacıoldukları yeni hukukî statüye 
kavuşturulmaları lüzumunu belirtmeyi bir va
zife sayarım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — MulMerem arkadaşlarım; Millî 
Korunma işlem ve hesaplarına ait tadil edil
miş genel bilânçıo 1956 yılımdan 1960 yılma ka
dar mevcut bulunmaktadır. Buna göre, 1956 
yılından itibaren kâr zarar hesaplarını ve dü
zenlenmiş bulunan bilançolarını okutacağım: 

(1956 yılı ızarar : 68 435 154,35 Tl.) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kafbul 
edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edilmişıtir. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Söz istemiş
tim. 

BAŞKAN — Sayın Diler şu âna kadar böy
le bir talep gelmiş değildir. Biliyorsunuz ki, 
aylamadan sonra söız istenmez. Oylamaya geçil
miş vaziyetten sonra buna usulen mümkün ol
madığını zatıâliniz ıçjok iyi takdir edersiniz. 

(1957 yılı zarar 153 748 503,03 lira) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

(1958 yılı zarar 351 049 468,78 lira) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etıniyenler... Kabul edilmiştir. 

(1959 yılı zarar 535 461 924,99 lira) 
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BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 

(B) fıkrasını okutuyorum. Cetvellerde mev
cut (B) fıkrasında atıf vardır : 

«Millî koruma tadil edilmiş tasfiyeye giriş 
15 . 9 . 1960 tarihi itibariyle genci bilançosu, 
Komisyonumuzca Hükümete iadesi kararlaştırıl
dığından, tasvibe arz edilmemiştir.» 

Bu şekilde oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bu şekilde 
yönetiminde bulunan idare kurulları da Yüce 
Heyetiniz tarafından ibra edilmiş bulunmakta
dır. 

S) Et ve Balik ve Petrol Ofisi, Millî Korun
ma konsolide bilançosu : 

BAŞKAN — Et ve Balık ve Petrol Ofisi Millî 
Korunma konsolide bilançosu üzerindeki müzake
reye başlıyoruz. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Mehmet Emin 
Erdinç, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET EMİN 
ERDİNÇ (Van) — Sayın Başkan sayın millet
vekilleri; Et ve Balık Kurumu ve Petrol Ofisinin 
1960, 1961, 1962 ve 1963 yıllarına ait Millî Ko
runma konsolide bilançosu üzerinde C. H. P. Gru-
punun görüşlerini arza çalışacağım. 

Petrol Ofisi ve Et ve Balık Kurumu, Millî 
Korunma Kanununun vermiş olduğu yetkiye da
yanılarak Bakanlar Kurulu karariyle kurulmuş 
müesseselerdir. Ayrıca bu müesseselerin iştirak
leri mevcuttur. 

Bunlardan, Et ve Balık Kurumunun başlıca; 
1. Antalya Mezbaha Soğuk Depoculuk Limi

ted Şirketi, 
2. Balıkesir Soğuk Depoculuk Liınıted Şir

keti, 
3. Bursa Soğuk Depoculuk Limited Şirketi, 
4. Gelibolu Soğuk Depoculuk Limited Şir

keti. 
Kurumun bu şirketlerde iştiraki vardır. 
Ayrıca Petrol Ofisin de Bel - Pet Petrol Müş

takları Ticareti Limited Şirketi isimli iştiraki 
mevcuttur. 

Antalya Mezbaha Soğuk Depoculuk Limited 
Şirketinin sermayesi 200 000 lira olup bu arz et
mekte olduğum sermaye daha ziyade kuruluş 
sermayesini göstermektedir bu sermayenin % 40 , 
Et ve Balık Kurumuna, % 60 ı ise belediyesine 
aittir. 

Balıkesir Soğuk Depoculuk Limited Şirketi
nin nominal sermayesi 100 000 lira olup, bu ser
mayenin % 49 u Et ve Balık\Kurumuna % 51 his
sesi ise belediyesine aittir. 

Bursa Soğuk Depoculuk Limited Şirketinin 
sermayesi 250 000 lira olup sermayenin % 52 si 
Et ve Balık Kurumuna, % 48 i ise belediyesine 
aittir. 

Gelibolu Soğuk Depoculuk Limited Şirketinin 
sermayesi 300 000 lira olup sermayesinin % 75 i 
Et ve Balık Kurumuna, % 25 i ise belediyesine 
aittir. 

Bu arz etmiş olduğum sermaye miktarları da
ha ziyade kuruluş sermayeleri olup, bugünkü 
kâr ve zarar durumlarına göre değişik bulunmak
tadır. 

Petrol Ofisin iştiraki olan Bel - Pet ise 
1 000 000 lira sermayeli olup bu sermayenin! 
% 50 si Petrol Ofise diğer % 50 ise Istanlbul 
Belediyesine aittir. 

Petrol Ofisi ile Et ve Balık Kurumunun 
1960 yılından evvelki işlem ve hesapları 3780 
sayılı Millî Korunma Kanunu gereğincıe Genel 
Millî Korunma Bilançosu içinde yer almış idi. 

16 . 9 . 19ı60 tarih 5/332 sayılı Bakanlar Ku
rulu karariyle Koordinasyon Heyeti kararları 
durdurulduğundan ve 16 . 9 . 1960 gün 79 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince Petrol 
Ofisi ile E t ve Balık Kurumunun, hususi teşki
lât kanunları çıkıncaya kadar Millî Korunma 
Kanunu hükümlerine göre faaliyetlerine devam 
edeceklerinden 1960 - 1961 - 1962 - 1903 yılları
na <ait hesap ve işlemleri Et ve Balılk ve Petrol 

.Ofisi Millî Korunma 'konsolide bilançosu içinde 
yer almıştır. Ancak Petrol Ofisin eski yıllarda 
olduğu gibi 1960, 1961, 1962, 1963 yıllarına ait 
hesap ve işlemleri, ofisin genç-ek durumunu ak-
settirmelkten uzak olduğundan Türkiye Büyük 
Millet M'eolisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonunca ofis bilançoları konsolide 
bilanço kâr ve zarar hesabından tenzil edilmiş
tir. Bu duruma göre, E t ve Balık ve Petrol 
Ofisi Millî Korunma konsolide bilançosunda 
Et ve Balık Kurumu 1960 cari yılını 18 318 002 
lira zarar ile kapatmıştır. 

1961 cari yılında 12 070 325,52 lira zarar et
miştir. 

1902 cari yılında ise 1 836 174,87 lira zarar 
etmiştir. Bu arz etmiş olduğum rakamlar, de
min söylemiş olduğum yıllardaki c&ri yılların 
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'zararlarım ve kârlarını göstermektedir. Geçen 
yıllara aidolan zararlar da bunun üzerine ek
lendiği takdirde geçmiş yıllara ait zararlar da
im da yükselmiş bulunmaktadır. 

iRu genel izahlardan sonra Petrol Ofisi ile 
'Et ve Balık Kurumu hakkında kısac-a tenkid 
ve temennilerimizi arz ederek huzurlarınızdan 
ayrılacağım. 

Petrol "Ofisi : 
Bugün yurdumuzda petrol ürünlerinin ulu-

isal pazarlamasını yapan anateşekküllerden bi
ri Petrol Ofisidir. 

tkinci Dünya Hartbi yerli akar yakıt üreti
minin henüz başlamadığı bir devrede millî sa
vununa ve kısmen de serbest piyasa ihtiyacını 
karşılamak üzere ithalât yapan bir dağıtım or
ganı olaraJk Millî Korunma Kanunu uyarınca 
1941 yılında kurulmuştur. 

İkinci Dünya Harhinin doğurduğu fevkalâ
de şartlara ve o zamanın ihtiyacına cevap ve
recek nitelikte kurulmuş bulunan Petrol Ofisi 
ıbugün için tatminkâr görmediği pazarlama fa
aliyetini artan yurt tüketimi karşısında yeter
li hale getirmek gayesiyle Akpet, Belpet giibi 
kendisine bağlı Akar yakıt dağıtım şirketleri 
kurmak suretiyle geliştirme çabasındadır. 

Petrol Ofisi Millî Savunma ihtiyacını karşı-
lıyabillmek için gösterdiği çabalar dışında, yur
dumuzun relkabete açık perakende satış fiyat
larının toplandığı serbest piyasada 1957 de 
% 37,7 lik bir yer işgal ederken, 1965 yılında 
tbu oran % '24,1 olmuşjtur. 

Bu durum piyasanın tedricen yabancı dağı
tım örgütleri eline geçtiğini göstermektedir. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında (Pet
rol Ofisi) Devletin sahibi bulunduğu veya katıl
dığı rafineri tesislerinin mallarının sürümünü 
sağlıyacalk duruma getirilecektir denilmektedir. 

Birindi Beş Yıllık Kalkınma Plânının tat
bikine geçilen 1963 yılından bu yana Petrol 
Ofisin yurt içi satışjlarındaki payı henüz % 28 
oranını aşamamıştır. Bu duruma göre, her ge
çen yıl artmakta olan millî petrolün üretimimiz 
'karşısında, millî dağıtım gücümüz bugünkü ha
leyle bırakıldığı takdirde, millî üretimimizin 
pazarlanamaması gibi bir tehlike belirecek ve 
neticeten bundan millî petrol üretimimiz zarar 
(görecek ve üretim arzu ettiğimiz artış seyrini 
göıslteremiye'cektir. # 

Zira, 1970 yılında millî petrol üretimimiz 
2,8 milyon ton benzin, gaz yağı ve motorin üre
tecek kapasiteye ulaşacak, yani yurt üretim gü
cünün % 55 ini bulacaktır. İyimser bir tahmine 
göre Petrol Ofisi 2,8 milyon ton olan üretimden 
ancak 850 000 ton dağıtım yapabilecektir. Di
ğer taraftan 1963 yılından itibaren T. P. A. O. 
da millî petrolümüzün dağıtıra ve pazarlamala
rını örgütlemiş olup 1966 yılı sonunda 160 aded 
akar yakıt istasyonunda 1966 senesi içinde 
74 997 ton akar yakıt satmış ve bu örgütlemeye 
devam etmektedir. Bu duruma göre, millî pet-

. rolümüzün dağıtımı Petrol Ofisi ve T. P. A. O. 
tarafından olmak üzere iki elde yürütülmekte
dir. Bu sebeple Petrol Ofisinin T. P. A. O. içe
risinde veyahut mevcut ve Meclise sevk edil
miş olan kanun tasarısında gösterildiği şekilde 
yeni bir hüviyet içinde çalışına imkânına sa-
hibolacak şekilde hazırlanmasını zaruri görmek
teyiz. 

Et ve Balık Kurumu: 

Bilançolarından anlaşıldığı üzere Et ve Ba
lık Kurumu umumiyetle zarar eden kurumla
rımızdan biri olarak gözükmektedir. 

Müesseseyi daha rantabl çalışır hale getir
menin zarureti aşikârdır. Ayrıca, kurumun ka
saplık hayvan alımlarında etin kalite ve veri
mini esas tutan bir alım usulüne yöneltilmesi, 
toprak mahsûllerine tatbik olunan himayeli fi
yat politikasına paralel olarak başlıca hayvan 
mahsullerine de, kalitesine göre emniyetli pa
zar ve teşvik edici değer fiyat politikası tat
bik edilmesi, ünite maliyetlerine büyük ölçü
de etki üa'P,a# âtıl kapasitelerin azaltılabilmesi 
için Ankara kombinasında olduğu gibi Konya 
ve Erzurum belediylcriyle anlaşarak kesimle
rin bu kombinalarda yapılmasının sağlanması, 
derilerin (yüzme konserve, istif ve aktarma gi
bi) kalite ve randımanı düşüren hataların ön
lenmesi ve kombinalardaki muhafaza kapasite
lerini aşan deri stoklarına meydan verilmemesi ve 
kurumun iştiraklerinden bilhassa mahallî ihti
yaçlarını ilgilendiren Antalya mezbaha ve di
ğer soğuk depoculuk limited şirketlerinin or
takları belediyelere rayiç bedelle devri te
mennilerimiz arasındadır. Ayrıca, tehirine ka
rar verilen kombinalaların bugünkü haliyle bı
rakılmasında bu tesislere bağlanan paraların 
donmasına ve inşaatın harabohnasına meydan 
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vermemek için Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
öngörülen esaslara uygun olarak bunların da 
•memleket ekonomisine faydalı bir hale getiril
melerini temenni etmekteyiz. 

Bu arada, İran ve Irak hududundan yapıl
makta olan ve büyük döviz kaybına sebebolan 
hayvan kaçakçılığını önlemek için Van Gölü 
havazısmda bir kombina kurulmasını faydalı 
ve zaruri bulmaktayız. Bu bölgede kurulacak bir 
et kombinası bilhassa İran'dan bu bölgelere 
sirayet eden şap ve emsali hastalıkların Ana
dolu'ya yayılmasını önliyeccktir. Ayrıca hayvan 
kaçakçılığı sebebiyle İran'dan gelmesi muhte
mel olan kolera tehlikesini önlemek bakımın
dan da burada kurulacak olan bir kombina bu 
kaçakçılığı büyük çapta önliyeceği cihetle bu 
gibi hastalıkların da yurdumuza girmesine mâ
ni olacaktır. 

Et ve Balık Kurumu, besicilik konusunda 
vermekte olduğu krediler için gösterilecek gay
rimenkul ipoteklerinin taallûk ettiği gayrimen-
kullerin belediye hudutları içinde olmasını şart 

koşmaktadır. Bu kredilerden istifade edecek 
vatandaşlarımız büyük bir çoğunlukla köylü 
olduklarına göre, köylünün de gayrimenkulleri 
köyde bulunduğundan bu husustaki tutum ve 
kararı şiddetle tenkid ediyoruz. Aksi takdirde, 
gayesi köylüye müteveccih olan bu kredinin 
işlemesine imkân kalmıyacaktır. 

Sonuç olarak, bu kredi, için ipotek olarak 
gösterilecek gayrimenkullerin köydeki gayri-
menkullerc de teşmilini O. II. P. adına ısrarla 
talebetmekteyiz. 

Et ve Balık ve Petrol Ofisi idareci ve men
suplarına basanlar diler, grupum adına Yüce 
Heyetinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Abbas Çetin. 

Sayın Biler, siz de grup adına mı söz isti
yorsunuz. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Evet. 
BAŞKAN — Yetkiniz var mı? Grup Baş-

kanvekili veya yardımcısı olmanız lâzım. Ya
hut da Grup Başkanı veya Grup Başkanvcki-
linden bir yetki belgesi ibraz etmeniz gere
kir. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — İdare Kuru
luna mensup bir üyeyim, benim sözüme de iti-
mıadetmeniz gerekir. Bu şekilde hareket bir 

milletvekiline haksızlıktır, milletvekiline iti
matsızlıktır. 

BAŞKAN — İtimadetmek ayrı şey, pren
sip ayrı şey. 

Buyurun Sayın Çetin. 

A. P. GRUPU ADINA ABBAS ÇETİN 
(Kars) — Muhterem Başkan, muhterem arka
daşlarım, ben Et ve Balık Kurumu hakkında 
Adalet Partisinin görüşlerini kısaca arz etmek 
üzere huzurlarınızda bulunmaktayım. Daha ev
vel konuşan arkadaşlarımızın da belirttiği 
gibi, Et ve Balık Kurumu Millî Korunma Fonun
dan tesis edilmiş bir teşekkül idi. Ama, bu te
şekkül Millî Korunma Kanunundan sonra da var
lığını kabul ettirmiş, vücuduna ihtiyaç duyulmuş 
ve yaşayan bir müessesedir. Gerçekten de mem
leketimizin üç tarafı denizlerle çevrilidir ve zi
rai ürünlerimizden sonra, memleketimizde hay
vancılık bahis mevzuudur. Bugün Toprak Mah
sulleri Ofisi, toprak mahsullerini ve onların kul
lanma şeklini ve onlara ihtiyacı olan milletimi
zin toprak mahsullerimizle beslenmesini düzenle
mek için faaliyettedir. 

Derhal ifade etmek lâzımdır ki, toprak mah
sûlleri insanların açlık ihtiyacını giderir, fakat 
beslenmeleri için proteine, et ve balık etine ihti
yaç vardır. Bu itibarla bu müessesenin ehem
miyetine Grupumuz inanmaktadır; mühim bir 
müessesedir. Yalnız, bu müessese denetlediğimiz 
senelerde ve ondan evvel arzu edilen neticeleri 
verememiştir. Grup olarak Et ve Balık Kurumu
nun arzu edilen neticeleri vermesini, milletimi
zin et ve balıkla beslenmesi ve balık ürünlerinin 
ihracına imkân sağlaması seviyesinde gelişmesini 
arzu etmekteyiz. Yalnız bu seviyeye gelmesi için 
evvelâ bir kanuna, sonra teşkilâta ve ondan son
ra da imkâna ihtiyacı olduğu muhakkaktır. Et 
ve Balık Kurumunda Ticaret Bakanlığının direk
tifi altında bu yolda çalışmalar olduğunu duyu
yoruz, bu çalışmaları grup olarak hararetle teb
rik ederiz, destekleriz. Yakın zamanda bu şek
liyle bu teşkilâta ve bu imkâna kavuşursa memnun 
olacağız. Bugün kombinalar belki de mevzuat 
noksanlığı imkân noksanlığı ve teşkilât noksanlı
ğı dolayısiyle tam kapasite ile çalışamamaktadır. 
Bu aksilikler de tamamlanınca tam kapasiteye 
kavuşacaklarına da inanıyorum. Tam kapasite ile 
çalışmasının ilk şartı, hayvan alabilme imkânıdır. 
Bu imkân olmazsa çalışması elbette ki, mümkün 
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olmaz. Hayvan alımında bidayeten daha ziyade 
besicilikte müteselsil kefalete gidildi ve iyi netice 
vermedi. Banka teminatı, mukabilinde kredi ve
rildi, Bu da iyi netice vermedi. Ondan sonra ipo
tek karşılığında kredi verilmesine başlandı. Bu, 
evvelki iki sisteme, iki şıkka göre daha iyi netice 
vermiş bulunmaktadır. Yalnız, ben de Grupum 
adına, C. H. P. Grupu Sözcüsünün işaret ettiği 
noktayı işaret edeceğim; hayvan yetiştiricileri 
umumiyet itibariyle köylerdedir. Belediye sınır
ları içindeki gayrimenkullerin ipotek şartı, hay
van yetiştiricilerinin kredi almalarını, müşkülleş-
tirmektedir. Köylerdeki gayrimenkullerin de ipo
tek olarak kabulü ve onun karşılığında kredi ve
rilmesi uygun bir görüştür. Grupumuzun da gö
rüşüdür. Yalnız bu yolda da Ticaret Bakanlığın
da Et ve Balık Kurumunda çalışmalar olduğu
nu duymaktayız. Bu faaliyetlerini teşvik ede
riz; grup olarak kendilerini tebrik ederiz. 

Şeker Şirketi, kendi mevzuatı ve çalışma 
usulleri arasında yetiştiricilere bugün kredi 
vermektedir ve çok iyi neticeler almaktadır. 
ilgisi dolayısiyle onların faaliyetlerini de be
ğendiğimizi ifade ettikten sonra, Et ve Balık 
Kurumunun yetiştirici mevzuunda ondan örnek 
almasının, ki tabiî bir teknik mevzudur, örnek 
almasının lüzumuna inanıyoruz. 

Bu arada sevgili arkadaşlarım, Et ve Ba
lık Kurumu satış mağazaları açmaktadır. Bu 
satış mağazalarında satılan etlerin, kasaplar
da satılan etlerden kalite itibariyle üstün oldu
ğundan ve hiç değilse alıcının aldanma hissi 
taşımadan alıp kullanmakta olduğunda şüphe 
yoktur. Ancak Et ve Balık Kurumunun bu ma
ğazaları bulunduğu yerlerdeki halkın bütün 
ihtiyaçlarını karşılar halde değildir. Oradan 
alabilen, alamıyan mevzuu, bir şikâyet konusu 
oluyor. Üstelik Devlet memuru hüviyetinde 
olan kimselerin yüz gram et, yarım 'kilo et 
ver gilbi oralara girmesini de uygun görmüyo
ruz ve partimizin iktisadi felsefesi icabı da, 
imkân olursa bu satışların özel şahıslara bı
rakılması ve Et ve Balık Kurumunun nezaret 
rolünü oynamasını uygun ıgörüyoruz, tabiî 
mümkün olursa. 

Grupumuz adına, Et ve Balık Kurumu hak
kındaki fikirlerimiz bundan ibarettir. Çalış
malarını tdbrik ederiz, ibralarının lehinde ol
duğumuzu da beyan ederiz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler, üzülerek 
ifade etmek isterim ki, size grup adına söz 
verebilmem, şimdiye kadar vaki olan tatbika
tımız ve alınmış olan prensip kararımız muva
cehesinde mümkün değildir. Sizce çok basit 
görülen bu formaliteyi tarafımızdan ikmal za
rureti mevcuttur. İtimat ayrı meseledir. Mu
ayyen prensiplere riayet de yine ayrı mesele
dir. Şahsınıza büyük itimadımız olmakla bera
ber, elinizden, grup başkanı ve grup başkanve-
kiliniz tarafından verilmiş bir yetki belgesi, 
Parti sözcülüğüne dair bir yetki belgesi ara
mak da bizim görevimizdir. Bu görevimizi 
hatır için ihmal edemeyiz. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Parti söz-
cüsüyüm, Tüzüğün hangi hükmüne göre söz 
vermiyorsunuz ? 

BAŞKAN — Sayın Diler; pekâlâ hu nok
tayı yakinen bilmektesiniz. Bunun çok kısa za
manlarda mütaaddit tatbikatları olmuştur. Siz 
şu anda karşımızda ne grup başkanısınız, ne 
de grup baş'kanve'kilisiniz. Bu bakımdan baş
kan olarak sizi grup adına beyana yetkili gö
remiyorum. 

Sayın Diler lütfen bir yetki belgesi getiri
niz, derhal grupunuz adına söz vereyim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Şahsım adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN Hay hay efendim, bakın şimdi 
oldu iSaym Diler. 

Sayın Muslihiddin Gürer, şahsınız adına be
yanda bulunacaksınız, on dakika ile kayıtlan
mıştır sözünüz, buyurunuz. 

MUSLİHİDDİN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; ben
deniz görüşlerimi Et ve Balık Kurumunun du
rumu, hesap ve bilançoları üzerine teksif etmek 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Et ve Balık Kurumu 
Millî Korunma Kanunu ile kurulmuş ve zarure
ti görüldüğünden zamanımıza kadar gelmiş 
olan bir müessesedir. Bugün memleket dâhi
linde kasaplık hayvan, balı'k ve mamullerini 
istihsal vasıtalarını ve hayvan piyasalarını tan
zim ve anormal fiyat hareketlerini önlemek için 
kurulmuş olan bu müessese, kendisine düşen 
fonksiyonlarını, denetimi yaptığımız yıllar ara
sında ne kadarını yapmıştır, ne kadarı zaruri 
haldedir ve ne gibi aksak tarafları bulunmuştur, 
onları arz etmek istiyorum. 
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Muhterem arkadaşlarım, Et ve Balık Kuru
munun bugün ilk evvelâ personel rejimini ele 
alıp eleştirmek istiyorum. Mevcut yıllar ara
sında personeline baktığımız zaman hakikaten 
biraz şişkin olduğunu görmekteyiz. Yani bu 
"kadar büyük personelle, bu kadar az rantın el
de edilmesi garip bir husustur. Her ne kadar 
değerli mensupları fedakârane çalışmışlarsa da 
müsmir neticeler elde edilememiştir. Onun iyin 
bu kurumun mensuplarına her şeyden evvel gör
dükleri işin mahiyeti icabı ihtisas elemanları ye
tiştirmek üzere, dışarılara eleman gönderip, gör
gü ve bilgilerinin artırılmasını şahsan tavsiye 
etmekteyim ve buna taraftar okluğumu da bil
dirmekteyim. Çünkü 440 sayılı Kanunun bir 
vasfı da rasyonelliktir. Binaenaleyh, bu mües
sesenin rasyonel çalışabilmesi için, kaliteli ele
manlara ihtiyacı vardır. Çok memur çalıştır
maya lüzum yoktur. Az memura çok para ver
mek suretiyle neticeli iş temin etmenin büyük 
faydalar sağlıyacağı bir gerçektir. Bugün, ben
den evvel görüşmüş olan arkadaşlarım temen
nilerini, müzakeresini yaptığımız bültçe arasın
da İDİldirdiler. Ben de değerli zamanınızı al
mamak üzere kısa kısa cümleler halinde temen
ni ve görüşlerimi arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, halihazırda Et ve 
Balık Kurumu Ticaret Bakanlığına bağlıdır. 
Şahsi kanaatim odur 'ki, bu kurumun Ticaret 
Bakanlığından alınmak suretiyle Tarım Ba
kanlığına bağlanmasının tatbikatta daha iyi 
neticeler vereceği kanaatini taşımaktayım. 

ikinci husus olarak, bu kurumun bütün iş
tiraklerini derhal tasfiye etmek suretiyle, daha 
iyi bir şekle gelmesinde büyük faydalar var
dır. Üçüncü husus; özel sektörün meşgul ol
muş bulunduğu ve bugün hakikaten kendisini 
piyasada her zaman göstermiş olduğu ve Et ve 
Balık Kurumunun, velevki piyasayı tanzim 
edici satış mağazaları açmış olsa dahi, artık za
manımızda bu ihtiyaçları karşılıyacak özel sek
tör müesseseleri bulunduğu cihetle, bu mağa
zaları tasfiye etmek suretiyle, en kısa bir za
manda esas gayesi yönüne yönelmesinde büyük 
fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, Et ve Balık Kuru
munun elinde, mevcut yıllar arasında bu işle
ri yapmak üzere vasıtalar mevcuttur. Fakat 
üzülerek 'beyan etmek isterim ki, bütçe müza
kerelerinde de her zaman bahse mevzu olur, 

bu vasıtalar âtıl vaziyette durmaktadır. Bun
ları âtıl vaziyetten kurtarıp bir an evvel çalı
şır vaziyete getirmekte ve .hakiki gayesine uy
gun bir şekle sokmakta büyük faydalar ol
duğu da bir gerçektir. 

Arkadaşlarımın çok haklı olarak değinmiş 
oldukları gibi, esas hayvan yetiştiricileri, besi
cileri köylerde (bulunmaktadırlar. Köylerdeki 
bu 'besicilerin "belediye sınırları içinde arsaları 
olması gayrımümkün olacağından, maalesef 
besiciler kredilerden, ipotekli kredilerden isti
fade edememektedirler. İstihbaratımıza göre 
köylü vatandaşlarımızın da mevcut arazileri 
üzerinde ipotekli krediden istifade ettirileceği
ni hüyüfc bahtiyarlıkla duymaktayız. İnşaallah 
bu tenlkid ve temennilerimizin altında 'bu mü
essesenin iyiye yöneleceğini ümideder, muhte
rem mensuplarını 'hürmetle selâmlarken Sayın 
Bakana da başarılar dilerim. 

BAŞKAN — Sayın Özarda? Yok. 
Sayın Lâtif Aküzüm?.. Yok. 
Sayın Reşit Ülker?. Yok. 
Sayın Sadi Binay?.. Yok. 
Sayın Sabahattin Savacı, 'buyurunuz. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlar, bundan evvel Toprak 
Mahsulleri Ofisinin durumunu: görüştüğümüz
de, Toprak Mahsulleri Ofisinin Türkiye'de bü
yük nisbette hububat piyasasını tanzim için 
kurulduğunu, fakat hububat müstahsıllarma 
mütenazır yine memleketimizde hayvan müs-
tahsıllarının da bu tarz piyasa temevvüçlerin-
den mutazarrır olmamaları için bir teşekküle 
ihtiyaç uzun zaman duyulmuştur. Filhakika, 
hayvan müstahsılları zaman zaman piyasanın 
sert ve acı tesirlerine mâruz kalmış, hayvanla
rını yok pahasına ellermden çıkarmak durumu 
ile karşıkarşıya kalmışlardır, işte bu ihtiyaca 
mebnidir ki, Et ve Balık Kurumu Türkiye'de 
hayvan piyasasını, et piyasasını tanzim için ku
rulmuştu. Tetkikini ya'ptiğımız devre içerisinde, 
Et ve Balık Kurumu bilhassa Türkiye hayvan
cılığının gelişmesinde fiyatların tanzimi bakı
mından yardımcı olmuştur. Türkiye hayvancı
lığı bilhassa 1958 ve 1959 yıllarından sonra bir 
gerileme kaydetmektedir. Hususiyle bu gerile
me, 1963 yılından itibaren ve 1963 yılı içerisin
de daha ziyade bir azalma kaydetmektedir. Bu 
azalmanın en büyük sebebi de Türkiye'de hay-
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vancılıgın eskiden olduğu gibi, artık hüdai nabit 
serbest meralarda hayvancılığın yapılamaz hale 
gelmiş olması, hayvan yemi ve entansif hayvan
cılığın artık Türkiye için bir zaruret olduğu 
safhası idrak edilmiş bulunmaktadır. îşte Et ve 
Balık Kurumu Türkiye'de bir yönü ile hayvan 
yemi ziraatinin hammaddesini sağlamaktadır. 
Bu bakımdan da hayvancılığa olumlu yönde te
sirli olmakta ve Türkiye'de entansif hayvancı
lığın gelişmesine yardımcı olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Et ve Balık Kuru
munun bu tetkik ettiğimiz devre içerisinde bil
hassa şikâyetçi olduğu, Kurumun zaman za
man Hükümete kadar gelen1 şikâyetleri et fiyat
larının tesbiti hususunda olmuştur. Et fiyatla
rının tesbi'ti, biliyorsunuz ki, mahallî belediye
ler tarafından yapılmakta ve et fiyatları husu
sunda mahallî belediyelerin eğilimi bunların 
daha ziyade müstehlikin tesiri altında ucuz tu
tulmaktadır. Halbuki Et ve Balık Kurumunun 
maliyetleri yüksek olduğu için ve esasen et ka
litesi Et ve Balık Kurumunun piyasaya sür
müş olduğu etleri kalitesi itibariyle de 
fiyatları yüksek olduğu için bundan, bu 
fiyatların tesbitin'den belediyelerin fiyat 
tesbitinden uzun süre kurum mutazarrır 
olmuş ve zararlarının en büyük sebebi burada 
bulunmuştur. Husule gelen zararların zaman za
man Hükümet tarafından karşılanacağı vait-
l'eri ifade edilmiş fakat hiçbir surette bu zarar
lar Hükümet tarafından karşılanmamıştır. An
cak 1961 yılında bir vaît verildiği ve bu zarar
ların bir hesapta toplanması keyfiyeti düşü
nülmüş, fakat ondan sonra Hükümetçe bu zarar
ların telâfi edildiğin'i bendeniz bilememekte
yim. Bir süre sonra 1960 yılında büyük yekûn
lara varan bu zararlar 154 sayılı Konsolidasyon 
Kanunu ile konsolide edilmiş ve uzun sürelere, 
25 yıl gibi, 100 yıl gibi uzun sürelere bağlan^-
mıştı. Fakat bu konsolidasyona rağmen yine 
Kurpm bir türlü belini doğrultamamıştır, malî 
bakımdan, daima zor durumda karmi'ştır. Filha
kika bu malî durumunun sebebini demin arz et
tim ; daha zararlı çalışmasından ve bu zararla
rının da başında et fiyatlarının mahallî otorite-
Jerce teshil; edilmesinden ileri gelmekte ve on
dan sonra da bu teşvik kredileri, tanzim satış
ları zararlarını teşkil etmekte ve gayrikâfi ser
maye, pazarlamayı iyi bilememek, bir de borç

lara epeyce bir miktar tutan faizlerin ödenmesi 
teşkil etmektedir. Bu devre içinde bunlardan 
hiçbir surette kurtulamamıştır ve bunlardan 
kurtulamıyarak da bu tetkik ettiğimiz devre 
içerisinde devamlı surette kurum zarar etmiş
tir. Bu zararlarını bendeniz bu kurumun vazi
fesi muvacehesinde normal telâkki etmekteyim 
ve zaten kurum esas itibariyle belki bir yönüy
le de gelir sağlama gayesini gütmüştür, ama 
esas itibariyle et sanayii kurmak, et ve hayvan 
piyasasını tanzim etmek, düzenlemek maksadı 
ile kurulduğuna göre, epeyce bir nisbette de bu 
vazifesini yerine getirmiştir. Yani Türkiye'de 
hayvan müstahsilinin koruyucusu olmuş ve 
hayvan piyasasının temevvüçlere mâruz kalıp 
müstahsilin büyük nisbette zarara uğramasına 
sebebiyet vermemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Savacı bir dakikanız 
var.-

SABAHATTİN SAVACI (Devamla) — Bi
tiriyorum efendim. 

Muhterem arkadaşlarım; bu kurumun bir 
vazifesi de iyi hayvan yetiştiriciliğini teşviktir. 
Bunu temin için de bir teşvik kredisi, besici
lik kredisi dağıtmaktadır. Bu besicilere verilen 
kredinin bu devre içerisinde veriliş tarzı mü
teselsil kefil suretiyle olmuş, bilâhara da bu, 
gayrimenkul ipoteğine (bağlanmıştır. Fakat bu 
gayrimenkul ipoteğine bağlanış tarzı belediye 
hudutları içerisinde-olduğu için asıl besidi, ye
tiştirici bazen yetiştirici olmıyan besiciler de 
vardır, fakat kurumun gayesi yetiştiricilik ol
duğuna göre ve buna inzimamen besiciliği de 
teşvik ettiğine göre, bu teşvik kredisinin asıl 
müstahsil olan köylüye de faydalı olması, befle-
diye hudutları kaydı 'karşısında, mümkün gö
rülmemektedir. Bendeniz bu hususta halen talt-» 
bikatm belediye hudutları kaydı ile devam 
edip etmediği hakkında bir şey öğrenemedim. 
Acaba böyle devam etmekte midir? Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Pasinlli? Yok. 
Sayın Yılanlıoğlu ? 
Buyurunuz efendim. 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — Muhteremi arkadaşlarım, 1953 yılın
da hakikaten memleketin en zaruri ihtiyacını 
korumak üzere ıkurulan bu müessese -maalesef 
şimdiye kadar gayesine matuf hizmetleri tam 
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mânasiyle ifa edememiştir. Büyük paralar sarf 
edilmiş, büyük sermaye yatırılmış ve büyük 
teşkilât yapılmış, yurdun her tarafında soğuk 
.hava depoları açılmış ve fakat maalesef bunlar
dan istifade edilememiştir. Geçen dönem de de 
zaman zaman Ticaret Bakanlığından sözlü soru 
halinde bu kuruma ait bâzı meseleleri sormuş 
ve Yüce Meclis huzurunda izahat vermiştim. 
Raporda zikredilen yıllarda Et ve Balık Ku
rumunda öyle şeyler cereyan etmiştir ki, kurum 
zarardan kurtarılamamış ve bir türlü ehil in
sanların idaresine kavuşamamıştır. O zaman 
f'ddia etmiştik, demiştik ki ; «Balık baştan ko
kar, Et ve Balık Kurumunun başına, erkânı-
harbiyesine dikkat etmek lâzımdır. Kurumun 
başına geçen insanların iktisadi, ticari bilgil'em 
haiz 'Olması, meslekten olması, e t -bal ık ile ya
kından ilgili olan ve bunun mütehassısı olan 
ve eriner hekimlere bu müessesede aktif vazi
feler verilmesi lâzımdır.» Kurumun 'kuruluş 
gayesine ulaşamadığını da söylemiştik. Bu hu
susu belirtmek için kuruluş gayesini kısaca 
izah etmek isterim. Müstahsili himaye' etmek, 
müstehliki de aynı zamanda bu anagıda mad
desinden mahrum bırakmamak, fiyat artışla
rından korumak. Zamanında 'müstehlikin et 
ve balık ihtiyacını temin etmek. Müstahsili ko
rumak için, etin ucuz olduğu döküm ımevsimle-
rinde Ağustos - Eylül ve Ekim aylarında - tabiî 
bu, bölgelere göre bir ay ileri, bir ay geridir, 
değişebilir - et mubayaası yapmak, kesim yap
mak ve depolarda altı ay, bir sene muhafaıza 
etmek suretiyle ihtiyaç hailinde müstehlikin 
istifadesine sunmak... Bu aylarda hayvan ucuz 
olduğu için Et ve Balık Kurumu tarafından 
yapılan mubayaa şüphesiz müsta'hsıl'a büyük 
fayda sağlıyacaktır. Et Ve Balık Kurumu ön
ceki senelerde o hale gelmiştir ki, etin eri ucuz 
olduğu, hayvanın çok düşük fiyatla satıldığı 
zamanlarda dahi hayvan mubayaa edecek para 
bulamamıştır. Bizim bölgede saman kıt olduğu 
zaman, az olduğu zaman hayvan çok ucuzlar, 
evvelki sene Ticaret Bakanına müracaat etmi
şizdir; «Elimizde hayvan mubayaa edecek beş 
kuruş paramız yoktur» diye cevap almışızdır. 

Şimdi, Et ve Balık Kurumu neden zarar et
miştir? Bu saydığım, belirttiğim, gayesine neden 
ulaşmamıştır Bu bir. İkincisi; daima zarar et
miştir, zararının sebeplerinden birisi kombinalar, 

yani müessese işidir. Bir de soğuk depolarıdır. 
Şimdi, yurdun muhtelif bölgelerinde zannederim 
bu kurumun 24 tane soğuk deposu vardır. Bu de
polar kurulduğu günden beri hiçbir işe yarama
mıştır. Et ve Balık Kurumu, dediğim ğiibi, ne 
müstahısıldan zamanında mal alabilmiş, kesitm. ya
pıp depoya koyabilmiştir, ne de müstehlikin bâzı 
zamanlarda et ihtiyacım karşılayabilmiş/tür. De
polar boş vaziyette, Et ve Balık Kurumunun ba
şına âdeta belâ olmuştur ve bumun masrafı zara
rına eklenmiştir. Böyle olduğu halde, Et ve Ba
lık Kurumu depo edecek mal bulduğu halde, bu 
depoları ne yapalım nasıl memleketin faydasına 
sunalım, diye bir tetkik yapmak zahmetine gir
memiştir. Arkadaşlar; soğuk depolarda yalnız et 
muhafaza edilmez, memleketimizde sebae, meyva 
gibi mahsuller de vardır. Bunlar bu depolarda 
mükemmelen muhafaza edilelbilir. Bu depolara 
memleketin muhtelif yerlerinde bulunan ve müs
tahsil tarafından elde edilen istihlâkten fazla 
olan ve hattâ milyonlarca lira tutarında döviz 
sağlıyacak malın zayi olduğu - Bilhassa yaş mey
ve ve sebzeler de malûmunuzdur. - bunlar pekâlâ 
bu depolarda muhafaza edilir, bu suretle hem 
millî gelire faydalı bir hizmet yapılırdı, hem de 
depolar, Et ve Balık Kurumunun başına yük ol
maktan kurtarılırdı, kira alırdı ve bu malları pek 
âlâ muhafaza edebilirdi. Bunun üzerinde Et ve 
Balık Kurumunun durmasını, tetkik yapmasını 
ve bu depoları faydalı hale getirmesini istirham 
edeceğim. 

Zararının diğer sebebi de, meselâ kapasitesi
ne göre bir türlü çalışma imkânına kavuşmamış
tır. 100 ton koyun eti kesmesi, elde etmesi icalbe-
derken yüzde 9 koyun <eti, yüzde 30 nisbettinde 
de sığır eti elde edebilmiştir. Geçen dönemlerde 
Yüce Heyet huzurunda, Bütçe Karma Komisyo
nunda demiştim ki, bu depolar, Et ve Balık Ku
rumunun başına ehil elemanlar getirilmediği tak
dirde, zarardan kurtarılmaz. Bu iddiamın doğru
luğunu biraz sonra birkaç misal vermek suretiy
le ispat edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Yılanlıoğlu bir dakikanız 
varıdır. Ona göre bağlayınız. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Devam
la) — Et ve Balik Kurumu bu zarardan kurtul
mak içiin, gayesine ulaşmamış, üzerine tevdi 
'edilen hizmeti yapmamış, ama diğer bir yola 
sapmış Ve işi yapmalk suretiyle bu zarardan 
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kendiisni 'kurtarmaya çalışmıştır. Şimdi bura
da ehil eleman bakımından, son zamanlarda 
meselâ 1966 yılı oltalarında Et ve Balık Kuru
munun idaresinde kısmî bir değişiklik olmuş, 
bunun neticesinde meselâ kombine hizmetlerin
de balıkçılık ve gemicilik işletmesinde 1964 
yılınlda zarar 4,5 milyon lira iken, 1966 yılında 
8 ilâ 9 ayda bu zarar 1 900 000 liraya kadar 
inmiştir. 

BAŞKAN — Tamamdır Sayın Yılanlıoğlu, 
son beyanınızı yapınız. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Devam
la) — Bu bize gösteriyor ki, bu müesseselerin 
İktisadi Devlet Teşebbüslerinin ve diğer mües
seselerin başına mutlaka ehil elemanları bu
lup getirmek lâzımdır. 

Bir de... 

(BAŞKAN — Tamamdır Sayın Yılanlıoğlu. 
En son cümlenizi söyleyiniz. 

İSMAİL HAıKKI YILANLIOĞLU (Devam
la) — Bir dakika müsaade ederseniz mühim 
bir hususa bir cümle' halinde temas etmek isti
yorum. 

Bir de son zamanlarda belediye ile Et ve Ba
lık Kurumu arasında bir ihtilâf doğmuştur. 
Maalesef Belediye Başkanı gerçeğe uymıyan,. 
Et ve Balık Kurumunu, etleri fiyaıtlandırmaya 
matuf talepte bulundu diye efkârı umumiyeyc 
Devlet radyosu ile ilân etmiştir. Et ve Balık 
Kurumu 1960 yılında yaptığı mukaveleye göre, 
canlı hayvanda kilo başına 40 kuruş kesim üc
reti alır ki, bunun 10 kuruşu belediyenindir. 
Şimdi 60 kuroivŞ istemiştir. 20 kuruş farklı olan 
Et ve Balık Kurumumun bu teklifi kalbul edi
lirse ete kilo başına iki lira zam edilecektir. 
Birisinde de 75 kuruş istenmiştir. Mesul bir 
adamın bu şekilde gerçeğe aykırı beyanda bu
lunmasını da esefle karşıladığımızı ıbeyan etmek 
isterim. Bunun ne 'kadar yanlış olduğunu vakit 
müsait olsaydı ispat edecektim. Va'kit dioldugu 
için hürmetle huzurunuzdan ayrılırım. 

BAŞKAN — ,Saym Dil e r. 
Buyurunuz. 
NİHAT DİLER (lEnzuru'nı) — Sayın Baş

kan sayın milletvekilleri; Petrol Ofisi ile Eit ve 
Balık Kurumunun geçici 2 nci maddesine uya-
ra!k 3780 sayılı Millî Korunma Kanuna göre 
hazırlanmış 'konsolide bilançosu işlem ve hesap
larına ait rapor üzerinde Partim adına söz is

temiştim, fakait Sayın Başkanın itimat etmeyişi 
dolayısiyle Partim adına fikirlerimi arz etmeyi 
tabiî bulamamaktayım. 

BAŞKAN — O, mesele bitti Sayın Diler. Bu 
meseleyi bir daha balhis mevzuu ettirip haksız
lığınızı teslbit ettirmeyin rica ederim. İki defa 
zatıâlinize söyledim. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Ben haksız
lığı Yüce Meclisin takdirine arz ediyorum. 

Her iki müessese ve iştirakleri, geri kalmış 
memlelketilmizi iktisadi bakımdan büyük ham
leler yaptırabilecek, toprak altı ve toprak üstü 
servetlerimizin kıymetlendirilmesi için kurul
muş şah damarı vaziyetinde müesseseler telâk
ki etmekteyiz. 

Petrol Ofisi 1954 yılında kurulmuştur. 
Millî Korunma Kanunu 16 . 9 . 1960 tarihin

de Bakanlar Kurulu Karariıyle kaldırılmışsa 
da 79 sayılı Kaınunun 2 nci maddesine göre 
Petrol Ofisi Teşkilât Kanununu çikarmcaya 
kadar hayatiyetini ve faaliyetini bu kanıun hük
münce devam ettirmesi öngörülmüştür. Pet
rol Ofisinin 440 sayılı Kanunun anladığı mâna
da tam kârlı ve verimli şekilde çalışmadığını 
müşa'hode etmekteyiz. Öz kaynak kifayetsizliği, 
teşkilâtının geniş olması, grev toplu iş sözleş
mesi tehditleri ve masraflarının artışı, ihale
lere az kâr almak suretiyle veya kârsız iştirak 
etmesi, yülksek faizle kredi temin etmesi, ağır 
faiz ödemesi, resmî müşterilerinin tahsisat kifa
yetsizliği buna sdbdbolmuştur. 

Petrol Ofisin kârlı ve verimli şekilde çalış
masını temin etmek için, Teşkilât kanununun 
süratle çıkarılmasını, raporda temenni etmiş
tir. Satış ve tevzi işlerinde Türkiye Petrolleri 
Anonim ortaklığı ile koordino şekilde çalışma
sını yine ilgililer tavsiye etmişlerddr. Bunun 
için bir kanun teklifi de Yüce Meclise sevk edil
miştir. Bu kanunun çıkarılmasını temenni et
mekteyiz. 

Petrol Ofisi hakkındaki kanaatimizi kı
saca açıkladıktan sonra Et ve Balık Kurumu 
Müessesesi üzerindeki görüşlerimi arz edece
ğim. 

Muhterem arkadaşlar; bir iddiaya göre, 
hayvancılığımızın ve hayvan mahsullerinin 
tam olarak kıymetlendirilmemesi dolayısiyle 
yılda memleketimiz 10 milyar lira zarar et
mektedir. Et ve Balık Kurumu Müessesesi bu 
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kadar büyük potcnsiyeli haiz büyük bir ser
vetin ihtiyacına cevap verecek şekilde, hay
van mahsullerini kıymetlendirmek için kurnU 
muş en mühim müesseselerden biridir. Et 
ve Balık Kurumu bir taraftan kârlı ve ve
rimli çalışmayı kabul etmiş, öbür taraftan 
da besiciyi ve müstahsili korumakla görevlen
dirilmiştir. İtiraf etmek lâzımdır ki, kurul
duğu günden bu tarafa, Et ve Balık kombi
naları ne kârlı bir işletme, ne de müstahsili 
boruyan bir müessese olarak vazife gör
müştür. Bu iki hedefin arasında bocalamış 
ve dolayısiyle hayvan müstahsıllarının el eme, 
ğini, alın terini kıymetlendirememiştr.. 

Kesimleri yapılan hayvanların sesinden 
ve nefesinden başka her şeyini ekonomik ba
kımdan kıymetlendirmeyi vâdeden Et ve Ba
lık Kurumunun kombinaları şakuli ve ufki 
şekilde teşkilâtını geliştirip, yan ürünlerini 
değerlendirmiş ve denizlerimizden elde etmiş 
olduğumuz balıkları da ekonomik kanunlar 
çerçevesi içinde kıymetlendirmiş olsaydı, zarar 
etmezdi. Fakat Et ve Balık Kurumu kâr ve 
verimlilik esasına göre çalışma hedcflfcri ara
sında bu vazifesini başaramamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, Et ve B.alıtk Kuru
mumun kombinaları hayvanın sesimden ve ne
fsinden başka nesi varsa, kesim, neticesinde 
kıymetlendireceğini vâdetmiş fakat arz ettiğim 
gibi bu vaadini tahakkuk ettiı'ememiştir. Mem
leketimiz bir ziraat memleketi olmasına rağmen 
ve her sdktörün içinde en fazla inkişaf etmioye 
müsait saha hayvancılık bulunmasına rağmen, 
hayvancılık diğer mahsullerin yanımda üvey 
evlât muamelesini görmüştür. Toprak mahsul
lerinin büyük bir kısmı tütün, pamuk, hu
bubat, fındık, incir, üzüm, Devletin destekle
yici himayesine mazhar olmuştur. Müstahsıl
larının, el emeği, aın teri, değeremdirimüş, müs-
tahlik nazarı dikkate alınmamıştır. 

Hayvan müstahsıllarının durumu bunun 
tam tersinedir. Devlet, hayvanları satmalır-
ken, müstahsili arma himaye tanımamakta
dır. Destekleyici değil, köstekleyici şekilde 
hareket etmektedir. Halbuki, hayvan müs
tahsıllarının istihsal ettiği yün, et, deri gibi 
ekonomik kıymetler diğer himayeye mazhar 
tütün, pamuk, hububat, fındık ürünlerinden 
daha üstün kıymettedir. Devlet himaye elini 
toprak mahsulleri müstahsıllarına uzattığı 

halde, hayvan müstahsıllarının hayvanlarını 
satmalmada 19 ncu asrın «Bırakınız yapsın, 
bırakınız geçsin», prensibini tatbik etmekte 
müstahsıldan ziyade müstehliki düşünmekte
dir. Müstahsilin büyük bir gayretle elde et
miş olduğu mahsûlünün hakiki değerini ver-
miyerek eli boş dönmesini temin etmektedir. 
Bu suretle hem müstahsilinin zararını muci-
'bolmakta, hem millî ekonomimize süratle ge
lir temin eden ve gayrisâfi millî hâsılamızı 
süratle artıracak hayvancılık sektörünün ge
lişmesini önlemektedir. 

Hayvan müstahsıllarının tam mânasiylo 
hayvanlarının kıymetlendirilmesi, Beş Yıllık 
Plânda öngörülen yatırımlardan öncelik tat
bik edilmesi, geri kalmış bölgelerde, büyük 
bir kısmı hayvancılıkla iştigal etmekte bulu
nan bu bölgenin halkını süratle kalkmdırmış 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 5 Yıllık Plânda 
geri kalmış bölgeler yatırımları eğer pro-
düktiv değilse, öncelikle tatbik etmesi) Beş 
Yıllık Plân emretmiştir. Fakat ben bundan 
vazgeçiyorum. Memleketimiz yedi iklim dört 
bucağa sahiptir. Her tarafında kıymetli eko
nomik mahsuller vardır. Geri' kalmış bölge
lerimizin de en iyi mahsulleri hayvancılıktır. 
Fakat maalesef hayvancılık değerlendirilme
mektedir, • hayvan mahsulleri değerlendiril
memektedir. Bundan dolayı geri kalmış 
bölgelerdeki kimseler sefalet içinde çırpınmakta
dırlar. Devlet eli diğer mahsullere himaye tanı
dığı için, öbür tarafa da himaye tanımadığı için 
bir sefalet konusu olmakta bir kısım kimseler 
sanki buradan habersizmişçesine «Biz geri kalmış 
bölgelere elimizi uzatalım.» diye durumdan şikâ
yet etmektedirler. Benim kanaatime göre, eğer 
Devlet hayvancılığı geliştirmek babında bilhas
sa Et ve Balık Kurumunun bu sahadaki vazifesi
ni kârlılık ve verimlilik esası üzerinden değil de 
Toprak Mahsulleri Ofisinde olduğu gibi bir des
tekleyici mubayaa suretiyle yapmış olsa, bu tak
dirde hem geri kalmış bölgeler ve hem de bu ge
ri kalmış bölgeglerin içinde yaşıyan halk süratle 
kalkınmış olacak ve şikâyetlerimizi mucibolan ko
nular ortadan kalkacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Diler, bir dakikanız var 
efendim. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, bir noktayı ifade etmek istiyorum, 
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Et ve Balık Kurumu hayvan müstahsıllarını koru
mak şöyle dursun, suiniyetli bir tüccar gibi köy
lünün hayvanlarını satmalmaktadır. İlk defa üs
tün fiyat ilân etmektedir. Bu üstün fiyata göre 
müstahsılları hayvanlarını Et ve Balık kombina
larının bulunduğu yere getirmekte fakat birden 
bire bu fiyat düşürülmektedir. Et ve Balık Kuru
munun bu davranışı neticesinde hayvan müstah
sılları ya hayvanlarını tekrar geri götürmek ve
yahut da ucuz bir fiyatla satmak durumu ile kar
şı karşıya kalıyorlar. Hayvan müstahsılları diğer 
müstahsılların içinde âdeta Devletin demir yum
ruğunu başına indirmek suretiyle istihsallerinde 
tamamen pişman vaziyete gelmiş duruma bırakıl
maktadırlar. Bunun önüne geçmek için gereken 
tedbirlerin alınmasını temenni etmekteyim. Yüce 
Heyetinize, Petrol Ofisi, I]t ve Balık Kurumu 
mensuplarına saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. 
Et ve Balık ve Petrol Ofisi Millî Korunma kon
solide blânçosunu yıllara göre okutuyorum. 

Et ve Balık Kurumu ile Petrol Ofisinin kon
solide blânçolarmın Ofise ait kısmı düşürüldük
ten sonra yalnız Et ve Balık Kurumuna ait 
bilançolar tasvibe sunulmuştur. Elimizdeki cetve
lin (C) fıkrası bu şekilde bir atıfta bulunmuş
tur. Buyurunuz. 

(1960 yılı zarar : 164 milyon 680 bin 686 lira 
82 kuruş) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1961 yılı : Zarar 176 milyon 750 bin 912 li
ra 34 kuruş) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1962 yıh : Zarar 243 milyon 92 bin 350 li
ra 72 kuruş) 

BAŞKAN —• Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu şekilde yönetiminde bulunan idare kurul
ları da ibra edilmiş bulunmaktadır. 

T) iş ve işçi Bulma Kurumu : 
BAŞKAN — İş ve İşçi Bulma Kurumu Mü

essesesinin denetleme raporu üzerindeki müzake-
veye geçiyoruz. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Abbas Çe
tin, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA ABBAS ÇETİN 
(Kars) — Muhterem Başkan ve muhterem arka

daşlarım; İş ve İşçi Bulma Kurumu ileri bir adım
dır, ileri bir kuruluştur. Her ^'ûn hepimizin mü
şahede ettiğimiz ve birtakım müracaatlara muha-
tabolduğumuz işsizliği en nizamlı şekilde - tabiî 
işyerleri olmak kaydiyle - izale edecek olan bir 
kurumdur, ileri bir kurumdur, ileri bir adımdır. 
Vakit geçkindir, üzerinde fazla duramıyacağım. 
Son senelerin ortaya koyduğu, adına emek ihra
cı dediğimiz veya dışarıya çalışmaya gidenler de
diğimiz ve halen 200 000 civarında dış memle
ketlerde çalışmakta olan işçilerimizle İş ve İşçi 
Bulma Kurumu gerçekten öğülnıcye lâyık bir de
recede alâkadar olmaktadır. Onları bulun
dukları yerlerde kötü cereyanlara karşı mahfuz 
tutmak, dinî ihtiyaçlarını, vicdanî ihtiyaçlarını 
gidermek ve çalıştıkları yerlerde sağlık durum
larını korumak için alâkadar olmaktadır. Zaman 
zaman bu iş ile meşgul Bakanların da sırf bu 
maksatlarla seyahatlerini, geldikten sonra beyan
larını memnuniyetle karşılamaktayız. 

Bizim grup olarak bir ciddî temennimiz 
vardır. Bir tarafta İş ve İşçi Bulma Kurumu 
vardır, vazifesi işe ihtiyacı olana, çalışmak is-
tiyene iş bulmak, işi olup da işçi ariyana işçi 
temin etmektir. Bu kurumun teşkilâtı vardır, 
masrafları vardır. Gerek iş sahibini, gerekse 
işçiyi tanıyabildi bir hali vardır. Buna rağ
men bu kurum bir tarafta durur, öbür tarafta 
bu memleket içinde sanki böyle bir teşekkül 
yokmuş gibi, herkes hattâ resmî daireler bile, 
odacısını, kapıcısını, işçi sınıfından olan çalı
şanları hiç İş ve İşçi Bulma Kurumuna uğrat
madan alır veya oraya uğratmadan çıkarır. 
Bizim grup olarak temennimiz, bu işe önem ve
rilerek, hiç değilse resmî sektörün işçi sınıfın
dan olan çalışanlar İş ve İşçi Bul
ma Kurumunun aracılığı olmadan işe 
almaması ve bu suretle İş ve İşçi Bul
ma Kurumunun varlığını memleket dâhilinde 
hisettirmesidir. Yani yalnız dışarıya işçi gönde
ren bir teşekkül halinde değil, memleket dâhi
linde de iş ve işçi bulma vazifelerini yapan bir 
kurum haline gelmesine yardımcı olmasıdır. 
Özel teşekkülün de yardımcı olması elbette hem 
kendi menfatleri icabıdır, hem de memleket 
kalkınmasında ve teşkilâtlanmasında her vatan
daş gibi özel sektördeki iş sahiplerinin de vazi
fesi vardır. Ama onlar yapar veya yapmaz o 
başka, ama resmî sektör mutlaka buna riayet 
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•etmeli ve örnek olmalıdır. Bu, temennide
yiz. 

Bunun yanında İş ve İşçi Bulma Kurumu
nun işçilerin eğitilmesinde de müspet faaliyeti 
vardır. Bu faaliyete devam etmesini ve geniş
letmesini temenni etmekteyiz. Bu, hem işçile
rimizin yetişmesini temin edecektir, hem de iş' 
sahiplerinin daha yetişkin, daha kalifiye işçiye 
işini yaptırmasını sağlıyacaktır. Bunun millî 
kalkınmada ve millî ekonomide büyük yeri var
dır. 

Benim köşeden, kenardan okumuş olduğu
ma göre, birçok memleketlerde, memleketin ik
tisadi konuları, kalkınma konuları konuşuldu
ğu vakit, İş ve İşçi Bulma Kurumu söz sahibi 
bir kuram halindedir. O derece iş hayatında yeri, 
ekonomide yeri vardır. Bizim de İş ve İşçi Bul
ma Kurumunun bu seviyeye gelmesini temenni 
ediyoruz, arzu ediyoruz. Bu seviyeye gelmesi 
için hem Hükümetlerin, hem de şu konuşmala
rımızı radyodan dinliyecek olan vatandaşların, 
İş ve İşçi Bulma Kurumuna yardımcı olmasını 
diler, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Yüce 
Meclisin mesaisini sınırlıyan kararı gereğince 
birleşimi... 

CENGİZ NAYMAN (Kayseri) — Beş daki
kada bitiririz, erendim. 

BAŞKAN — Öyle mi efendim, beş dakikada 
bitirir misiniz'' Pekâlâ buyurunuz Sayın Nay-
man. 

C. H. P. GPıUPU ADINA CENGİZ NAY
MAN (Kayseri) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlar; İş ve İşçi Bulma Kurumunun 1959 -
1963 yılları arasındaki T. B. M. M. Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu raporu 
hakkında C. II. P. nin görüşlerini izah için hu
zurunuzda bulunuyorum. 

İş ve İşçi Bulma kurumları, hepinizin bildi
ği gibi, yeni kurumlardır ve bunların kuruluş 
tarihleri çok yenidir, Toplumlardaki ekono
mik ve sosyal inkişaflara paralel olarak bu mü
esseseler de büyümüş ve gelişmiştir. Kalkınma
nın en mühim unsurlarından olan iş gücünün 
teshit ve tanzimi bu kuruluşlar tarafından ya
pıldığı için, plânlı kalkınmamızda bu kurulun 
çalışmaları daha çok ehemmiyet arz etmekte
dir. Bilhassa memleketimizde işgücünün nüfus 
artışı istikametinde çoğalması ve işgücü arzı-
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nm talepten çok düşük okluğu düşünülecek 
olursa, Kuruma büyük vazifeler düştüğü açık
ça anlaşılır. İşgücü arzının tesbiti ve bun
ları talip olan yerlere yerleştirmede Kurum ne 
kadar ileri giderse başarısı da o nisbette arta
caktır. 

Muhterem arkadaşlar, halen memleketi
mizde üç milyonun üzerinde bir işsiz olduğu, 
bunun gittikçe artma temayülü gösterdiği he
pinizin malûmudur. Bu sebeple, geniş istihdam 
imkânları yaratacak yatırımlara ve tedbirlere 
gitmek bilhassa artan işgücünün şehirlere olan 
fazla akımını önlemek ve tarımda çalışanlara 
tarım dışı çalışmak imkânları sağlamak ve 
plân içinde istihdam imkânı yaratan projelerin 
öncelikle gerçekleştirilmesi şarttır. Bu itibar
la kâr gayesiyle hareket etmcik temayülünde 
olan özel teşebbüsten çok, kamu teşebbüsleri
nin 'bu yolda öncülük yapması şarttır. Bugün 
toplumda işçi yalnız muayyen hizmetleri ya
pan kimse olmayıp, toplumun kalkınmasında 
en mühim rolü oynıyan ve işveren ile birlikte 
ekonomik hayatın birbirini tamamlıyan iki bü
yük unsurundan biridir. Bu şuura sahibolan 
işçi, sosyal adalet ve sosyal güvenliğin gerçek
leştiği nisbette, toplumda huzur ve istikrarın 
temel unsurlarındandır. Daha evvelki sosyal 
adalet, sosyal güvenlik tedbirlerinin bilhassa 
27 Mayıs Anayasasından sonra daha geniş ve 
daha esaslı tedbirlere bağlanmış olması, çalış
ma şartlarının ve işyerlerinin ıslahı şüphesiz 
memnuniyet vericidir. Ancak, hali hazır mev
zuat tam ve kâmil olmayıp, yeni tedbirlere ih-
tiyacolduğu aşikârdır. Bilhassa İşsizlik sigor
tası kanununun bir an evvel kanunlaşması bü
yük faydalar sağlıyacaktır. Esasen Plânlama, 
İkinci Beş Yıllık Plân üzerinde bunu uygula
mayı öngörmüştür. 

Türkiye'nin şartları itibariyle, nüfusunun 
büyük kısmının köylerde yaşaması ve tarım 
ile meşgul olması, Tarım - İş kanununun bir 
an evvel gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. 
Zira, tarımda çalışanların çalışma şartlarının 
ıslahı ve Sosyal Sigortalardan istifadesi ancak 
bununla ımümkün olacaktır. 

1961 yılından itibaren memleketteki işgücü
nün dış memleketlere transferi başlamış ve bu 
transfer her yıl artacak 1966 yılı itibariyle 
200 bin işçinin dışarda çalışmasına haliğ ol-
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muştur. Memleketimizdeki işsizliğin nisbeten 
önlenmesi, işçilerin bilgi ve görgülerinin artma
sı ve döviz sağlanması bakımından bu hareket 
ço'k faydalı olmuştur. 1966 yılı sonu itibariy
le bu işçilerden 100 milyon dolar döviz sağlan
dığı görülünce teşebbüsün ne jkadar faydalı ol
duğu daha kolay anlaşılmaktadır. Son zaman
larda en fazla işçimiz bulunan Batı - Almanya'-
daki 'kriz sebebiyle işçilerimizin bir 'kısmı yur
da dönmeye başlamışlardır. Bu sebeple, yeni 
işgücü pazarları aramak ve işçi gönderilen bü
tün memleketlerle sosyal güvenlik .anlaşmaları
nın gecikmeden imzalanmasını temin etmek 
şarttır. Ayrıca, dış memleketlere giden işçile
rimizin maddi ve mânevi durumlarm ve ih
tiyaçlarının giderilmesi lâzımdır. Tasarruf
larının değerlendirilmesi için gerekli her türlü 
tedbirin alınması, çalışma müşavir ve ata
şeliklerinin geciikmeden hizmete en uygun şe
kilde kurulması gerekmektedir. 

Devlet sektörüne alınacak işçilerin bu Ku
rum vasıtasiyle alınması için kararname mev
cut 'bulunmasına rağmen, halen Devlet sektö
ründe şahsi bâzı kayırmalara gidilmesinden de 
'bir an evvel vazgeçilmelidir. Kurumun bu va
zifeleri hakikiyle yapması, istenilen bilgileri el
de etmesi için, geniş teşkilât, bilgili personel ve 
yeteri malî imkânlar şarttır. 655 sayılı Kanun 
ile, Kurumun gelirlerimden olan belediye ve 
özei idare gelirleri kapanmıştır. Bu itibarla, 
genel bütçeden daha çok ödenek ayrılması şart
tır. 

Tarım - tş kanun tasarısının geciktirilme
den kanunlaşmasını, sanayide eğitim ve mesle-
ke yöneltme kanununun bir an evvel çıkartıl
masını, Çıraklık kanun tasarısının kanunlaş
masını ve danışma kurullarının her sene mun
tazam kanun icabı toplantıya çağrılmasını, bu 
Kurumun daha iyi işlemesi ve vazifelerini yap
ması için gerekli görüyoruz. 

Buna rağmen, mahdut malî imkânlar ve dar 
kadro ile kendisine düşen vazifeyi büyük bir 
gayret ile yapmaya gayret eden Kurumun bü
tün mensuplarını tebrik eder, Grupum adına 
hepinizi selâmlarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, saat 
20 ye gelmiş bulunmaktadır ve dolayısiyle de 
daıha önce tesbit edilen şartlar dâhilinde birle
şimin kapatılması gerekmektedir. Ancak, iş 
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ve işçi Bulma Kurumunun denetlenmesine ait 
raporun görüşülmesi kısa bir zaman içinde bi
tirilebilecektir kanaatindeyim. Eğer metanet 
gösterirseniz devamı için bir karar alalım ve 
programı ikmal edelim. Bu hususu Yüce Heye
tin oyuna sunuyorum; devamını kabul edenler... 
Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

Şahısları adına söz alanlara geçiyoruz. 
Sayın Enver Turgut, buyurunuz. 
ENVER TURGUT (İzmir) — Muhterem 

Başkan, sayın arkadaşlarım; Kamu İktisadi 
Teşebbüsler Karma Komisyonunun İş ve İşçi 
Bulma Kurumu faaliyetleri üzerinde durarak 
fikirlerimi arz etmek istiyorum. 

3008 sayılı Kanuna göre kurulmuş ve 1946 
dan bu yana faaliyette bulunan İş ve İşçi Bul
ma Kurumu organizasyon yetersizliğinden bu 
yıla kadar bir gelişme gösterememiştir. Orga-
zasyon yetersizliği iki şekilde kendini göster
mektedir : 

A) İş ve İşçi Bulma Kurumu halen iş ana
lizleri ve işçi piyasası çalışmaları yapama
maktadır. 

B) Meslekî yöneltme çalışmaları, genç işçi
lerin istihdamı ve bu işçiler için yabancı mem
leketlerde kurulmuş olan özel bürolar ihda
sında bugüne kadar bir faaliyet göstermemiştir. 

İş ve İşçi Bulma Kurumunun bugüngü faali
yetlerini genişletcmemesindeki en büyük âmil; 
malî imkânlarının kifayetsizliği ve bunun neti
cesi olarak kadro eksikliğidir. Halen İş ve İşçi 
Bulma Kurumu belediyelerden aldığı gelir ve 
Devlet bütçesinden yapılan pek az bir yardımla 
faaliyetini idame ettirmektedir. Yeni Beledi
ye Gelirleri Kanunu ile belediyelerin dışarıya 
yardım etmesi son bulursa, Kurumun malî im
kânları daha da daralacak, yeni gelir kaynak
ları bulması veya Devlet bütçesinden daha bü
yük bir hisse alması gerekecektir. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu halen bütün kadro
larının dışardaki işçiler mevzuuna yöneltmiş 
bulunmaktadır. Ancak dışardaki işçilerin genel 
çalışma politikasının çok küçük bir kısmını 
kapsadığı göz önüne alınırsa, Kurumun mevcut 
kapasitesini iyi bir şekilde değerlendirerek 
yurt içindeki işçiler mevzuunda çalışmalar yap
ması gerekmektedir. 

İş ve İşçi Bulma Kurumunun dışarıya işçi 
gönderme mevzuu dolayısiyle anagörevinden 
ayrılmakta oluşu 1967 programında da mev-



M. Meclisi B : 45 3 . 2 . 1967 O : 2 

zuubahsedilmekte, 1967 yılında gelişmekte 
alan iş hayatına cevap verebilecek şekilde yeni
den düzenleme çalışmalarının tamamlanacağı 
belirtilmektedir. 

Kurumun halen yaptığı yurt içi işçi hareket
leri çalışmaları, bütün olarak çalışma hayatını 
aksettirmemekte, sadece Kuruma müracaat 
edenleri kapsamaktadır. 1967 programı bu mev
zuda, Kurumun yayın organı olan İş ve işgücü 
Raporunun yeni gelişmelere paralel olarak ge
rekli istatisti'kî malûmatı toplayarak teknik ni
telik ve kapsam bakımından geliştirileceğini 
ve bu çalışma Devlet İstatistik Enstitüsü ile 
işbirliği yapacağını belirtmektedir. 

İş ve İşçi Bulma Kurumunun vazifesi bir 
âmme hizmetidir. Kurum bu vazifesini ücret 
mukabili yapmadığına göre, finansman Dev
let tarafından sağlanılmalıdır. Halen Kurumun 
Devletten aldığı yardım çok cüzi kalmakta, 
masraflarını karşılayamamaktadır. Şimdiki hal
de Çalışma Bakanlığına bağlı idari ve malî yön
den bağımsız olan Kurumun faaliyetlerinde da
ha verimli olaıbilmesi için bir Devlet kurumu 
olması zaruridir. 

Dış ülkelerde çalışmakta olan işçilerimizin 
durumlarına da kısaca temas etmek isterim, Al
manya, Belçika, Holânda, Avusturya ve İsviç
re'de sayıları 200 000 in üzerinde bulunan işçile
rimizin durumu öğrendiğimize göre hiç de iyi 
değildir.. 

Vatan ve aile gibi en mukaddes varlıkların
dan ayrılıp, yabancı ellere emeğinin bedelini ka
zanmak için giden işçilerimizin ilk karşılaştık
ları güçlükler İş ve İşçi Bulma Kurumunda baş
lamaktadır. Yurt dışına çıkmak için sıraya gir
mekte, yolsuzluklar olduğuna dair söylentilerin 
önüne bir türlü geçilememiştir. Durumun böyle 
olması, İş ve İşçi Bulma Kurumuna karşı vatan
daşın haklı, şikâyetlerine sebe'bolmakta, güveni
ni sarsmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Turgut bir dakikanız var 
lütfen bağlayınız. 

ENVER TURGUT (Devamla) — Söyliyece-
ğim kısadır, efendim. 

Ayrıca; birkaç gün içinde ikmali mümkün 
olan muamelelerin aylarca sürmesi ve vatanda
şın hak etmedikleri bir tutumla karşılaşmaları 
işçilerimizi mağdur duruma düşürmektedir. 

Kurumlarda vazifeli personelin tutumların
dan ileri gelen bu durum 6 - 7 yıldan beri devam 
etmektedir. Bu hususun bir düzene bağlanması 
lâzımdır. 

İşçilerimiz yurt dışına çıkarken işverenle bir 
mukavele imzalamaktadırlar. Mukavelelerdeki 
hükümler tamamen işveren lehinedir. İşçi lehi
ne olan hükümlerin ise işveren tarafından tam 
olarak tatbik edilmediği öğrenilmektedir. 

BAŞKAN — Tamamdır, Sayın Turgut. 
ENVER TURGUT (Devamla) — Efendim, 

bir temennim var. Müsaade ederseniz onu da 
söyliyerek bağlıyayım. 

BAŞKAN — En son cümlenizi lütfediniz, ri
ca edeyim. 

ENVER TURGUT (Devamla) — Peki efen
dim. 

1. İş ve İşçi Bulma Kurumu bir devlet ku
rumu olmalıdır. 

2. İş ve İşçi Bulma Kurumu işsizlik sigor
tası için bir hazırlama devresine girmeli ve per
sonelini bu mevzuda eğitmelidir. 

3. ^ Kurum, genç işçilerin istihdamı ve ran-
tabilitasyon ile ilgili çalışmalar yapmalıdır. 

4. İş ve İşçi Bulma Kurumu Danışma Ku
rulu muntazaman toplanmalıdır. 

5. İş ve işçigücü raporu, yurt içi gerçekle
rini aksettirecek niteliğe kavuşturulmalıdır. 

Bu kurumda çalışan bütün vazifelilere ve do-
layısiyle Sayın Vekiline hürmetlerimi arz eder, 
eşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Muslihiddin Gürer. 
MUSLİHÎDDİN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; İş ve 
İşçi Bulma Kurumu hakkında denetim görevi
mizi yaparken İş ve İşçi Bulma Kurumunun 
dahilî ve harici sahada göstermiş olduğu faali
yetleri üzerinde iki cümle ile durmak istiyorum. 

Dahilde de iş hususunun daha rasyonel bir 
şekle bağlanması lâzımgeldiği kanaatindeyim. 
Hariçte ise, bugün 200 bin Türk'ü yakinen alâ
kadar eden ve bunlar Almanya ve diğer Avru
pa memleketlerinde iş görürken, döviz sağla
mak için insan ihraceden bir memleket halinde
yiz, 'bu hususta bu arkadaşlarımızın memleketi
mizle olan irtibatlarının daha iyi sağlanması ve 
komünizm cereyanlarmdan ayrı tutulması için 
İş ve İşçi Bulma Kurumunun gerekli çalışma
ları yapmış olması ve aynı zamanda sosyal du
rumları ayarlayacak birtakım anlaşmalar yap-
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tıklarını duymakla iftihar etmekteyiz. Bu işçi
lerimizin aileleriyle irtibatlarını sağlamak sure
tiyle raorallermi'n kuvvetlendirmesini temenni 
ederken, bu hususta son zamanlarda hakikaten 
gösterdikleri değerli faaliyetlerinden dolayı bü
tün iş ve işçi Bulma Kurumu mensuplarına te
şekkür eder ve bahusus kurumun başında bu
lunan genç ve enerjik Vekil arkadaşımızın Al
manya işçileri mevzuunda olsun, Türkiye'deki 
işçiler mevzuunda olsun yapmış oldukları bü
yük ve gayretli mesailerini takdirde karşılar, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. Söz 
istiyen olmadığına göre, İş ve işçi Bulma Kuru
munun denetimine ait rapor üzerindeki müza
kere bitmiş bulunmaktadır. 

Şimdi 1959 yılı ile 1963 yılı arasında kâr, za
rar, hesaplarını okutuyorum : 

(1959 yılı kâr : 9 207 780,26 lira) 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum; kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(1960 yılı kâr : 12 498 341,39 lira) 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum; kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(1961 yılı kâr : 14 454 734,85 lira) 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum; kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(1962 yılı kâr : 18 224 176,79 lira) 

. . . . > . . . 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum; kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. • 

(1963 yılı kâr : 21 168 974,50 lira) 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum; kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu şekilde 1959.... 
K A M U İ K T I S A D I T E Ş E B B Ü S L E R I K A R 

M A KOMİSYONU BAŞKANI MİTHAT DÜL-
GE (Manisa) — Sayın Başkanım, bu cetvelin 
altında (x) işareti var. Bunun kâr ve zarar 
diye değil, gelir fazlası diye tasrihte bulunul
masını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Dağıtılmış bulunan cetvellerde 
İş vo İşçi Bulma Kurumunun karşısında bulu
nan parantez içindeki (x) aşağıya atıf yapmış 
ve gelir fazlası olarak düzeltilmiştir. Bu şekilde 
gelir fazlasını oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu şekilde muhterem arkadaşlarım, 1959 
dan 1963 yılına kadar iş ve işçi Bulma Kuru
munun yönetim ve idare kurulları da Yüce He
yetiniz tarafından ibra edilmiş bulunmaktadır. 

Saat 20,00 yi geçmiştir. Bugünkü program 
bitmiştir. Bu sebeplerle Birleşimi 4 Şubat 1967 
Cumartesi günü saat 14.00 te toplanılmak üzere 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,15 

....... 
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İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
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Teşebbüslerinin denetimi sonuçları hakkında
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IV 
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