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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun 
yasama dokunulmazlığı ile ilgili dosyanın, 780 
sayılı Af Kanunu muvacehesinde adlî merciler
ce tetkik edilmek üzere, iadesine dair Başba
kanlık tez/keresi okunarak dosyanın geriveril-
diği bildirildi. 

Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'ın, Ziraat 
Bankası kuruluş kanunu tasarısının, Devlet 
Malzeme Ofisi kuruluş kanunu tasarısını görü
şecek olan Geçici Komisyona havalesine dair 
önergesi kabul olundu. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu raporlarının; 

D. B. Deniz Nakliyat T .A. Ş., 
Türk Havayolları A. Ş., 
Uçak Servisi A. Ş. (Seri Uçak) 

Antailya Mezbaha ve Soğuk Depoculuk Li
mited Şirketi. 

Balıkesir Soğuk Depoculuk Limited Şirketi, 
Bursa Soğuk Depoculuk Limited Şirketi, 
Gelibolu Soğuk Depoculuk Limited Şirketi, 
Halk Bankası A. Ş., 

Emlâk Kredi Bankası A. O., 
Tutum Bankası T. A. Ş. (Tasfiye halinde), 
Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O., 
Ankara Halk Sandığı T. A. Ş., 
İstanbul Halk Sandığı T. A. Ş., 
lamir Halk Sandığı T. A. Ş., 
llbank -ve genel artezyen ve sondaj (Tasfi

ye halinde Ltd.), 
Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası, 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A. Ş., 
İller Bankası ve, 
Denizcilik Bankası T. A. O. 

ile ilgili kısmı üzerinde görüşmeler tamamlana
rak Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Verilen bir önergenin kabulü üzerine 6 Şu
bat 1967 Pazartesi günü saat 14,00 te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 17,40 da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
İsmail Arar 

Kâtip 
Kars 

Muzaffer Şamiloğlu 

Kâtip 
Manisa 

önol Sakar 

« » 

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

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Kâzın Kanjal (Sivas), Önol Sakar (Manisa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 47 nci Birleşi mini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — İsimler okumak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — İsimleri okunduğu sırada bura

da bıılunmıyan arkadaşlar lütfen teker teker 
işaret buyursunlar. 

Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz var, görüşmelere başlıyoruz. 

300 — 
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3. — GÖRÜŞ 

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

V) Güven Sigorta A. Ş. 
Güneş T. A. Sigorta Şirketi. 
Ankara Palas Otelcilik A. Ş. 
Abant ve Bolu Çevresi Turizm A. Ş. 
Turist Seyahat A. Ş. 
Istinye Turistik Evler Yapı ve Ticaret Ltd. Ş. 
İstanbul Petrol Rafinerisi A. Ş. 
Petrol ve Müştakları Ticaret Lt. Ş. (Bel - Pet) 
Türkiye Petrolleri A. O. 
Güneş Matbaacılık T. A. Ş. 
Amaç Ticaret T. A. Ş. 
Türkiye İnşaat ve Malzeme Limited Şirketi 
Ankara İmar Limited Şirketi 
İstanbul İmar Limited Şirketi 
Su, İnşaat, Makina, Elekrik Limited (S1MEL) 

Şirketi 
Usu Limited Ortaklığı (Tasfiye halinde) 
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
İşçi Sigortaları Kurumu 
Türkiye Şeşer Fabrikaları. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; dün bir

leşim yapılmadığı cihetle 5 . 2 . 1967 Pazar gü
nü görüşülmesi icabeden gündem maddelerinin 
bugün görüşülmesi icabetmektedir, 

Bu müesseselerin raporları üzerinde görüşme, 
468 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca ya
pılacaktır ve sonunda blânçolar ve katî hesapların 
Yüce Meclisin tasdikine sunulması bahis konusu 
bulunmamaktadır. Bu sebeple yalnız görüşülme
si icra edilecek ve Yüce Heyet bu hususta bilgi 
sahibi olacaktır. Daha önce kabul etmiş olduğu
muz bir esasa göre bu müesseselerin tümüne şa
mil bir görüşme cereyan edecektir. Konuşacak 
arkadaşlarımızın, isterlerse programın her hangi 
bir maddesi üzerinde, isterlerse bütününe sâri 
konuşma yapabilmeleri mümkün olabilecektir. 

Binaenaleyh, grup adına yapılacak konuşma
larda ister bu cihetiyle her hangi bir madde hu-

LEN İŞLER 

susunda, isterse tümüne şamil konuşma yapılsın, 
her ikisi de aynı mahiyette telâkki edilecektir. Ar
kadaşlarımızın gruplar adına yapacağı konuşma
larda bütününe şamil konuşma yapmalarım rica 
edeceğim. O zaman, zaman tahdidi bahis konusu 
olmıyacaktır. 

Şimdi, Başkanlıktan söz almış bulunan arka
daşların isimlerini şırasiyle okuyacağım : 

Grupları adına: 
C. H. P. Grupu adına Sayın Necati Akagün, 

Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, üze
rinde söz istemiştir. 

Bunun haricinde C. H. P. den diğer konular 
hakkında grup adına konuşacak arkadaşımız var 
mı? 

Sayın Başar, Şeker Şirketi hakkında. 
Nazif Kuzucu; Güneş Matbaacılık Türk Ano

nim Şirketi hakkında, 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Abbas Çe

tin, Güven Sigorta A. Ş., Güneş Sigorta Şirketi, 
Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu hak
kında, 

Millet Partisi Grupu adma Hilmi İşgüzar, 
Yüksek öğretim ve Kredi ve Yurtlar Kurumu 
üzerinde, 

Millet Partisi Grupu adına Mustafa Aka
lın, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve Ip-
raş Anonim Ortaklığı hakkında 

Ali Karcı ve Adil Kurtel ise tümüne sari ko
nuşacaklardır. 

ADİL KURTEL (Kars) — Güven Sigorta 
T. A. Ş. hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Peki. 
Saym Karcı ? 

ALİ KARCI (Adana) — Türk Petrolleri 
Anonim Şirketi ve Ipraş hakkında konuşaca
ğım. 

BAŞKAN — Saym Toker? 
HAYRETTİN TURGUT TOKER (Anka

ra) — AP Grupu adma, şirketler hakkında. 
BAŞKAN — Sayın Balan, Grup adma mı 

.efendim? 

HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Evet. İs
tanbul İmar Limited Şirketi hakkında. 

BAŞKAN — Saym Demiray? 
AHMET DEMİRAY (Amasya) — Şahsım 

adma. 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
noktayı dikkat nazarlarınıza tekrar sunmayı 
kaçınılmaz bir görev bildim. 

Görüşmekte olduğumuz1 konu - tekrar arz 
ediyorum 468 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uya
rınca bu müesseselerin 1959 - 1963 yılları ara
sında yapmış olduğu faaliyetler, o yıllara sâri 
katî hesap cetvelleri, ona göre düzenlenmiş bi
lançoları ve bu yıllan içerisinde yapmış oldu
ğu faaliyetlerin mecmuuna sâri bir mahiyet 
arz etmektedir. Sonunda bir oylama bahis konu
su değildir. Bu sebeple arkadaşların bilhassa 
bu noktaya dikkat etmelerini ve 1959 - 1963 yıl
larına göre konuşmalarını ayarlamalarını önem 
le rica ederim. 

O. H. P. Grupu adına Sa'ym Necati Akagün, 
buyurun. 

C. II. P. GRUPU ADINA NECATİ AKAGÜN 
(Gümüşanc) — Sayın Başkan, kıymetli millet-
vekilleli; Yüksek Heyetiniz huzurunda C.H.P. 
Grupu adına maruzatta bulunacağım konu, mil
letimizin geleceğini emniyetle ellerine devrede
ceğimiz yüksek tahsil öğrencilerini1 ve1 dolayı-
siyle çocuklarını okutmak mecburiyeti ile karşı 
karşıya bulunan velileri yakından ilgilendiren 
bir hedefi kapsaınaktadıiT. 

İktisaden az gelişmiş bit* memleket olarak 
bünyemizde daha çok fakir vatandaş barındır
dığımız aşikârdır. Bu bakımdan mevzu bu yön
den de ehemmiyet kesbetmekte ve milletçe üs
tünde titizlikle eğilmemizi gerektirmektedir. 

Sayın milletvekilleri; Yüksek öğrenim 
Kredi! ve Yurtlar Kurumu adını taşıyan bu mü
essesenin mazide, hakle ve istikbaldeki durum 
üstünde kısaca malûmat arz etmeyi faydalı bu
luyoruz. Memleketimizde yüksek tahsil talebe 
yurtları 1949 yılına kadar çeşitli kaynakların 
('onlarından istifade edilmek suretiyle tesis ve 
idame- ettirilmiş ve fakat günden güne yüksek 
tahsile karşı artan tehaecümün bir ihtiyaç ha1-
lin'e getirdiği bu kuruluş 1949 yılında 5375 sa
yılı Kanunla Millî Eğitim Bakanlığına devredi
lerek bu re'jim 10 Ağustos 1961 yılına kadar 
devam edegelmiştir. 

1961 yılında tekrar bir hamle yapmak mec
buriyeti hâsıl 'olmuş ve Ağustos 1961 gün ve 
351 sayılı Kanunla Yüksek Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu hukukan vücut bulmuştur. Bil
fiil faaliyeti 1962 den itilbarcndir ve biz 1962 -
1963 yılları üzerinden konuşacağız.. 

Halen içinde bulunduğumuz sistem bu Ku
ruluş Kanununun getirdiği hukukî müessesedir. 
Kurum hususi hukuk hükümlerine ıgöre yöne
tilir. Tüzelkişiliği mevcut Millî Eğitim Bakan
lığı ve Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine 
tabidir. Mazisine ve haline kısaca temas etti
ğimiz bu müessese anakaynağmı Devlet bütçe
sinden almakta ve buna munzam olarak da 
Spor - Toto, atyarışları ikramiyelerinden çıka
rılan paylarla kredilerden kesilen % 3 oranın
daki masraf payı ve Maliye, Millî Eğitim ba
kanlıklarınca devredilen gayrimenkullerin cari 
masrafları çıktıktan sonra kalan özden terek-
kübeder, Kurumun 600 milyon lira kuruluş ser
mayesi olup, bunun 400 milyon lirası her yıl 
40 milyondan aşağı olmamak üzere Devlet büt
çesine konacak -ödeneklerle on yıl zarfında Ku
ruma ödenmesi ıgerekir. Spor - Toto ikramiyesi 
tutarından % 10, atyaruşları müşterek bahis 
ikramiye tutarından yüzde beş, verilen kredi
lerden kesilen % 3 masraf payı gayrimenkul 
kıymetler ve yurtlardan gelen sermaye unsur
larını teşkil etmektedir. Kuruluş Kanununa 
göre, sermayeden sağlanacak safi ,gelirin yüzde 
ellisi krediye, yüzde •ellisi de yurtların inşa, 
imar ve tesisine tahsis olunur. 

Organları : Genel Kurul, Yönetim Kurulu 
ve Genel Müdürlükten terekkübeder. Genel Ku
rulu; Maliye, içişleri, Bayındırlık, İmar ve İs
kân, Sağlık ve iSosyal Yardım Bakanlıklarının 
birer temsilcisi ile Talim ve Terbiye Dairesi Baş
kanı, Yüksek Öğretim Genel Müdürü, üniversi
te rektörleri, her üniversite senatosunca seçile
cek birer öğretim üyesi, üniversiteler dışında 
kalan akademilerin ve yüksek mekteplerin seç
tiği temsilciler, Beden Terbiyesi, Kızılay, Vakıf
lar genel müdürleri, Kurumun parasını yatır
dığı bankanın genel müdürü ve dört öğrenci 
temsilcisinden teşekkül eder. 

Yönetim Kurulu, Genel Kurulca iki yıl için 
seçilen yedi kişiden müteşekkildir. Genel Mü
dürlük bir genel müdürle iki yardımcısından 
ibarettir. 

Kurumun •amaçları : Yüksek Öğrenim Kredi 
ve Yurtlar Kurumunun iki mühim amacı var
dır. Bunlardan birisi, yüksek tahsil görecek 
nitelikte bulunup da fakir olan öğrencilere kre
di vermek; diğeri, yüksek tahsile devam eden 
gençleri aile sıcaklığını bünyesinde aratmıya-
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cak şekilde teşkilâtlanmış sosyal, kültürel ve 
sağlık şartlarını haiz yurtlar tesis ederek ba
rındırmaktır. 

Yüksek taihsile devam eden fakat fakir olan 
gençlerin tahsile devam ettiği müesseselerden 
durumu ineeliyerek ve öğrencinin ailevî va
ziyetini de tetkik ederek talimata ıgöre kredi al
maya yeterliliği sabit olanlara kontenjan gere
ğince taahhütname almak suretiyle kredi ve
rilir. Krediler objektif esaslara göre verildi
ğinden Iher hangi bir tesir veya iltimasın mev-
zuubaihsolamıyacağı aşikârdır. Krediler, kre
di tahsisine esas olan belgeler, Ziraat Banka
sına verilmek suretiyle, Bankaca ödenir. Fa
sılasız olarak krediden istifade etmek, ancak 
normal tahsil süresi zarfında öğrenimi ıbitir-
mekle mümkündür. Normal 'bir öğrenim süresi 
içinde bir yıl veya bir sömestr kaybeden öğren
cinin kredisi muvakkaten kesilir, sınıf ve sö
mestr geçtiği takdirde kesilen krediler öden
mekle beraber öğrencinin kredisi devam eder. 
Normal tahsil süresi içinde iki sene sınıfta ka
lan veya kendi rızasiyle yahutta. başka suretle 

. öğrenim müessesesiyle ilgisi kesilen öğrenci
nin kredisi tamamen kesilir. Yalan beyanla 
krediye girenlerin kredisi derhal kesilir ve ta-
kitaba tevessül olunur. 

Normal süre içinde tabsili bitiren kredi borç
lularından bu borçlar öğrenimini bitirdiği yıl
dan iki yıl sonra başlamak üzere ve krediden 
istifade ettiği müddetin iki misli zaman zarfın
da müsavi taksitlerle tahsil olunur, ödemeler 
faizsizdir. O talebe kendi isteğiyle veya her 
hanıgi bir sebeple okuldan çıkarıldığı takdirde 
okulla ilişiğinin kesildiği tarihten bir yıl sonraki 
tarihi takibeden aydan başlamak üzere, kredi 
aldığı müddet kadar zamanda borcunu aylık 
müsavi taksitler halinde kuruma öder. Normal 
öğretim süresi zarfında bir defadan fazla sınıf
ta kalan öğrenciler de aynı şartlara tabidir. 
Borçlarını bir yıl içinde tamamen ödiyenlere 
% 15, iki yıl içinde ödiyenlere % 10, üçüncü ve 
mütaakıp yıllar içinde geri kalan taksitlerini ta-; 
mamen ödiyenlere % 5 indirme yapılır. 

Yüksek Denetleme Kurulunca ve Karma Ko
misyonca yapılan inceleme raporları tarafımız
dan tetkik edilmiş ve aşağıdaki sonuca ulaşılmış-; 
t ır ; şöyle ki; 

1962 de Hazine yardımı olarak Kuruma 20 
milyon lira, 1963 te 24 milyon lira verilmiştir. 

1962 de yatak ücreti olarak 2 145 000 lira. 1963 
te 2 558 000 lira temin edilmiştir. 

Diğer çeşitli gelirler; 1962 de 11 826 000 -
1963 te 9 950 000 liradır. Toplam gelir 1962 de 
33 970 000, 1963 te 36 505 000 liradır. 

Safi yurt gelirleri; 1962 de 33 970 000, 1963 
te 36 503 000 liradır. 

İşletme gideri olarak; 1962 de 9 520 000, 1963 
te 10 482 000 liradır. 

Kredi fonu : 1962 de 12 225 000, 1963 te 
13 110 000 liradır. 

Yurtlar fonu : 1962 de 12 250 000, 1963 te 
13 010 000 liradır. 

Kredi alan öğrenciler : 1962 de 3 920 iken 
1963 te 1 540 dır. 

öğrenciye yapılan ödeme : 1962 de 3 940 000, 
1963 te 10 150 000 liradır. 

Yurt yapı işlerine 1963 te 1 270 000 lira sarf 
edilmiştir. 

Yatak kapasitesi; 1962 de 5 362, 1963 te 
6 847 dir. 

Mevcut rakamların tetkikinden de anlaşılaca
ğı üzere her yıl artan krediler bugün 40 milyon 
lira civarına ulaşmış bulunmaktadır. Kurumun 
elinde mevcut yurtlarda barındırdığı öğrenci. 
adedi, Türkiye'de mevcut yüksek tahsil öğrenci
lerinin % 13,6 sı oranındadır. Kurum son deıe-
ce rasyonel bir çalışma içindedir. 1967 yılında 
111 000 öğrenciyi barındıracak kapasiteye sahip 
yurtlara malik olacaktır. Halen barındırdığı öğ
renci yekûnu 8 958 civarındadır. 

Temennilerimiz; kuruluş kanununa göre her 
yıl ödenmesi gereken 40 milyon liranın bütçele
re tam ve muntazam olarak konması ve geçmiş 
yıllarda Devlet Bütçesine konan noksan miktar
ların mütaakıp yıllar bütçesinden ikmali sure
tiyle «351 sayılı Kanun hükmünün yerine getiril
mesi, 

Aylık kredi bugünkü hayat pahalılığı kara
sında bir öğrenciye kifayetli olmadığından 250 
liralık miktarın artırılması, verilen kredilerden 
kesilen % 3 oranındaki masraf payının kesilme
mesi, 

Kurum gelirlerinin bütün vergi ve resimler
den muaf tutularak öğrenciye talhsis edilecek 
kredi adedinin bu suretle bir miktar daha artı
rılması, 

'BAŞKAN — Sayın Akagün, bir dakik arazı 
rica edeceğim. Usulî müzakereyi her şeyden ev
vel tesbit etmekte fayda mevcut. Şimdi, bu prog-

— 303 — 
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rama göre Karma Komisyon raporundaki te
menniler kısmı üzerinde müstakil]en bir görüş
me günü hazırlanmıştır, açılmıştır. Bu konuda 
şimdiye kadar yapmış olduğum hareket dâhilin
de her ünite hakkında ayrı temenniyatı bu kür
süde dile getirirsek, bu, nevama bir genel gö
rüşme mahiyeti arz eder. Halbuki yapılan ko
nuşma asla bir genel görüşme mahiyetinde de
ğildir. Konumuz, her zaman için iddia ettiğim 
gibi, bu müesseselerin 1959 ilâ 1963 yılları faa
liyetlerine ait bir konuşma olmalıdır. Temenni-
yat kısmı, iki gün sonraki müzakerelerde Ka^-
ma Komisyon raporundaki temenniler üzerine 
inşa olunmak üzere yapılacaktır. Çok rica ede
rim, bu kısmı uzatmayınız. 

C. H. P. GRUPU ADINA NECATİ AKA-
GÜN (Devamla) — Sayın Başkanım, zaten te
menniden maksadımız bu yoldaki görüşümüzü 
açıklama manasınadır. Açıkça bir temenni ma
hiyetinde değildir de görüşümüzün bu istika
mette olduğu merkezindedir. Nerelerde noksan 
görüyoruz, hangi istikamete gitmesi lâzımgel-
diğini izah etmek bakımından söylüyoruz. 

BAŞKAN — istikbale muzaf olmasın... Peki 
efendim, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA NECATI AKAGÜN 
(Devamla) — Yurt yapım işlerinin Bayındırlık 
Bakanlığından bu kurum tarafından tedviri ve 
şu suretle işi yüklü olan Bayındırlık Bakanlığı
nın yurt yapımındaki batî hareketlerine son 
verâlerek yurtların daha kısa zamanda inşa ve 
tevsiinin temini. 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri hususi hukuk 
hükümlerine göre yönetildiğinden yılda bir 
defa Genel Kurul toplantısı esas olduğuna gö
re, 351 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin bu 
ışık altında tâdili, Genel Kurulun yılda bir de
fa toplanmasiyle iktifa olunması. 

351 sayılı Kanunun 20 nci maddesi kuruma 
yurtların tesis ve işletme yetkisini tanımıştır. 
Aynı kanunun 22 nci maddesi yurtların hizme
te hazır hale getirildikten sonra üniversitelere 
devrini âmirdir. Üniversiteler daha çok öğre
tim ve araştırma ile meşgul olacağından 22 nci 
maddenin tadili ile yurt işletme işinin de kuru
ma bırakılması. 

Yüksek Denetleme Kurulunun ve Komisyo
nun fikirlerine aynen iştirak ediyoruz. Kuru
mun son derece müspet gayretler gösterdiği ka

naati içindeyiz. Bu bakımdan kurum mensupla
rına daha çok başarılar temenni ederken Gru-
pum adına teşekkürü vazife telâkki ediyorum. 
Hepinizi en derin saygılarımla C. H. P. Grupu 
adına saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adale ta Partisi Grupu adına 
Sayın Abbas Çetin, buyurun. 

Güven Sigorta, Güneş Sigorta, Yüksek Öğre
nim Kredi ve Yurtlar Kurumu Umum Müdür
lüğü üzerinde. 

ABBAS ÇETİN (Kars) — Muhterem Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; Güven Sigorta; 
sermayesi 1 000 000 lira olan bir sigorta şirke
tidir. 178 aded personelle çalışmaktadır, serma
yesine Sümerbank, Emlâk Kredi Bankası ve il
ler Bankası iştirak etmiştir. Sermayesinin ta
mamı ödenmiştir. Merkezi İstanbul'dadır. 23 sa
yılı Kanunla Yüksek Denetlemeye alınmıştır, o 
kanun da 440 sayılı Kanunla ortadan kalkmış
tır. Bu teşekkül 1960 yılında 29,9 milyon lira
lık üretim, 9,6 milyon ödeme yapmıştır, tazmi-
ıiat ödemiştir, 16,1 milyon teknik ihtiyat ayır
mıştır ve 1 861 000 lira da kâr etmiştir. Bu şir-
Ketını eski Ankara Acentasından 6 000 000 lira 
civarında alacağı vardır, bu alacak karşılıksız
dır. Bütün takiplere rağmen tahsilatı yapılama
maktadır. 

Bunun üzerinde yetkililerin durması gerek
mektedir. 1961 yılında 30 milyon lira üretim 
yapmıştır. 15,1 milyon tazminat ödemiştir. 13,2 
milyon teknik ihtiyat ayırmıştır ve bu sene de 
safi kazancı 1 milyon 790 bin küsurdur ve mü-
taakıp senelerde de, 1962 - 1963 te de üretim, 
ödenen tazminat, teknik ihtiyat ve safi kârlar 
bu seviyededir. Çok kazanan ve muvaffak çalı
şan bir şirkettir. Yalnız 6 milyon civarındaki 
teminatsız, karşılıksız alacak ailınamıamaktadır. 
Bundan başka yürüyüşlerinde grupumuzca ten
kide şayan bir taraf yoktur. Burada çalışan
ları tebrik eder, muvaffakiyetler dileriz. 

Güneş Sigorta Anonim Ortaklığı 23 sayılı 
Kanunla Yüksek Murakabe Heyetine tabi ol
muş ve, yine ifade edeceğiz, bu 23 sayılı Kanun 
440 sayılı Kanunla ortadan kalkmıştır. 

Şirketin sermayesi 2,5 milyon liradır, bunun 
yarısı ödenmiştir. Sermayesinin yüzde 50,8 i 
Vakıflar Bankasına, yüzde 39,8 i Toprak Mah
sulleri Ofisine ve yüzde 9 u da istanbul Ban
kasına aittir. Bu şirket yangın, nakliyat, kaza 
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ve hayat branşlarında sigortacılık faaliyeti yap
maktadır. Bu şirket 1960 yılında 9,8 milyon 
sigorta üretimi yapmıştır, 2,6 milyon tazminat 
ödemiştir, 1,5 milyon teknik ihtiyat ayırmıştır, 
kârı 733 959,90 liradır. 1961 de kârı 1 462 000 
•küsur lira olmuştur. 19*62 de gene 1 462 000 kü
sur lira olmuştur. 1%3 te gene 1 642 000 lira 
olmuştur. Memur miktarı ortalama 80 kişidir. 
Görülüyor ki, bu şirketin kârı ödenmiş serma
yesinin üstündedir, her seneki kârı ödenmiş 
sermayesinin üstündedir. Muvaffak çalışan bir 
şirkettir, grupumuzca tenkide şayan bir tarafı 
yoktur. Müntesiplerine, orada çalışanlara mu
vaffakiyetler dileriz. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüksek Öğrenim Kre
di ve Yurtlar Kurumu 16.8.1961 tarih ve 351 
saynlı Kanunla kurulmuştur. 1962 yılında faali
yete başlamıştır. Bu teşekkül yenidir ve sosyal 
'bir 'ihtiyaca çok yerinde cevap vermek üzere 
kurulmuş bir teşekküldür. Bu teşekkülden ev
vel, liseyi bitirip de yüksek öğrenime gelen 
gençlerin büyük şehirlerde, üniversitelerin ol
duğu yerlerde nasıl perişan bir hayat sürdükle
rini hepimiz ayrı ayrı bilmekteyiz. Bu müessese 
yüksek öğrenim gençliğini bu perişanlıktan 
kurtarmalk, daha kolay tahsillerine imkân ver
mek ve daha yakışır bir hayat sürmelerini te
min etmek için kurulmuştur. Grupumuzca da 
faaliyetleri takdirle karşılanan çok hayırlı, çok 
faydalı bir teşekküldür. 

Bu teşekkül, benden evvel konuşan arkada
şımın da ifade buyurduğu gibi, özel hukuk hü
kümlerine göre yönetilir. Malî yönden Maliye 
Bakanlığının ve eğitim yönlerinden yurtlarda-
ki yaşayış yönlerinden Millî Eğitim Bakanlığı
nın ve diğer teşekküller gibi Yüksek Murakabe 
Heyetinin murakabesine tabidir. 1962 yılında, 
ilk faaliyet yılı olan 1962 yılında 7 351 yüksek 
tahsil öğrencisi kredi için müracaat etmiş, bun
lardan 1 700 kişiye kredi verilmiştir. Kredi ye
kûnu 3 937 648 liradır. 1963 yılında 5 994 öğ
renci müracaat etmiştir, 2 220 öğrenciye kredi 
tahsis olunmuştur, tahsis edilen kredi yekûnu 
10 150 315 liradır. Mütaakıp yıllarda kredi tah
sisinde ve yurtlar adedinde büyük inkişaflar 
vardır. Ancak müzakeremiz 1963 yılında dura
cağına göre öbürlerini ifade etmiyorum. 

Benden evvel 'konuşan arkadaşımız, esasın
da 'kanun ıhüikümlerinden «ibaret 'olan ıbir kısım 
gerçekleri idile getirmiş olması sebebiyle ben 

onları iteıkrar 'etmemeye çalışacağımı. 
AJZÎIZ arkadaşlarım, ıbenim kafamda istif-

hamlandığı gibi belki bir çok kimselerin de 
kafalarında 'isıtifihaımlanır; Ibu kurum krediyi 
nasıl tahsis eder? Kanun İcaplarına ıgöre kre
di faıkirDk ve yeterlik esasına göre talhsis edi
lir. Bunun bir norm dilekçesi -vardır. Kredi 
talebeden yü'ksak öğrenim öğrencisi (bu raorm 
dilekçeyi dolidurur, kredi ister. Bu dilekçe üze
rine 'gaycit .objektif ve teknik usulerle kredi ta
lebeden öğrencimin 'evvelâ kifayeti, ehliyeti, ça
lışkanlığı ıtesbit .olunur, ondan sonra da kredi
ye muıhıtacıolııp lolmadığı tahkik ve teslbit olu
nur. Bu şekildeki tesbitlten sonra eldelki para 
miktarına ıgöre sıradan kendilerine ıkredi tah
sis edilir. Ben Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu adına geçen sene ibu tevekkülü 
denetledim, orada Ibiazat da şahidi 'Oİdum; bü
tün tahsisler tamamiyle objektif ölçüler içinde
dir, ıbunun dışında hiçbir davranış yoktur ve 
lir davranış da duymuş değiliz. Bundan dolayı 
bu teşekkülü ve umum müdürünü teörjke şayan 
bulurum. 

Tahsis edilen krediler, - kredi, adı üstümde -
sonradan nasıl tahsil edilecektir? Kanun bunu 
da tâyin etmiştir. Yüksök öğrenim öğrencisi 
tahsilini bitirdikten, yani 'kredisi kesildikten 
İki sene sonra para ödemeye haşlıyacaıktır ve 
aldığı parayı, kaç sene almışsa onun iki misli 
/aman içerûsinde ödiyecektir. Yani ödemede de 
hem mektebini 'bitirdikten sonra iki sene gibi 
bir imkân tanınmıştır, ıbir marj tanınmıştır, 
hem de ederken aldığı miktarda değil, onun 
yarısı miktarında ödiyecektir. Bu suretle öde
mede de sıkıntıya düşmemesi derpiş -olunmuş
tur, 'beğendiğimiz bir sistemdir. 

Sevgili aı'kadaşlarım, yine 351 sayılı Kanu
na göre, Yüksek öğrenim ıkredi ve Yurtlar Ku
rumu, yurtlar İnşa edecek teçhiz edecektir, on
dan sonra ıonu işletmek üzere üniversiteye dev
redecektir. 

Şu noktada 1963 yılını azıcık aşmak zorun
dayım. Bugüne .kadar açılmış, teçhiz edilmiş 
ve üniversiteye devredilmek istenmiş bir tek 
yurdu üniversıite almamıştır, yine Yüksek öğ
renim Kredi ve Yurtlar Kurumu işletmektedir. 
Bu itibarla esasen üniversitenin yurt işletmesi 
de eidden bir meseledir. Profesörler alâkadar 
olmazlar, memurlar alâkadar olur, falan.. Hal-
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Ibuki bu kurum tahsisan bu işle 'meşguldür. Bu
radaki ıkaldno ibu 'işte .mütehassıs olan kimseler
den ibarettir. Bu itibarla ikanu.ii üzerinde bir 
değişi'klük yapılarak fiilen bu kuruım tarafın
dan 'işletilmekte olan yurtların hu'kmkan da 
•bu ikuruımun işletim .esime verdlmeısl Karurildir. 
Yurt 'mevzuunda kurumun llıaklı (bir derdi var
dır, yurtta kalan öğrencilerden alınan yurt üc
reti ikenidilc.ri.ne ih'anoanan paranın çolk 'altında
dır. Yurit ücretini sosyal sebeplerle yükselte
miyor. Yurit dşldtme'Sİmdem ciddî ımiiktanda za
rar edilmektedir. (Kanaatimiz odur ki, 440 sa
yılı Kanunun gereğince dm yurt işletilmesinden 
husule eğelen zararını, yurt ücreti iar tınlamadı gı
na göre, Hükümet tarafından KÜbvamsiyono 
edilmesi lâzımdır. 'Üniversitelerimiizin 'bulundu
ğu şehirlerde Hazineye ve belediyelere alt, 
kanunda belintilmiş şart ve vasıfları haiz ar
saların yurit yapılmak üzere bu (kuruma devre
dilmesi .lâzımdır. Bu devir işi bir türlü yürü-
ımıüyor, bugüine Ikadar bir türlü yürümemiştir, 
ilgililerin 'kanunun bu hükmünün ide yürütül
mesine ,gayret sarf etmelerini lüzumlu görmek
teyiz. 

Son olarak sevgili arkadaşlarım (tdkrar ede
ceğim, bu .kuruım sosyal bir ihtiyaç liyakat ve 
gayretle cevap vermekte olan, musibet yolda ça
lışan bir .kurumdur. Kanunen 'kendisine öden
mesi 'gereken sermayenin 'ödemmesi Manındır, 
arsaların verilmesi lâzımıdır ve yurt 'işletilme
sinden ımütevclli't sararlarının giderilmesi ge
rekmektedir. Kurum mensuplarını, 'musibet ça
lışım alarmdan dolayı 'grupunı adına Itelbriık eder, 
başarılar dilenini. (Alkışlar). 

Hürmetlerimle.. 

BAŞKAN — Millet Fantisi Grupıı adına 
Sayın Hilmi İşgüzar. Yükselle Öğrenim Kredi 
ve Yurtlar Kurumu ve Türıkiye Ş^kcr fabrika
ları 'konuları üzerimde. 

Buyurumuz. 
M. P. GdttJPU ADINA HİLMİ İŞCİÜZAR 

(Sinop) — Sayım Başikan, muhteremi m.illeıtve-
ikilleri, :M. P. Grupıı 'adına ben de Yüksek Öğ
renimi Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Türkiye 
Şdker fabrikaları A. Ş. haikkındaiki [görüşlerimi 
arza çalışacağım. 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
1961 tarihinde '351 sayılı Kanunla kıurulmuş, 
196(2 yılında fiilen çalışmaya başlamıştır. 

Bu (kurum hakkında 1962 ve .1963 yıllarımda 
gösterilen çalışma ve bilançolar üzerinde tan-
ızim edilmiş alt (komisyon raporu haıklondaki 
görüşlerimizi burada izah odeceğiz. 

Anayasanın 127 nci 'maddesine 'göre çıklarıl-
mış olan 468 sayılı '.Kanun ahkâmına göre de
netilmek vazifesi ile yükümlü olan (bu müesse-
sese ımemluketimizdc ıgelişen sosyal ve kültürel 
alanda T ürik Genelliğinin gerçek dhtiy açlar mı 
karşılıyâbileecik tesisleri sağlamak, (bunları dş-
letmefk ive yüksek öğrenim yapaealk (gençlerimi
ze maddi iımkâular «ağlamak, ikilediler vermek 
gibi en önemli hdızaııdtler ifa edecek bir mües
sesedir. Bu balkımı dan önemi büyüktür. 

Kurum (kuruluşlumdan itibaren, bilançosunu 
incelediğimiz 1962 ve 1963 yıllarımda olumlu 
sayılacak çalışılmalar ıgörftermiştir. 1962 'de 2219 
öğrenciye, 1963 yılında 4967 öğrenciye (kredi 
vermiştir. Ödemiş oldukları kredi, 1962 yılımda 
4 ımıilyon olduğu hakle 1963 yıılmda ödenen 10 
milyon krediyle bu ıkıırmm öğrencilere hizmet 
ifa eltmiştir. Yülksclk .öğrenim yapacak 'olanla
ra en büyük destek ve dayanak olan bu müessese 
gereği kadar önemle ele alınmış da değildir. Mem-
loketimi'zddki öğrencilerin («kumalarını temin 
etmek, ve Anaidolunun ıssız ve imkânsız köyle
rinden .gelen yüksek tahsile .azimli olan öğren
cilerimizle yatacak yer temin odllmeBİııd sağhya-
cak olan bu müessese genişletilmeli, maddi im
kânlara 'da kavıışturulmialıdı r. 

1962 yılımda kurumun işlettiği yurt sayısı 
20 iken, 1963 yılında iki ilâve ile 22 yi bul
muştur. Bunlandan 7 isi İkiz, 15 1 e t »kalk yurdun
dan ibardt bu yurtlarda 7 249 öğrenci barımdı-
rılmıştır. Butla ımu'kaıbil müracaaJt'ta bulunan ve 
sayıları 5 711 ri bulan öğrenciler yurda, imı/kân-
sızlik yüzünden girememişler ve açıkta kalmış
larıdır. Bu bakımdan yurtların miktarı öğrenci 
sayışıma göre az ve 'ihtiyacı karşılaım aktan uzak
tır. İstanbul, Aınikara ve İzimir gibi büyük şe
hirlerimizde açılması düşünülen ve bu hususta 
karara varılmıış olan ylırtlarm biran önce rcali-
ze edilmesi en Ibüyük 'arzumuz'dur. Ayrıca Eski
şehir, Trabzon ve Erzurum. ıgibi yeni yeni Üni
versite vşehirictıi olmaya başlamış lolan bölge
lerde de ışimdid on yurit yaptırmalı ve kredi ver
ime teş.obbüsl erine girişilin elidir. 

Her sene öğrencilere kredi veren bu kuru
mun (sermayesi 600 milyon lira olup bunum 'kay
maklarını her sene Devlet Bütçesine ikonan ha-
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sılat, at 'yarışları, tmüşterek bahis hâsılatından 
% 5, futbol 'müşterek bahis hâsılatından yüzde 
% 10 ve kurumun öğrencilere veridiği krediler-
>den masraf karşılığı kesilen yüzde üçler 'teşkil 
etmektedir. Şunu hemen burada ifade .edelim 
ki, yardıma ımulhtaç öğrencilere verilen kredi
lerden yüzde IÜÇ nıiısbotinde masraf karşılığın
da para kesilmesinin doğru olmadığı kanaatin
deyiz. BTI ıher nekadar büyük bir yekûn tutmaz 
ise, hiç değilse öğrencilerle 'yapılan mukaveleye 
hayata 'altılidıik'tan sonra kesilmek ıkaydiyle ile
ride 'alınması yerinde lolur. 

Bu kurumun kurulmasını sağlıyan 351 sa
yılı Kanunun bâzı ısakat 'madelerinin 'de dikka
te .alınarak değiştirilmesinde fayda vardır. Yurt
ların inşasını ikmal etmek kuruma 'aidolacak 
ve bunların 'işletilmesini 'de Üniversiteye bıra
kacak şekilde hükümleri olan bu kanunun sa
kat tarafı ortakladır. Bütün yurtların işletil
mesi, idaresi ve hattâ onarım işleri bizatihi 
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 
aidolacak şekilde kanunun maddesinde ıdeğişik-
lik yapılmalıdır. 

Bu hususta .en önemli bir 'konu da yurtlara 
alman öğrencilerden 35 lira gibi aylık yurt-be
deli 'alındığı ve hu yüzden zarar edildiği rapo
run ıbiühassa işaret eıttiği 'husustur. 

Bizıim görüşümüz şudur ki, bu 'müesseseye, 
Devletin .çeşitli (derneklere, özellikle yüikselk 
öğrenim teşekküllerine 'bütçeden her sene ayrı
lan yarldım fonlarını gençlik arasında ıtesanüt, 
birlik ve beraberlik yaratması bakımından 
olduğu kadar, kendileri çoğunlukla fakir hal(> 
çocuklarının istifadesi bakımından bu paralar 
bu kuruma verilmeli ve 'teşekküllere verilen pa
ralar oldukça büyük mikyasta kısıtkumalıdır. 
Aynı zamanda bunların yıllık hâsılatını teşkil 
eden 'at yarışlarından kesilen yüzde beşler, yüz
de 10 a ve 15 e, Spor - Totodan kesilen yüz
de. 10 Larm da yüzde 15 e çıkarılması suretiyle 
bu kurumlarm, bilhassa yurtlar kurumlarının 
zararı önlenmiş, «sosyal imkânlar .göz önüne alın
mak isuretiylte yurtlarda barınan fakir çocuk
lardan alman 35 liranın yükseltilmesi «de önlen
miş ıOİur. 

Bizim .görüşümüz bu kadardır. Yurtlar Mü
dürlüğünün olumlu çalışmalarından .dolayı ken
dilerine önümüzdeki yıllar için grupumuz adına 
başarılar temenni ederiz. 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi
nin 19*59 - 1963 yıllan arasındaki gaüıışmıaları ve ' 
bilançoları hakkımdaki görtişlerimize geçiyorum: 

Şeker Fabrikalara Anonim Şirketi meıırıleketiı-
mıizdıe büyük bir ihtiyacı kaırşollaımıak, bir taraftan 
Türk köylüsünün .nuahısulünü kıymetlendirmek. 
diğer taraftan döViız tasarrufunnı sağlanmak ama-
ciyle şeker ve ispirto üretmek malkisadiyle 1934 
tarihinde kuırallmuştur. Anonim Şirketin sertmıa-
yesıi eşıit olmak suretiyle Sümerbanlk, Ziraıat Ban
kası ve İş Bankaisı tarafından finanse edilmiş
tir. 

12 şjeker ve iki lispirtıo f'abrlikaisı ile tohum üre
timi maksadiyle üretilmiş üç çiftliğe sahip bulu
nan bu lanonim şirket hemen hemen yıapımış ol
dukları yıllık faaliyetlerini kârla kapıamasuıı bil
miş ve örnek teşekkül haline .galım'iştir. 

Türkiye Şeker Fabrikaları Amıonim Şirfeeti-
nliırı yıllar itibariyle bilançosuna bakıldığı .zaman: 

1959 yılımda 13 milyon 773 970,ı51 lira, 
1960 yılmda 19 milyon 805 880,50 lira, 
1961 yılımda 19 milyon 546 907,56 lira, 
1962 yılında 15 m%on 960 977,29 lira, 
1063 yıkında 15 milyon 958 527,12 lira kâr 

temin etmek suretiyle bilançosunu kapamıştır, 
'Türkiye'mizde arazinin verimini artırmak, ş&-

ker istihsalini çoğaltmak .suretiyle ühraoat imkân
larına kavuşmak ve dolıa;yısiyle işsizliği de gidter-
melk maksaidiyle şeker fabrikaları daha rantabl 
bir şekilde çalışmak mecburiyetindedir. 

Türkiye'de her yıl artan nüfus miktarı dünya 
içerisinde oldukça büyük bir nişbette devam eder
ken, ileride istihlâk kapasitesinin genişliyeceğini 
nazarı dikkate almak suretiyle mevcut fabrikaların 
tam randımanlı bir şekilde çalıştırılmasını temin 
etmek de lâzumdur. Sulama ve gübreleme imkânla
rını dikkate almiak ve zirai sahada yapıilaeak ve 
reforma da uygun olmak suretiyle bugün tahdi-
dedilmiş olan pancar ekim saunasının genişletip 
mesi ve tahdidin kaldırılmasında da memleket 
için fayda görmekteyiz. 

Fabrikalar milktıaır itibariyle çoğaltılmadan 
ziyiade büyük kapasiteli ve İstihsal imkânılarının 
bulunduğu yerlerde merkezileşitirilllmıesinide de ay
rıca büyük fayda mülâhaza etmekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, temenni kısmını, 
lütfen bu kadar uzatmayınız. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Devamla) —. Peki Sayın Başksanım. 

— 307 — 



M. Meclisi B : 47 6 . 2 . 1967 O : 1 

1959 yılında Türkiye'nin pancar üretimi 3,5 
milyon ton, şeker istihsali 499 bin ton, iç istihlâk 
283 bin ton, ihracedilen 11 bin ton, şeker stoku 
ise 385 bin tondur. 1959, 1960 yıllarına baktığı
mız zaman görüyoruz ki, yapılan- istihsal ve istih
lâkten sonra oldukça büyük stoklar elimizde bu
lunmaktadır. Bunların ihracı imkânlarını ara-
nuaık memleketimiz için elbette büyük faydalar 
Bağlıyacaktır. 

1962 yılında 252 bin ton şeker istihsal edil
miş, maliyeti 181,1 kuruş olmuştur. İspirto istih
sali 17,7 milyon litreyi bulmuştur. Keza 1963 yı
lında da 282 bin ton şeker istihsali yapılmış, 17,1 
milyon litre de .ispirto elde edilmiştir. 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketin
de çalışan personel, miktar itibariyle işletme dü
zeni içinde fazla bir yekûn tutmaktadır. Bunla
rın müktesep hakları esas alınmak suretiyle tec
rübe ve kabiliyetlerine göre kurulacak olan yeni 
fabrikalarda istifade odilmosi hem daha rantabl 
ve hem de personelin mağdur edilmemesi sağlan
mış olur. Tüvıkiye Söker Fabrikaları Anonim Şir
keti ve ona bağlı müesseseleri, masraflarını kıs
mak suretiyle daha kârlı çalışmalarını temenni 
etmek suretiyle kendilerine başarılar dilerim. 

Sayın Başkanım iki cümle ile bir noktaya te
masıma müsaade edeceğinizi ümidetmekteyim. 

Abant ve Bolu Çevresi Turizm A. Ş. nin bu
gün bilançolarını tetkik ettiğimiz zaman, kârlı
lıktan uzaklaşmış, gayea'ni tahakkuk ettiremez bir 
haile gelmiş olduğunu görürüz. Esasında Büyük 
Millet Meclisinin komisyonlarına gelmiş bulunan 
Millî parklar kanunu meriyete girdiği zaman, bu
nun sağlıyaoağı bütün faydalan ve vazifeleri üze
rine aılaoağı icıiaı, bizim görüşümüz Abant ve Bo
lu Çevresi Turizm A. Ş. nin tamamen tasfiye 
edilmesi hususudur. 

Hepinize hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Millet Partisi Orupu adına Sa

yın Mustafa Akalın. Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı 1959 - 1963 yılları arasındaki faaliyet
leri üzerinde. 

Buyurunuz. 
M. P. GRUPU ADINA MUSTAFA AKA

LIN (Afyon Karahisar) — Muhterem Başkan, 
sayın milletvekilleri, Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığının bilanço ve hesabatmm tetkiki nctice-
.sinde verilen raporun denetimi münasebetiyle 
söze başlarken, hiçbir Kamu İktisadi Teşebbüsüne 

lütfetmediğiniz teşekkürlerimizi sunmak istiyo
rum. Bu şükran ifadesi Türkiye Petrolleri A. O. 
'iğinin fazla kâr etmiş olmasından, fazla verim
lilik sağlamış olmasından değildir, bu, dün
ya kuruldu kurulalı vatanımın bağrında yatan 
ve çok uzun seneler yok sanılan petrol serveti
mizi kendi emeğimiz, kendi imkânlarımızla çı
karabilmek, işi ivebilmek zevkini bize tattırdığı 
içindir. Bu itibarla Türkiye Petrolleri A. O. lı
ğını diğer Kamu İktisadi Teşebbüslerine na
zaran biraz daha gönlüme yakın duyuyor ve 
ona daha çok sempati besliyorum. Bir zamanlar 
hatırlarsınız; Sayın İnönü'nün iktidarı zama
nında, Türkiye'de petrol olmadığını gazeteler bil
dirmişti ve o zaman hepimiz sonsuz bir üzüntüye 
kapılmıştık. Günün birinde Anadolu'nun bağrın
dan bu millî servet fışkırmca hepimiz en büyük 
mutluluğu o gün duymuştuk. îşte bu diğer tabiî 
servetlerimiz gibi ve onlardan pek çok daha bu
günkü asırda mühim yer işgal eden petrol mev
zuunu halletmiş veya halletme yoluna girmiş bu
lunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına bu 
itibarla yakınlık duyuyoruz ve daha çok faaliyet 
göstermesini, daha çok petrol istihsal etmesini ve 
yabancılara bizi muhtaç etmemesini can ve gönül
den temenni ediyoruz. 

Sayın arkadaşlar; kısaca bu teşekkülün 
1959 - 1963 yılları arasındaki faaliyetlerine temas 
etmekle yetineceğim. Zamanınızı almamak için 
rapordaki bütün hesaba ti yegân, yegân saymaktan 
imtina edeceğim. 

7 . 3 . 1959 tarihinde yürürlüğe giren 6327 sa
yılı Kanunla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
kurulup, Maden Tetkik Arama Enstitüsünden 
petrol mevzuunu devir almış ve 10 . 12 . 1954 ta
rihinde resmen teşekkül etm'ştir. Sermayesinin 
yüzde 68,83 ü Devlete ve yüzde 23,34 ü de özel 
sektöre aidolmak üzere 153 milyon lira sermayeyle 
kurulmuş olan bu teşekkül, yaptığım hesaplara 
göre yüzde yüz sermaye nfeb etini tutmuyor. 
Bunun 11 750 000 lirasına tekabül eden %7,83 
hissesinin 'kime aidolduğu raporda zikredilme
miş, bunu öğrenmek imkânını maalesef bulama
dık. 

Bu ortaklık 1960 yılında Raman, Garzan, 
Gernik bölgelerinden 362 495 ton ham petrol 
istihsal ederek 362 457 tonu Batman rafineri
sinde işlenmiş ve 325 826 ton petrol elde edil
miş ve 1959 dan evvel açılmış bulunan 7 kuyu 
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ile birlikte o sene 22 kuyuda sondaj ameliyesi 
yapılmış ve o sene 286 529 ton petrol satılmış 
ve 116 milyon 631 bin 359 liralık satış hâsılatı 
elde edilmiş, istihsal masrafı, vergiler ve cari 
harcamalardan sonra da 61 303 945 lira kâı* 
elde edilmiştir. 1961, 1962 ve 1963 senelerinde 
istihsal yıldan yıla çoğalmış, yıldan yıla mas
raflar da artmış, kâr da o nöbette çoğalmış 
gibi görünüyorsa da gözümüze çarpan bir hu
sus şudur ki, masrafların çoğalışı nöbetinde 
kâr orantılı olara'k çoğalmamıştır. Bu maalesef 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin hepsinde, cüm
lesinde olan bir israf hastalığından ileri gelmiş 
olsa gerektir. Ama bu petrol meselesi, nihayet 
toprağa inmek,; binlerce metre toprağa inme;k 
ve sonunda eli boş çıkmak gibi meseleler de 
olduğu cihetle, bunun teknik yönünü, daha 
doğrusu tam mânasiyle bu işleri bilmediğimiz 
cihetle de bu zararın nereden ileri geldiğini 
bilmiyorum. Bu "itibarla, masraflarla, kârım 
orantılı olmayışı keyfiyetini şimdi bir tenkit 
olarak ortaya getirmek istemiyoruz. Yalnız bu 
arada bu mevzuu bitirirken birkaç noktayı ha
tırlatmak istiyorum. 

Bunlardan birisi; Petrol Kanununun 53 ncü 
maddesine göre, bir bölgede 8 arama sahası 
ruhsatnamesi .alınabileceğine dair hükmün millî 
menfaatlerimize uygun olmadığını belirtmek 
istiyorum. Bundan sonra da ecnebi şirketlere 
•arama ruhsatnamesi verilmemesini rica ediyo
rum. Yasak bölge denilen üçüncü bölgede ara
ma müsaadesinin yalnız T. P. A. Ortaklığına 
verilmesini istirham ediyorum. 

İhtiyacımız için ithal edilecek ham petro
lün serbest rekabet fiyatı üzerinden satınalm-
masına istirham ediyorum. 

Bir de yeri gelmişken, benim en çok üzerin
de durduğum meseledir bu; "Batman rafineri
sinde katalitik kreyting tesisinin uzun zaman-
danberi kurulmamış olmasını esefle kaydedip 
'bunun bir ian evvel yapılmasını istirham edi
yorum. 

Muhberem arkadaşlar, İstanbul Petrol Rafi
nerisi Anonim Şirketi mevzuuna gelince: Bu 
rafineri, oldum olasıya, benim bu petrol mesele
siyle ilgilendiğim günden beri, içime daima gı
cık vermiştir. Ipraş, Türk Petrolleri Anonim 
Ortaklığının bir iştiraki olarak kurulmuş ve 
sermayesinin güya % 51 i de Hazineye aidoldu-
ğunu bildiriyor, rapor öyle- diyor, ama benim 

yaptığım hesaplara göre - tabii mütahassısiar 
daha iyi bilirler - bir kere Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığının sermayesinin yüz-
e de 68, 83 ü Hazineye aidolduğuna göre, bu 
sermayenin yüzde 51 i îpraş'a verilmiş olduğu 
oihetle. artık oradaki sermayenin yüzde 51 i 
Devletin olmuyor. Ben hesaıbettim; bu, yüzde 
34 - 36 filân nisbetinde oluyor ki, benim ka
naatim odur ki, İstanbul Petrol Rafinerisi Ano
nim Şirketi pek de Kamu İktisadi Teşebbüs-. 
lerinde sayılamaz. Nitekim raporda bir hu
sus var; eğer yanlış anlamamış isem, 1960 
senesine ait Yüksek Murakabe Heyetimin ra
porunda Ipraş'ı 23 sayılı Kanunun şumülü 
dışında bırakması tavsiye olunmaktadır ki, 
bu tavsiye Ipraş'm Türkiye Petrolleri A. O. 
lığına ait hisselerinin bir kısmının hususi 
teşebbüse devri suretiyle 18 . 4 . 1961 tari
hinde tahakkuk etmiş bulunmaktadır. Anla-
şılmairtadır ki, antı'k bu, Kamu İktieadli Teşeb
büslerinden çıkmış yani 23 sayılı Kanunun 
dışında bırakılmış bir müessese haline gel
miş bulunuyor. 1960 • yılında bu şiı&et, ra
porlardan öğrendiğimize göre, , Türkiye Pet
rolleri A. Ortaklığı ile «California - Texsas 
O l Corporation» un, daha doğrusu kısa olarak 
Caltex'in finanse ötmesi suretiyle, 1960 yı
lında yapılan anlaşma, daha doğrusu, 1959 
da yapılan anlaşma gereğ'nce İzmit Tütün 
Çiftliği mevkiinde bir milyon metro karelik 
sahada senelik kapasitesi 1 milyon ton olmak 
üzere bir rafneri kurulması derpiş edlilmiş 
(Caltex) bunun mühim bir kremim, kredi 
olarak, diğer bir kısmını döviz olarak vermiş 
ve memleketimiz için hakikaten çok faydalı 
olan bu teşekkül kurulmuştur, şayanı şiik-
rrndır. Ancak söze başlarken de arz etti
ğim gitti, Ipraş kurulurken dahi bir lüks ve 
israf içine girmiş, baktım hesaplarına, daha 
kurulmadan akıl almaz masraflar olmuş. Yeri
nin satmalınmasında dahi Amerika'dakü usûl
ler tatbik edilnrş, besbelli, arazi satınahnır-
ken bir milyonun üzerimde noter ve tapu 
masrafı verilmiş. Milyonlara yaüdaşrm miktar
da paralar satınalmalar iran tavassut eden in
sanlara verilm'ş. Uzun hesaplar, bunları teker 
teker huzurunuza getirip zamanınızı almak is
temiyorum. Yalnız şu kadarını ilâve edeyim 
ki, bunlar zabıtlara geçsin diye ifade etmek is
tiyorum.. 
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12 214 276 lira arsanın istimlâki için rafine
rinin temeli atılmadan yapılan masraflar; 
'9 255 608 lira arsa bedeli, akıl almaz şey. 
1 597 615 küsur lira ağaç ve mezruat bedeli, ki 
bunu da ilâve edersek arsa bedeli 11 milyon li
raya varıyor. 1 007 844 lira tapu ve noter mas
rafı. 

78 600 lira arazi mubayaasında çalışmaya gi
denlerin çalışma ücreti. 52 192 lira bu araziyi 
mubayaaya gidenlerin harcıralhları. 81 708 lira 
komüsyoncuya ödenen. Alman arazinin tapusu 
var, onun teşkilâtı var, oradan alınır. Komüs
yoncuya nasıl 81 708 lira ödenir, anlamak müm
kün değil. 52 244 lira arazi gezme nakil ücreti, 
21 909 lira İzmit'teki mulbayaa büro masrafı, 
7 853 lira saha sondaj masrafı, 50 818 lira müte
ferrik masraf, 5 381 lira Damga Resmi, 2 494 
lira hususi ücret. Velhasıl, böyle bir hesap çıkı
yor. Yine raporlarda aynı Yüksek Murakabe 
Kurulu bu sefer noter ve tescil masraflarını ö1:-
ce 1 007 844 lira göstermiş iken, ikinci raporda 
aynı yılı 2 046 883,87 lira noter ve tescil mas
rafları, 1 386 124 lira' damga pulu filân diye 
sonra bir sürü masraflar... Başınızı ağrıtmak is
temiyorum. Binnetice, yalnız kuruluş sırasında 
12 milyonun üzerinde para sarf edilmiş. Sadece 
•şuna temas edeyim; Yüksek Murakabe Kurulu 
da bu masrafların birçoklarının fuzuli olduğu
nu, kaydediyor, ama fuzuli olanı da 600 000 lira 
civarında bir para, lüzumsuz bulmuş. Yetki!' 
-olan, mütehassıs olan onlar olduğuna göre, buıuı 
'böyle kabul etmek lâzım. Ama benim kanaatim 
odur ki, nihayet hâkimlik yapmış bir insan ola
rak biliyorum, oralarda da bulunduğum için, bu 
arazi masraflarında, yani arazi satmalma işinde 
paranın cümlesi, benim kanaatim odur ki, tarla, 
arazi sahibinin cebine girmemiştir ve ona girmiş 
olsaydı bu milyonlar, hiç üzülmiyecektim, nasıl 
olsa ha senin cebinde, ha benim cebimde, ha Dev
letin fark etmezdi, ama birçok oyunlar oynan
dığı için üzülüyorum bu masraflara, bu bakım
dan temas ettim. 

Bahis mevzuu olan Ipraş kuruluşundaki ga
yelere göre, 275 bin ton benzin, yüzibin ton gaz
yağı, 175 bin ton motorin2 375 bin ton fuel - oil, 
15 bin ton da LFG- yani maileştirilmiş gaz istih
sal edecek; kapasitesi bu. Söz buraya gelmişken, 
LPG üzerinde müsaadenizle durmak istiyorum. 
Bugün için fuel - oil ve LPG nin memleket eko

nomisinde ne kadar büyük bir rol oynadığı hepi
nizin malûmu. LPG- nin Ipraş'm elde ettiği, is
tihsal ettiği 15 bin ton gösteriliyor, bunun 25 
bin tona kadar çıkması muhtemel. Bunun % 70 i 
Türkiye'deki mevcut iki büyük firmaya verili
yor; Koç ve Mobil Firmasına. Geri kalan % 30 u 
da diğer mevcut beş firmaya veriliyor. Şimdi be
nim bunu açışımın sebebi şu: %70 ini alan 
bu iki firma Türkiye'yi iki bölgeye ayır
mak suretiyle adetâ, tröst halinde Eskişehir'den 
öbür tarafında birisi, bu tarafta birisi, Ayigaz, 
diğeri Mobil namiyle kurdukları dağıtım şirket
leri ile, Aygaz ve Mobil olarak Ipraş'tan aldık
ları % 70 nisbetindeki LBO yi şirketten al
dıkları fiyatın kat kat üzerinde satmış olmalıdır
lar ki, kuruluş sermayesini bir senede amorti et
tikten sonra kâra geçiyor. Böyle kârlı bir mev
zu, yani buna temas edişimin sebebi, bizim Tür
kiye'deki tüccarların kazandığını kıskandığım
dan değil, bu nokta ayrı bir mesele, o kazancın 
Türkiye halkının cebinden nasıl çıktığı meselesi 
ayrı bir mevzu. Şunu belirtmek istiyorum, yal
nız hiç ehemmiyete almmıyan ve bizim diğer 
millî rafinerilerde yanıp giden bu LPG- gazının 
nasıl para getirdiği, nasıl kazanç sağladığı son 
yıllarda iyice anlaşılmış 'bulunuyor. îpraş'tan 
duyuşumuza göre, tonu sekiz yüz liraya alman 
bu LPG, bir tüpü sekiz liraya veya 10 liraya 
maloMuğu halde, halka 26 liraya, 28 liraya 30 
liraya intikal ettiğine göre kazancının ne kadar 
•büyük olduğu ve hakikaten bu mevzu üzerinde 
kurulan tesisin, müessesenin nasıl bir senede 
koyduğu sermayeyi amorti edip kâra geçtiği ko
layca anlaşılır. Şimdi böyle bir mevzuu millî im
kânlarımızla yapmak mümkün iken bunun ne
den yapılmamış olduğunu insan anlamakta güç
lük çekiyor. 

Diğer taraftan aynı şekilde Mersin'deki ra
fineride de böyle bir teşebbüsün Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığı tarafından bilinir, elbette 
bizden çok daha iyi bilirler. Zira bu işlerin müte
hassısıdırlar bu zatı muhteremler. Türkiye'nin 
hu yakıta ihtiyacı olduğuna göre, Mersin'deki 
rafineride, Batman'daki rafineride, neden aca
ba katalitik kreyting tesisleri kurup diğer usul
lerle istihsal edilen LPG yi birleştirip bir yakıt 
olarak Türkiye'ye sevk etme mevzuunu ele al
mamışlardır; niçin almamışlardır? Bu düşünü
lecek bir mevzu ve bizi üzen bir mevzudur. Zira 
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havaya giden, yanıp giden bu yakıt Türkiye'de 
ki bugünün şartlarına göre kömürün ve diğer 
ısıtma meseleleri yanında çok mühim bir yer iş-
gal eden bu LPG nin mutlaka Hükümet tarafın
dan ve bilihassa bu mevzu ile ilgilenen ve söze 
başlarken de kendilerine şükranlarımı arz etti
ğim Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tara
fından bir an evvel ele alınmasını ve Türkiye'
nin bu ihtiyacını karşılaması, daha fazla ucuza 
maledilen bir yakıtın halk tarafından, halkımız 
tarafından pahalı kullanılması suretiyle daha 
fazla soyulmasına göz yumulmamasını istirham 
ediyorum. 

Efendim, bu mevzu hakkında uzun temennile
rim vardı. Fakat Sayın Başkan demin arkadaşıma 
da ihtar etti, hakikaten daha fazla da zamanını
zı almak istemiyorum. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı idareci
leri, sözüme başlarken dediğim gibi, bizim millî 
servetimiz olan bu petrol meselesinin hayati bir 
önemi olduğunu elbette bilirler, bunu daima göz 
önünde bulundurarak fazla lükse, fazla masrafa 
kaçmamalarını ve istihsali artırıcı gayretlerine de
vam etmelerini candan arzu eder, hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın Ba
şar. 

Şeker Fabrikaları konusunda, buyurunuz, 
C. II. P. GRUPU ADINA HAYRI BAŞAR 

(Eskişehir) — Sayın Başkan ve muhterem arka
daşlarım, İktisadi Devlet Teşekküllerinden pek 
çoğuna örnek olacak çalışmalara sahibolan Tür
kiye Şeker Fabrikaları A. Ş. hakkında C. II. P. 
nin görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzu işgal 
ediyorum. 

Malûm olduğu üzere, Türkiye Şeker Fabrika
ları A. Ş. 1934 tc dört fabrika halinde faaliyete 
başlamış, iki ispirto fabrikası ve üç tohum üret
me çiftliği halinde 6747 sayılı Şeker Kanununa 
göre faaliyette bulunup en mühim ihtiyaçlarımız
dan olan şeker ve ispirto istihsal eden teşekkülü-
müzdüı*. 

468 sayılı Kanuna göre, 1959 - 1963 seneleri 
arasındaki faaliyetlerin denetlemeyi, kısaca ra
pora esas olan faaliyetlerini ve bu raporda zikro-
dilmiyen faaliyetlerini tetkik etmeyi, yine İkti
sadi Devlet Teşekküllerini deneti iyen 468 sayılı 
Kanunun ruhuna uygun olarak vazife telâkki edi
yoruz. Kanaatimizce Şeker Fabrikalarının bu 
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faaliyetlerini tetkik ederken şeker üretimi, ispirto 
üretimi mey anında pancar ziraatinin tüm Türki
ye tarımının gelişmesi ve entansif ziraate geçiş
teki rolü ile çiftçinin teşkilâtlanması ve sermaye 
terakümüne önderlik ederek kurduğu memleket 
çapındaki teşekküllere ait faaliyetlerine de mut
laka göz atmak icabeder. 

Şurasını derhal belirtmeliyiz ki, Kamu İkti
sadi Teşebbüslerinde en çok tenkit mevzuu olan 
kırtasiyecilik ve bürokrasi çok partili hayata gir
memizden sonra Şeker Fabrikalarında da tesirini 
görmeye başladığımız Hükümet müdahalelerine 
rağmen kuruluşundaki esas prensipler ve mensup
larının birer memur gibi değil, mal sahibi şek
lindeki idealist çalışmaları neticesi en az etkili 
oluşu Şirketin muvaffakiyetinin başlıca sebeple
rindendir. 

Şeker Fabrikaları A. Ş. İdaresi kendisine ve
rilen 5 özel fabrikası ile birlikte tetkikini yaptı
ğımız senelerde olduğu gibi her zaman ve bugün 
de Türkiye'nin istihlâk edebileceğinin çok üsütün
de şeker istihsal edebilecek garantiye sahip hale 
gelmiştir. Raporlarda müfredatları yazılmış ra
kamlarla Yüksek Heyetinizi işgal etmek istemem.-
Artık bu müessese için mühim olan şeker istihsa
linden ziyade kalori bakımından en zengin ve en 
ucuz bir gıda maddesini istihsal eden, meselâ ki
losu sekiz liraya ve kalorisi 4.75 e mal olan ete 
ve kilosu 150 kuruş, kalorisi 2,24 olan süte rağ
men, kilosu üç lira hesabı ile kalorisi bunlardan 
çok düşük halde 0,73 kuruşa mal edilen, birim ola
rak kaloriyi en ucuza mal edilen şekerin istihlâki 
meselesi istihsalinden daha mühim bir hale gel
miştir. 

Temennimiz; Türkiye'nin ve Türk halkının 
bu kuvvetli besin maddesini Batı memleketleri 
seviyesinde istihsal edecek duruma gelmesi ve ar
tık Hükümetlerin bunun için lüzumlu tedbirleri 
almasıdır. 

Maliyetinden düşük olan dünya şeker piyasası 
karşısında pancar ekimi ve şeker istihsalinin tah
didinden ziyade Yüksek Denetleme Kurulunun 
raporlarında da zikredildiği veçhile, pancar zi
raatı, pancar ve -fabrika artıklarının millî gelirde
ki artırıcı kuvveti geniş çiftçi kütlesinin direkt 
kalkınmasındaki tesiri göz önüne alınarak şekerin 
sLibvansiyone edilerek ihracı fikrine biz de katılı
rı/. 
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Senelerin kurak ve yağışlı olması, neticeye te
sir de etse, pancar ve dolayısiyle şeker istihsal, 
maliyet, işçi istihdamı, işgücü yaratması, rapor
da da gösterildiği şekilde, Batı memleketleriyle 
kıyaslanacak durumda olması iftihar vesilesidir. 

Pancar ziraati dolayısiyle Türkiye Şeker Fab
rikaları A. Ş. bizatihi pancarın ilk ekilişindeki 
dekara bir ton civarında olan Türkiye birim vasa
tisini 2,2 tona yükselterek bir dekar buğdaydan 
vasati 900 Tl. kazanan Türk çiftçisinin kazancını 
3 000 Tl. seviyesine çıkarması yine şirketin müs
pet faaliyetleri meyanmdadır. 

Pancardan sonra ekilen mahsulde % 30 birim 
artışı sağlanması, münavebe sisteminin mecburi 
tatbikatı, entansif ziraatin yerleşmesindeki rolü 
pancar ve fabrika artıklarının hayvancılığın ge
lişmesindeki tesirleri şirketin müspet faaliyetleri 
olduğu kadar, pancar ekiminin tahdit edilmiye-
rek şirketin müstakbel çalışmalarının genişlemesi
nin gerekçesidir. 

Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. kendisine ip
tidai madde yetiştiren çiftçileri iktisaden kalkın
dırma faaliyetleri yanında onların teşkilâtlanma
sında da onay ak olmuş, 18 kooperatif halinde 
350 000 çiftçi ailesinden 170 milyon Tl. sermaye 
taahhüdü ile 103 milyon Tl. tahsil etmiş ve bu pa
ralarla 5 özel şeker fabrikasının nüve sermaye ile 
kurulmasını temin etmiş, ayrıca çiftçiye kredi ve 
muhtacoldukları üretim araç ve gereçlerini te
min etmek amaçlarla Türkiye çapında ve dünya 
çapında iftihar edebileceğimiz Şekerbank, Pan
car Ekicileri Birliği ve muhtelif kooperatifleri te
sis etmiştir. 

Şeker Fabrikaları A. Ş. nin bu müspet ve yal
nız çifçilerin kooperatifler halinde teşekkül eden 
sermaye ile başardığı Türkiye'de bugün için nev'i 
şahsına münhasır teşekküller yaratma faaliyetle
rini burada iptidai madde ve saire bakımından 
halkla yakın münasebeti olan diğer teşekküllere 
de örnek olarak göstermeyi bir vazife saymakta
yız. 

Kısaca faaliyetlerini belirtmeye çalıştığımız 
Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş., dört fabrika 
ve 22 milyon lira sermaye ile faaliyette iken, 
hiç sermaye tezyidine gidilmeden 8 fabrikanın 
yeniden inşa ve çalıştırılmaları yüzünden malî 
durumu çok bozuk bir manzara arz etmektedir. 
1962 yılında sermayesinin 100 milyon liraya çı

karılması da bu durumda bir kıymet ifade etme
miştir. 6747 sayılı Şeker Kanununa göre pancar 
ve şeker fiyatlarında söz sahibi olmayan, ancak 
% 10 kâr garantisi bulunan şirketin 154 ve 325 
sayılı kanunlarla konsolide edilen 873 milyon Tl. 
borcu, finansman müesseselerine 1,123 milyar 
Tl. borcu, şeker menfi fonu ile ihraccdilen şeker 
fiyat farklarından bugüne kadar teraküm eden 
781 milyon Tl. alacağı, özel şeker fabrikalarını ça
lıştırmak için koyduğu sermaye ki, (500 milyon) 
liradır, göz önüne alınırsa, mali vaziyetinin ne ka
dar fecî olduğu ortaya çıkar. 

Şirketin malî durumunun bozukluğu hem şir
ketin bizatihi kendi faaliyetleri ve hem de pancar 
çiftçisinin paralarının zamanında ödenmemesi ba
kımından, senelerden beri devam edip gelen bu 
kangren yaranın artık tedavisi zamanının geldi
ğinin hükümetlerce nazarı itibara alınması âcil 
bir mevzu olarak karşımızda durmaktadır. 

Bir işletmenin en mühim unsuru maliyet ba
kımından muhtelif fabrikalar arasındaki ve mese
lâ Eskişehir'de bir kilo şekerin 125, Susurluk'ta 
174, Malatya'da 180, Elâzığ'da 233, Erzurum'da 
247 krş. gibi büyük olan farkların üzerinde ehem
miyetle durulması icabeden mevzu olarak zikre 
şayan bulmaktayız. 

Özetle rapora esas olan ve raporda zikredil-
miyen faaliyetleri içerisine alan görüşlerimizi 
arz ettiğimiz Türkiye Şeker Fabrikaları hakkında, 
tüm Kamu İktisadi Teşebbüslerinin dışındaki özel 
temennilerimizi burada zikretmeyi vazife biliyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Başar, istikbale muzaf ol
masın temennileriniz. 

C. H. P. GRUPU ADINA HAYRI BAŞAR 
(Devamla) — Hayır, 1962, 1963 yılları faaliyetr 

lerine ait. 

» Bu temennilerimize geçmeden evvel bu üzerin
de denetleme yaptığımız 1959 - 1963 seneleri de 
dâhil, ondan evvelki ve ondan sonrakiler de dâhil, 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun her 
sene tekrarladığı, Hükümetlerce alınması icabeden 
ve şirketçe alınması icabeden ve fakat malî du
rumu dolayısiyle almmıyan tedbirlerin hemen 
üzerinde durulmasını, artık Hükümetten hem 
İçendi icraatı bakımından, hem de malî durumu 
düzenliyememiş Şeker Şirketi tarafından bizatihi 
yerine getirmelerinin zamanının gelip geçtiğini 
arz etmek istiyorum. 
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Bunlara ilâveten; Hükümetçe, şekerin çok 
kuvvetli ve en .ucuz bir besin maddesi olması, pan
car ziraatinin Türkiye tarımına ve Türk köylü
sünün kalkınmasına geniş çapta hizmeti göz önü
ne alınarak şeker sanayiinin istihsâl, istihlâki ar
tırma, ihraç, pancar ve şeker fiyatları ve İstih
sal Vergisi konularını ihtiva eden uzun vadeli bir 
politikanın tesbit edilmesini. 

Geniş pancar müstahsilini da çok müşkül du
rumda bırakan şirketin malî bünyesini tanzim 
için İktisadi Devlet Teşekküllerini yeniden dü
zenleme Komitesinin kararma da uygun olarak 
Şirket sermayesinin derhal bir milyar liraya çı
karılmasını, - ki bu çıkarmada esasen fabrikala
rın olduğunu, tabiî olduğunu ortaya koyan delil
leridir - Türkiye Ziraat Odalarının temennisine 
de uygun olarak, İlbaharda 50, Sonbaharda 50 Tl. 
avans ve teslimatın bitişinden âzami bir ay 
sonra da pancar bedellerinin tam tediyesini. 

Özel şirketlerle hukuki durumu da tanzim ede
rek, malî durumu devamlı açığa sürükliyen vergi 
durumunu önliyecek âcil tedbir alınmasını. 

Yine Türkiye Ziraat Odalarının tekliflerine de 
uygun olarak pancar bedellerinden (mutlaka bir 
faiz garantisi ile) kesilecek % 2 - 5 arasındaki 
miktarlarla sağlanacak sermaye terakümü ile müs
tahsilin fabrikalara ortak edilmesini ve şirketin 
malî durumunun düzelmesi bakımından komisyo
nun diğer, temennilerine de katılarak tavsiyeye şa
yan buluyoruz. 

Faaliyeti bir şirket bilançosunu çok aşan geniş 
bir vatandaş kütlesine tesir eden ve malî bozuk
luğu dolayısiyle memlekette bir huzursuzluk ve 
iktisadi durguluk yaratan malî bünyenin palya-
tif tedbirlerle değil, rasyonel şekilde düzenleme
siyle pancar bedellerinin zamanında ödenmesine 
temas ederken bütün milletvekillerinin fikirlerine 
de tercüman olduğumuz kanısındayız. 

Hizmetleri ve faaliyetleriyle memlekette her 
zaman örnek bir müessese olarak hemen ittifaklr 
herkes tarafından Türkiye Şeker Fabrikaları şe
ker fabrikalarının idareci ve personeline Grıv 
pum adına teşekkür ve takdirlerimi bildirir, başa
rılarının devamını dilerim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — T. 1. P. adına Sayın Ali Karcı 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı hakkında 

konuşacaksınız, buyurunuz. 

T. t P. GRUPU ADINA ALİ KARCI 
(Adana) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
T. 1. P. Grupu adına Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı, 1PRAŞ ve Bel - Pet konuları üzerinde 
duracağım. 

Türkiye Petrolleri A.O. : 
Bu ortaklığın, 1960 - 1963 arasında hep fi

nansman güçlükleri içerisinde bulunduğunu, ka
liteli eleman sıkıntısı çektiğini ve israftan bir 
türlü kurtulamadığını görüyoruz. 

Bu durum, Devletçiliğe inanmıyan gelmiş 
geçmiş bütün hükümetlerin, olayların zoriyle 
Devletçilik yaptığı zaman, ortaya çıkan belli bir 
manzaradır. Devlet malına kendi namusu gibi 
titriyen halk için iş yapmanın hevecanını kal
binde duyan yöneticilerden meydana gelmiş 
olması lâzımgelen ve böyle görmek istediğimiz 
teşekküller, yaptığının hesabı sorulmıyan başı
boş, mirasyedi çiftliklerine dönmekte ve hattâ, 
başarısızlıkları sayesinde, özel sektör hayranla
rına. gerektiğinde Meclis kürsüsünde bile Dev
letçilik aleyhinde konuşmak için metaryaller ver
mektedirler. Gerçekten, bugüne kadar gördü
ğümüz manzara budur. Siyasi iktidarın sorumlu 
k'şileri çıkın pervasızca Devlet işletmelerinin 
":arar etti^ni, bu iş;n yürümediğini sövlivebtti-
"•or. Halbuki şikâvet ettiği ve ivi çalışmadığın
dan vnkmdığı bu işletme, kendi sorumluluğu 
altındadır ve bir beceriksizlik varsa, bundan ilk 
önce kendileri sorumludurlar. Onlar, isin bu 
tarafına erimeden, kerdi felsefi görüşleri ncı-
".•ından olavları değerlendirmeye kalkarlar. Bir-
"^k örneğini verebileceğimiz bu durumdan 
TıVkive Petrolleri A.O. da maalespf kurtulama
dı aktadır. Hesap rannvlarında 1960 vıbnda 61 
~ı;lvon, 1961 THİır-da 63.5 milvon, 1962 Wluıda 72 
"i'lvnn ve 1963 anlında 76 rmlvnn lira kâ> ettim 
"•öpülen bu ortaklımın, yatırımları ve hattâ cari 
harcamaları için bile. finansman sıkıntısı çek
mesi, doğrusu anlaşılır şey değildir. 

Yine hesap1 arın incelenmesi sonucunda, Or-
'•aklın-m Petrol Ofisinden alacaklarını tahs;l ede-
"t od iği, dağıtım işlerini koordme etmek için tâ 
1961 den beri komisvonlarda uvutulan Petrol 
Ofisi A.O. kanun tasarısının ele alınıp bu işin 
Terçekleştirilemediği anlaşılmaktadır. 

Bütün bu usulsüzlükleri, başta sövlediğimiz, 
Devletçiliği sistemli bir secide baltalanmasına, 
Devlet eliyle fert zengin etme arzusuna, ve 
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Devletçilik adı altında müreffeh, müsrif bir 
bürokrat sınıfın yaratılması isteğine bağlıyabili-
riz. Zaten Devlet eliyle ferd zengin etme me
kanizmasının gerekli halkalarından birisi, bu 
tip sorumsuz ve müsrif bürokrasinin varlığı
dır. Bu iddialarımız, mesnetsiz değildir. Tür
kiye Petrolleri A.O. yatırımlarından en önemli
sini, bilgi ve gayret istiyen Vakum Ünitesi pro
jesini gerçekleştirememiştir. 

Türkiye Petrolleri A.O. jım son yıllardaki 
en önemli yatırım konuları Petrokimya Sana
yii, Boru Hattı ve Vakum Ünitesi idi. Petro
kimya Sanayiinin temeli atıldığını ve birinci 
kısmı n kurulmakta bulunduğunu gazetelerden 
öğreniyoruz. Bundan sadece memnunluk duyu
yoruz . Boru Hattı ise gerçekleştirilmiş olup, 
'Türkiye Petrolleri A.O. nm en kârlı yatırım
larından birisini teşkil etmektedir. Ancak, 
onun da bir şirket kurularak yüzde 49 unun sa
tışa çıkarılacağı ilân edilmekte. 

BAŞKAN — Sayın Karcı, şimdi mütalâa et
tiğiniz nokta tahmin ediyorum 1963 ton sonra 
vukubulan bir olaydır. Bu olayların bu usul dai
resinde burada şimdi tartışılmasına usulî yön
den imkân olmadığını çok iyi takdir edersiniz. 

T.İ.P. GRUPU ADINA ALİ KARCI (De
vamla )— Sayın Başkan, konuştuğumun ve söy
lediğimin farkındayım. 1963 te petrol boru hat
tının yapılmasına başlanmıştı. Binaenaleyh, pet
rol boru hattının 1963 ten itibaren olan seyrini 
anlatabilmem için hiç şüphesiz sonucu da hic 
değilse temenni bakımından değinme, bir mil
letvekili olarak benim görevimdir, bu bakımdan 
değiniyorum. 

BAŞKAN — Bir Başkan olarak da benim gö
revim; bu müzakereleri katî usulî içerisinde mü
zakere ettirmek imkânını sağlamaktır. 
• ALİ KARCI (Devamla) — Sayın Başkanım 
usul dışına katiyen çıkmıyaeağmıdan emin ola
bilirsiniz. 

BAŞKAN — Çıkmayın tabiî. 
Buyurunuz. 

T.İ.P. GRUPU ADINA ALI KARCI (De
vamla) — Türkiye petrollerinin üçüncü büyük 
yatırımı .olan 120 milyon civarındaki Vakum 
Ünitesi projesine gelince : Birinci Beş Yıllık 
Plânm 1963 ve 1964 yılları programlarında yer 

alan bu tesis, Siirt bölgesinin bilinen en zengin 
-petrol kaynağı olan Batı Raman petrollerini 
değerlendirmek amaciyle ele alman bu kuruluş 
gerçekleştirilebilseydi hem Türkiye petrolleri 
için bol kazançlı bir yatırım olacaktı ve hem de 
Batman - iskenderun boru hattı, bu petrolü İs
kenderun'a akıtarak yabancı şirketlerin bütün 
hevesini başından kıracaktı. 

Boru hattının gerçekleştirilmesi sırasında, ya
bancı şirketlerin çıkardığı güçlükleri çok iyi 
bilen Türkiye Petrolleri yöneticileri, bu pro
jeyi terketmekle, kendi kurumlarının durumunu 
zayıflatmış oldular. 

Vakum Ünitesi projesi, Batı Raman hampet-
rölünü inceleterek akıcı hale getirmek için ıçok 
önemli Ibir yatırım konusuydu. Bu projeye ba
şarılı bir örnek de İtalya'da Sicilya Adasında 
Eni tarafından kurulmuş 3 milyon ton yıl ka
pasiteli rafineriydi. Ama Türkiye Petrollerinin 
yetkilileri konuyu 'burada araştıracaklarına, gi
dip Amerika'da araştırdılar ve bunun için de 
başarısızlığa uğradılar. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Amerika 
bizim dostumuzdur. 

BAŞKAN — Sayın Aytaş, hakkınız yok mü
dahale etmeye, rica >e d erim. 

T. I. P. GRUPU ADINA ALİ KARCI (De
vamla) — Beyefendi, 1963 ten bahsediyorum. _ 

Sayın milletvekilleri, Alt Komisyon raporla
rını incelerken bir noktayı daha tesbit ediyo
ruz. O da Başkanlık Yüksek Denetleme Kuru
lunun, 1963 raporunda, Ipraşın ithal ettiği ham-
p et rol ün, «İlân fiyatı» yani (Afişe fiyat) yerine 
«Rekabet fiyatları» ile satın alınması yolun
daki tavsiyesidir. Bu tavsiyeye başlangıçta hiç 
uyulmamış, sonradan Caltex'in, tehlikeyi göre
rek kendiliğinden uyguladığı yüzde 10 luk ten
zilâtla yetinildiği raporlarda görülmektedir. 
Ancak kamu oyunun meseleyi anlaması ve 
onun baskısı ile sonradan indirimli petrol ithali 
mümkün olabilmiştir. 

Rapor sadece (rekabet fiyatları) üzerinde 
durmaktadır. Oysa, afişe ve rekabet fiyatları 
dışında, bir ihracatçı memleketin, Sovyetler 
Birliğinin fiyatları da vardır. Bu fiyatlar öğre
nilince, rekabet fiyatlarının da çok yüksek ol
duğu kendiliğinden meydana çıkar. 

1960 yılında Sovyetlerin 've Kartel'in uygu
ladıkları fiyatlar gösterilmiştir. 
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ihraç limanında petrol fiyatları (Dolar 
ton olarak) 

Sovyetler 
Kartel'in Ortadoğu Birliğinin 
petrolü fiyatları petrolü fiyatları 

Ham petrol 16,72 11,43 
Motorin 29,07 24,72 
Gaz yağı 32,50 29,31 
Benzin 37,50 35,50 

Sayın milletvekilleri, 
Bütün bu fiyatlar Amerikan Petrol En

düstrisinin yayın organı olan OtL AND GAS 
JOURNAL dergisinden alınmıştır. 

Cetvelden de görüldüğü gibi 19'60 yılında 
Sovyet ham petrolü Kartel'in Ortadoğu pet
rollerine uyguladığı fiyattan % 31,5 daha ucu
za satılmaktaydı. Bu düşük fiyatla aynı yıl 
içinde 'Sovyetlerden ham petrol ve petrol ürün
leri alan ülkeler de şunlardı: Afganistan, Ar
jantin, Avusturya, Batı Almanya, Brezilya, 
Küba, Mısır, Finlandiya, Fransa, Japonya, 
Uruguay, Yugoslavya, Yunanistan. 

Bu sonuç şu iki gerçeği açıklamaktadır. 
1. Sovyetlerden petrol ithal etmenin bâzı 

siyasi sakıncalar doğuracağını iddia «den de-
nıogajinin aslı yoktur. Çünkü yukardaki liste
de adları bulunan ülkeler 1959 dan beri Sov^ 
yetlerden indirimli fiyatla petrol ithal ettikleri 
halde, hiçbirisi (Sovyetlerin peyki olmamıştır 
ve bunlardan görüyorsunuz ki dört tanesi de 
NATO'ya dâhil ülkelerdir. 

2. Bu fiyatla Sovyetlerin petrol ihracına 
devam .etmelerinin mümkün olmıyacağı ve 
bunun bir damping olduğu iddiası da, 1959 dan 
bugüne kadar Sovyet petrol ihracının artarak 
ve fiyatların da ucuzlıyarak devam etmesi ile 
yalanlanmıştır. 

Bu iki iddia da Amerikan Petrol tröstleri
nin iddiaları idi 've bunlarla müşteri kandırı-
lamıyacağını gören, Kartel üyeleri fiyatlarını 
1960 dan sonra indirmek zorunda kaldılar. 

1962 de Kartel'in Ortadoğu petrollerine Si-
dan'da (Suriye'deki borunun ucu) uygulandı
ğı fiyat 15,80 dolara düştü, indirim '% 5,2 idi. 
Ancak bu afişe indirim, 'gerçek indirim için pa
zarlık yapmasını bilen ülkeler için daha da faz
la idi. 

Kartel'in Türkiye'ye uyguladığı ham petrol 
fiyatlarına gelinoe; 

Birincisi, Türk limanlarına gönderilen pet
rol için çıok yüksek navlun tarifesi uygulan
maktadır. 1958 de navlun ton basma 7,5 dolar, 
1962 de '5 dolar, 1963 te 5 dolardır. Basra kör
fezinden yüklenen bu petrol, İngiltere'ye gi
derse ton başına ödenen miktar '6,38 dolardır. 
Basra körfezinden Türk limanlarına olan uzak
lık, Basra Körfezinden İngiliz limanlarına olan 
uzaklığın en çok dörttebiri olduğu göz önüne 
alınırsa uygulanan navlun tarifesinin adaletsiz
liği daha iyi ortaya çıkar. 

Gerek Türkiye'ye uygulanan navlunun orta
lama navlun değerinden çok yüksek olması, 
gerekse fiyatların afişe fiyatların üstünde ol
ması sebebi ile 1960 yılında başlıca üç petrol 
ürününün Türk limanlarında teslim fiyatları 
ve aynı yıl Sovyet petrolünün Yunanistan li
manlarına teslim fiyatı aşağıdaki şekildedir. 
Kartel'in afişe fiyatı benzin 42;50 dolar, Tür
kiye'ye uyguladığı fiyat 45,11 dolar. Afişe fi
yatlardan '2,0 dolar daha yüksek. Sovyetlerin 
fiyatı dolâr/ton olarak 35,72 dolardır. 

Gaz yağı, Kartel'in afişe fiyatı 37,60 dolar, 
ama Türkiye'ye uyguladıkları fiyat 39,40 do
lar. 

Bu rakamlar Ticaret Bakanlığının resmî ra
kamlarıdır. 
MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Hangi 

sene ? 
BAŞKAN — Sayın Aytaş, müdahale etme

yiniz, rica ederim. 

T. 1. P. GRUPU ADINA ALİ KARCI (De
vamla) — Beş sene evvel, biz beş sene evveli 
konuşuyoruz, bugünü değil beyefendi. 

Gaz yağı Kartel'in afişe fiyatı 37,50 dolar, 
Türkiye'ye uyguladığı fiyat 39,90 dolar, Sov
yetlerin fiyatı 30,50 dolar, aradaki fark yüz
de 23,5. 

Motorin, Kartel'in afişe fiyatı 34,07 dolar, 
ama Türkiye'ye uyguladıkları fiyat 36,'65 do
lar, Sovyetlerin fiyatı 26,30 dolar. Fazlalık 
yüzde '28,5. 

Tekrar ediyorum, Türkiye'ye uygulanan bu 
fiyatlar Ticaret Bakanlığının resmî makamları
dır. Afişe fiyatların üstünde yıllarca bize ham 
petrol, yıllarca bize motorin ve gaz yağı satıl
mıştır. 

Görülüyosr İri, 1960 da Türkiye'nin ithal et
tiği petrol ürünlerinde ton başına ödediği fiyat, 
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Kartel'in afişe fiyatlarından ortalama % 7 ve 
Sovyet fiyatların dan ise % 25 daha fazladır. 

İlk ham petrol ithalâtına 1961 yılının sonla
rında ballandığı için, cetvelde sadece başlıca pet
rol ürünlerinin ithal fiyakan karşılaştırılmıştır. 
Hıam pTfcrol ithalinde Türkiye'nin uğradığı za
rar 1962 den itibaren yapılan karşılıaştırılmaLar-
da görülecektir. 

Avrupalı tüketici ülkeler gölge navlun oyu
munu sezdikten ve Sovyet petrol fiyatlarını gör
dükten .sonra Kartelde sıkı pazarlık yapmak su
retiyle Kaırterm afişe fiyatlarının çok altında 
artan rnkpb^t fiyaıtfarivle petrol almayı başardık
ları halıde Türkiye 1965 e kadar Kartel'dem afi
şe fiyatların üstünde olan yakardaki fiyatlarla 
petrol aılmava devam etmiştir. 

Sayın milletvekillileri, Alt Komisyon raporum-
dınn öğrendiğimiz en önemli noktalardan birisi de 
İPRAŞ meselesidir. 

Türkiye Petrolü eri A. O. ile Caltex Amerikan 
Finmiaısurm yüzde 51 - 49 hisselerle rahib^duk-
lıarı 90 milyon lira sermayeli bu şirkette Türki
ye Petrolleri A. O., 18 . 4 . 1961 tarihinde ve 
Hükümetin tasvibi ile, hisse senetlerinin bir kıs-
mrmı özel teşebbüse devretmiş ve böylece bu şir
ketteki pay oranını % 50 nin altına düşürmüş
tür. Durup dururken T. P. A. O. mn iştiraki ne
den % 51 in altına düşürüldü? Kim düşürdü? 
Kim önayaık oldu ve önavak oluştaıki sebepler ne 
iidi? Bunu öğrenmemiz lâzımdır. 

Yabancı petrol şirketlerinin yurdumuzda ko
laylıkla at oyamatıabilme nedenlerinden birinin 
de hükümetlertin bu şirketlere karşı gösterdiği 
yumuşnk politikadır. Bunun en tipik örneği 
T. P. A. O. nın (A) Grupu hisse senetlerinin 
% 51 in laltıma düşürülmesidir. 

Raporda, (1961 yılında ise T. P. A. O. ser
mayesinin % 51 ine saıhiboMuğu İ P R ^ Ş a ait 
(A) Gfırupu hiisse senetlerinden bir kısmının 
18 . 4 . 1961 tarihinde Hükümetlin tasvibi ile 
hususi teşebbüse devretmesi üzerine...) deniyor. 

Şimdi soruyorum: % kaç hisse senedi .satıldı? 
Hisse senetlerini alanlar kimlerdir? Hisse senet
lerinin % 51 in altıma düşürülmesini teklif eden 
kimdir? Gerekçesi nedir? Hükümet buna nasıl 
razı olmuştur? Ra^ı oluş gerekçesi nedir? Bunlar 
aydınlığa kavuşmalıdır. Çünkü bu kararlar: 

1. İPRAŞ in hesaplarımın demetlenmesini 
Denetleme Kurulu ve tıaşriî organların dışında bı
rakmıştır. 

2. T. P. A. O. İPRAŞ içindeki kuvvetli du
rumunu kaybettiği için, CALTEX tam söz ve ka
rar sahibi durumuna gelmiştir. Bu olaylar üze
rine eğilmemiz gerçekten milletvekilleri olarak bi
rinci varifemizdiır ve üstelik bu olav yabancı ser-
mave isterlerse neler yaptırabileceğini üzerinde 
önemce durmamız gereken tipik örneklerinden 
biri olarnk karşımıza kovmaktadır. % 51 den faz
la hissemiz var iıken, Hükümet bir karar alarak, 
'kemdi! his^e senedini % 51 in altıma düşürüyor. 
Başka uiuslann, petrol şirketlerini devleti eştirme 
vohıma girdikleri bir dünyada biz Hükümetin 
VıTTıbi İle bunu d°ha aşağı düşürüyoruz. Bu 
ola.vı Türkiye İşçi Partini olarak (Petrol, ulusal 
hazımsızlığımızla yaıkından ilgili bir konudur.) 
d-diğlmrpsde buna itiraz eden sayın milletvekille
rini savgıylıa sımamın. 

Türkiye Petrollıeıri A. O. nın millî petrol po-
Vtikasra?. sahip çıkmasını, gerçekten millî çıkar-
lira uygun olan rekabet fiyatlarımdan petrol it
hal etmcısi, rasyonel ve verimli bir çalımıma düze
nin Vı uymılanmaısı kaliteli elaman istihdamı, is
rafın önlenmesi, siw"-ıa işlemlerimde aracı kulla
ra aması ve Petrol Ofiste iyi bir inb iriliği içinde 
ealışmava girmesi gibi raporda önerilen husus
lara T. 1. P. olarak bütün yüreğimizle katılırız. 

(Bel - Pet) Petrol ve Müştakları Ticaret Li
mited Şirketi : 

Bu şirketin 1962, 1963 ve 1964 yıllarında, ya
ni kurulduğu giimdnn itibaren zarar ettiği görül
mektedir. Yalnız Belediye araçlarına gerekli akar 
yakıtı verse yine kâr etmesi çak muhtemel olan 
bu şirketin, beılediye akaçlarına da akar yakıt sa
tamadığı anlaşılmaktadır. Yani belediye, Petrol 
Ofisle ortak bir şirket kuruyor, fakat kendi araç
larının buradan akar yakıt almasını sağlıyamı-
yor. İnanılımaısı güç bir durumdur, bu. 

Şirket, 1964 ortalarında Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulunun denetiminden çıktığına 
göre, omdan sonra ne yaptığı belli değil. Zaten bu 
çok etkili bir usul; hesaplarının fazla didiklem-
meri istemmiyeın. şirketler, kanundaki boşluklar
dan yararlanarak Yüksek Demetleme Kurulunun 
denetiminden kurtuluyorlar. Kocaman şirketler 
bu yola giderken, küçük Bel - Pet in de aynı 
ur.ulü izlemesinde şaşılacak hiçbir husus yoktur. 
Esasen İstanbul'da Petrol Ofisinin yeter derece
de alkır yaıkıt istasyonu vardır. Belediye, kendi 
araçlarının ihtiyacımı buradan sağlıyabilir, gere-
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kiyorsa yeni istasyonlar açmasını Petrol Ofisin
den istiyebilir. 

Uçan kuşa borcu olan İstanbul Belediyesinin 
ticari işletmeler kurmak istemesini çok garip kar
şıladığımızı da bilhassa belirtmek isteriz. 

T. t. P. Meclis Grupu adına hepinizi saygı ile 
selâmlarım. -~~±*0/p 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu C. H. P. 
Grupu adına, Güneş Matbaacılık Türk Anonim 
Şirketi üzerinde. 

C. H. P. GRUPU ADINA NAZİF KURUCU 
(Konya) — Sayın Başkan, muhteremi milletve
killeri, normal olmıyan bir yolla da olsa Türki
ye'de, bilhassa Ankara'da Devletin matbaacılık 
'işine el ^ atmış olması netice itibariyle faydalı 
olmuştur. Bu şekilde Ankara'da matbaacılık, 
bilhassa gazete basımcılığı konusunda bir istik
rar teşekkül etmiş, bu dönem içinde gazetelerin 
trajı da artmış olmakla, birçok İstanbul gaze
tesi Ankara'da baskı yapmaya başlamışlar. Gü
neş Matbaasının bu yolda müspet hizmetleri ol
muştur. 

Esasen matbaacılık, kitapçılık ve dağıtım 
konusunda hiç de teşkilâtlanmamış bulunan 
Ankara'da Devletin nazım ve faydalı olanak için 
bu sahalarda bir âmme işini üzerine almasının 
faydalı olduğuna kaaniiz. 

Cemiyetin ihtiyaçları ve geleceği hesaba ka
tılmadan, sadece kısa vadeli ticaret gayesi ile 
sürdürülen basım ve dağıtım işi Türk halkına 
verilmesi gerekenden çok, dağıtım çabuk kâr 
sağlıyan yazıların okunabilmesi sonucunu do
ğurmaktadır. Bu sebeple Türkiye'de Devletin 
bir dağıtım düzeni kurması ve tarafsız ve âm
me menfaati düşüncesiyle kitap ve diğer basılı 
maddeleri tevzi eden bir devlet kuruluşunun 
da Güneş Matbaacılık tesisine paralel olarak fa
aliyete geçmesi lâzımgeldiği kanaatindeyiz. 

Halkın kültür ihtiyacı ve halka okunacak 
şeylerin ulaştırılması gibi bir mesele piyasanın, 
sadece çıkar ve kıran kırana düzenine bırakıla
maz. Devlet, fikrinde değer fiyatı ile satılması
nı temin etmelidir. Halkın gıda ihtiyacının muay
yen fiyatla temini gibi birçok hususlarda âmme 
yararını düşünerek müdahale ticareti yapmakta
dır. Bütün bir milletin kültürü, okuyacağı ko
nular meselesinin bu işlerden daha az ehemmi
yetli kabul olunmasına imkân yoktur. Bu se
beple Devlet basım ve dağıtım konusunda da 

güzel olanı, doğru olanı, iyi olanı halka okuta
bilmek, geleceğin ve halkın faydasının bu yolla 
da garantilenmesini temin etmek zorundadır. 
Bugün ülkemizde bilhassa basılı şeylerin dağı
tılması ve okuyucuya arzı konusu hiç de iyi ve 
faydalı olanın halka intikali neticesini doğur-
mamaktadır. Dağıtım işini yapanlar herkesten 
fazla kâr temin etmekte, basım malzemesi fiya
tından yüzde 30 - 40 fazla almakta, fakat ne 
kadar fazla kâr temin ederlerse etsinler, iyi 
eserlerin halka ulaşmasını hiç mi hiç düşünmi-
yen bir zihniyetin içindedirler. Esasen Türki
ye'de bütün fikir ve sanat hareketleri ticaretin 
ve piyasanın iyiden çok esnafça ve tezgâhtarca 
olanı tutan insafsız pençesine terk edilmiş du
rumdadır. Fikir ve sanatın Devlet tarafından 
himayesi şarttır. Yoksa cemiyetin ilerlemesi ve 
geleceği garanti altına alınamaz. Bu yönden 
Devletin bir dağıtım teşkilâtı kurmasına ihti
yaç vardır. Millî Eğitim Yayınevi adındaki mü
essese böyle bir görevi yapmamaktadır. Ayrıca 
bağımsızlık vasfı yoktur. Yine bu sebeple Dev-

• letin baskı işi yapan bir müesseseye sahibolma-
sı yanlış değil, iyi bir yol olarak görülüyor. 
1960 dan beri zarar etmiş görünen Güneş Mat
baacılık Şirketinin zarar etmesinin sebebi, Dev
letin malı olmasından dolayı değil, muhtelif 
atanmaların vâki olması, bilhassa idare meclisi
ne işıle ilgisi olmıyan ve dışarda başka görev
leri bulunan himayeli kimselerin tâyin edilmiş 
bulunmasıdır. 

Karma Komisyonun, bu müessesenin ve di
ğer İktisadi Devlet Teşebbüslerinin idare mec-
lislerindeki şahısların dışarda başka görev sahi
bi olmamaları hakkındaki görüşüne katılıyoruz. 
Fakat bu müessesenin tasfiyesi hakkındaki gö
rüşüne taraftar değiliz. İdare Meclisine bizzat 
matbaanın teknik yönünü idare eden şahıslar 
veya işten anlıyan şahıslar tâyin olunarak per
sonel istikrara kavuşturulabilir ve kurum bir 
tktisadi Devlet Teşekkülü halinde devam ettiri
lebilir. 

Sözlerimi bitirirken, Devletin halkın kültür 
ihtiyacı konusunda en iyiyi ve en ileriyi, fakat 
tarafsız zemini hazırlamaya yardımcı olması gö
rüşünde bulunduğumuzu arz eder, hepinizi say
gı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Âdil Kurtel T. t. P. adına Gü
ven Sigorta Anonim Şirketi hakkında görüşe
ceksiniz. 
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'T. I. P . GRUPU ADINA ÂDİL KURTEL 
(Kara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Güven Sigorta Türk Anonim Şirketinin 4 yıllık 
faaliyetti üzerinde hazırlanan raporlara geçme
den önce bugün için millî sigortacılığımızı teh
dide d en tehlikeler üzerinde kısaca duramaık isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Kurtel, bugün için böy
le bir konuda fikir beyan etmenize usulî yön
den imkân bulunmamakta... 

T. î. P. GRUPU ADINA ÂDİL KURTEL 
(Devamla) — Sayın Başkan, eğer Yüksek De
netleme Kurulunun ve Kamu İktisadi Teşebbüs
leri Karma Komisyonunun raporları tetkik edi
lirse bu konulara tem-as edilmiş olduğu görü
lür. Raporları tetkik ettim, bu konulara temas 
edilmiş olduğu için kısaca bendeniz de ' üzerin
de durmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kurtel zatıâlinizin gör
müş olduğu hususları evleviyetle Başkanlık çok 
daha iyi görmüştür. Bu raporu düzenliyen 
Karma Komisyonun bu hususta vukubulan te
mennileri üzerinde müstakillen bir görüşme açıl
mak üzere programda bir gün ihdas edilmiştir. 
Bugünü, kaç defa arkadaşlarıma arz ettim, Salı 
(günüdür. Demek ki, bugün müzakeresini yap
tığımız husus 1959 - 1963 yılları arasında vuku
bulan faaliyetleri kapsamaktadır. Yarın ise, şim
di buyurduğunuz Karma Komisyonun temen
nileri üzerinde ayrı ayrı, müstakil bir gün ola*-
rak görüşme cereyan edecektir. O bakımdan 
lütfedin Başkanlığın tomenniyatı altında 1959 -
1963 yıllarına sari görüşmenizde bulunun. 

T. 1. P. GRUPU ADINA ÂDİL KURTEL 
(Devamla) — Sayın, Yüksek Denetleme Kuru
lunun raporunun birinci sayfası tetkik edilecek 
olursa görülür ki, temenniler kısmına geçilme
den önce, Türkiye'deki sigortacılık faaliyetleri 
üzerinde kısaca durulmuştur. 

Bendeniz de, kısaca bu nokta üzerinde durup 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nunca hazırlanan raporlara geçmek istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen, evvelâ rapora geçin, 
ondan sonra irtibatı olup olmadığı anlaşılsın. 
Evvelâ rapora geçiniz. 

T. 1. P. GRUPU ADINA ÂDİL KURTEL 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, Türki-
ye^de millî sigortacılık ancak Cumhuriyetin 

ilânından sonra ortaya çıkmıştır. Cumhuriye
tin ilânından önce sigorta primlerinin helâl ol
madığı yolunda bir fetva alaır yabancı şirket
ler sigorta sektörünü münhasıran kendi tekel
leri altında tutmuş'lardır. Cumhuriyetin ilâ
nından sonra çıkarılan Millî Reasürans Kanu
nundan sonra sigortacılık faaliyetleri yerli si
gorta şirketlerine de açılmış ve bu alandaki 
tekel böylece yıkılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, Cumhuriyetin ilâ
nından sonra yıkılan bu tekelcilik ve yabancı 
sermaye nüfuzu, raporda da işaret edildiği veç
hile, maa'lesef bugün yeniden piyasaya çıkmış 
.'bulunmaktadır. Türkiye İş Bankasının öncü
lüğü ile kurulan Tam Sigorta Şirketi yabancı 
sermayenin bu sahada atmış olduğu bir ilk 
adımdır. 

BAŞKAN — Sayın Kurtel, Tam Sigorta 
1959 - 1963 yıllan arasında mı faaliyet göster
miştir?.. 

ÂDİL KURTEL (Devamla) — Sayın Baş
kan, Tam Sigortanın faaliyetlerinden, hattâ 
Türk Havayollarına ait sigorta işlerini ne şe
kilde kendi üzerine almış olduğu hususu Kamu 
İktisadi Teşebüsleri Karma Komisyonu rapo
runda yine belirtilmiş ve inecelnmiştir. Yani 
Tam Sigortanın faaliyetleri ve 14 millî şirket 
karşısındaki tutumu raporda açıkça ifade edil
miş, 'hattâ bu konuda bir tahkikat açılması da
hi Başbakanlığa bir yazı ile bildirilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Kurtel, muhterem arka
daşlar, şu meseleyi önemle evvelemirde tesbi't-
te fayda vardır. Başkanlık buradaki müzake
reyi idare ederken 1959 - 1963 yılları arasında 
bu müesseselerin faaliyetleri ve hesapları üze
rinde durmaktadır. Raporda bir meselenin zik
redilmiş olması o rapordaki temenniyatı 'bugün 
dile getirmeye zemin hazırlamaz. Raporda bah
sedilen hususların ayrıca bir temenni hanesi 
içerisinde programla düzenlenen bir günde mü
zakeresi mümkündür. Demincek de ifade et
t im: Burada nevama bir genel görüşme açıl
mış değildir. Bütün .meselle, 1959 - 1963 yılla
rı arasında vukubulan bu müessese faaliyetle
ri, hesapları ve bilançolarıdır. Bunun dışında 
müzakereye imkân bırakamıyacağım. Sayın 
Kurtel, lütfedin 1959 - 1963 yılları hududuna 
giriniz. 
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ÂDİL KURTEL (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu raporu tetkik edildiğinde görü
lür ki, Türk Havayollarına ait sigorta işleri
nin ihalesine 14 millî şirket iştirak etmiştir. 
Yalnız, raporda da üzerinde durulduğu üzere, 
burada üzerinde durulması lâzımgelen bir ko
nu şudur: 

Bu sigorta ihalesine 14 millî şirket iştirak 
etmiş; ayrıca, bir yabancı şirket de bu sigorta 
ihalesine katılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Kurtel, deminki konuş
mamı kaale akmadınız zannediyorum. Deminki 
konuşmam nevama bir sadede davet mahiyetin
de idi. Lütfediniz o davete icabet ediniz. 

ÂDİL KURTEL (Devamla) — Sayın Baş
kan, sadece rapor üzerinde görüşüyorum. 

BAŞKAN — Beyefendi, bu müesseselerin 
1959 - 1963 yılları arasındaki faaliyetleri üze
rinde görüşeceksiniz. Temenniler için yarın 
müstakil bir gün ihdas edilmiştir. Bugün prog
rama geçilmiş bulunmaktadır. Bu gibi beyan
larınızı bir temenniyat olarak Yüce Meclis hu
zurunda yarın dile getirmek imkânınız mevcut
tur. Bunu müzakerelerin başladığı güniden bu
güne kadar sık sık ve defaten tekrar etmek
teyim. Çak rica ederim, müzakereleri güç-
leştirmeyiniz. 

ÂDİL KURTEL (Devamla) — Sayın Baş
kan, temenniler üzerinde durmuyorum. Esasen 
bu konudaki sözlerimi tamamlamış bulunuyo
rum. • Yalnız raporda bu husus üzerinde durul
muştur. Bu konuda bir tahkikat açılıp açıl
madığını ilgililerden öğrenmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, yine raporların ve 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nunca hazırlanan bilançoların tetkikinden, ay
rıca 4 yıllık faaliyet raporlarının incelenme
sinden anlaşılacağı üzere Kamu İktisadi Te
şebbüslerini Yeniden Düzenleme Komisyonu, Gü
ven Sigorta Türk Anonim Şirketi üzerinde yap
mış olduğu incelemeleri bitinmiş ve bu konuda 
Güven Sigorta Türk Anonim Şirketi kuruluşu 
adı altında hazırlamış olduğu bir kanunu Baş
bakanlığa sunmuş bulunmaktadır. Bu tasarı
nın tetkikinden de anlaşılacağı üzere tasarının 
23 ncü maddesinde 468 sayılı Kanuna tabi Ka
mu İktisadi Teşebbüslerinin, münhasıran yeni
den düzenlenecek olan Güven Sigorta Türk 

Anonim Şirketi tarafından sigorta ettirilmesi 
tavsiye edilmektedir. 

Mu'hterem arkadaşlarım, Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin sigorta işleri gerçekten üzerin
de önemle durulacak bir konudur. Halbuki, 
bu konunun önemi, Kamu İktisadi Teşebbüsle
rini Düzenleme Komisyonu tarafından da ha
zırlanan tasarının gerekçesinde açıkça ortaya 
konmuş bulunmaktadır. Tasarıda ve raporlar
da da üzerinde durulucağı üzere, Kamu İkti
sadi Teşebbüsleri kuruluş kanuni arına aykırı 
olarak, birçok sigorta şirketlerinin kurul'ması-
na önayak olmuşlar ve kendi mensuplarını ve 
kuruluşlarını bu şirketi ere ortak etmişlerdir. 
Raporda bu husus tenkid konusu yapılmış, ay
rıca tasarıda da tenkid konusu edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, yine bu Kamu İkti
sadi Teşebbüslerini Yeniden Düzenleme Komis
yonunun hazırlamış olduğu rapor üzerinde 
önemle durulması lâzımgelen bir mevzu da şu
dur: Kamu İktisadi Teşebbüsleri Güven Sigor
ta T. A. Şirketine sabit kıymetlerini ve sair 
mallarını sigorta ettirdikleri zaman dahi, dı
şardan aracı acentalar kullanmaktadırlar. 
1960 - 1963 yılları arasında dışardan acenta kul
lanılmak suretiyle yaptırılan sigortaların tutarı, 
bu yoldan yaptırılan sigortalar içerisinde 
ödenen primlerin yekunu 72,4 milyon lirayı 
bulmaktadır. Acenta hisselerinin % 7,5 ile 
% 35 arasında bir nisbeti bulduğu düşünülürse 
hiçbir kanuni zaruret ve mâkul bir sebep orta
da yok iken, her sene araya acenta sokmak su
retiyle Kamu İktisadi Teşebbüslerinin mil
yonlarca liralık acenta hissesini bu aracı acen-
talara ödemek mecburiyetinde bırakıldıkları 
görülür. 

Bu itibarla Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
Devlet sermayesi ile kurulan sigorta şirketleri
ne ve hususi sermaye ile kurulan sigorta şirket
lerine sigorta işlerini yaptırırlarken, dışardan 
aracı acenta kullanmamaları üzerinde önemle 
durmak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, yine Güven Sigorta 
Anonim Şirketinin dört yıllık faaliyetleri üze
rinde Yüksek Denetleme Kurulunun ve Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun ha
zırlamış olduğu raporlar tetkik edilecek olursa 
görülür ki, 468 sayılı Kanuna tabi olan Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri 1960 - 1963 yılları arasın-
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da 131,3 milyon Türk Lirası sigorta primi öde
mişlerdir. Yalnız bu ödenen primlere Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi ve 
Şeker Fabrikaları dâhil değildir. 1960 - 1963 
yılları arasında ödenen 131,3 milyon Türk Li
rası sigorta primine karşılık, sadece 21,6 milyon 
Türk Lirası tazminat alınmıştır. Bu rakamlar 
karşılaştırıldığı zaman görülür ki her sene Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri katî ve kesin bir za
ruret olmadığı halde her yıl yüz milyonlarca 
Türk Lirasını, yüz milyonlarca liralık bir yatı
rım kaynağını sigorta şirketlerine ödemek mec
buriyetinde bırakılmaktadırlar. Bu itibarla, 
Kamu İktisadi Teşebbüslerini yeniden Düzen
leme Komisyonunca hazırlanan tasarının önemle 
ele alınması ve şümulünün daha da genişletilerek 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin sigorta işlerinin 
münhasıran yeniden düzenlemesi düşünülen Gü
ven Sigorta Türk Anonim Şirketine yaptırmaları 
bir mecburiyet olarak bu tasarıda ele alınmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, bu arada, bu tasarı 
üzerinde dururken bir noktayı da ifade etmek 
istiyorum. 

Bugün sigortacılığımız yeniden yabancı ser-
mavenin tehdidi altına girmiş bulunmaktadır. 
Bu itibarla bu tasarının şümulü daha da geniş
letilmeli ve bütün yerli ve yabancı sigorta şir
ketleri devi eti eştirilmeli, sigorta işleri Devlet 
elivle yönetilmelidir ve Kamu İktisadi Teşebbüs
leri ve di ger iktisadi teşekküllerinin her sene 
sVorta şirketlerine ödemek mecburiyetinde kal
dıkları milvonlarca liralık sigorta primleri, 
bir vatırım kaynağı olarak kullanılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerimi bağlıyorum. 
Rapor1 arda da işaret edildiği üzere bu sigorta ko
nusu ürerinde İktisadi Devlet Teşekküllerinin ve 
diğer kamu kuruluşlarının sigorta işleri üzerinde 
önemle durulmalı ve bu tasarının biran evvel ka
nun Insm!nsı i cm fereken yapılmalıdır. 

Türkive lsr>i Partisi Grupu adına hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

BARKAN — Sayın Turgut Toker, Adalet 
Partisi Grupu adına. 

A. P. GRUPU ADINA TURGUT TOKER 
(Ankara) — Sayın Başkan, muhterem Millet
vekilleri; Fonksiyon münasebetleri itibarivle 
imar ve şehircilik grupundan mütalâa edilen 
İktkadî Devlet Teşekküllerinin iştirakleri ile 
kurulmuş bir kısım şirketler hakkında A. P. 

Grupu adına tenkit ve görüşlerimizi arzetmek 
üzere söz almış bulunuyorum. Saygılar sunarım. 

Ankara İmar Ltd. Şirketi; 1955 te kurul
muştur. Şirket sermayesi 20 milyon liradır. Baş
langıçta, sermayenin yarısı Emlâk Kredi Ban
kası diğer yansı da Ankara Belediyesine aitti. 
Bilâhara ortaklıktan ayrılan Belediyenin hisse
lerini Emlâk Kredi Bankası satmalarak şirket 
hisselerinin tamamına sahip olmuştur. 

Şirketin,maksadı, yurdun her yerinde imar 
maksadı ile inşaat yapmak, yaptırmak, kiraya 
vermek ve her türlü inşaat malzemesi sanayii 
kurmak, istihsâl, ithâl veya ihracat yapmak 
ve bu maksatlara uygun şirketler kurmaktır. 

Şirketin 1960 yılında kullandığı kaynak 
miktarı 68 321 000 liradır. 

Bunun 11 505 000 lirası bağlı, 56 815 000 li
rası döner değerlere muhassastır. 

Şirket elinde 1961 de iş sayısı 25, 1962 de 
34 ve bu işlerin portesi de 193 051 844 liradır. 

1960, 1961, 1962, 1963 yıllarında şirket bi
lançolarını, farklı miktarlarla kârla kapatmış
tır. 

Şirket 1960 yılma kadar Ankara'da çeşitli 
inşaat taahhütleri ifa etmiştir.. 

1963 yılı sonu itibariyle, Yenimahalle'de 
1 200 lojman, muhtelif yerlerde er eğitim mer
kezleri, emekli subay evleri inşaatı, İzmir Em
lâk Kredi Bankası şube ve iş hanı inşaatı, Kur
tuluş blok apartmanları, İskenderun bataklık 
kurutma işi, Çankaya Gazeteciler Kooperatifi 
inşaatını deruhde etmiş ve yapmıştır. 

Şirket bankanın geniş finansman imkânla
rına dayalıdır. 

Emlâk Kredi Bankası adına deruhde ettiği 
inşaat işlerini (Maliyet, zait, değişen bir nisbet 
dâhilinde kâr) esasına göre yapmaktadır. 

İstanbul İmar Limitet Şirketi; 1947 yılında 
100 000 lira sermaye ile kurulmuştur. % 55 ora
nında hisse Emlâk Kredi Bankasına, % 45 nis-
betinde İstanbul Belediyesine aittir. 

1955 yılında hisse nisbetleri % 50 oranına 
göre düzenlenmiş sermaye miktarı 10 000 000 
liraya yükseltilmiştir. 

ödenmiş sermaye miktarı da 10 milyon li
radır. 

Şirket, İstanbul'da imar plânının tatbikatın
da yardımcı olmak ve belediye arsaları üzerin
de her türlü mesken inşa etmek, inşaat malze-
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mesi sanayii kurmak veya bu tip kuruluşlara 
iştirak etmek maksadiyle kurulmuştur. 

Şirket daha ziyade 1961 - 1962 - 1963 yılla
rında kayda değer hizmetler ifa etmiş ve bu yıl
lar sonu itibariyle bilançolarını daima kârla 
kapatmıştır. 

Yaptığı işler arasında; İstanbul Belediye Sa
rayı, İstanbul, Elektrik, Tünel, Tramvay İda
resi Memur ve Mensupları Koperatifi inşaatı, 
İstanbul Opera binası 6 ncı kısım inşaatı mev
cuttur. 

Şirket iyi idare edilmiş bir müessesedir. 
Ankara İmar ve Emlâk İşletme Anonim Or

taklığı, 1957 de 25 milyon lira sermaye ile ku
rulmuştur. 1963 yılında şirket sermayesi 77 
milyon liraya çıkarılmıştır. 

Sermayenin 66 milyon 884 bin lirası Emekli 
Sandığınmdır. 6 753 000 lık hisse Emlâke Kredi 
Bankasına, 3 363 000 lirası diğer firmalara ve 
şahıslara aittir. 

Şirket Ankara'da, Anafartalar Çarşı .ve İş 
Hanı sitesinin inşaatını ikmal etmiş işletmeye 
açmıştır. 

Türkiye İnşaat ve Malzeme Limited Şirketi 
kısa adiyle TİMLO 1953 yılı sonuna doğru 
250 000 lira sermaye ile kurulmuştur. 

1959 yılında sermaye 30 milyon liraya çıka
rılmıştır. 

1960 yılında ödenmiş sermaye miktarı 30 mil
yon liradır. 

ödenmiş sermayesinin 29 880 000 lirası Em
lâk Kredi Bankası tarafından ve bakiye 120 000 
lirası İstanbul İmar Limited Şirketi tarafından 
verilmiştir. 

Şirket gayesine göre, her nevi yapı, onarım 
ve ithalât işleri yapmaktadır. 

1954 yılından itibaren her yıl bilançosunu 
kârla kapatırken 1963 yılında zarar etmiştir. 

Şirketin 1963 yılı bilançosuna g-Öre vâki 
2 156 294 lira zararın Emekli Subay Evleri in
şaatından tekevvün eden 3 480 359 lira zararla 
ilgilidir. 

1960 yılında Şirket birinci ve ikinci kısım 
Ataköy ve Dördüncü Levent inşaatı ile meşgul 
olmuştur. 

1961 yılında 12 adedi Banka tarafından te
min edilmiş, 16 aded inşaat faaliyetinde bulun
muştur. 

1962 yılında 1961 yılı faaliyetine ilâveten 
Ataköy Ekonomik Meskenler, Emekli Subay 
Blok apartmanları 3 ncü kısım ve 1963 yılında 
ekseriyeti birim fiyatı esasına göre alınmış olan 
altı yeni inşaat, inşaat faaliyetine ilâve edilmiş
tir. 

Su, İnşaat, Makina, Elektrik (SİMEL) Limi
ted Şirketi, İller Bankası ve Emlâk Kredi Ban
kası ortaklığı şeklinde 1959 yılında kurulmuş
tur. 

İller Bankasının hissesi 1 milyon 490 bin 
lira, Emlâk Kredi Bankası hissesi 10 bin liradır. 

Şirket, inşaat, elektrik, su projelerini ve bun
lara ait tesisleri vücuda getirmek maksadiyle 
kurulmuştur. 

3 milyon 400 bin lira olan kaynakların 1 mil
yon 727 bin lirası öz ve 1 milyon 676 bin lirası 
yabancı kaynaklardan müteşekkildir. 

Harcamalar yekûnu : 
1960 da 6 milyon küsur. 
1961 de 10 milyon küsur, 
1962 de 19,5 milyon küsur, 
1963 te 28 milyon küsur liradır. 
1960 da 52 kasaba elektrik proje ve tesisle

rinin yapılması ve İller Bankası ilâve inşaatı, 
Şirketin faaliyetleri cümlesindendir. 

1961 de bu işlere devam olunmuştur. 
1962 yılında, 1961 yılı işlerine ilâveten yeni 

su işleri faaliyete ilâve olunmuştur. 
Ü963 yılında 32 kasaba elektrik şebekesi ik

mal olunmuştur. 
Şirketin bünyesi piyasaya göre ayarlı değil

dir. Bankanın verdiği iş nisbetinde çalışabilmek
tedir. 

Bankanın imkânlarını destek alan şirket, ma
liyet + kâr esasına göre çalışmaktadır. 

llbank ve Temel Artezyen ve Sondaj (llte-
mel) Limited Şirketi; İller Bankası ve sondaj 
işleri ile uğraşan Kenan Temel isimli şahsın işti
rakiyle 1947 yılında 400 bin lira ile yeraltı sula
rının araştırılması için kurulmuştur. 

İller Bankası taahhüdettiği 258 bin lira ser
maye payının 187 600 lirasını, Kenan Temel ise 
142 000 lirasını tamamen ödemiştir. 

Şirket 1960 yılında 1 082 metre derinliğinde 
13 kuyu akmıştır. 1961 - 1962 yıllarında kayda 
değer faaliyet gösterememiş, müddet hitamı se
bebiyle 1963 yılında infisah etmiştir. 
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Abant ve Bolu Çevresi Turizm Anonim Şir
keti, Bolu sınırları içinde turistik tesisler vücu
da getirmek, bu çevrede turizmi geliştirmek için 
gerekli işleri yapmak üzere kurulmuştur. 

1962 de 2 milyon nominal sermayenin 
1 100 000 lirası T. C. Turizm Bankası, 800 000 
lirası Bolu İli özel İdaresi ve 100 000 lirası, Bolu 
ve Bolu'ya bağlı ilçe belediyelerince taahbüde-
dilmiş ve tamamı ödenmiştir. 

Şirketin kurulduğu 1957 yılından bu yana 
kadar zararı 2 124 000 liraya ulaşmıştır. 

öz kaynakların tamamı erimiş, zarar 3 mil
yon 590 bin lirayı bulan yabancı kaynaklara si
rayet etmiştir. 

1963 yılı zararı 707 257 lirayı bulmuştur. 
Turist Seyahat Anonim Şirketi : 
Başlangıçta 750 bin lira olan şirket sermayesi 

1960 yılında 1 milyon 250 bin liraya çıkarılmış
tır. 

730 bin lirası T. C. Turizm Bankası A. Ş., 
150 şer bin lirası T. C." Devlet Demiryolları ve 
Türk Havayolları, 100 bin lirası Türkiye Vakıf
lar Bankası, 20 bin lirası Denizcilik Bankası ve 
kalan 100 bin lirası iki Turizm Derneği ile bir 
şalhıs tarafından taah'hüdedilmiş ve tamamı 
•ödenmiştir. 

Şirket merkezi İstanbul'da olup, Ankara ile 
İzmir'de şubeleri mevcuttur. 

Kurulduğu günden beri bilançolarını zararla 
kapatmakta. Şirket zararları ödenmiş sermaye
yi aşmış ve 1 milyon 175 bin lirası yabancı kay
naklara geçmiştir. 

Değerli arkadaşlarum; hukukî ve malî bün
yelerine, mahiyetlerine ve faaliyetlerine kısa
ca temas ettiğim şirketlerden, Abant ve Bolu 
Çevresi Turizm Anonim Şirketi ile Turist Se
yahat Anonim Şirketi bir'er turistik işletme ka-
rektermde müesseselerdir. 

Her iki şirket te devamlı bilanço zararı ve
ren başarısız kuruluşlardır. Bu iki müessese, 
bize her istediğimizi Devlet eliyle de olsa ya^ 
pamıyacağımızı en belirli şekilde gösteren' nu
munelerdir. Daha doğrusu, zahirde çalışıyor
muş gibi, başarı imiş gibi görünen faaliyetle
rin hakikatte dayandığı finansman kaynakla
rını eriten israfçı ve zararcı teşebbüsler olduğu 
gerçeğini ortaya koyan misallerdir. Her iki ku
ruluşun süratle mahalî idareye veya özel teşeb
büse intikali için çare ve formül aranması ge
rekir kanısındayız. 

İller Bankası gibi gerek teknik ve gerekse 
finansman bakımından yüce bir müesseseriin 
bir şahısla ortak olarak 400 bin lira sermayeli 
bir su sondaj şirketi kurmasındaki 'esbabı mu-
cibeyi anlamak cidden güç olmaktadır, lltemel 
Şirketinin 1963 yılında infisah etmiş olması, 
bundan sonra bu tip 'kuruluşlara gidilmemesi 
gerektiği tavsiyesi dışında, başkaca bir şey söy
lemeye lüzum yoktur zannındayız. 

Muhterem milletvekilleri; 
Ankara İmar ve Emlâk İşletme Anonim 

Şirketi inşaat ve işletmecilik karekterinde bir 
kuruluştur. Başarılı sayılır bir çalışma ile, An
kara Anafartalar Çarşı ve Işhanı Sitesini ik
mal etmiş ve işletmesin'e geçmiştir. Şirketin 
bunun dışında şimdilik bir teşebbüsü de mev
cut değildir. 

İller Bankasının iştiraki ile kurulmuş Simel 
Limited Şirketi, Türkiye Emlâk Kredi Banka
sının iştirakleri İle tesis edilmiş, Ankara İmar 
Limited, İstanbul İmar Limited ile Türkiye İn
şaat ve Malzeme Limited Şirketleri, faaliyetleri 
itibariyle daha ziyade birer müteahhit firma 
karekterinde görülmektedirler. 

Simel dışındaki, bu üç şirket gerçi, gayeleri 
itibariyle inşaatla beraber başkaca iddialı ko
nuları da kavramakta iseler de, fiiliyatta faali
yetlerinin ağırlık kısmını TİMLO nun cüz'i 
miktarda alım ve dar mânada plaj tesisleri iş
letmeciliği istisna edilirse daılıa ziyade inşaat 
işleri teşkil etmiştir. 

Bu şirketler faaliyetleri itibariyle değeri 
küçümsenmiyecek ve gerek Ankara'da ve ge
rekse bilhassa İstanbul'da şehrin imarı bakı
mından, güzelleştirilmesi yönünden, yine bâzı 
ihtiyaçlara cevap verme tarafından' önemli hiz
metler ifa etmişler ve basan göstermişlerdir, 
denebilir. Ancak, hiçbir zaman bu şirketler in
şaat piyasasında nâzım olabilecek şekilde var
lık gösterememişlerdir. 

Yine bu şirketlerin inşaat sistemi, inşaat 
malzemesi, inşaatta ekonomi ve teknoloji bakı
mından neler getirmiş oldukları da hiç değilse 
meçhulümüzdür. 

Her üç kuruluş yapı ve inşaatla ilgili malze
me sanayii sahasında her hangi bir teşebbüste 
bulunamamışlardır. 

Aynı gaye ve konu ile iştigal eden şirketle
rin birden ziyade olması bizi, malî güç dağılı-
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mına ve sermaye bölünmesine sebebiyet verdiği 
kanaatine sevk etmektedir. 

Ayrı ayrı idareler ve ayrı ayrı işletmeler, 
makima ekipmanları, ayrı ayrı tamirhaneler 
stoklar, israfçı bir yola gidilmesine sebebolur, 
düşünce ve görüşünü hâkim kılmaktadır. 

Bıı şirketler, gerek sermaye ve gerekse iş 
verme bakımından iştirakçi ana kuruluşlarla 
sıkı sıkıya bağlıdırlar. 

Bu sıkı bağlılık, ana kuruluşların, bu şir
ketlerin içişlerine her zaman için müdahale 
imkânını vereceği gibi zamanla ana kuruluşla
rın bütün alışkanlıklarının ve şirketlerin bün-* 
yeleri ile kabili telif olmıyan idare tarzının 
sirayet imkânına da sebebiyet vermektedir, 

Yine bir anamüşteri olarak iş verme ve 
yaptırma bakımından bağlı bulundukları işti
rakçi ve kurucu müesseselerin, yıldan yıla ve
recekleri iş miktarına göre, bu şirketlerin ka
pasitelerinin altında faaliyete düşme veya ka
pasitelerinin fevkinde zorlama durumu ile karşı 
'karşıya kalacakları şüphesini uyandırmaktadır. 

Genel olarak bilançolarını kârla kapattık
ları görülen bu şirketlerin tam bir kanaatte 
erebilmek için muayyen zaman ölçüsü içinde 
birim maliyete isabet eden yapı hacmi ve ke
za yine muayyen zaman ölçüsü içinde muayyen 
birim maliyete isabet eden hacimde yapı ka
litesi esas alınarak, serbest piyasa ve Özel mü
teahhitlik müesseseleri işleri ile kıyaslamalar 
yapılmalıdır. 

Serbest mütaahhitlik müessesieler'i 'ile keza 
muayyen hacim ve kalitedeki yapı birimlerine 
göre personel adedi ve personel masrafları 
kıyaslamaları yapılmalıdır. 

Bu kıyaslamalarda, şirketlerin, kurucu vas-
fındaM iştirakçi müesseselerin grmiş ölçüde 
malî finansman desteklerine mazhar olduk
ları ve (maliyet + bir m'sbct dâhi'l-'mde kâr) 
esası gibi çok garantili bir sistemle çalıştıkları 
da gözden ırak tutulmamalıdır. Bu takdirde 
bu şirketlerim hesap dovrel'ari halitamda da,ha 
gerçek intihalara sahibolabileceğimiz kanaat'n-
deyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye PetroTleıri 
Anonim Ortaklığını vesile yaparak petrol ile 
ilgili genel, me^lclere ve bilhassa petrol genel 

-politikasına gi'ren hususlara, Yüce Heyctin:zce 
bu konunun bir araştırma mevzuu yapılma

sı ve Heyetiniz tarafından seçilen Araştırma Ko
misyonumda üye olarak bulunmam sebebiyle 
temas etmeyi... 

BAŞKAN — Sayın Toker, lütfen bu noktaya 
temas etmeyiniz. Dünkü görüşmeler münhasıran 
muayyen maddeler üzerinde cereyan etmekte
dir, karşılıklı konuşmayı tazammvm edecek 
bir hal bahis konusu olmamaktadır. Bütün me
sele 1959 - 1963 yılları arasında cereyan eden 
faaliyetlerin Mecl"sçe demetlenmeğinden iba
rettir. Çok rica ederim, bu noktaya temas et
meyeniz. 

A. P. GRUPU ADINA TURGUT TOKER 
(Devamla) — Sayın Başkam, temas etaıiyace-
ğimi belirtiyorum. Temas etmeyi sorumluluk 
ve vazife ciddiyetiyle kabili telif görmedi
ğim için temas etmekten sakınıyorum. Bizim 
vazife ve mesuliyet duygumuz, aynı araştırma 
komisyonunda üye bulunan diğer arkadaşla
rımla ayrılmaktadır. 

Sözlerime böylece nihayet verr , Yüce He
yetinizi Adalet Partisi Grupu adına saygıla
rımla' selâmlarım. 

BAŞKAN — .Sayın Hüseyin Balan, İstan
bul İmar Limited Şirketi üzerinde görüşeceksi
niz. Millet Partisi Grupu adına buyurun. 

M. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN BA
LAN (Ankara) — Sayın Balkan, sayın millet
vekilleri, Kamu İktisadi Teşebbüslerinden Em
lâk Kredi Bankasının iştiraklerinden biri 
olan Türkiye İnşaat ve Malzeme Limited Şir
keti (Timlo) 1953 yılında 250 bin lira ser
maye ile kurulan İstanbul İmar Limited Şirke-
t 'orn tadilen devamından ibarettir. Sermayesi, 
beheri 60 bin liralık 500 hisseye bölünmüş 
ve 30 milyon tutarında hisse senedi ile 
•teşekkül etmiştlir. Bu senetlerin 498 adedi 
tu tan 29 880 000 lirası Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasına, 2 adedi de, tutarı 120 bin lira, İs
tanbul İmar Limited Şirketine aittir. 30 milyon li
ra sermaye tamamen ödenmiştir. Statüsüne göre 
50 yıl müddetli olan şirket iimşaat taahhüt 'iş
leri yapmakta, ayrıca inşaatla ilgili malzeme 
ithali ve Emlâk Kredi Bankasına a;rt malze
me ithalâtının aracılığını yapmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri; asbnda b rr Ano-
nlim Ortaklık olan Türkiye Emlâk Kredi Ban
kası 300 mlilyon sermayesinin % 55 i Devlete 
aidolup, Hafine tarafımdan ödenmiştir. % 45 
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hissesinin tekabül ettiği 135 milyondan sa
dece 41 milyonu (B) grupu hisse senetleri 
satışından temin edilmiş, bakiye 94 miiyon yine 
Hazine tarafından taahhüdedilmiştir. 

Bankanın 1960 yılı bilançosunda 1.86 milyar 
sermaye kullandığı teabit edilmiştir. Kendi cız 
.kaynaklarının dışında kullandığı uzun ve kısa 
vadeli dış kaynakların yokunu 1,6 milyara ba
liğ olmaktadır iki, ıbu para da bilvasıta Devletin 
riskinde ve taahhüdündedir. 

Benim üzerinde durmak istediğim koıvj bu 
derece Devleti bağlıyan bir •mücssescoın aşa
ğıda ayrıntıları ile önünüze sereceğim durumla
rından ötürü âdeta keyfî kararlarla bâzı kom
binezonlara girmesi ve bankaya, mevduata öde
diği faiz kadar kâr gotirmiyen sözde şirketlere 
yüksek miktarlarda sermaye yatırmış olmasıdır. 
Şimdi karşımızda 250 bin lira sermayeli bir li
mite d ş-ir'ket var. Bu sermayenin 249 Ibin lirası 
Emlâk Kredi Bankasının, 1 000 lirası da İstan
bul İmâr Limited Şdrke tinin. 

Kimdir bu ıbin lira sermaye ıkoyan ortak? 

Muhterem arkadaşlarım; minareyi çalan kı
lıfını hazırlar diye 'bir darbımesel varıdır. Ama 
'kılıf o kadar uydurma ki minare açıkta kalmış
tır. Bakıyoruz işler büyümüş, sermayesi 30 mil
yona çıkarılmış, 29 880 000 lirası Emılâ'k Kredi 
Bankasının, 120 bin lirası tstanıbul İmâr Limi
ted Şirketinin, şirketim müdür ve ımuhasebeai-
lerini Emlâk Kredi Bankası tâyin ediyor. Pokıi 
bu 120 bin lirayı yatıran ortak kiım, (belli değil-, 
dir. 

İşte size tipik b-ir arpalık numunesi; Dev
lerin patenti ve garantisi '.altında »bir lim'tcd 
şirket, dayızadeler 'buyursun, bolca maaş, rahat 
iş, ne âlâ memleket. 

Bu Şirket inşaat taahhüt işleri yapar, ama 
Emlâk Kredi Bankasının yapılarını yapar. (Ma
liyet -H % 15 kâr) esasına göre yapar. İnşaatı 
ne kadar pahalıya malcde.rse kârı o kadar faz
la olacaktır. O halde ver yansın, yeter ki fatura 
gelsin. 

Ama bir de bakıyorsunuz zarar etmiş. Hay
ret doğrusu. Yine ortada kılıfa konacak bir 
minare var. Adam sende bir eski paçavraya 
sarın atın mahzenin bir köşesine, kim soracak, 
kim /bulacak. 

Şimdi, 30 milyon sermayeli sirkatin blânço-
sunıı inceliyelim : 

19G0 da 30 milyon öz kaynak, 55 milyon 
yabancı kaynak (o da Emlâk Kredi Bankasının 
parası) toplam 90 milyon bu para ile 3,7 mil
yon lira kâr, oran % 4 kâr. 

1961 de aynı miktar sermaye 3,1 milyon 
kâr. Oran % 3,5 kâr. 

1962 ide 82 milyon ile 521 bin kâr. Oran 
% 0,65 kâr. 

1963 de 63 milyon ile 2,156 milyon zarar. 
% 3,5 zarar. 

Burada dikkatimi çeken bir nokta var. 30 
milyon sermayeli Timlo 1960 da öız kaynakla
rım 35 054 milyon göstermiş. O halde diyoruz, 
kârı sermayeye katmıştır. Ama 1960, 1961, 1962 
senelerinde şirket kâr ettiği halde öz kaynak
lar eksilmekte, 1963 de öz kaynaklar sermaye
nin ile .alıtına düşmektedir. 

Sabit değerlerden düşünüldüğüne göre öz 
kaynakların erimesindeki hikmeti hükmü an-
lıyamadım. 

Şirketin Emlâk Kredi Bankasının tüzel ki
şiliği gölgesinde ithalât yaptığı, ıbu malzemele
rin bir kısmını taahhüdündeki inşaatlarda kul
landığı, bir kısmını da serbest piyasada sattığı 
denetim raporunda ifade edilmiştir. Bu ithala
tın tahsisli yatırım kotalarından »olup olmadığı 
tetkike değer bir keyfiyettir. İdarecilerin şah
si ticarethanelerinde bu ithal mallarının piyasa
ya arz edildiği Ticaret Odası ile yapılan muha
berat ve Emlâk Kredi Bankasından izin is
temelerden .anlaşılmaktadır. 

Aynı raporda liyakatsiz ve işten anlamıyan 
kişilere cömertçe yüksek ücret, harcırah ve 
temsil ödeneği verildiği, son olarak da keseyi 
dolduranın idareden uzaklaştığı im e alinde ifa
deler vardır. 

Raporun temenniler bölümünde, 4 neü mad
de, aylık ücret, harcırah ve temsil ödenekleri
nin mevzuata uygun olup olmadığının tetkik 
ve tahkik »edilerek gerekirse ilgililerden tahsil 
edilmesi şeklinde bir kayıt vardır. 

Bu cümlenin altında Denetim Komisyonu
nun ıda kayıtlara göre muamelâtı mevzuata ay
kırı ıbulduğu mânası gizlidir. Bu gi'bi tcsıbit-
•İcri gün ışığına çıkarmadan şirketin faaliyetle
rini tasvip ve ilbra sadedinde Yüce Mecliste 
bir müzakere açılmış »olması üzüntülerimize se-
bebolmuştur. 
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Bu itibarla Millet Partisi Meclisi Grupu 
olarak bu velbali taşıyamıyacağımızı beyan ey
ler, ret oyu kullanacağımızı arz eder saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Yalmız Sayın Balan ıbu görüş
tüğümüz hususlar Yüksek Meclis huzurunda 
oylanmıyaeaktır, bu naktayı arz etmek isberim. 

Muhterem arkadaşlar, bu arada 'görüşmele
rin yeterli olduğuna dair önergeler gelmiştir. 
Ancak 'bu önergeleri vermiş bulunan arkadaş
lardan hassaten rica «deyim, şimdiye '.kadar on 
parti sözcüsü, grupları adına beyanda bulun
muşlardır. Halihazırda dört arkadaşımız da ki
şisel görüşlerini beyan .etmek .üzere söz almış
lardır. Bu -bakımdan müsaade buyurursanız bu 
dört arkadaşa da söz vereyim, şayet ıbunu ta
kiben söz istiyen olursa o zaman yeterlik öner
gesini mevkii muameleye .koyayım. Uygun mu
dur Sayın Menteşe? 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Uygundur 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
TiHo'ye Petrolleri hakkında C. H. P. Grupu 

adına Sayın Kılıç, buyurun. 
C. H. P. GRUPU ADINA SELÂHATTlN 

KILIÇ (Samsun) — Saym Başkan, sayın mil
letvekilleri; Türkye Petrolleri Anonim Ortak
lığının 1959 - 1963 yıllarını kapsıyan faaliyet
leri hakkında Cumhuriyet Halk Partisinin gö
rüşlerini izah •etmek üzere huzurunuzda bulu
nuyorum. 

Uygarlığın bugün ulaştığı seviye ve yaşama 
şartları içinde petrol önemli bir yer tutmakta-
dır. Petrol, bugün enerji kaynağı ve yakut ola
rak endüstride, ulaştırmada ve günlük ha
yatımızın birçok safhalarında zaruri bir madde 
haline gelmiştir. Bütün dünyada petrol üretimi 
ve tüketı'mi ıbüyük artışlar kaydetmektedir. 
Bu pek önemli stratejik ve ekonomik maddenin 
her safihas: yle devletler ve büyük petrol 
şirketleri çok yakından ' ilgilidir. Bugün 
siyasi bloklaşmaya paralel olarak yer yü
zünde bir petrol bloklaşması da meydana ıgel-
miştir. Bunlardan birisi ingiltere ve Amerika'
nın büyük rol oynadığı Batı Blokudur ki, ge
nellikle 'büyük şirketler veya karteller vasıta-
siyle çalışırlar. İkinci Blok ise Sovyetlerin yö
netimindeki demirperde genişi memleketlerin 
teşkil ettiği bloktur. 

Bugün yurdumuz dünya ölçüsünde, petrol 
üretimi çok cüzi ve tüketimi de orta büyük
lükte olan bir memlekettir. Ancak petrolle il
gili meseleleri tartışırken, çözüm yolları arar
ken, bunun şu veya <bu oranda- bir (beynelmilel 
mesele olduğunu bilmeik zorundayız. Petrol üre
tim ve tüketimimizin az olması, beynelmilel pet
rol rekalbeti kaidelerinin dışında tutulmamız 
demek değildir. Hiç şüphe edilmemelidir dri, 
petrolle ilgili meselelerde, yabancı şirketler ve 
yabancı devletler bizi her hangi ıbdr memleket 
farz edecek ve kendi yararlarının icaıbını ya
pacaklardır. Petrolle ilgili birçok meselelerin 
devletlerin siyasi görüşünü etkilediği yakını
mızda cereyan etmiş ve etmekte olan olaylarla 
sabittir. 

Türkiye'nin petrol tüketimi ve üretimi yö
nünden önemi arttıkça hiç şüphesiz ilgilenme 
ve rekabet .oranı da artacaktır. Beynelmilel 
petrol rekabetinin pak çok labirentleri olduğu
nu ve bâzı ahvalde hiçbir ahlâk ıkaidesi de din
lemediğini bilmek zorunluğundayız. Bu genel 
girişten maksadım, meselenin her cephesini bi
lerek petrol politikamızı tesibit ve millî müesse
selerimizi şartların icabına göre kurmak ve 
çalıştırmak zorunluğumuzu belirtmek isteriz. 

Sayın milletvekilleri, ne zaman Ibu petrol 
konusu şümullü bir şekilde konuşulursa tarihî 
bir gerçek içimi sızlatır. Müsaadenize sığınarak 
bu üzüntümü belirtmek isterim: Osmanlı impa
ratorluğu, asırlarca bugün dünyanın en önemli 
petrol mıntakası olan yakın doğuda hükümran 
>lmuşbur. Bu hükümranlığın devamı ve bu top
rakların elimizde kalması, milyonlarca Türkün 
hayatı ve ıstırabı pahasına mümkün olabilmiş
tir. Ancak bu topraklar petrolün ulaştırmada 
ve endüstride önem kazanmasiyle birer birer 
elimizden çıkmıştır. Ve daha doğrusu petrol 
siyasi meselelerin mihrakını teşkil etmiş ve bu 
memleketlerin elimizden çıkmasına seıbeıbolsm'uş 
veya ıbunu süratlendirmiştir. 

BAŞKAN — Saym Kılıç, petrol meselesin
de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
1959 ile 1963 yılları arasında sebkolunan faali
yetleri, katî hesapları ve bilançoları üzerinde 
konuşuyorsunuz değil mi efendim? 

C. H. P. GRUPU ADINA SALÂHATTİN 
KILIÇ (Devamla) — Evet efendim. Tabi bunu 
bir genel giriş mahiyetinde söyledim Sayın 
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Başkan, ayrıca bu üzüntümü de hakikaten 
müsaadenize sığınarak söylemiştim. Yoksa ih
tarınıza teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 

7 . 3 . 1954 tarihinde yürürlüğe giren G'3'27 sa
ydı Kanunla kurulmuş MTA'dan bu alandaki 
fonksiyonunu devralarak 10 . lö . 1954 te res
men teşekkül etmiştir. Kuruluş nominal ser
mayesi (150) milyon lira olup bu sermaye-1904 
yılında (500) milyon liraya çıkarılmıştır. Ku
ruluş, organizasyon ve tecrübe yönünden ilerle
meler sağlarken bu sermaye artışı sebebiyle de 
kuvvetli bir hale 'getirilmiştir. 'Bu nokta ortak
lığın fonksiyonlarını 'görmesi bakımından önem
li bir merhale teşkil eder. 

T. P. A. O. çalışmalarının Haziran 1965 te 
Yüce Senatoda müzakeresi sırasında üzerinde 
önemle durulan bir hususu burada bahis ko
nusu ederek 'görüşlerimizi belirtmek isterim. 

BAŞKAN — 1965 yılında buyurdunuz Sa
yın Kılıç. Zinhar 1965 yılında vücut bulan bir 
faaliyetin müzakeresine bugün için burada imkân 
yak. Gelecek yıllarda 1963 ten itibaren yapı
lan faaliyetleri ayrı ayrı burada denetime tabi 
tutacağız. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALÂIIATTÎN 
KILIÇ (Devamla) — Sayın Başkan, görüşme 
1905 te olmuştur, ama şu anda bizim yaptığı
mız gibi 1959*- 1963 dönemini 'kapsıyan konu 
üzerindedir. Bu defa haksız müdahale ettiniz. 

BAŞKAN — Buyurunuz 'efendim, affeder
siniz. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALÂIIATTÎN 
KILIÇ (Devamla) — Ortaklık 29 . 7 . 1904 ta
rihinde yaptığı bir genel kurul .toplantısında 
sermayesini '500 milyon liraya yükseltme ka
rarını ittifakla vermiştir. Ve bahsettiğim bu 
husus Sayın Başkan Senatodaki (müzakerelerde 
1959 - 1963 dönemini kapsıyan işlerle ilgili 
olarak ve son derece .ehemmiyetli görüşmele
rin dörtte üçünü işgal etmiştir. 

Sermayecini 500 milyon liraya çıkanma 
•keyfiyeti kararını ittifakla vermiş ve usulüne 
göre de bunu ilân etmiştir. Araştırılan serma
yeye iştirak hususunda rüçhan hakkı olan eski 
ortaklara da T. P. A. Ortaklığı müracaat et
miştir. Bu davet üzerine Hazine, Emekli San

dığı, Etibank, Anadolu Sigorta, Ankara ve İs
tanbul Sigorta Şirketleri rüçhan haklariyle iş
tirak taahhüdünde bulunmuşlardır. Diğer ta
raftan ortaklardan İş Bankası, Sümerbank, Ya
pı Kredi Bankası, İş - Taş ve bâzı özel kişiler 
rüçhan haklarını kullanmamışlardır. 

Ortaklığın, sermayesini 500 milyon liraya çı
kardığı günden bir gün sonra, 30 . 7 . 1964 ta
rihimde Ordu Yardımlaşma Kurumu, T. P. A. 
Ortaklığıma ve 12 . 8 . 1964 tarfhinde de Maliye 
Bakanlığına, artmadan mütevellit rüçhan hakla
rını kullanmıyam eski ortakların hissellerini no
minal değemi üzeninden alabileceği hususunda bir 
müracaatta bulunmuştur. Şimdi eski ortakılardam 
binkaç tanesi rüçhan haklarını krullanmıyarak bu 
hisse senetlerini al/mak istememişlerdir, omları arz 
ettiım. Ancak diğer rüçhan haklarımı 'kullanan
lara T. P. A. Ortaklığı bir ikinci mektup yaza
rak kullanmıyanların da haklarımı kullanabiie-
eeklo/ninıi bildirmiştir. Buna da bu müesseselerden 
olumlu cevap gelmemiştir. Yani rüçham haMarı-
nı kullanmamışlardır ve neticede T. P. A. Ortak
lığı, Maliye Rakamlı ğıyle birlikte bu hisse senet
lerim irt nominal değeri üzerimden Ondu Yardım
laşma Kurumuna satılmasına 'karar vermişlerdir. 
Ordu Yardımlaşma Kurumumun bu talebinin ka
bulünden .sonra Emekli Sandığı gerçek mânada 
kendine düşen rüçhan hakkını kullandıktan son
ra diğer kullanmıyan, İş Bantoası, Yapı Kredi 
Bankası ve İŞTAŞ gilbiler de, onlar kuillammadığı 
takdirde kendisime yapılan ikinci müracaatı da 
kabul etmıiyerek kullanmıyan Emekli Sandığı 
2 . 10 . 1964 tarihimde, yamii hâdisemin cereya
nından talkriiben bir buçuk üki ay sonra 38 mil-
yon1ıuk satnlm-ıyan hiassıe sem/etlerinden 20 milyon 
liralığını alma takibimde bulunmuş. Ancak bu 
esnada Maliye Bakanlığı ve Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı Ordu Yardımlaşma Kurumu
nun cevabına müspet cevap vermiş bulunmakta 
idi. 

Ş'imdi b'ıze göne geneik Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı Kanunu, gerekse mukavele esasla
rı daMl'indo muaımele tamamen usulünde cereyam 
.etımiştir.Üstıellik kurum görevini yerime getirirken 
bir hüsnüniyetle ki bu noktada görevli sermayesi
ni artırmaktır, bir basinetlilikle hareket etmiş
tir. Bu bakımdan biz TPAO nın bu sermaye ar
tırımı ile ilgili olanak yaptığı muameleyi usulü
ne uygum bulmaktayız. 
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Bu noktada Ordu Yardımlaşma Kurumuna 
30 milyon liralık hisse senetlerinin satılmasında 
bir ikinci itiraz daha yapılmıştır, ekonomik yön
den. O da senetlerin ınomıinıal değer üzerinden 
Ordu Yardımlaşma Kuırumumıa satılmış olmasının 
usulüne veya ekonomik kurallara uygun olmadı
ğıdır. Gerçekten zaıman içinde^ muhtelif sebepler-
lıe kur değişmesi, ortıalklık veya mailla'rmın itibar 
•kazanımaraı dolayısiyle hisse senetlerinin nominal 
değerlerden artırılması tabiî karşılanıabiıliır. 

BAŞKAN — Sayın Kılı o, aeaiba Başkanlık mı 
yanılıyor? Bütfün bu bahsettiğiniz hususlar 1964 
•to oereyan eden hususlar olsa gerektir. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALÂHATTtN 
KILIÇ (Devamla) — Bu müzakerelerde bu bah-
setıtiğiniiz husus, usul noktasından da, Senatomda 
iki celısıe müzakere edilmiştir. Komisyon, 1963 yı
lı hesaplarını tötkilk ederken, kendilerine gelmiş 
olan Başbakandık Yüksek Murakabe Kurumunun 
bir ara denetleme raporu dolayısiyle, bu fconıu-
yu raporuna almıştır. Yani bu konu Senatoda 
tıaımamiyle tartışma konusu. olmuştur, zabıtlarda 
da vardır. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, Millet Meclisimin 
idaresi mutlaka Senatonun idaresine taba>an vü
cut hulmıaz. Senato 'mm idamesinde vücut bulan 
hâdiseler bir kaziyeli muhkeme halinde Mecliste 
tecelli lettım-az. Şimdi hfeüm burada Başkanlık Di
vanı olanak anlayışımız odur ki; bahis konusu 
husus 1959 - 1963 yılları arasında cereyan eden 
faıalryetlerin Meclisçe denetlenmesidir. 1964 yılın
da \nılknlbülan hiır hâdise, talbiatiyle, ilerdeki yıl-
larda bu Meclisin denetimline talbi tutulacaktır. 
Bu bakımdan lütfediniz, bu hudut dışına eıkma-
ymız. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALÂHATTtN 
KILIÇ (Devamla) — Sayın Başkan, dediğiniz 
doğrudur. (1964 te cereyan etmiş bir olayın 
1959 - 1963 devresine ginmıiyeceği Senatoda da 
liddia edilmiş, fakat bu konu Senatoda iki celse 
müzakere edilerek zapta geçmiştir, usul bakımın
dan uygun görülerek...) Ama zatı âliniz diyorsa
nız ki, uısu'l bakımından biz Senatodan ayrı bir 
tatbikat içerisindeyiz, o zaman sözümü burada ke
sendin. 

Şimdi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
nın 1960 - 1963 dönemindeki istihsaline rakam
larla bir %öz atmakta faaliyetlerini değerlendir

mek bakımından faydası vardır. Bilhassa TPAO 
nın iş istihsali; jeolojik ve jeofizik etüdleri bir 
yana bırakırsak, nihayet sondaj tülü, ham petrol 
•istihsali ve satış miktarı gibi üç anakalemle ifa
de edilebilir. Bunlara karşılık ben kıstas olarak 
personel sayısını alıyorum. Yani, personel sayısı
nı alıyorum. Yani, Personel sayısı ile bu faali
yetlerin nasıl arttığını kıyaslamak ve yalnız 
1960 - 1963 seneleri arasındaki rakamları vermek 
suretiyle sizlere bu mukayeseyi yapmak istiyo
rum. 

1960 senesinde 2 274 kişilik bir 'kadroyla 
21 624 metre, yıllık sondaj, 362 000 ton ham pet
rol istihsali ve 117 milyon liralık satış yapmış bu
lunmaktadır bu ortaklık. 

Aynı ortaklık 1963 yılında 3 237 personel ile 
59 440 metre sondaj, 568 000 ton ham petrol ve 
202 milyon liralık satış yapmış bulunmaktadır. 

Şimdi 1960 yılındaki personel sayısına, ham 
petrol istihsaline, sondaj miktarına ve satış ye
kûnuna, mukayeseyi kolaylaştırmak bakımından 
100 dersek, 1983 deki personel sayısı 148 e çıkı
yor. Buna karşılık ham petrol istihsali 170 e, 
sondaj 211 e ve satış da 170 e çıkmaktadır. Bu 
şahıs başına iş istihsalinin artması demektir ki, 
görüşümüze göre büyük basandır. 

Bu 1960 - 1963 döneminde, teknik ve idari 
tecrübe kazanıldığını ve kuruluşun çalışma me
totlarının kendi ölçüleri içinde tekâmülünü gös
terir. Ancak bunu kâfi bulduğumuzu ifade et
mek istemiyorum. Bu takdirde değer başarı de
vam etmelidir ve gerçek mukayese, kendi için
deki mukayese nispî olarak bir tekâmül kaydet
tiğini gösteriyor; bu, doğrudur. Ancak gerçek 
mukayese aynı miktar sermaye kullanan, aynı 
şartlar içinde çalışan benzeri diğer kuruluşlarla 
yapılmak gerekir, örneğin, aynı kapasitedeki ec
nebi bir şirkete nazaran iş istihsali, yani muhte
lif kalemleri içine alan iş istihsali hangi oranda
dır? Bu takdirde Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığının, kendi büyüklüğünde ve kendi stan
dartlarında iş yapan bir şirketle veya başka bir 
Devlet kuruluşu ile, yani aynı alanda iş gören 
başka bir devlet kuruluşu ile mukayesesi yapıl
mak suretiyle mükemmele yaklaşıp yaklaşma
dığı hakkında bir hükme varmak mümkündür. 
Ama, 1960 - 1963 yılları arasındaki nispî muka
yese gösteriyor ki, bu müessesede şahıs başına 
düşen iş istihsali oranı yükselmektedir. 
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Yine bu dönem içerisinde müessesenin kay
dettiği iki önemli başarıyı zikretmeden geçemi-
yeceğhn. Hiç şüphesiz bu başarıda Petrol Dairesi 
ve Bakanlığın da büyük hissesi olmuştur. Ay
rıca, 1960 - 1963 dönemini değerlendirirken 
TPAO na izafe ettiğimiz başarının Maden Tet
kik Arama Enstitüsünün de başarısı olduğunu 
zikretmek isterim. Çünkü TPAO, bu müessese
den müdevver tecrübeli personeli ile göreve de
vam etmiştir. Bu bahsettiğim başarı satışlarda 
Türkiye Petrolleri A. Ortaklığı mallarına rüç-
haniyet tanınması dâvasının kazanılmasını ve 
petrol fiyatlarında indirim sağlamıştır. Gerçek
ten bu ikisi de memleket yararına ve millî pet
rol politikasının tahakkukuna büyük yardımları 
olmuş aslî adımlardır. Türkiye Petrolleri A. O. 
sermayesini artırmak için, hatırladığınız ve be
nim de bir dereceye kadar izah ettiğim gibi 1964 
te, muayyen usuller kullanmıştır. 

Şimdi bu müessesenin anlayış bakımından ek
sik gördüğümüz veya tamamlanmaya muhtaç 
gördüğümüz hususları hakkındaki fikirlerimi 
arz edeceğim. 

Sermaye teşkili; kurum bir yandan teknik 
tecrübe kazanırken, organizasyon olarak mü-
kemmelleşirken sermayenin çok önemli bir rol 
oynıyacağı muhakkaktır. Çünkü hususiyle bu 
kurum piyasada serbest rekabete mâruzdur. 
Kendisiyle birlikte diğer yerli ve ecnebi şirket
ler faaliyetinin muhtelif dallarında olmak üzere 
onların rekabetiyle karşı karşıyadır. 

Bizim görüşümüze göre TPAO dar boğazlar
dan geçmiş kuruluş ve tecrübe ve iktisadi güve
nilirlik vasıflarını kazanmıştır. Hiç şüphesiz ser
maye ve malî müktesabatı oranında da güçlen
miştir. Buna rağmen ilerdeki yatırımları için 
araştırma, istihsal kuyuları, boru hatları, rafi
naj kapasitesi, Petro - Kimya Endüstrisi için 
sermayeye muhtaçolacaktır. Ancak bu ihtiyacı. 
en kârlı tesislerini satmak suretiyle karşılaması 
yerine sattığı hisselerin kârından ebediyyen 
mahrum olmak suretiyle değil, mazide yaptığı 
gibi, sermayesini tezyidetmck suretiyle yapmas] 
'birinci derecede tercih edeceğimiz bir yoldur. 

İkincisi; müessesenin tecrübe kazanması, 
kârlı bir müessese olduğunun ispatlanması, niha
yet iç ve dış kredilerle, kabili tecviz müdafaa 
edilebilir, mükemmel projelere gidilerek dışar
dan ve içerden kredi sağlıyacağı kanısında ol-
duğumuzdur. 

I TPAO nın 1960 - 1962 döneminde denetleme 
I kurullarının raporlarında bahis mevzuu edi-
I len tavsiyelerden bâzılarının 19G3 yılındı ye-
I rine getirilmiş bulunduğunu görüyoruz. Bun-
I 1ar kısaca; idare heyeti sisteminin ihdası, ni-
I 'ıayet çok önemli bir ihtiyacolan Jp - 4 yakı-
I 'inin imali; ortakjık hizmetlerinin sınırlandı-
I ılması, işçi ücret sınıfının işyeri değerlcndi-
I bilmesi ve liyakat tedbir metoduyla ilmi esas-
I lara dayandırılması şeklinde söylenebilir. 

I Denetleme raporlarından anlıyoruz ki, Or-
I kaklığın teşkilât, görev, yetki ve çalışma esas-
I lan yönetmeliği ve ona ilişkin bir organizas-
I /en şeması yoktur. Bu hususlar her teşkilât 

'çin önemli olmakla beraber, ekonomik yö'lü, 
I siyasada rekabete mâruz kuruluşlar için daha 
I 'Jncmlidir. Yeni kuruluşların bu neviden ve 

teamül eksikleri tab:"î ise de yeni ve modern 
I kaideler vaz'odilmesi kolaylığı da vardır. Etüt, 

İşletme ve satış -çlbi tabiatı farklı işler aynı zaman-
I da yapan ortaklığın yetki ve çalışma esasla-
I rı üzerinde dikkatle durulması gereken hu-
I ıııslardır. Her üni'c gördüğü iş orarmda yet-
I ki ile teçhiz edilmelidir. Mukavele yapabilme, 
I ">ara kullanma, personelle ve iş konusu ile ilgi-
I ': yetkiler hareket ve icraat imkânı verece1: 
I nispette olmalıdır. Bütün tabiî kaynak işletme-
I Terinde olduğu gibi yeter sayı ve kapasitede tek-
I ı-ülk personel ve tochizr.it rantabl 'bir kuruluşun 
I "in şartları arasındadır. 

I Diğer bir husus, TP^O nın enerji p-litika-
I imin muayyen bir safhasına iştirak eden etü-
I Tünde, işletmesinde ve satışında vo bundan mü-
I Levcllit kazandığı tecrübe ile millî enerji ya-
I kıt politikasında önemli bir rol cynıya"a":ını 
I tahmin ettiğim içindir ki, söylüyorum, yurdu-
I -ıuzun diğer ener-»i ve yakıt kay^aklariyle 

ahenkli olarak bir millî enerji ve yakıt progra
mına ihtiyaç vardır ve TPAO kendisini ilgilen
diren bu meselede, tecrübesiyle büyük rol oynı-
yabili:\ 

Bir konu da, 19G0 - 1963 yılları arasında ol
duğu gibi, bugün bile açıkta kalmıştır. Niha-
vet TPAO nın dağıtım şebekesiyle, Petrol Ofi
sin dağıtım şebekesinin bir merkezden idare 
edilmek suretiyle daha güçlü, daha rantabl bir 
tesisin, bir kuruluşun meydana getirilmesi key
fiyetidir. Ümidediyerum ki, Sayın Bakan izah-

I larmda bu meselenin ne noktada olduğunu ve 
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nasıl bir tekâmül kaydedeceğini bize anlatmak 
imkânım bulacaklardır. 

TILkiyc Petrolleri Anonim Ortaklığının bir 
önemli sıkıntısı da kuyubaşı fiyatıdır, iliç RÜ-
pesiz bu meseleler bugün hallolduysa, hakika
ten tuhaf bir durum oluyor, 1967 senesindoyiz, 
1959 - 1CG3 yılları arasını konuşuyoruz. Söyli-
yeceğim husus halledilmiş ise hiç konuşmamak 
lâzımgelir. Ama rapor üzerinden bilgi elde et
tiğimiz için bu durumu izah etmek mecburiye
tindeyiz. Kuyubaşı fiyatı Hazine hissesine, Dev
let hissesine tesir eden önemli bir faktör ol
duğu için ve mali yönden de Türkiye Petrolle
ri A. O. m etkilediği için mutlaka halledilme
si lâzı.mgclen bir noktadır. Bu hususta da Sa
yın Bıkanın, halledilip edilmediği ve halli için 
ne istikâmette adımlar attığını izah etmesi 
müessesenin ilerdeki çalışmaları sermaye bula 
bilmesi ve kapasitesi bakımından son derece 
önemlidir. 

Fiyi t indirimi hususunda da T ürk"'ye Pet
rolleri Anonim Ortaklığını daha aktif görmek 
istediğimizi söylemek isterim. % 10 bir indi
rim sağlanmıştır, kendi ortak olduğu îpraş ra
finerisi için ithal edeceği ham petrolden. Ar 
°lt bunun artırılması ve teşmili ve bu rvliı-' 

min mümkün olup olmadığı ve bunun tahakku
ku için halen müessir ve programlı bir çalış
macın mevcu dolup olmadığı, meselenin esası
nı teşkil eder. Hiç şüpesiz böyle bir çalışma ve 
program içine girildikten sonra zaman içerisin
de mesele un halledileceği inancını taşıyorum. 

Raporların tetkikinde öyle anlaşılıyor ki, 
T. P. A. O. döviz sağlamakta, yani kendi faali
yetleri için Maliye Bakanlığından, Merkez Ban
kasından döviz almakta güçlüklere mâruz kal
maktadır. Gerçekten T. P. A. O. nm faaliyet 
sahası bize direkt olarak döviz sağlıyan bir fa
aliyet sahası olduğu için, ona verilecek bir dö
viz âdeta, adedi silsile veya hendesi silsilelerle 
artan bir döviz tasarrufuna yol açacaktır. 

Bu itibarla ben, Hükümetin T. P. A. O. na 
vereceğimiz bir dolara karşılık birkaç dolar
lık döviz sağlıyacağı için hususi bir statü tat
bik etmenin gerektiğine kaaniim. Yani bu hu
susi statüden maksadım da, mümkün olduğu nis-
bete süratle bu işi görmek, mümkün olan nis-
bette ihtiyaçları sağlıyacak dövizi tahsis et
mektir. Yani fevkalâde 'büyük bir şey değildir. 
Bu noktadan da Sayın Bakanın görüşlerini öğ
renmekten çok memnun olacağım. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, Başkanlığın büyük 
müsamahası altında konuşuyorsunuz. Bütün me
seleyi, iki defa işaret ettim, 1959 - 1963 yılları 
arasında vukubulacak mazi hesabı teşkil etmek
tedir, çok rica ederim. Bütün mesele ondan iba
rettir. Burada petrol hakkında bir genel görüş
me açmış değiliz. Şayet Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı hakkında bir genel görüşme açıl
mış olsa ve petrol enine boyuna tartışılmış olsa 
bütün konuşmalarınız doğrudur. Ama usulî 
yönden bir mazi hesabı yapılmaktadır burada. 

C. H. P. GRUPU ADINA SELÂHATTtN 
KILIÇ (Devamla) — Sayın Başkan, sizi haksız 
bulmak imkânsız. Yalnız 1960 - 1963 arasın
da bahsedilmiş bir meselenin askıda kaldığı tes-
bit edilmiş bir meselenin çözümlenip çözümlen
mediğini, eğer çözümlenmemişse halen çözümlen
mesi için iki cümle ile, şu yolda çözümliyeeeğiz, 
demesinde 'bir fayda gördüğüm için bunu arz 
ediyorum. Yani çok dar kalıplar içinde kendimi 
mahsur addetmediğimi zannediyorum. Ama 
siz böyle telâkki ediyorsunuz. Zaten sözleri
min sonuna geldim, bir cümle ile bitiriyorum. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
1959 - 1963 dönemi çalışmalarını tatminkar 
bulduğumuzu arz eder, sabırla dinlemek lût-
fûnda bulunduğunuzdan dolayı hepinize teşek
kür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Şahısları adına söz istiyen ar
kadaşlara geçiyorum. Şahıslar adına konuşma
lar onar dakika ile kayıtlıdır. Lütfen konuşma
lar yine ileri sürdüğüm mütalâalar çerçevesin
de 1959 ve 1963 yılları arasında vücut bulan 
faaliyetler içinde mütalâa edilsin. Bunun dışın
da vukubulan beyanlara müdahale etmek mec
buriyetindeyim. Vaktaki, bu Mecliste bir ge
nel görüşme talebedilir ve bir genel görüşme 
üzerinde müzakere açılırsa enine boyuna bütün 
meseleler görüşülür. Daha bir çerçeve dâhilin
de âdeta mazide vukubulan 1959 ve 1963 yılları 
arasında vukubulan faaliyetlerin Meclisçe de
netlemesi bahis konusudur. 

Sayın Seçkin buyurunuz. Yüksek öğrenim 
Kredi ve Yurtlar Kurumu üzerinde görüşe
ceksiniz. 

Sayın Seçkin, Sayın Pasinli, Sayın Demiray 
ve Sayın Kırbaşlı şahısları adına söz almış bu
lunmaktadır. Bunu taki'ben yeterlik önergesini 
oyunuza sunacağım. 
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TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 16 . 8 . 1961 tari
hinde 351 sayılı Kanunla kurulan Yüksek Öğre
nim Kredi ve Yurtları kurumunun raporu üze
rindeki görüşlerimi, görebildiğim kadar ifade 
etmeye çalışacağım. 

Şahsan bu kanunu çok isabetli bulmakta
yım. Gerçekten Türk gençliği için, özellikle 
Cumhuriyetin bekasının gençliğe büyük bir 
emanet olarak bırakılması bakımından, gençliği 
koruma fonksiyonu baki'mından hazırlanan bu 
kanuna ve buna dayanarak geçmiş kısa süre 
içerisinde çalışmalarının müspet taraflarına te
şekkür etmekle sözlerime ıbaşlıyacağım. 

Grupumuz adına konuşan Necati Bey arka
daşımız rapor üzerinde birçok rakamları dile 
getirerek geniş ve tafsilâtlı bir konuşma yaptı
lar. Ben birkaç noktada kendilerinden ayrıl
mış olarak şahsi görüşlerimi ifade edeceğim. 
Diğer görüşlerine tüm olarak iştirak etmekte
yim. 

Gençlik denince, üzerinde büyük sorumlu
luk yüklenmiş kütle olduğu Atatürk'ün hitabe
lerinde de bellidir. Bu kadar sorumluluğu ağır 
olan gençliğin sorunlarına eğilmek elbette ki, 
Genel Kurulumuzun en başta gelen görevlerin
den sayılmalıdır. Rapor üzerinde malî bünye ve 
bilanço kısmında görüyoruz ki, bu teşekkülün 
çalışma gücünü kazandıracak malî portesidir. 
Fakat bunda yüzde 10 at yarışları nisbetinin 
kısa bir süre içerisinde dahi azıalma kaydettiği 
üzüntü ile müşahede edilmektedir. Umumi büt
çeden 40 milyon lira verilmesi iktiza ederken, 
>bu miktar hiçbir zaman bu meblâğa ulaşmadığı 
gibi daima altında kalmıştır. 

Atatürkçülük, gençliğe önem vermek, onu 
sözle ifade etmek değil, onun sorunlarına ger
çek olarak eğilim içinde bulunmak demektir. 
Bu bakımdan konu ehemmiyet arz etmektedir 
ve ehemmiyet arz edecek konularımıza yıllar 
yılı lâyrkiyle eğilmemiş olmamızdan ötürü, bu
gün geri kalmışlıkla nitelenmekteyiz. Artık ge
ri kalmışlıkla nitelenmeye tahammül gösterme-
aneliyiz arkadaşlarım. Umumi bütçeden mutla
ka hissesi verilmeli ve malî kaynaklar yaratıl
mak suretiyle bu hissenin miktarı artırılmalı
dır. Aksi halde yüksek öğrenim gençliğinin so
runlarına eğilmiş olamayız ve diğer fonlardan 
alınan yardım nisbetlerinde de azalma değil, 

süratle artırılmanın sağlanması cihetine gidil
melidir. 

Bugün Türkiye'de yüzıbine yakın yüksek öğ
renim gençliğinin yarısına yakını, belki yarının 
üzerinde, orta ve ortanın altında geçim şartları 
içerisinde bulunan ailelerin çocuklarıdır. Pek 
tabiî hepimizin malûmudur ki, geçmiş senelerde 
yüksek öğrenim yapan gençler büyük sıkıntıla
ra katlanarak bir yandan çalışma, bir yandan 
öğrenime devam etme mücadelesi vermiş kişi
lerdir. Bu kanun ve bu kurum bir parça olsun 
bunlara şifa olmuş olmakla beraber ihtiyaca maa
lesef cevap verememe durumundadır. Her ne ka
dar çalışmalarını, nisbet bakımından takdir edi
yorsak da bunu günün şartlarına göre şahsan az 
bulmaktayım. Varlıklı aileler, görüyoruz ki, ar
tık üniversite giriş imtihanlarını kazanmasalar 
bile kendilerine özel öğrenim müesseselerinde 
yol bulmuşlardır. Binaenaleyh, üniversiteye gi
riş imtihanlarını kazanmak, bir de orta ve or
tanın altında geçim şartlarının insanı olmak bu 
kredilerden âzami istifadeyi sağlamayı elbette-
ki, icabettirocektir. Şu halde bu fonların artırıl
masına çok ehemmiyet vermeliyiz ve Hükümet 
olarak malî kaynaklarımızı artırmak cihetine 
gitmeliyiz. Bunu da vasıtalı yollarla değil ta
biî; vasıtalı yollarla temin edeceğimiz gelirin 
yükünü yine orta halli, ortanın altındaki kişi
lerin sırtına yüklemiş oluruz ki, netice hiç de
ğişmez. Mevcut yurtlarda kredili öğrencilerin 
ancak yüzde 13,6 nisbetinde olduğu da göste
riyor ki, bu rakam çok küçüktür. Birçok yurt
larda yaptığım incelemede öğrencilere verilen 
kredi miktarının günün şartlarına göre, bugünü 
demek istemiyorum, dün için de böyle idi, yıl
lardan bu yana her gün biraz daha fiyat artış-
lariyle karşılaşmamız kadar acayip karşılanan 
bir hal olmadığına göre, bugün Tıp Fakültesin
de 17 800 lira kredi alan çocuklar bunun 22 bi
nlin üzerinde olmasını, ödeme süresinin de biraz 
daha azaltılmış olmasını arzu etmektedirler. Yi
ne başka fakültelerde dokuz binin üzerinde 
yüklenme yapan bir öğrenci bunun onikibin 
civarında, yani 1/3 nisbetinde artırılmasını ve 
ödeme süresinin de biraz daha azaltılmış olma
sını arzu etmekte ve bu miktar oldukça çoğun
luktadır. 

Yine, yurtlarda tetkik ettiğim bir duruım; 
mevcut özel müstecire verilen lokantalardaki 
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fiyatlar, piyasayla hemayar olması bakımın
dan, öğrenciye verilen kredi ile geçimi sağlrya-
cak orantıyı katiyen kurmamaktadır. Birçok 
kız çocukların, aç denecek şekilde, öğrenimleri
ne devam ettiğini müşahede etmiş bulunuyo
rum. tkiyüz, ikiyüızeilli lira edvarında kredi alan 
bir öğrenci okula gtiıtme gelme yol masrafını ve 

' ufak tefek giyim ihtiyacını hiç hesaba foaitmafc-
ısızın, yalnız bir boğaz tokluğuna ve temin ede
bildiği bu kurumun yurtlarında ucuz fiyatla 
kalma şartları altında dahi, sıabaih kahvaltısı 
etmemek ve akşam yemeğini yememe ve nor
mal beslenme kaidelerinin dışında başarıya 
ulaşma çabası içerisinde büyük bir sıkıntıdadır. 

BAŞKAN — Sayın Seçkin, bir dakikama; 
var ve lütfen 1959 - 1963 yuHan arasında vü
cut bulan faaliyetlere inihisar ettiriniz konuş
manızı. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Devamla) — Onunla il
gili Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Değil aslında... 

TÜKÂN SEÇKİN (Devamla) — 27 Mayıs 
Yurdunun zarar ettiği ileri sürülmektedir. Değer
li arkadaşlarım, bir yurdun çok kısa bir süre 
içinde masraflarını amorti etmesini düşünmek do 
normal sayılmaz benim kanaatimce. Esasen bu 
miktar, şimdi biraz yükseltilmiştir. Yüksek Öğre
nim Yurtlarının, kredili öğrencilere öncelik tanı
ması, kredili öğrencilerin meslek hayatında, mes-
leke intisabetmelerinde bir öncelik hakkı olması 
lâzımdır. Çünkü bunlar, hiçbir vasıta kullanrm-
yacak tipte insanlardır, arkalarında maddi bir 
güc yoktur. İyi bir anlayış içinde, ailesine yük 
olmama kaydiyle kazancının bir kısmı ile talebe
lik hayatındaki yüklenmeleri karşılamak gibi, iyi 
bir sorumluluk istikametinde zihinleri gelişmiş in
sanlardır. Cemiyetin yükselmesi, yücelmesi bu 
tip insanların, kendi yüklerini kendi taşıyan in
sanların omuzlarında mümkün olacaktır. Bu ba
kımdan Kredi ve Yurtlar Kurumu, kredi almış 
öğrencilere öncelik tanımalıdır. Mesleke intisap
larında da Bakanlık görüşleri bu açıdan müzahir 
olmalıdır. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Seçkin. 
TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Teşekkür 

ederim Sayın Başkanım. Şeker Şirketi mevzuun
da da şahsım adına bir görüşüm vardı. Müsaade 
ederseniz onu da ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Şayet yeterlik önergesi kabul 
edilmezse, onun hakkında da ayrıca görüşebilirsi
niz efendim. Lütfen buyurun. 

Sayın Pasinli. 

NİHAT PASİNLİ (Erzurum) — Vağgcçtim. 

BAŞKAN — Sayın Demiray. Buyurunuz efen
dim. Siz de «Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu» üzerinde görüşeceksiniz. Sözünüz 10 
dakika ile kayıtlıdır ve tabiatiyle biliyorsunuz, 
1959 - 1963 yılları arasındaki faaliyetlere, evle-
viyetle inhisar edecektir. 

AHMET DEMİRAY (Amasya) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, Yüksek Öğrenim Kredi 
ve Yurtlar Kurumu bölümü hakkında görüşleri
mizi arz ederken Yüce Meclisi saygılarla selâmlı
yoruz. 

16 Ağustos 1961 ç^rnı ve 351 sayılı Kanunla 
kurulan, 1962 yılı başlarında çalışmaya başlıyan 
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Türk 
gençlerinin yüksek öğrenimlerini, sosyal ve kül
türel gelişmelerini kolaylaştırmak maksadiyle ku
rulmuş önemli ve faydalı bir Kurumdur. 

Kurumun iki büyük görevi vardır : 
Bunlardan birincisi: Yüksek öğrenim gören 

öğrencilere kredi vermektir. 

Kurum, imkânsızlıklar yüzünden ihtiyacı 
olan öğrencilerin ancak % 40 mm isteklerine ce
vap verebilmektedir. Bu itibarla Kurumun ihti
yaca cevap verebilecek şekilde kredi uygulaması
nı genişletmesinin lüzumuna kaaniiz. Bunun için 
de kanunun, Devlet bütçesinden, emrettiği 40 
milyon lira yıllık ödeneğin Kuruma kesilmeden 
tamam olarak verilmesinin prensip haline getiril
mesini gönülden destekleriz. 

Bu münasebetle şunu da belirtmek isteriz ki, 
uygulamadaki bâzı aksaklıklardan dolayı kredi 
isteğinde bulunan öğrencinin durum beyanname
sinde kayıtlı bilgilerin, emniyet kanaliyle değil 
de Kurum müfettişlerinin aracılığı ile saptanma
sının daha isabetli olup olmıyacağmı inceleme 
maksadiyle bölge müfettişlikleri kurulmasını uy
gun bulmaktayız. 

Meselâ, bugünkü uygulamalarda ayda 500 li
ra alan memurun durumu, beyannamede net ola
rak görüldüğü halde, krediden faydalanamazken 
ayda 2 000 lira kazanan, fakat beyannamede bu
nu az bir miktar olarak gösterebilen bir serbest 
ticaret erbabının oğlunun krediden faydalandığı 
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görülebilmektedir. Bu gibi dengesizliklerin önüne ı 
geçilmesi, güç durumların düzeltilebilmesi için 
kurulacak bölge müfettişliklerinin, krediye lâyık 
öğrencileri daha esaslı şekilde saptıyacaklarma 
inanıyoruz. Bu durum, öğrencilerin uzun müddet 
bekliyerek sefil duruma düşmelerini de önlemiş 
olacaktır. 

Sayın arkadaşlarım, Kurumun ikinci Önemli 
görevi de yurtların işletilmesini sağlamaktır. 
Kurum, 1962 - 1963 yıllarında 15 i erkek, 7 si 
kız öğrenci yurdu olmak üzere 22 yurt işletmiş
tir. 1963 te 7 249 öğrenciyi yurtlarında barındır
mış 7 000 kadar öğrenciyi de, açık yer bulunma
dığından, yurtlara kabul edememiştir. 

Anadolu'nun birçok köşelerinden gelen kabi
liyetli Türk evlâtlarını yurtsuz bırakmamak, on
ların muhtacolanlarım barındırmak için, yeni 
yurtların yapılışına önem verilişini, memnunluk
la karşılarken, bunların miktarının çoğalmasını 
ve yapım işlerinin çabuklaştırılmasını gönülden 
dileriz. Fakat, bu işlerle ilgili olan Bayındırlık 
Bakanlığı bütün Devlet inşaatını yürütmekte ol
duğundan, yurtların yapım, donatım, bakım ve 
onarım işleriyle gereği kadar meşgul olamamakta
dır. Bu yüzden de yurt inşaatı işleri çok ağır yü
rümektedir. 

Yurtlara girmek için binlerce Türk evlâdı sı
ra beklerken yurt inşaatının ağır yürümesine gö
nüllerimiz razi olmamaktadır. Bu sakıncanın da 
ortadan kaldırılması için, Bayındırlık Bakanlığın
ca yurt yapım işlerinde öncelik tanınmasının da 
lüzumu vardır. 

Sayın milletvekilleri, Büyük Atatürk'ün (Ey 
•yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz.) diyerek, ge
lecek günlerimizi emanet ettiği Türk gençliğine 
gösterilen ilgi, Büyük Milletimizin istikbalini da
ha mutlu kılacaktır. Yeni neslin yüksek öğrenim
lerini, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak 
için Yüce Meclisimizin, öğrenci evlâtlarımıza kar
şı hiçbir fedakârlığı esirgemiyeceğine güvenimiz 
tamdır. 

Yurtların sayısının çoğaltılmasını,, yurt yapım 
işlerinin çabuklaştırılmasını ve muhtaç durumda 
olan bütün yüksek öğrenim öğrencilerini barındı
racak duruma yükselmesini, kredi için ayrılan 
paranın da ihtiyaca cevap verebilecek düzeye çı
karılmasını temenni ediyoruz. Bu münasebetle 
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun 
bugüne kadar samimî çalışmalarını, başarılarını 
da takdirle karşılamayı vazife sayıyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, Yüce Meclisin bu kutsal 
salonunda yeni nesil için kalblcrimiz en içli, en sa
mimî duygularla çarparken, öğrenci evlâtlarımı
zın her türlü bölücü, karıştırıcı, fitne ve fesat do
lu fikirlere karşı metin olacaklarına, eğitim, öğ
retim görevlerinin de bu alanda uyanık oldukları
na inanıyoruz. 

Yükselen yeni neslin aşırı sağ, aşırı sol akım
larının dışında, memleketimize hayırlı birer evlât 
olmak için vatan, millet, memleket aşkiyle çalışa
rak mutlu Türk iyem ize faydalı, ülkücü bir insan 
olarak yetişeceklerine güveniyoruz. 

Hepinizi saygılarla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Falik Kırbaşlı, buyuru
nuz Söker Sigorta üzerinde beyanda buluna
caksınız. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Şeker fab
rikaları. 

BAŞKAN — Şeker fabrikaları mı? Peki efen
dim. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; bugünkü konularımız 
arasında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları 
Anonim Şiırkctiniın Türk ekonomisi içerisündc-

. ki yeri hakikaten büyüktür. Bir taraftan 
| millî gelir içerisinde potansiyel bir durum 

yaratmak bakımımdan ehemmiycıti meydanda 
iken, diğer taraftan da yine Türk ekononfei-
ın-o istihdam gücü yaratması bakımlından da 

I ehommıiyot'i gözdem ırak tutulamaz, iki cümle 
I ile ifade edilmek- istenirse, teşkilât olarak ör

nek bir zirai ve teknik organizasyona sahİbol-
duğu ve haıttâ diğer teşekküller arasında da 
buna benzer kuruluşlann, çoğalmasını arzu 
ettirecek kadar teknik ve zirai bakımdan iyi 
orgamlizo edildiği söylenebilir. Bilhassa 1960 
dan sonra kemdi 'imkânları ile dışarıdan ithal 
edilecek bâzı hususları tom'in etmesi bakı
mından, Türkiye'deki diğer işletmeler yönüm
den döviz tasarrufları sağlıyan 'bir işletme 
nazarı ile bakılabilcceği söylenebilir. 

Bilanço tetkiklerine gelince; genel olarak 
şunları ifade etmek mümkündür. Bir defa 
'istihsalde-, gerek pancar istihsalinde, gerek 
şeker istihsalinde, tetkike tabi tuttuğumuz 
veya ürerinde konuştuğumuz seneler itibariyle, 

| devamlı bi'r artış olmuştur. Buna mümasil 
j olarak personel artışı da olmuştur. Şu nok-
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tayı ehemmiyetle tebarüz ettlirmek isteriz ki, 
gerek istihsal ve gerekse işletme üniteleri 
itibariyle personel artışı, burnlara muvazi bir 
yol ıtaki'bötmcmiştir. Yanlı birtakım, daha 
çok politik mülâhaz^larm rol oynadığı bir 
personel siyaseti ile personel adedi, işletmecilik 
esaslariyle kabili - telif olmıyacak tarzda art
mış vaziyettedir. Bu araida gayet tabiîdir ki, 
maliyet artışı da seneden seneye kendisimi 
hissettirmiş durumdadır. Fakat genel bir de
ğerlendirme içerisinde yatiırım'ları üzerinden 
ortalama olarak yüzde 7 - 8 civarında kâr sağ
ladığı da bu arada söylemdbilir. 

Bunun ötesinde, işletmenin dışındaki faali
yetleriyle de alâkalı bir iki söz söylemek isti
yoruz. Türkiye'de pancar ve şekerin toptan fi
yatı Hükümet tarafından, Bakanlar Kuru
lunca tâyin edilir. Bu ıtâyin edilişte, sosyal 
yemden bâzı mülâhazalar ileri sürüldüğü gibÜ, 
iktisadi yönden de bâzı mülâhazalar bunda 
rol oynamaktadır. Fakat, daha ziyade sosyal ve 
biraz da politik mülâhazalarla bunların tesbiti 
cihetine gidilmektedir. Bu durum böyle olumca, 
iktisadi, bir işletmemin çalışması da böyle 
rasyonel prensiplere uygum bir çalışma tar
zını zedelemektedir. bumların dışında, tek
rar bu mevzua dönmek üzere şunu da arz et
mek istiyoruz. 

Türkiye'de iç tistihlâk münasebetiyle ve 
gerekse ihraçlar münasebetiyle şeker fiyatla-
rmdam doğma Şeker Şirketinim bünyesime 
'bugün .için büyük zararlar iras eden bir durum 
mevcuttur. Bu durum da şudur : Bir defa Tür
kiye'de şeker fiyatlarının hesabında istihsal ve 
satış maliyetleri nazarı itibara alınmaktadır. Bu, 
Şeker Kanununa göre, Şeker Kanununun 12 nci 
maddesinde ifade edilen istihsal ve satış maliyet
lerine göre, bir özel maliyet hesabı güdülmekte 
ve diğer taraftan da ödenmiş sermayelerin sene
lik net yüzde 10 kâr getirecek şekilde toptan 
satış fiyatı evvelâ tesbit edilmektedir. Toptan 
satış fiyatından istihlâk Vergisi çıktıktan son
ra kalan miktarın satış maliyetiyle arasındaki 
fark yüzde 10 a tekabül ediyorsa mesele kalma
makta, eğer satış maliyeti daha düşük bir du
rum arz ediyorsa aradaki fark, fondan ve mali
yet hesabından ödenmektedir. Durum böyle 
olunca, bunun, değil kendi bünyesine zararı, ay
nı zamanda böyle menfi fonlardan mütevellit, 

yani aradaki farkların daimî surette Hükümet 
tarafından ödenmesinden mütevellit, tabiî bu 
daha ziyade Merkez Bankasında teşekkül eden 
fonlardan gelmektedir, bu fonlar, bu devrelerde 
yarım milyarın üstünde bir bakiye arz etmekte
dir. Bunların nasıl tasfiye edileceği ve şirketi 
malî likidite yönünden ne hale getireceği, son 
zamanlarda Hükümetin, İstihlâk Vergisini al
mak hususlarında zor duruma gelmesinden an
laşılmış bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, bugünkü Hü
kümetin bu meselelerle ne ilgisi var, 1959, 1963 
yılları arasındaki hâdiseleri görüyoruz. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Sayın Baş
kanım, bünyeyi izah ediyorum. 

Bunun telâfisi imkânları, evvelâ Şeker Şir
ketinin lüks masrafları üzerinde bir indirim 
yapmalı, tasarrufa gitmek suretiyle % 8 - 10 ci
varında maliyet hesabına tesir eden bâzı faktör
lerde de tasarruflar düşünülebilir. Bugün Şeker 
Şirketi, lüks büro binaları, kaldırım yolları, 
parklar, çiçek bahçeleri, personel lojmanları ile 
hakikaten diğer müesseseleri gıpta ettiren bir 
lüks masraf içerisinde bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var, lütfen bağ
layınız bu bir dakika içerisinde, Sayın Kır'başlı. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Tamam 
efendim, toparlıyorum, bitireceğim. 

Bir taraftan, bunun en kısa yoldan telâfisi 
çarelerine bakılmalıdır, diğer taraftan pancarını 
şirkete ve fabrikalara teslim etmiş olan pancar 
müstahsilinin, bu malî düzensizlik yüzünden de 
paralarını çok geç aldığı, 10 aylık ve hattâ da
ha fazla müddete inhisar ettirildiği meydanda
dır. Bu bakımdan, müstahsil parasını alamadığı 
için, murabahacılar elinde ezilmektedir. Bunun 
sosyal bakımdan tesirleri büyüktür. Bu bakım
dan senelerden beri, tetkik ettiğimiz senelerde 
de aynı şey mevzuubahsolmuştur, devam edege-
len bu kangrene bir son verilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Tamamdır Sayın Kırbaşlı. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Tamamlıyo
rum, son cümle. Diğer taraftan bugün gerek 
pancar müstahsili ve gerek besicilik işleriyle uğ
raşan diğer müstahsıllar, küsmelerin dağıtılma
sından ve iyi dağıtrlmamasmdan, daha doğrusu, 
şikâyetçidirler. Bu hususta da sayın Şeker Şir-
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keti mümessillerinin daha az şikâyeti mucip 
esaslar tesbit ederek, Türk Çiftçisine bu yönden 
de yardımcı olmalarını istirham ederim, saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu konu
da şimdiye kadar parti grupları adına on arka
daşımız konuşmuşlar, onu takiben de şahısları 
adına bâzı arkadaşlarımız konuşmuş bulunmak
tadırlar. Verilmiş olan yeterlik önergelerini, şa
hısları adına konuşacak arkadaşlara engel teşkil 
etmemesi için kendilerinin de müsamahası ile mu
ayyen bir zaman erteledim. Şimdi yeterlik öner
gesini okutacağım. 

TÜRKÂN SU O KİN (Edirne) — Aleyhinde 
söz istiyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, yeterliğine karar veril

mesini arz ve talebederim. 

Ay d m 
Nah it Menteşe 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerin yeterliğinin oya konulmasını arz 

ederiz. 

İzmir İzmit' 
M. Ali Aytaş Muzaffer Döşemeci 

BAŞKAN — Komisyon konuşacak mı? 
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KATI

MA KOMİSYONU BAŞKANI MİTHAT DÜD-
OE (Manisa) —Hayır . 

BAŞKAN — Yeterlik önergesinin aleyhinde 
Sayın Türkân Seçkin, size söz vermeden evvel 
bir noktanın Komisyondan tavzihini talebedcco-
ğim. 

Sayın Komisyon Başkanı, bu dağıtılan rapor
larda 28 nci sayfada, Cumhuriyet Senatonu (km e I 
Sekreterliği, Kanunlar Müdürlüğü sayı 5.110, nu
marası ve 11 . G . 1965 tarihini taşıyan Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tarafından Millet Mec
lisi Başkanlığına yazılmış bir yazı var. Bu yazıya 
göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının, 
sermaye tezyidi hakkında 3460 sayılı Kanunun 
10 neu maddesine göre hazırlanan rapor çıkarıl
mış, İktisadi Devlet Teşekküllerinin 4G8 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddeni gereğince tasvibe arz 
olunan ve Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca 
tasvip gören matbu (ek 1) ile (ek 3) ve (ok 4) 
cetvelleri ilişik olarak gönderilmiştir, beyanı 
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mevcuttur. Bu, ne mahiyette telâkki edilmekte
dir? Böyle bir yazıya neden lüzum görülmüş? 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU BAŞKANİ MİTHAT DÜL-
(İK (Manisa) — Sayın Başkan, 3460 sayılı Ka
nuna göre Yüksek Denetleme kurulu, her teşek
külün bilançosu ve umumi muamelâtı hakkında 
iki türlü rapor verir. Bunlardan bir tanesi bi
lanço tetkikatına müstenidolarak senenin sonun
da verilir ve Heyeti Umumiyeye, bilançonun tas
vibi zımnında gelen raporlardan ibarettir. Ayrıca, 
o kanunun 10 ucu maddesine göre, herhangi bir 
muamele veya hesapta acele tedbir alınmasını, 
gerek teşebbüs idarecilerini ilgilendirmesi, gerekse 
bağlı .olduğu Bakanlıkça acele tedbir alınması 
gerekli bir hal görüldüğü zaman, bu meseleye 
mahsus olmak üzere,bir ara rapor verilir. Burada 
bahsi geçen mevzu bilanço raporu ile ilgili bıüun-
mıyan 3460 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine 
göre muayyen bir mevzu için bir görüşü ihtiva 
eden veya. tenkidi veya tedbir alınmasını tazani
nnin eden bir ara raporudur. Bu da sermaye tez
yidine matuftur. Bu rapor, nasılsa, müzakereler 
arasında karışmış ve uzun seneler geçmiş elan bu 
in't'.'kal devresinde yanlışlıkla 1964 seuesiue sirayet 
etmesi lâzımgelen bir muamele olması lâzımgel-
diği halde, Yüksele Senatoya takdim edilen bi
lanço arasında, komisyondaki görüşmelerle bir
likte intikal etmiştir. Müzakereler neticesinde 
bu keyfiyet anlaşılınca, gerek onuncu maddeye 
taallûk eden bir rapor olması ve bilançonun tas
dikiyle ilgili muamelelere taallûk etmemesi ve 
bir de 1964 senesine taallûk etmesi itibariyle Se
natodan çıkarılmış ve onsuz olarak bir tezkereyle 
yüksek tasvibinize sunulmuştur-. Binaenaleyh 
burada müzakeresi yapılan raporlarla bir ilgisi 
kahrfamıştır. Bunu sarahaten arz etmek isterim 
efendim. 

BAŞKAN —- Yeterlik önergelerini okuttum. 
Sayın Türkân Seçkin, yeterlik önergesinin aley
hinde buyurunuz. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 

Yeterliği oylamayımz ki, grup adına konuşan 
sözcümüzün konuşmalarına eki ivecek hususlar 
olduğundan, pek güç şartlarla söz sırası gelen 
bizlerin de konuşabilme imkânı olsun. 

Değerli arkadaşlarım, yeterliği oylamayımz ki, 
pancar müstahsüiyle, şeker fabrikasının münase
beti üzerinde mühim görüşlerimizi açıklamak im-
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kânını bulalım. Memleketimizde şeker fabrikala
rı, pancar ziraati dolayısiyle, yegâne kontrolü zi-
raatin etkileyici bir unsurudur. Bu sebeple de 
köylünün kalkınmasını ileri safta etkiliyecektir. 
Bunun nedenlerini açıklamak imkânını bulabile
lim. 6747 sayılı Kanun gereğince pancar fiyat
larının Hükümetçe tesbit edilmesi, şirketin de 
faaliyetlerine menfi tesir etmekte olduğunu açık
lamak imkânını bulalım. 

BAŞKAN — Sayın Seçkin, bunları açıklamak 
imkânını bulsak dahi, 1959 - 1963 arasında cere
yan eden meseleleri müzakere ediyoruz efen
dim. 

TÜRÂN SEÇKİN (Devamla) — 1959 - 3963 
arasındaki meselelerin temelinde yatan nedenler 
var, Sayın Başkanım. Birçok memleketlerde pan
car fiyatlarının ayarlanmasında, pancar müs-
tahsıllarmm temsilcilerinin de iştirak ettiğini 
ifade etmek imkânını bulalım. 

BAŞKAN — Bu şekilde zaten buluyorsunuz. 
(Gülüşmeler) 

TÜRKÂN SROKİN (Devamla) — Nitekim, 
pancar müstahsilinin pancar fiyatının tesbitin-
do etkisinin olmadığı, büyük bir mesele ola
rak telâkki edilmiştir ki, Ziraat Odalarının ra
porlarında isabetli bir görüş olarak Hükümete arz 
edilmek üzere, belirtilmiş bir konu haline gel
miştir. 

BAŞKAN — Lütfen ikmal ediniz, Sayın Seç
kin. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Devamla) — 6747 sa
yılı Kanunun şirkete % 10 kâr getirmesi garan
tisi altındadır ki, şirket, çalışmalarında maliyeti 
düşürecek tedbirler alınmamakta olduğunu ve 
bunun da müstahsilin aleyhine tecelli ettiğini söy
lemek imkânını bulalım. 

BAŞKAN — Tamamdır Sayın Seçicin. * 

TÜRKÂN SEÇKİN (Devamla) ^ - Sayın 
Başkan, birçok konuşmacı arkadaşlarımın gerek 
şahsı, gerekse grup adına konuşmalarında, rapor 
üzerinde oldukları halde, rapor üzerinde değil
miş gibi, sık sık ikazlarınızla zaman tasarrufu 
zihniyetinizin altında, namütenahi bir zaman is
rafına gittiğinizin de bilmem ki farkında mısınız? 

BAŞKAN — Sayın Seçkin lütfediniz yeterlik 
önergesinin aleyhinde beyanda bulununuz. Usul
süzlük hakkındaki beyanınıza iştirak edemiyo
rum. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Devamla) — Yeteliğin 
aleyhindeyim. 

Arkadaşlar, yeterliği oylamamanızı rica edi
yorum ki, söyleme imkânımız olsun. Elbette ki, 
bunun gerçeklerini göstermek lüzumunu hissedi
yorum. 

Son olarak değerli arkadaşlarım, pancar mu
kavelesinin tamamen köylünün aleyhine, tek ta
raflı olduğunu ve bunun değiştirilmesi hususun
da gecikmeden eğilmenin zaruretine değinmek, 
nedenlerini açıklamak imkânını bulmamız için 
lütfen yeterliği oylamaymız. 

Değerli arkadaşlarım, günlerden beri burada 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin raporları üzerin
deki görüşlerimizi ifade ederken, Genel Kurul 
olarak, bize düşen yapıcılığın içine girmemiş bu
lunduğumuzu açıklamak imkânını bulalım. Bir
çok Kamu İktisadi Teşebbüsleri zararlarının, 
Devletin sırtında yük olması bakımından, bun
ları nitelemek imkânını bulalım. Saygılarımla 

BAŞKAN — Sırada, konuşmak talebinde bu
lunan yalnız Sayın Türkân Seçkin arkadaşımız 
vardır. Yeterlik önergesini Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Yeter
lik önergesi kabul edilmiştir. 

Bu şekli ile 468 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
uyarınca aslında sayın üyelere dağıtılmış bulu
nan ve dünkü günde görüşülmesi gereken prog
ram, yani; 

Güven Sigorta A.Ş. 
Güneş T.A. Sigorta Şirketi 
Ankara Palas Otelcilik A.Ş. 
Aban t ve Bolu Çevresi Turizm A.Ş. 
Turist Seyahat A.Ş. 
İstinye Turistik Evler Yapı ve Ticaret Ltd. Ş. 
İstanbul Petrol Rafinerisi A.Ş. 
Petrol ve Müştakları Ticaret Ltd. Ş. (Bel-Pet) 
Türkiye Petrolleri A.O. 
Güneş Matbaacılık T.A.Ş. 
Amaç Ticaret T.A.Ş. 
Türkiye İnşaat ve Malzeme Limited Şirketi 
Ankara İmar Limited Şirketi 
İstanbul İmar Limited Şirketi 
Su, İnşaat, Makina, Elektrik Ltd. (SİMEL) Ş. 
İl su Limited Ortaklığı (Tasfiye halinde) 
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
İşçi Sigortaları Kurumu 
Türkiye Şeker Fabrikaları 

üzerindeki görüşmeler bu şekliyle sona ermiş bu
lunmaktadır. 
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Aslında, bugünkü gündemimizi teşkil eden I Etüt İdaresinin 1951 - 1963 yılı gelir ve gider 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 1944-1965 hesabı üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

dönemlerine ait 20 yıllık bilançosu gider, gelir j Birleşime, onbeş dakika ara veriyorum. 

kesinhesapları ve onu takiben de Elektrik işleri Kapanma saati : 18,15 

1 » I 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 18,40 

BAŞKAN — BaşkanveMli Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Kâzım Kangal (Sivas), önol Sakar (Manisa) 

BAŞKAN — Ara verilmiş bulunan 47 nci 
Bir-1 eşimin, ikinci oturumuna devam ediyoruz. 

Y) Maden Tetkik Arama Enstitüsünün 
1944 - 1963 dönemlerine ait 20 yıllık bilanço 
ve gider, 'gelir (kesinhesapları. 

BAŞKAN — Maden Tetkik Arama Enstitü
sünün- 1944 - 1965 dönemlerine ait 20 yıllık bi
lanço ve 'gider, 'gelir kesinhesapları üzerinde 
müzakereye başlıyoruz. 

Gruplar adına söz 'alan arkadaşlarımız: 
C. H. P. Grupu adına Sayın Himmet Erdoğ-

muş. 
A. P. Grupu adına Sayın Ahmet Canbil-

gin, 
Şahısları adma 'söz alan arkadaşlarımız: Sa

yın Abdülbâri Akdoğan, Sayın Sadi (Binay, Sa
yın Muslihiddin Gürcr, Sayın Reşit Ülker, Sa
yın Cahit Karakaş ve Sayın Faik Kırbaşlı'dan 
ibarettir. 

Grupları adına konuşmalar 20 şer dakika ile 
kayitfclanımıştır. 

Buyurun Sayın Himmet Erdoğmuş Halk 
Partisi Grupu adına. 

C. H. P. GRUPU ADINA HİMMET ERDOĞ
MUŞ (Kütahya) — Sayın Başkan, sayın .mil
letvekilleri.. 

Yüce Meclisin tetkik ve denetimine sunulan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu iktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonun 12 . '5 . 1964 
tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ge-

» 

| reğince hazırladığı raporun Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsüne ilişkin kısmı ile Karma Ko
misyon raporuna mesnet altı komisyon rapor
törü tarafından düzenlenen raporun üzerinde 
C. H. P. Meclis Grupu adına tenkid ve görüş
lerimizi arz ve izaha çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri; 
Raporlar üzerinde ıtenkid ve görüşlerimizi 

arz etmeden önce, hesap ve işlemlerini deneti
me tabi tutacağımız Maden Tetkik ve Ara
ma Enstitüsünün kısaca tarihi fgelişm'eden bah
setmeyi ve kuruluş kanununda ifadesini bulan 

j amaçlarını belirtmeyi; enstitünün zaman için
de başarılarını değerlendirmek, 'başarısızlıkları
nın nedenlerini ortaya koymak, karşılaştıkları 
güçlükleri gidermek ve böylece başarı imkân
larını sağlamak bakımından faydalı olacağı ka
nısındayız. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 14.-6.1935 
tarih 2804 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan ve 
halen Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına 
bağlı kamu müesseselerinden biridir. 

2804 sayılı Kanıma 'göre, hükmî şahsiyeti 
haiz olmak, bütün muamelelerinde bu kanunla 
hususi hukuk hükümlerine tabi bulunmak, ti
cari usullerle idare edilmek ve kuruluş kanu
nunun 2 ve 3 ncü maddeleri gereğince. 

Memleketimizde işletmeye elverişli maden 
ve taş ocağı sahaları bulunup, bulunmadığı
nın araştırılması, 
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İşletilen maden ve taş ocaklarının daha fay
dalı surette işletilmelerinin nelere mütevakkıf 
olduğunun tetkik edilmesi, 

Bu araştırına ve tetkik işlerine ımuktazi ve 
müteferri bulunan arama ameliyattı, fennî ve 
jeolojik tetkikat, kimyevi tahlil ve fennî tec
rübeler yapmak, harita almak, plân, mürtesem 
noktalar resmetmek, proje ve fennî raporlar, 
rantabilito hesapları tanzim etmek gibi, bü
tün teknik ;ve ilmî işlerin görülmesi, 

Memleket madenlerinde ve unaden sanayiin
de çalışacak Türk 'mühendis, fen ımemuru. usta
başı ve mütehassıs işe i yetiştirilmesi, 

Bakanlığın emri ile, yukarıda yazılı işler
den başka, diğer fennî ve jeolojik tetkikleri, 
tahlilleri ve fen tecrübelerini yapmak, topağ-
rafya haritalarının alınması 'gibi, beş grupta 
toplanabilecek çok mühim 'görevleri yerine ge
tirme amaciyle kurulan, kuruluşundan beri ve 
halen de yeteri teknik eleman, teknik cihaz ve 
malzemeden yoksun bulunan Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsü bu güç şartlara rağmen, bu
günkü yeraltı servetlerimizin millî ekonomimi
ze kazandırılmasında, kalkınmamıza değer kat
tan, olumlu çalışmalar 'gösteren ve bilhassa ilk 
Türk petrolünü Batmaıı'da bularak yer yüzüne 
çıkarmak suretiyle, her türlü takdidin üstünde, 
Türk ekonomisine büyük hizmet ifa eden millî 
kuruluşlarımızdan biridir. 

M. T. A. Enstitüsünün fedakâr ve vatan
perver mensuplarına bu kürsüden C. 'II. P. Mec
lis Grupu olarak selâmlıyor, şükranlarımızı su
nuyoruz. 

Sayın milletvekilleri; 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 

1944 - 1963 yıllarına ait 20 senelik hesap ve 
işlemleri Yüce Meclisin denetimine sunulmak
tadır. 

Takdir buyurursunuz ki 20 senelik hesap ve 
işlemleri yıllar itibariyle ayrı ayrı tetkik ve so
nuçları üzerinde tenkid ve 'görüşlerimizi arz et
memiz imkânsız olduğu gibi esasen hesap ve 
işlemlerin çok geride kalan yıllara ait bulunma
sı itibariyle denetlemeden beklenen düzeltici, 
yol gösterici ve uyarıcı kıymet ve etkisini kay
bettiğinden bir fayda da sağlıyamryaeağı inan-

ciyle sadece önemli bulduğumuz noktaları arz 
edeceğim. 

BAŞKAN — 'Sayın Erdoğan, biraz evvel 
beyanınızda 19-14 - 1933 buyurdunuz. Halbuki 
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bu müessesenin denetlenmesi kesinhesaplarâ 
göre 1944 - 1965 arasıdır. Lütfen orayı tavzih 
ediniz 1963 okudunuz, 1965 tir, programda 1965 
yazılıdır. 

C. II. P. GRUPU ADINA HİMMET ERDOĞ-
MUŞ (Devamla) — 1963 tür efendim, 

BAŞKAN — Peki 'efendim sizinki doğru, 
programda 1965 yazılı. 

C. H. P. GRUPU ADINA HİMMET ER-
DOĞMUŞ (Devamla) — Yüksak denetleme ku
rulunun yıllık/raporlarında Maden Teltikik ve 
Arama Enstitüsünün; hesapların tutulması, (bi
lançoların ve gider gelir kesinÖTesaplarmın tan
zimi ile ilgili olaraik, tetkik ve denetimi (kolay
laştıran yeterli ve işletmecilik esaslarına uy
gun bir muhasebe düzeni kurulamadığı başlıca 
ten'kid 'konusu olmakta, tedarik işlerinin düzen
lenmesi, yeniden satımalma yöneıtımeliğinin ha
zırlanması, teknik eleman ve malzeme bakımın
dan takviyesi, haricî sigortaların İktisadi Dev
let Teşekkülü olan 'kuruluşlara aracı kullanıl
maksızın yaptırılması tavsiye edilmektedir. 

C. H. P. Meclis Grupu olarak bu tenikid ve 
tavsiyelere aynen 'katılıyoruz. 

Hemen ilâve edelim ki, muhasebe bir evvelki 
yıla nazaran bir sıonraiki yıl daha az hatalı yü
rütülmekte ve her geçen yıl daha mükemmele 
doğru gitmektedir. 

Sayın milletveıkilleri, Maden Teltiktik ve Ara
ma Enstiitüsü, diğer Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinden farklı olaralk belli bir sermaye ile ku
rulmuş olmayıp, kaynağınıı her sene hazineden 
yardım ile Enstitünün 'kendi faaliyetlerinden 
sağladığı hizmat ve çeşitli gelirler teşkil etmek
tedir. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 1944 
yılından 1963 yılına kadar 20 senede Hazineden 
287 248 503 lira yardım görmüş, Enstitünün 
kendi .faaliyet ve çalışmalarından hizımet kar
şılığı 18 767 764 lira 79 /kuruş, çeşitli gelirler--
den 18 658 571 lira 73 kuruş, ve 1943 yılından 
devreden 1 '549 363 lira 87 ıkuruş ıtoplam olarak 
326 224 203 lira 39 kuruş gelir sağlamıştır. 

Yukarıda arz öttiğim rakamdan anlaşılaca
ğı üzere Enstitünün başlıca kaynağı Hazine 
yardımı teşkil otmöktedir. 20 senede 287 248 503 

., liralık yardım 20 ye bölündüğünde seneye or
talama 14 362 425 lira düşmekte, Hazine tara-
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fmdan her seme artan bir yardım yapılmış ol
masına rağmen, Enstitünün önem arz eden ça
lışma alanı karşısında yardımı .yeterli bulma
maktayız. 

Enstitü aynı süre içinde 310 274 742 lira 
76 kuruş sarf etmiş 1964 yılma 16 164 743 lira 
58 kuruş devretmiştir. 

Enstitünün 1963 yılı sonu itibariyle aktifi 
59 2.İJ6 605 lira ,88 kuruştur. 

Enstitü 3.10 274.742 lira 76 kuruş cari ve 
yatırını masrafları karşılığında 1952 - 1963 yıl
ları arasında yaptığı etüt ve sondajlarla (gö
rünür - mu/htemel - mümkün) olmak üzere kö
mür ve çeşitli maden «itişlerine ait takribi de
ğeri 43 66ö 390 000 liralık rezerv tesbit etmiş
tir. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
298 560 000 liralık; yatırım yapılması öngörül
müş, plânın ilk uygulama yılı olan 1963 prog
ramımda istenilen 45 600 000 liralık yatıri'm 
41 635 000 lira ısarf edilerek program % 92 ora
nı nd a ge re ekleşti r ilmisi ir. 

Bu yıla ait 25 pnojöden; 
Demir yatakları jeolojik etüt ve aramaları 

projesi % 126 oranında, 
Alüminyum «evlıerl yatakları jeolojik etüt 

ve .aramaları pnojesi •% 125, 
Muhtelif madenlerle ilgili genel pnospeksi-

yon ve jeolojik etütler projesi % 199, 
Uranyum zuhurları jeofizik etüt ve arama

ları pr:ojıe;si % l'l'O, 
Petrol etütleri projesi % 131, 
VoTkano.l'üji etütleri projesi % 122, 
Jeotermik Enerji etütleri projesi % 132 ve 
Endüstriye! iham 'madde zuhurları jeolojik 

etüt ve aramaları pnojesi % 262 oranında ger
çekleştirilmiş olan işlerdir. 

Enstitü 1963 yılında 4 500 000 ton demir 
eav/heri, 38 300 000 ton alüminyum eevheri, 330 
ton uranyulm metale tekabül eden ham^ cevher, 
29 500 000 'ton Linyit Kömürü ve 13 000*000 ton 
fosfat cevheri rezervi tesb.it etmiş, millî ekono
mimize büyük ölçüde yardımcı olmuştur. 

Maden 'Tetkik ve Arama Enstitüsünün bu 
başarılarından dolayı teikniık eleman. memur, 
işçi ve ıb.ütün mensuplarına C. H. P. Meclis dru-
pu adına tebriklerimizi sunmayı zevkli bir gö
rev saymakta, başarılarının devamını dilemek
teyiz. 
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Sayın milletvekilleri, Maden Tetkik ve Ara
ma Enstitüsü yaptığı bu görevleri yanında yine 
kanunla yükümlü olduğu, teknik eleman yetiş
tirme konusunda imkânları ölçüsü içinde gö
revini de yerine gelinmeye çalışmıştır. 

•93 ü yurt içinde, 83 ü yurt dışında olmak 
üzere 176 öğrenci okutmuş ve bunlar mezun 
olmuştur. 

Bu konuda ilgililerden bir şey öğrenmek is
teriz. Enstitü tarafından masraf edilercık oku
tul an ve mezun olan 176 öğrenciden kaçı M. 
T. A. E. bünyesinde çalışmakta, ne ikadan ay
rılmış bulunmaktadır? 

Söz buraya gelmişken bir noktaya da temas 

etmek isterim. 
Kamu îktisadii Teşebbüslerinde uygulamam üc

ret sisteminin, bâzı imkânlar sağlamış olmasına 
rağmen, teknik eleman daıha ziyade özel sektör 
allanma kaymaktadır. Bun/un çeşitli nedenleri 
arasımda ücret politdlkasımıda görmekteyiz. Hazır
lık safhasında olduğu Hükümet tarafımdam söyle
nen Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Kanu
nunun süratle çıkarılması gerektiğime imamiıyo-
ruz. 

.Sayın milletvekilleri, 
Maden Tetkik vo Arama Emstitüaünün çalış

ma alanına giren diğer bir konuya geçiyorum. 
2804 sayılı Kuruluş Kanununun Enstitüye 

verdiği görevlerden olanı, «İşletilen madem ve taş 
ocaklarının daha faydalı bir surette işletilmesi» 
konusunda yurt sathındaki bütün madan işlet
melerinin tetkik ve denetimi göreviyle de yüküm-
lü bulunmaktadır. 

Kamun, millî varlığımız olaın yeraltı forvet
lerinim tamamen teıkıniik icaplarla uygum olarak 
işlctilnıeısirii, millî servetimizin, heder edilmeme
sini, âzami verimlilikle değerîendirilımesimi hedef 
tutmuş ve bumu sağlaması içim Emstitıüyü yü
kümlü kılmış, görev olarak vermiştir. 

Üzülerek ifade ediyorum ki, çoğu özel kişi 
ve kuruluşlar fazla kârlılık amaciyle teknik ve 
cikamamilk icaplar dışında çalışmakta, yeraltı ser
vetinim kaymağını ali ip geri kalamini terk etmek
te, millî servet de böylece heder olup gitmekte
dir. 

BAŞKAN — Sayın Endoğmuş, bir dakikamı
zı rica ediyoruım. 

HİMMET ERDOĞMUŞ (Devamla) — Konu
nun içindeyim. Saıyın Başkam. 
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BAŞKAN — O yönden değil efendim, vaMt 
bakımımdan tahdidimiz bahis mevzu olacak. Grup 
konuşmaları 20 dakika ile kayıtlanmıştır, Yüce 
Meclisinizin kararı ile. Bir dakikanız var «Cem
dim. 

HİMMET ERDO&MUŞ (Devamla) — Be
nim istirhamım olacak, çok önemli bir bölüme 
gelmiş bulunuyorum konuşmamın sonunda, önem
li bir noktaya gelmiş bükmüyorum. 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Sözcü Erdoğmuş konuşma süresinin uzatılmasını 
talebetmoktedir. No kadar daha var Sayın Er-
doğımuş? 

HİMMET ERDO&MUŞ (Devamla) — Beş 
dakikada biter. 

BAŞKAN — Konuşmasının_hitamıma kadar 
Yüksek Meclisin müsaımah asını talebetmıektedir. 
Konuşmasiının bitimine kada/r Yülkselk Meclisin 
müsamahasını oyumuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmlyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 

HtMMET ERDO&MUŞ (Devamla) — Teşek
kür ederim. 

Bu yürekler acısı hal Maden Tetkik ve Ara
ma Enstitüsünün kendi tutumundan ileri gel
memekte, 2804 sayılı Kanunun ücretle ilgili 
5 ne i .maddesinin şümul ve uygulaması bakımın
dan yarattığı boşluk ve açıldıktan uzak oluşun
dan meydana gelmektedir. 

Bu konuda mevcut boşluğun yeraltı servetle
rimizin heder almaması, aksine millî ekonoımiiımi-
zo katılarak kalkınmamızın sürat kazanması ba
kımından, C. H. P. Meclis G-rupu olanak, 5 nci 
maddeye açıklık getirecek değişikliğin ihmali edil
meksizin sağlanmasını, hayati önemde görüyo
ruz. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânının tatbiki dolayı-
siyle görevi daha da genişliyen ve önem kaızanan 
.enstitünün eleman noksanlığının giderilmesi, tek
nik cihaz ve malzeme ile donatılması zarafetine 
inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Ne Yüksek Denetleme Kurulu yıllık ve toplu 

bakış, ne Karma Komisyon ve ne de Alt Komis
yon raportörü tarafından düzenlemen raporlarda 
görmemekle üzüntü duyduğumuz bir durumu 
arz etmek isterim. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri hatırlayacaklar
dır. Yıllar yılı Türkiye'nin petrol sahası olmadı

ğı, Türlüye de petrol bulunmadığı çeşitli çevre
lerden söylenmiş ve fakat Maden Tetkik vt Ara
ma Enstitüsü maddi imkân, teknik 'eleman, tek
nik cihaz ve malzeme yetersizliğine rağmen, olum
sun propagandalara kapıllmıyarak petrol arama
larına devam etmiş, fedakâr ve vatansever çalış
maları sonunda Türk petrolünü yer yüzüne çı
karmıştır. 

Maden 'Tetkik ve Arama Enstitüsünün bu ba
şarısı raporlarda belirt'iHip takdir ve tetaük edil
mesi gerekirken, nedense esirgenmiştir. 

Yüce Meclis üyelerinin de kaıtıllaeağıma 'inan
dığım M. T. A. Enstitüsünün bu başarısını, 
C. H. P. Meclis Grupu olarak bu kürsüden be
lirtmeyi, tebrik ve takdirlerimizi sunmayı 'borç 
biliyoruz. 

Sayın milletvekilleri; 

Çok önemli bulduğumuz bir konuya giriyo
rum. Kamu yeraltı rezervlerinin kime aidola-
cağı konusudur. Memleketimiz için halde ve 
gelecekte hayati bir önem taşımaktadır. 

Karma Komisyon raporunda açıkça değinil
miş olmakla beraber, bu rapora dayanak olan 
Alt Komisyon ve Yüksek Denetleme Kurulu 
raporlarında, Maden Tetkik ve Arama Ensti
tüsü tarafından bulunup yeryüzüne çıkarılmış 
Batman Petrol Bölgesinin hesap ve tesislerimin 
6527 sayılı Kanunla, T. P. A. Ortaklığına dev-
i'inde, yeraltı petrol rezervlerinin değerlendiri
lerek devredilen kıymetler arasıma dâhil edil
memesi tenkid konusu yapılmakta, Enstitü 
âdeta sorumlu tutulmak istenilmektedir. 

Millî menfaatlerimizle hayati derecede ilgili 
bulunduğumuz bu konuda, C.H.P. si Meclis 
grupunun görüşlerini arz edeceğim. 

Yüksek Demetleme Kurulu tarafından dü
zenlenen Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 
1954 yılı hesap ve işlemlerine ait raporda; 

Maliye, İşletmeler Bakanlikları, Enstitü ve 
Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı temsilcilerin
den kurulan (komisyonun T.P.A. Ortaklığıma 
devredilen petrollü araziyi kıymetlendirmediği 
ve dolayısiyle bu arazi kıymetinin devredilen 

"kıymetlere dâhil edilmediği belirtilmekte, aynı 
kurulun 1952 - 1963 yılları hesap ve işlemlerime 
toplu bakış kısmında da; aynen «Batman pet
rol bölgesiyle ilgili hesap ve tesislerin 6327 
sayılı Kanuna dayauılanak özel şahısların da 
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ortağı bulunduğu T. P. O. Ortaklığına dev
rinde, büyük değer taşıyan petrollü arazinin 
değerlendirilerek devredilen kıymetler ara
sına dâhil edilmediği görülmüştür.» denilmek
te, Karma Komisyon tarafından teşkil olunan 
Alt Komisyonun raportör üyesi tarafından d'a 
görüş benimsenerek; «Enstitü tarafından b u 
lunan Batman Petrol bölgesiyle ilgili hesap ve 
tesislerin 6327 sayılı Kanuna dayanılaraik, özel 
şahısların da ortağı bulunduğu T. P. A. Or
taklığına devrinde, büyük değer taşıyan pet-
rollü arazinin değerlendirilerek devredilen kıy 
metler arasıma dâhil edilmediği, Enstitü mura
kıplarının 1054 yılı raporunda etraflıca açık
lanmıştır.» denilerek Alt Komisyon raportörü 
tarafından da benimsenmiş bulunmaktadır. 

Peşinen ve hemen arz edeyim ki, gerek de
netleme kurulu ve gerekse Alt Komisyon rapor
törü tarafından benimsenerek ileri sürülen gö
rüşe C.H.P. grupu olarak asla katılmıyor, bu 
görüşün tamamen karşısında bulunuyoruz. 

Sayın milletvekilleri; 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü tara
fından bulunan Batman Petrol bölgesiyle ilgili 
hesap ve tesislerin, 6327 sayılı Kanunla 1954 
yılında kurulan T.P.A. Ortaklığına devrinde, 
Maliye ve işletmeler Ba;kanlıikları ile Enstitü 
ve T.P.A. Ortaklığı temsilcilerinden müteşek
kil 'komisyonun yeraltı petrol rezervini değer
lendirerek, devredilen kıymetlere dâhil etme
miş olmasını isabetli bulmakta, uzak görüşlü
lük olarak nitelemekteyiz. 

Şurasını memnuniyetle ifade edeyim ki, ko
numuzla doğrudan doğruya ilgili bulunmamak
la beraber Karma Komisyon raporunun, T.P.A. 
Ortaklığının sermayesinin artırılması konu
sunda yüce Senatoda cereyan eden müzakere
lerde, yeraltı rez'ervinin değeriendiritmiyoceği 
bütün parti gruplarınca kabul, Karma Komis
yonun Sayın Başkanı ve sözcüsü ile birçok üye
leri de yeraltı rezervinin değerlendi™lemiye-
ceğini, değerlendirilerek aktif hesaba dâhil 
cdilemiyeceğini şüp'heye yer vermiyecek açık
lıkta ifade etmişlerdir. 

Bunu böylece belirtmeyi zevkli bir vazife bi
liyoruz. 

Gerçekten, yeraltıludalki petrol rezervinin ke
sin olarak miktarının tesıbit edilmesi mümkün 
olamıyac ağından, tahinine dayanarak değerlen-* 

dirilmesi, kesin rakamlar ifade etmesi gereken 
bilanço ve muhasebe tekniğinde de yeri yoktur. 

Şirketler hukuku bakımından dünya tatbi
katına göre, yeryüzüne çıkardıklarının sahibi
dirler, süresi içinde çıkara/bildiğinin sahibi 
olur; toprak altında kalan rezerv devletindir. 

Kaldı ki; Sayın Milletvekilleri •; 
Anayasanın 130 ncu maddesi görüşlümüzü 

doğrulamakta, aksi görüş ve anlayışı reddet
mektedir. 

Anayasanın 130 ncu maddesi aynen; 
Madde 130 — «Tabiî servetler ve kaynak

ları, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. 
Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete 
aittir. Arama ve İşletmenin Devletin özel te
şebbüslerle birleşmesi suretiyle veya doğrudan 
doğruya özel teşebbüs eliyle yapılması, kanu
nun açık iznine bağlıdır.» demektedir. 

Görülüyor ki, Anayasamız tabiî servet vo 
kaynakların, Devletin hüküm ve tasarrufu al
tında, bunların aranması ve işletilmesi hakkı
nın Devlete ai dolduğunu, her hangi bir yanlış 
anlayışa ve uygulamaya yer vermiyecek kesin 
açıklıkla vaz'ediyor. 

Ancak arama ve işletmenin, Devletin özel 
teşebbüslerle birleşmesi suretiyle veya doğru
dan doğruya özel teşebbüs eliyle yapılmasının, 
kanunun açık iznine bağlı bulunduğunu belirti
yor. 

Anayasamızın bu açık hükmünden C. İT. P. 
Grupu olarak çıkardığımız sonuç, yukarıda arz 
ettiğimiz görüşümüzü teyideden, Devletin sade
ce arama ve işletme hakkının kanunun açı'k iz
niyle özel teşebbüse devredilebileceği, özel te
şebbüsün işletme sonucu elde edebildiğinin sa
hibi bulunacağı, yeraltı rezervinin Devlete aido-
lacağıdır. 

Binaenaleyh, bunun dışında her hangi bir 
görüş ve anlayış kabule şayan değildir. 

Konuşmama son verirken, tekrar M. T. A. 
Enstitüsü mensuplarının başarılarının devamını 
diler, Yüce Meclise C. H. P. Grupu adına saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Ahmet Can Bilgin. 

A. P. GRUPU ADINA AHMET CAN BİL
GİN (Kütahya) — Sayın Başkan, Yüce Mecli
sim muhterem üyeleri, Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsünün 448 sayılı Kanunun üçüncü mad-
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desi gereğince denetim kurulu raporları hakkın
daki A. P. nin görüşünü arz etmek üzere hu
zurlarınızda bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, benden önce konu
şan C. H. P. sözcüsü muhterem arkadaşım Him-
mit Erdoğmuş, Maden Tetkik Arama Enstitü
sünün kuruluşu ve kuruluş kanunundaki gerek
çesini, detaylı olarak izah ettiler. Buna göre, 
özet olarak, Maden Tetkik ve Arama Enstitü
sü Türkiye'nin yeraltı servetleri, maden, petrol 
taş ocakları ve ayrıca hava gazı, sıcak su ve 
maden suları gibi enerji kaynaklarını da değer
lendirmek ve bu üniteleri bulacak ve etüdede-
cök olan elemanları yetiştirmekle görevli olan 
bir enstitüdür. MTA Enstitüsü eleman yetiştir
mek bakımından da memleketimizde büyük 
hamleler göstermiş ve arkadaşımın da ifade et
tiği gibi, son senelerde yüzde 76 teknik elema
nı bu memlekete arz etmiştir. Hepinizin malû
mu olduğu veçhile, MTA Enstitüsü eleman ye
tiştirmede diğer müesseselere yardımcı durum
dadır. Meselâ her hangi bir müessese dışarı
dan teknik bir eleman alıp onu çalıştırmak 
meöburiyetini kendisinde duyarsa, bu müessese
ler kendi bünyesinden muayyen bir miktar pa
rayı maliyeye yatırırlar. Maliye de doğrudan 
doğruya hu parayı MTA ya ödiyerek MTA bu 
müesseseler adına dışarıda teknik elemanlar ye
tiştirir ve MTA nın yetiştirmiş olduğu eleman
lar da diğer müesseselere, MTA nın vermiş ol
duğu masraflarını karşılıyarak, mecburi hizmet
leri mukabilinde diğer müesseseler tarafından 
devralınır ve istihdam edilir. 

Muhterem arkadaşlarım, MTA Enstitüsünün, 
sayın arkadaşımın da izah ettiği gibi, 2804 sa
yılı Kuruluş Kanunu iki defa değişikliğe uğ
ramıştır. Son olarak memeketknizdeki gelişme 
dikkat nazarına alınarak, arkadaşımız bilhas
sa 5 noi madde üzerinde durdular, biz de aynı 
fikre iştirak ederek muhalif muvafık diğer 
'gruplardan arkadaşlarla beraber bendeniz ve 
9 arkadaş sunduğumuz bir kanun teklifi ile 
2, 5, 6, 19 ve 20 nci maddelerin tadili ile 21 nci 
•maddenin yürürlükten kaldırılması hakkındaki 
kanun teklifimiz Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Komisyonundan çıkmış ve Bütçe ve Plân Ko
misyonuna geçmiştir. İnşallah şimdiden sonra 
MTA ya daha geniş imkânlar sağlıyacaktır. 

MTA Enstitüsünün muhtelif senelerde, 
1944 den 1963 e kadar geçmiş senelerimde 

bütçe imkânları ve ortaya koyduğu kıyınetkri 
bir mli'ktar mukayese ederek Yüce Heyetini
zin ıttılaına arz etmekte fayda vardır. 

1961 senesinden itibaren madencilerimize, 
daha yararlı olabilmek için şahıslara ait ruh
satlı dem/ir ve kömür sahalarında jeolojik 
ve madencilik ilimleriyle detay -aramalara baş
lamış, 1963 yılında alman bir kararla da bu 
aramalara, özel şahıs veya kuruluşlara ait ba
kır, kursum, oinko, civa, antimuvan, man
ganez, krom, fasfart, 1964 yılında lüle taşı, 
bor tuzu, florit; ve 1965 yılında da amyant, 
mika, kükürt, nıagnezit, potas tuzu ve bu 
türlü maddelere teşmil edil mistir. Bu ara
malara ait masraflar Devlet bütçesinden kar
şılanmakta ve buna karşılık isleticin'u ürc-t'im 
gelirinden az bir miktar Hazineye intikal et
tirilmektedir. 

Sayın arkadaşınım da belirttiği gibi, Maden 
Tetkik ve Arama Enstitüsü yalınız aramada 
değil, muhtelif sahalarda da memlekctlımk'Jiıı 
yer altı potansiyelinü dcğerloırlir<mclk ve ge
liştirmek bakımından da faydalı çalışmaları 
vardır. Bunlar arasında jeolojik harita çalış
maları 1954 te gemiş şekilde başlamış 1/100 000 
lik 444 paftanın jeolojisini tamamlıyarak, ma-
deneilerimizıin istifadelerime arz etmiştir. Yer
altı gazları, sıcak suları ve maden suları 
etütleri ile de büyük adımlar atılmış, Birleş-
mliş Milletler Teşkilâtından 1 085 000 dolar 
yardım temim edilmiş olup 1966 dam beri bu 
faaliyetlerinü geliştirmeye başlamıştır. 

Petrol aramalarında, saym arkadaşınım da 
'belirttiği g'ibi, ilk evvelâ Türkye'de petrolü 
bularak mcmlcüaatim.'izin istifadesinle arz etmiş
tir. Bunları 1954 yılımda T. P. A. O. na dev
rettikten sonra etütlerini 3 ve 4 numaralı Er
zurum ve Sivas böl^eler'ne yöneltmiştir. 
1949 - 1963 e kadar bu bölgelerde petrol pros-
peksiyon ve istikşaf etütleri yammda ütrogra-
fik istikşaf sondajları da yapılmıştır. 

Saym arkadaşımın da belirttiği gibi, Yük
sek Denetleme Kurulunun, Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığımın sermaye tezyidi ile il
gili 10 ncu madde raporunun, Senatodaki ge
nel görülmesi sırasında, Karma Komisyon Baş
kanı dâhil, bütün grup sözcüleri ve d!ğer 
konuşmacılar, yeraltı revervlerinin hiçbir 
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surette aktiflere dâhil ödilemiyeceğini kesim
likle belirtmiş olmaları görüşüne dayanarak, 
bahis konusu 10 ncu madde raporu, parti 
gruplarının müşterek teklifleri üzenine, Kaırma 
Komisyon raporundan çıkarılmış bulunmakta
dır. 

Diğer yandan, aynı görüş Maden Tetkik 
ve Arama ^Enstitüsünün 1954 malî yılı mu
rakıpları raporumda ve bu rapordan naklen 
Yüksek Denetleme Kurulu raporunda yer almış 
olduğu gibi Alt Komisyon tarafından, MTA 
Enstitüsünün hesap ve işlemleri hakkında dü-
zelenen raporda da bu konuya temas edilmiş 
ve temenni kısmında MTA Esstitüsü ve Yük
sek Denetleme Kurulu raporlarının ilgili 
bölümleridc Meri sürülen hususlar üzerinde 
durulması belirtilmiştir. Üzerinde durulma::?! 
temenni olunan hususlar meyanımda, .yeraltı 
servetlerinin değerlendirilmesi de yer almış ol
duğundan, yeraltı servetlerinin değerlendiril
mesi hakkımdaki kaydın rapordan çıkarılması 
gerekmektedir. Bunun için Başkanlığa bir de 
önerge takdim ediyorum, önergenin itibar gör
mesini Yüce Heyetinizden rica ederim. 

Yine, M. T. A. nın faaliyetleri meyanın-
da foto jeolojik etütler, renkli hava fotoğraf-
lariyle mineralize sahaları tesbit etme çalışma
ları vardır. Yine, bu seneler zarfında jeofizik, 
jeoşimik laboratuvar çalışmaları ile maden en
vanterleri çalışmalarını burada rakamlarla izah 
•etmiyorum. Malî imkânları ile yaptıkları işler 
ve meydana çıkardıkları servetleri ve çalışma
ları takdirle karşıladığımızı arz ederim. 

Muhterem arkadaşlar]m, M. T. A. nın en 
büyük sıkıntılarından, devam edegelen sıkıntı
larından biri eleman kifayetsizliğidir. Hâlihazır
da 135 teknik jeologdan 35 tanesi askerdir, 
100 tanesi çalışmaktadır. Vilâyet başına 1,5 kişi 
düşmektedir ki, bugün memleketimizin arzu et
tiği neticeleri süratle almaya imkân bahşetme-
mektedir. Birçok makinları çok eskimiştir. 1954 
senesinde gelen maklnaların yerine yenileri ge
tirilememiş, bu makinalarda yedek parça sı
kıntısı yüzünden hali hazırda çalıştırılamaz 
bir vaziyettedir. Bunun için, M. T. A. nın daha 
geniş çapta memlekete faydalı olabilmesi için, 
makinalarımn yenilenmesi ve döviz kaynakla
rımızdan âzami .derecede istifade ettirilerek 
•memlekete yararlı hale getirilmesine yardım. edil 
nıesi görüşündeyiz. 

Yine, madencilerimizin istifadesine arz edil
mek üzere' 1/25.000 lik haritalar üzerinde M. T. 
A. çalışmaktadır. Fakat, 1/25.000 lik haritala
rın gizliliği mevzuubahis olduğundan bundan 
âzami derecede maden sahipleri istifade ede
memektedirler. İstirhamımız; 1/25.000 lik hari
taların gizliliğinin kaldırılmasıdır. M. T. A. nın, 
sayın arkadaşımın da izah ettiği gibi, memle
kete 44 000 000 000 lira civarında bir yeraltı 
kaynağı, bu zaman zarfında, arz etmiş bulun
ması hepimizin iftihar edeceği bir neticedir. 

Bu vesileyle A. P. Grııpu adına M. T. A. ida
recilerini ibra edeceğimizi arz ederim. Yine 
grupum adına M. T. A. idarecilerine, gelecek 
yıllarda da başarılar diler, geçmiş faaliyetleri
ni teşekkürle ve minnetle yadeder, Yüce He
yetinizi grupum adına saygılarımla selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Can Bilgin, hitabet kür
süsünü terk etmeden evvel şu noktayı zatıâli-
nize intikal ettirmek mecburiyetindeyim: Öner
geniz tetkik edildi. Önergenizde, Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonunun düzenle
diği raporda M. T. A. Enstitüsüna ait bir bö
lümde... 

AHMET CAN BİLGİN (Devamla) — Pet
rol rezervleri 'bölümünde efendini. 

BAŞKAN — Petrol rezervlerinin 'değerlen
dirilmesi gerektiği yolunda bir görüşe varıl
mış, bir temennide bulunulmuş. 

AHMET CAN BİLGİN (Devamla) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Bu temenninin rapordan çıka
rılmasını talebediyorsunuz. Temenni takrirleri 
oya konmaz. Temenni takrirleri bu şekliyle mü
zakereye tâbi olmaz. 

Vukubulan temenni, kurulun temennisidir 
ve ayrıca Meclisin tasdikine arz edilemez. Bu 
bakımdan önergenizi oya koymak, muameleye 
koymak imkânını bulamıyorum. 

AHMET CAN BİLGİN (Devamla) — Ra
pordan çıkarılmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Raporun burada tasvibi, ve
ya ademi tasvibi bahis konusu değildir. O ba
kımdan, ayrıca bu talebe rağmen, rapordan çı
karılması da Meclisin oyuna sunulacak mahi
yette telâkki edilemez. Öyledir. 

AHMET CAN BİLGİN (Devamla) — Te
şekkür ederim. 
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BAŞKAN — Estağfurullah. 
Şahısları adına konuşacak (arkadaşlara geçi

yorum. 
Sayın Abdülbâri Akdoğan?.. Yok. Sayın Sa

di Binay?.. Yok. Sayın Muslihiddin Gür er i . 
Yok. Sayın Reşit Ülker?... Yok. Saym Cahit 
Karakuşi?.. Burada. 

Sayın Karakaş buyurunuz, 'sözünüz, 10 da
kika ile kayıtlıdır. 

CAHİT KARAKAŞ (Zonguldak) — Sayın 
Başkan saym milletvekileri, 

M. T. A. Enstitüsünün 1944 - 1963 seneleri 
arası 20 senelik hesap bilançolarının müzakere 
edildiği şu anda bendeniz de birkaç kelime ile 
geçmiş senelerdeki faaliyetlere temas etmek isti
yorum. 

Kalkınmamızı hızlandıracak faktörlerin ara
sında, yeryüzünde ve yeraltında bulunan maden 
cevherlerimizin en iyi şekilde kullanılması sayı
lırsa, her halde bunu kimse küçümsemem. 

Halen 29 cins cevherin çıkartıldığı Türkiye'
mizde, maden potansiyelimizin ne olduğu, bugüne 
kadar maalesef tam olarak tesbit edilememiştir. 
Her ne kadar üretilen maden cevherlerinin % 75 i 
Devlet sektörüne ait ise de, bu Devlet işletmele
rinde dahi maden cevherlerimizin rezerv durum
ları ve vasıfları kesinlikle bilinememektedir. 

Hususi bir kanunla 1935 senesinde kurulmuş 
bulunan M. T. A. Enstitüsünün esas vazifeleri 
arasında memleketimizdeki işletmeye elverişli ma
den ve taş ocağı sahalarının araştırılması, mev
cutlarının daha faydalı hale getirilmesi konuları 
da yer almaktadır. 

Bu maksatla sondajlar, jeolojik etütler ve 
lâboratuvar tecrübeleri yapmak M.T.A. nın esas 
meşguliyetlerindendir. 

Müzakeresi yapılan 20 senelik devre zarfında, 
M.T.A. Enstitüsünün pek kıymetli mesaileri ve 
bunların semereleri görülmüştür. Meselâ, petrol 
bunların başında zikredilebilir. Fakat gönül 
isterdi ki bu 20 senelik zaman zarfından 
Türkiye'mizin jeolojik durumu büyük mik
yasta etüd edilmiş bulunsun ve bugün 
1/800 000 ölçekli jeolojik haritalar yerine daha 
büyük ölçükli doğru ve kullanışlı jeolojik harita
lar yapılmış olsun. Kalkınmasında enfrastürktür 
tesislerinin yeri büyük olan Türkiye'mizde, bu 
yatırımların esas elemanı mevkiinde olan taş ve 
bunun işletmesi maalesef büyük spekülâsyon ko
nusu olmuştur ve olmaktadır. Maden cevherleri 

arasında en basit olarak niteliyebileceğimiz taş 
mevzuunu M.T.A. nın ciddiyetle takibetmesi ik
tiza eder idi. 

Liman inşaatları demiryol, baraj, yol büyük 
ve küçük su yapıları için büyük mikyasta kul
lanılma mecburiyeti duyulan taş ocakları gelişi 
güzel açılmakta ve işletilmektedir. Bilhassa bu 
konuda M.T.A. ile Bayındırlık Bakanlığı ve diğer 
ilgili bakanlıkların koordine çalışma yapmış olma
larını müşahede etmek isterdik. 

Yurt madenlerinin tesbiti işinin gecikme se
bepleri arasında, muhtelif tarihlerde aynı böl
gelere gönderilen değişik hej^etlerin faaliyetlerini 
zikretmek istemem ama, bu muhtelif etütlerin 
birbirini tamamlayıcı nitelikte olup olmadıkları 
hususunda tereddütler hâsıl olmaktadır. Bu te
reddütlerin izalesi babında araştırma kademeleri
nin ilgililere duyurulmasında fayda mütalâa ede
rim. 

Şimdi diğer bir hususa temas etmek istiyorum. 
Geçmiş 20 senelik devre zarfındaki hesapların 
tetkikinden .anlaşıflımıaıktaidır ki, M. T. A. Enstitüsü 
gerek içerde ve gerekse dışarıda pek çok eleman 
yetiştirmiş ve bu maksatla da hayli. harcamalar 
yapmıştır. Şüphesiz bu çok îyi ve yerinde bir 
teşebbüstür ve muvaffakiyete erişmiştir. Fakat 
eleman kifayetsizliği sebebiyle pek çok yapıl
ması gereken işlerin yapılamamış olduğunu tesbit 
ettiğimiz zaman ise, hatırımıza ister istemez şöy
le bir sual gelmektedir. Acaba bildiğimiz pek çok 
diğer Devlet teşekküllerinde olduğu gibi, M.T.A. 
da da yetiştirilen bu elemanlar hâlâ yerlerinde 
çalışıyorlar mı, yoksa bunlar bu müesseseyi bu
gün terk etmiş vaziyette midirler! 

Saym arkadaşlar, 
Bilhassa bu konu, üzerinde hassasiyetle duru

lacak bir konudur ve yatırımların gerçekleşmesi 
bakımından hususiyet arzetm ektedir. Bilanço he
saplarının tetkikinden yine görülmektedir ki 
M.T.A. nın hizmet karşılığı gelirleri 20 senelik 
zaman zarfında pek ilerleme kaydedememiştir. 

Her sahada araştırmanın, kendini ihtiya-
colarak hissettirdiği bir devrede, M.T.A. nın elin
deki araştırma imkânlaınyle diğer kuruluş ve te
şekküllere daha fazla faydalı olabilmesi gerek 
lâboratuvar ve gerekse ilmî ve teknik etütlerden 
dolayı gelirini artırması beklenir idi. Ileriki 
senelerde M. T. A. nın bu hususlarda daha müspet 
adımlar atması temennisiyle sözlerimi bitirir 
hepininzi hürmetle selâmlarım. 
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BAŞKAN — Sayın Faik KntoaşM. Burada 
değil. Başka söz istiyen yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin denetlenmesine ait 468 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi gereğince 1944 yılından 
1963 yılma kadar tesbit edilmiş olan bilançoları 
ayrı ayrı okutup Yüce Heyetinizin oyuna suna
cağım. Kabul edildiği takdirde, M. T. A. nın 
1944 - 1963 yılları arasında, kazai mercilere 
intikal etmiş veya intikal edecek bulunan hâ
diselerin dışında, bütün bilançoları kabul edil
miş sayılacak ve dolayısiyle bu yıllar arasında 
hizmet vermiş bulunan idare kurulları da Yü
ce Heyetiniz tarafından ibra edilmiş addedile
cektir. 

Şimdi 1944 yılından itibaren her yılın 
Iblânçosunu ayrı ayrı okutup oylarınıza suna
cağım. 

Yülksök Başkanlığa 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 1944 -

1963 yııllan gelir tutarlarında geçmiş yıl gelir 
fazlaları gösterilmemiştir. Tasdikli yeni taibı 
ekte sunulmuştur. Genel Kurulun tasvibine 
•arzını töklif ederim. 

.Komisyon1 Başlkanı 
Manisa 

Mithat Dülgö 
BAŞKAN — Koımisyonca düzenlenen ve 

şimdi başkanlığa sunulan tasdikli ıblânç'oyu, 
seneler itibariyle okutup oylarınıza sunacağım. 

(1944 yılı 4 696 972,33 lira gelir ve 
3 834 256,71 lira gider) 

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

(1945 yılı 4 921 121,34 lira gelir ve 
2 050 043,71 lira gider) 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştia*. 

(1946 yılı 9 651 226,96 lira gelir ve 
4 386 275,11 lira gider) 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etımiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1947 yılı 1.1 710 818 lira gelir ve 7 548 230,58 
lira gider) 

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

(1948 yılı 18 633 613,75 lira gelir ve 
11 671 163,45 lira gider.) 

.. Etmiyenler... 

lira gelir ve 

.. Etmiyenler... 

lira gelir ve 

,. Etmiyenler... 

lira gelir ve 

.. Etmiyenler... 

lira gelir ve 

Etmiyenler. 

BAŞKAN — Kabul edenler 
Kabul 'edilmiştir. 

(1949 yılı 24 612 169,19 
16 446 479,13 .lira gider). 

BAŞKAN — Ka'bııl edenler. 
Kabul edilmiştir. 

(1950 yılı 20 043 190,98 
I 2335 984,41 lira gider). 

BAŞKAN — Kabul edenler. 
Kabul 'edilmiştir. 

(1051 yılı 18 279 455,28 
I I 269 827,76 lira ,giıder). 

BAŞKAN — Kabul edenler., 
Kabul edilmiştir. 

(1952 yılı 18 360 412,81 
6 2811283,20 lira (gider.) 

BAŞKAN — Kaibul edenler., 
Kabul 'edilmiştir. 

(1947 yılı 11 710 818 lira gelir ve 7 548 230,58 
lira gider) 

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

(1948 yılı 18 633 613,75 
11 671 163,45 lira gider) 

BAŞKAN — Kabul edenler 
Kabul edilmiştir. 

(1949 yılı 24 612 160,19 
16 446 479,13 lira gider). 

BAŞKAN — Kabul edenler 
Kabul edilmiştir. 

(1950 yılı 20 043 190,98 
12 335 984,41 lira gider) 

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

(1951 yılı 18 279 455,28 lira gelir ve 
11 269 827,76 lira gider). 

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

(1952 yılı 18 360 412,81 lira gelir ve 
6 281 283,20 lira gider) 

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

(1953 yılı 22 290 295 lira gelir ve 10 707 542 
lira 64 kuruş gider.) 

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

(1954 yılı 20 124 269,77 lira gelir ve 
11133 430,42 lira gider). 

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

lira gelir ve 

... Etmiyenler... 

lira gelir ve 

... Etmiyenler;.. 

lira gelir ve 
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1955 yılı 19 681 571,57 lira gelir ve 
12 296 521,64 lira gider). 

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

(1956 yılı 17 489 050,32 lira gelir ve 
11186 327,90 lira gider). 

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

(1957 yılı 19 503 238,47 lira gelir ve 
11 992 856,52 lira gider). 

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

(1958 yılı 22 522 062,65 lira gelir ve 
15 245 591,17 lira gider). 

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

(1959 yılı 40 306 248,88 lira gelir ve 
25 226 528,06 lira gider). 

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

(1960 yılı 48 609 023,61 lira gelir ve 
32 017 700,69 lira gider). 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Ka'bul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1961 yılı 48 933 229,80 lira gelir ve 
31 014 190,90 lira gider). 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Ka'bul 
edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

(1962 yılı 46 867 565,55 lira gelir ve 
32 015 205,29 lira gider). 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

(1963 yılı 57 780 046,99 lira gelir ve 
41 615 303,41 lira gider). 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Ka'bul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Bu şekilde 1944 - 1963 yılları arasında Ma
den Tetkik Arama Enstitüsünü yönetmiş olan 
yöneticiler de Meclis tarafından ibra edilmiş 
olmaktadırlar. 

z) Elektrik İşleri Etüt İdaresinin 1951 -
1963 yılı gelir ve gider hesabı. 

BAŞKAN — Elektrik İşleri Etüt İdaresinin 
1951 - 1963 yılı gelir ve gider hesabı bilanço
ları üzerinde müzakereye başlıyoruz. 

Şahısları adına söz alanları okuyorum. Sa
yın Necmettin Cevheri, gruplar adına beyan
da bulunmak istiyen şu ana kadar yok. 

TURGUT ALTUNKAYA (Artvin) — C. II. 
P. Grupu adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA TURGUT ALTUN

KAYA (Artvin) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri ve Elektrik İşleri Etüt idaresinin sa
yın mensupları; 

C. II. P. Grupu adına, yurt kalkınmasında 
en önemli ağırlıklardan birisi telâkki ettiğimiz 
Elektrik iğleri Etüt idaresinin bilanço ve ra
porları konusundaki görüşlemizi arz edece
ğiz. 

Elektrik işleri Etüt İdaresi, memleketimiz
deki enerji kaynaklarını etüdetınek ve bunla
rın temin edebileceği elektrik enerjisini mey
dana çıkararak, enerji ekonomisi yönünden en 
iktisadi masraflarla en çok fayda sağlıyabile-
eck olanını seçmek ve memleketin çeşitli böl
gelerine ait enerji ihtiyacını tetkik ederek, ku
rulacak tesislerin önemlilik derecesini tâyin 
etmek, bu suretle bütün memleketin elektrik
lendirme plânlarını düzenlemek görevi ile 
24 . 6 . 1935 tarih ve 2819 sayılı Kanunla ku
rulmuştur. Kuruluş zamanlarında Ekonomi Ba
kanlığına bağlı bulunan müessese, halen Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı bu
lunmaktadır. 

Başlangıcından bu yana, kuruluş gayesi yö
nünden üstün çalışmalar yapmış bulunan bu ku
ruluş, yurt kalkınmasında önemli bir fonksiyon 
ifade etmiş bulunması münasebetiyle takdir ve 
tebrike lâyıktır. 

Geniş çapta, süratli çalışma zarureti altında 
•kalan müessese, (kendini takviye letmdk yoluna 
g:>tımiş ve 1951 yılında 168 olan fiilî p©raonel ade
di 1963 yılında 283 "kişiye yükselmiştir. Buna 
paralel olarak ıda 1951 yılında 0,6 milyon Mra 
olan personel giderleri 1963 yılı sonunda 13,7 
anityon liraya erişmiştir. 

Verimli çalışma, şüphe yok ki, kaliteli eleman 
ile mümıkün olur. Kuruluş (kanunu, müesseseye 
hükmi şahsiyet tanımış ve âdeta kâr •kasdiyle ça
lışan İktisada Devlet Teşekkülleri portresinde 
görmüştür. Buna rağmen, 440 sayılı Kanunun 
iktisadi Devl'dt Teşebbüsleri personeline tanıdı
ğı halkları bu müesseseye tanımamış olması ve bu 
müessese personelinin 3659 ve 7244 sayılı kanun
lar bünyesi içerisinde 'bırakılması suretiyle ba
rem içme itilmiş bulunmaları, birçok değerli ele
manın kaybına sebebiyet vermıiş'tir. Bu sebeple-

— 345 — 



M. Meclisi B : 47 6 . 2 . 3967 O : 2 

d ir ki, 1951 yılında. 0,6 imi] yon lira olan perso
nel güderlerinin, 1963 yılında 13,7 milyona, yük
selmiş bulunmasını hiç de fazla bulmamaktayız. 
Elektrik işleri Etüt İdaresin'iın çalışma konu
larını kapsıyan enerji 'kaynaklan (istikşaf, hid
rograf ik, topogra filk, tenssübaituan. korunma e'klp-
leri, enerji pazarları, plânlama etütleri, proje iş
leri, istatistik işleri, teknik etütler, ücret 
karşılığı yapılan işler, işletmelerin rasyo
nel çalışmalariyle ilgili etüt ve teknik yar
dımlar) ve bu konular ile ilgili çeşitli iş
ler için 1951 - 1963 devresinde toplum ola
rak 95,7 ınıilyon lira Hazineden, 24,1 milyon lira 
idarenin kendi kaynaklarından olmak üzere, te
min ettiği 119,8 milyon- liranın 68,1 miilyon lira
sı. etüt ve proje işlerine, 29,1 ıınilyon lirası ise, 
personel giderlerine, 2,9 milyon lirası da idare 
giderlerine sarf edilmiş, 6,8 milyon lira amortis
man ayrılmış, 12,9 milyon lira. da öz varlık ola
rak 1964 yılı hesap dönemine devredilmiştir. 

Burada, bir noktaya, dikkati çekmek gere
kiyor. Elektrik İşleri Etüt İdaresi, kâr kaudiyle 
çalışan bir kuruluş olmadığından, hizımet un ag
rafları nın büyük kısmı Hazine yardımı ile yapıl
maktadır. Oysa ki, gelişen şartlar içerisinde Ha
zine yardımı 'azalan bir gelişim gösteıımıektedir. 
Medeni ve müreffeh Türkiye idealinin gerçek
leştirilmesinde büyük ağırlığı olan elektrik enerji
sinin sağlanabilmesi için, elektrik sektörüne olduk
ça fazla yatırım yap il ması ve bu yatınım in da 
"u iv % 5 hin Elektrik İşleri Etüt (deresine ay
rılması gerekmektedir. 

Kalkınmada sürat ve sağlamlık ıtemin etim ek, 
birbirlerivle ilgili kuruluşların derli toplu ve bir 
ahenk içerisinde olma biriyle mümkündür. Bu ise, 
fiilî durumdan daha çok bir hukukî organizas
yon içerisinde yapılabilir. Onun için, Türkiye 
Elektrik Kurumu Kanununun biran önce çıka
rılması halinde, bu kuruluşun da daha hızlı ve 
d ah. a ahenkli bir tarzda verimli çalışacağına 
kaani bulunmaktayız. 

Elektrik İşleri Etüt İdaresine başarı dilek
lerimizi sunarız. Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Necmettin Cevheri? Yok. 
Sayın Abdülbâri Akdoğan? Yok. 

Sayın Cahit Karakaş, buyurun efendim. 
CAHlT KARAKAŞ (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri, 

Huzurunuzda müzakeresi yapılan Elektrik 
İşleri Etüt idaresi Cenel Direktörlüğüne ait 
1951 - 1963 seneleri hesap bilançoları vesilesiyle 
birkaç noktaya temas etmek istiyorum. 

Hiç şüphesiz ki, mühim bir ihtiyacı karşıla
mak amaciyle 1935 yılında teşekkül etmiş bulu
nan bu Cenel Müdürlük bugüne kadar pek çok 
faydalı hizmetler ifa etmiştir. 

Türkiye'nin sanayileşmesi ve dolayısiyle me
denileşmesinde mühim bir yer işgal eden enerji 
probleminin halledilebilmesi her şeyden önce bu
nun istihsaline yarıyacak kaynakların iyi etüde-
dilmesine bağlıdır. Nitekim Birinci 5 Yıllık Kal
kınma, Plânımızda enerji bakımından hedefler ola
rak yurtta mevcut büyük hidrolik potansiyelden 
enerji istihsalinde yararlanmak, halihazır ener
jiyi lüzumlu olduğu yerlere yöneltmek, enerji 
tesis ve işletmelerinde daha ekonomik çalışmalar 
sağlamak seçilmiş bulunmaktadır. 

Bugün dahi mevcut nüfusunun ancak % 30,5 
nin elektrikten faydalandığı, 35 bin köy ve buna 
yakın mahallerden henüz 400 kadarının elektrik 
ışığına kavuştuğu ve nüfus başına 151 kilovat 
saatlik bir enerji üretimi düştüğü bir memle
ket için, elektrik etüt işine 1935 senesinde baş
lanmış olması, memnuniyet verici bir haldir. 

BAŞKAN — Sayın Faik Kırbaşlı? Yok. 
Bu konuda başka söz istiyen olmadığına göre, 

468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi uyarınca Elek
trik İşleri Etüd İdaresinin 1951 - 1963 yılları ara
sında, vukubulan kâr, zarar hesapları ve blânço-
lai'inı ayrı ayrı okutup Yüce Heyetinizin tasvibi
ne sunacağım. Yalnız daha önce sayın üyelere 
dağıtılmış bulunan cetvellerde bâzı değişiklikler 
bâzı düzeltmeler icra. edilmiştir. O bakımdan Ko
misyon tarafından verilmiş yeni cetveli Yüce He
yetinizin oyuna sunacağım. Kabul edildiği takdir
de... («Sayın Başkanım, sadece değişiklikleri oknt-
sanız?» sesi.) 

Değişmiş şeklini, matbu cetvellerde düzel .tu
rneyi muhtevi değişik seldin i okutacağını. Bunları 
onayınıza sunacağım, kabul edildiği takdirde, 
kaza i mercilere intikal etmiş veya. edecek bulunan 
hâdiselerin dışında, mevcut ve bu yıllar arasında 
vazife görmüş idareciler Yücv Heyetiniz tarafın
dan ibra edilmiş olacaktır. 

Komisyon tarafından verilmiş önergeyi ve ili
şik cetveli okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Elektrik İsleri Etüd İdaresi 1951 - 1963 vıl-
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lan gelir ve giderleri ek 3 numaralı cetvelde blo-
val olarak gösterilmiştir. Bu tutarların kurum
landırılmış şekli ekte sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasvibine bu şekliyle arzını 
teklif ederim. 

Komisyon Başkanı 
Manisa Milletvekili 

Mithat Dülge 
BAŞKAN —• Teker teker okutup, oyunuza su

nacağım. 
(1.951 yılı : 2 566 812,28 lira gelir ve 

1 314 682,83 lira gider) 
BAŞKAN —• Yüce Heyetin oyuna sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(1952 yılı : 3 652 046,91 lira gelir ve 
1 778 917,85 lira gider) 

BAŞKAN — Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1953 yılı : 5 021 062,38 lira gelir ve 
2 131 353,90 lira gider) 

BAŞKAN — Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(1954 yılı : 7 047 388— lira gelir ve 
4 112 749,45 lira gider) 

BAŞKAN — Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(1955 yılı : 8 005 407,78 lira gelir ve 
3 948 095,25 lira gider) 

BAŞKAN — Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(1956 yılı : 9 575 964,58 lira gelir ve 
5 634 728,76 lira gider) 

BAŞKAN — Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(1957 yılı : 10 347 496,39 lira gelir ve 
5 755 589,94 lira gider) 

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

(1958 yılı : 13 038 507,23 lira gelir ve 
7 733 982,44 lira gider) 

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

(1959 yılı : 16 487 931,56 lira gelir ve 
9 >647 665,68 lira gider) 

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

(1960 yılı : 20 705 418,81 lira gelir ve 
11 088 184,82 lira gider) ' 

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

(1961 yılı 22 675 869,52 lira gelir ve 
11 548 156,18 lira gider) 

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

(1962 yılı 31 821 359,02 lira gelir ve 
19 664 881,27 lira gider) 

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

(1963 yılı 35 436 389,54 lira gelir ve 
22 525 618,59 lira gider) 

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

Bu şekilde 1951 - 1963 yılları arasında bu 
müessesede hizmet görmüş bulunan idareciler 
Yüce Heyetiniz tarafından ibra edilmiş bulun
maktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, şu âna kadar yap
mış olduğunuz müzakere ile Kamu İktisadi Te
şebbüsleri Karma Komisyonunun raporu ve bu
na ilişkin bilançoları üzerinde görüşmeler biti
rilmiş ve bugünkü program da neticelendiril
miştir. Yarınki müzakerede Karma Komisyon 
raporundaki temenniler kısmı üzerinde görüşme 
cereyan edecektir. 

Bu sebeple, Birleşimi, 7 Şubat 1967 Salı gü
nü saat 14.00 te toplanılmak üzere, kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 19,45 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

47 NCİ BİRLEŞİM 

6 . 2 . 1967 Pazartesi 

Saat: 14,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. —• Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 

Iktıisaıdii Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi Te-
şebbüsilertmin demetimi sonuçları hakkındaki ra-
porrl'ana dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonu raponu (3/165) (S. Sayısı: 18 e 1, 2, 3, 4 
VQ 5 nei ek) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNÜELÎKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN ÎŞLER 

rv 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 


