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Birinci Oturum 
Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karıma Komis

yonu raporlarının; 
Güven Sigorta A. Ş., 
Güven T. A. Sigorta Şirketi, 
Ankara Palas Otelcilik A. Ş., 
Aban't ve Bolu Çevresi Turizm A. Ş., 
Turist Seyahat A. Ş., 

îstinye 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 inşaat ve Malzeme Limited Şirketi, 
Ankara "İmar Limited Şirketi, 
İstanbul İmar Limited Şirketi, 
Su, İnşaat, Makin a, Elektrik Limited (Sİ-

MEL) Şirketi, 
İlsu Limitöd Ortaklığı (Tasfiye hâlinlde), 
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

işçi Sigortaları Kurumu ve 
Türkiye Şeker Fabrikaları, 
ile ilgili (kısımları üzerinde görüşüldü ve Ge

nel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Birleşime 15 dakika ara verildi. 

İkinci Oturum 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo

nu raporlarının görüşülmesine devam edilerek 

Maden Tetkik Arama Enstitüsünün 1944 -
1963 dönemlerine ait 20 yılık bilançoları ile 

Elektrik İşleri Etüt İdaresinin 1951 - 19G3 
yılları gelir ve gider hesapları (kabul ve idare 
kurulları ibra olundu. 

7 Şubat M67 Salı günü saat 14,00 te topla
nılmak üzere Birleşime saat 17,50 de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Sivas 

Kâzım Kangal 

Kâtip 
Manisa 

önol Sakar 

SORULAR 

Yazıh sorular 
1. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 

Aydm'a bağlı bâzı bucak ve 'köylerin okul ihti
yacının hangi yıl karşılanacağına dair yazılı so
ru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir. (7/323) 

2. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydın'm Sarıkemer, Acarlar ve Bıyıklı köyle
rinde belediye teşkilâtı kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair yazılı soru önergesi, İçiş
leri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/324) 

3. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
iköy bütçelerine konan tahsisatın artırılmasına 

ve sarf şekline dair yazılı sora önergesi, İçişleri 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/325) 

4. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydın'm 'köylerine imam - hatip kadrosu veri
lip verilmiyeceğine dair yazılı soru' önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/326) 

5. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydın ili köylerinin elektrik enerjisi ihtiyacına 
dair yazılı soru önergesi, Köy İşleri Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/327) 

6. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydm ili köylerinin içme suyu ve yol ihtiyacı
na dair yazılı soru önergesi, Köy İşleri Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/328) 
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B İ R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — BaşkanvekOi İsmail Arar 
KÂTİPLER — Bedrettin Karaerkek (Tokat), önol Sakar (Manisa) 

• - ~ 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 48 nci Birleşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama 

yapılaca'ktır. Sayın üyelerin lütfen isimleri 

okunduğu zaman yüksek sesle "burada bulun-

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı thsan Sabri ÇağlayangiVe içişleri Bakanı 
Faruk Sükan'm vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/570) 

BAŞKAN — Vazife ile yurt dışına giden 
Dışişleri Bakanı Sayın Çağlayangil'e İçişleri 
Bakanı Sayın Sükan'm vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezikeresi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına i 
Vazife T.le yurt dışına giden Dışişleri Baika- | 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddosi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin denetimi sonuçları hakkındaki 
raporlara dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 

* tezkeresi ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonu raporu. (3/165) (S. Sayısı : 18 e 
1,2, 3, 4 ve 5 nci ek) 

BAŞKAN — Rapor üzerindeki görüşmeleri
mize, kaldığımız nolktadan devam ediyoruz. Ha
zırlanan programa göre 'bugünkü çalışma 'konu
muz, Karma Komisyon raporundaki temenniler 

(1) 18 sıra sayılı basmayazı 26 . 1 . 1967 ta
rihli 37 nci birleşim tutanağının sonundadır. 
Temenniler raporun 15 nci sayfasındadır. 

I duklarını işaret 'buyurmalarını rica ederim. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Gerelkli çoğunluğumuz vardır. 

I Görüşmelere başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

m thsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne ka
dar kendisine İçişleri Bakanı B. Faruk Sü
kan'm vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Günde
me geçiyoruz. 

üzerinde görüşmedir. Evvelâ raporun temenni
ler kısmını okutuyorum. 

(Raporun temenniler kısmı okundu) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; temen
nilerle ilgili olarak söz alanların isimlerini arz 
etmeden önce, halletmemiz gereken 'bir husus 
daha var. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonunun bir önergesi var, bu temenni
lerin Millet Meclisince ıkarara bağlanmasını tek
lif ediyorlar. 

Sayın Kırca; siz önergenin aleyhinde mi söz 
işitiyorsunuz efendim? 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Evet. 
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1959 - 1963 

yılları işlem ve hesaplarını inceleyen Karma 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Komisyon raporunda ayrıca üzerinde durulan 
temennilerden Senato ve Millet Meclisi Genel 
Kurallarındaki görüşmelere uygun görülenler ile 
Yüksek Denetleme Kurulunun kanunen deneti-
•mine tâbi bulunan kuruluşlar için düzenlediği 
1959 - 1963 yılları raporlarında belirtilmiş olup 
Komisyonda da uygun görülen temenni ve ten-
'kidlcrin ilgililerce yerine getirilmesi ve üzerinde 
durulması hususunun Yüce Meclisçe karara bağ
lanmasını arz ve teklif ederim. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonu Başkam 

Manisa 
Mithat Dülge 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde Sayın Coş
kun Kırca, buyurun. 

Sayın Akalın; siz lehinde'mi? 
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 

Evet efendim. 
CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Grup adına 

aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Peki efendim. Buyurun Sayın 

Kırca. 
COŞKUN KİRCA (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım; muhterem komisyonun bu öner
gesinin oylanmasının mümkün olmadığı kanaa
tindeyim, sebeplerini arz ediyorum. 

408 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrası şöyle bir hüküm ihtiva etmektedir: «Kar
ma Komisyonun bütün Kamu İktisadi Teşebbüs
lerini kapsaması gereken raporu Cumhuriyet Se
natosu Genel Kuruluna sevk edilir. Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulu bu rapor üzerinde en çok 
15 gün süren bir genel görüşme açar. Bu genel 
görüşme sonunda blûnçolar ve netice hesapları
nın tasvibedilip edilmediği hususundaki görüşle
rini Millet Meclisine bildirir.» 

Şimdi dikkat edelim, Senato ne yapıyor? Se
nato, bize birtakım görüşler bildiriyor. Bu gö
rüşleri, bilâhara okuyacağım, Karma Komisyona 
gidiyor. Senato görüşlerini ne hususta bildircbi-
liyor? Blânço ve netice hesaplarının tasvibedilip 
edilmediği hakkında bildiriyor. Yoksa, belli bir 
Kamu İktisadi Teşebbüsünün, yahut bunların bir 
kısmının ve yahut tümünün şöyle veya böyle 
idare edilmesi hakkındaki görüşlerini Senato bi
ze bildirmek üzere oylamıyor. Devanı edelim, 
aynı maddenin 3 ncü fıkrası: «Millet Meclisi Ge
nel Kurulu, Karma Komisyon raporu ile Cum

huriyet Senatosunda yukarıdaki fıkra uyarınca 
varılan sonuçlar üzerine genel görüşme açar. Bu 
genel görüşme en çok 20 gün sürer ve bu genel 
görüşme sonunda Millet Meclisi Genel Kurulu 
bilanço ve netice hesaplarım tasvibetmek sure
tiyle Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yönetim ku
rullarının ibra edilmesini karara bağlar veyahut 
bilanço ve netice hesaplarını tasvibetmernek su
retiyle Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yönetim 
kurullarının ibra edilmesini reddeder.» 

Bir fıkra daha devam ediyor: «4 ncü madde
nin 1 nci fıkrası hükmüne tabi olup da, genel 
kurulları Türk Ticaret Kanununa veya özel ka
nunlarına tabi şirket ve kurumlar hakkında bu 
madde hükümleri uygulanır. Ancak, bunların 
netice hesapları ve bilânçolariyle bunlar hakkın
da Karma Komisyonca hazırlanan raporlarla il
gili olarak Yasama Meclisleri Genel Kurulların
da her hangi bir oylama yapılamaz ve bunların 
yönetim kurullarının ibra edilmesi veya edilme
mesi hususunda karar verilmez. Bu raporlar sa
dece genel görüşme konusu olur.» 

Şu halde biz, burada no yapacağız? Eğer ne
tice hesapları ve bilançolarını tetkik ettiğimiz 
Kamu İktisadi Teşebbüsü ayrıca Ticaret Kanu
nuna veya özel kanununa göre bir genel kurula 
sahip değilse o zaman bir tek şey yapacağız. Biz 
yaptığımız genel görüşme sonucunda netice he
saplarını ve bilançolarını tasvibedip ibra kararı 
vereceğiz veyahut tasvibetmiyeceğiz ve bunun 
neticesi de (ipso jore) ibra etmemek olacak, il
gili yönetim kurulunu. Eğer Ticaret Kanununa 
veya özel kanununa göre genel Kurulu varsa ib
ra yetkisi de o genel kurula aittir, biz burada 
sadece bir genel görüşme yapabiliriz. Genel gö
rüşmenin ne mânâya geldiği bu Meclisin kurul
duğundan beri yaptığı tatbikatla bellidir. Genel 
görüşme sırasında hatipler konu üzerindeki gö
rüşlerini beyan ederler. Fakat bu, bu kadarla 
kalır, Meclis her hangi bir karar ittihaz etmez. 
Eğer muhterem komisyonun takriri kabul edile
cek olursa, öyle zannediyorum ki, Anayasamızın 
fonksiyonları diğer bir deyimle kuvvetler ayrı
lığı ilkesini bu Meclis, vahîm bir şekilde ihlâl et
miş olacaktır. 

Bu ilkenin gerektirdiği şey şudur: Biz, Teşriî 
Meclis olarak esas itibariyle genel, objektif ve 
gayrişahsi tasarruflar olan kanunları yapabili
riz. Genel objektif, gayrişalisi almıyan, özel, 
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sübjektif ve müşahhas olan bâzı tasarrufların 
kamın prosedürü ile yapılabilmesi için dahi, 
Anayasamızda sarahata ihtiyaç "vardır. Bu sa
rahatin mev^udolduğu hallerde, bu konularda 
kanun yapabilir. Bunun dışında, hiçbir özel, 
müşahhas ve sübjektif tasarrufu Meclisin yap
ması, Anayasada sarahat yoksa, mümkün değil
dir. Anayasada sarahatin bulunduğu haller 
vardır. Meselâ, teşriî masuniyetin kaldırılması 
veya kaldırılmaması kararları gibi, Anayasanın 
127 nci maddesinin son fıkrasına dayanılarak 
çıkarılan 468 sayılı Kanun da Anayasanın bu 
maddesine, bu hükmüne istinaden Meclise bir 
tek yetki taramıştır; eğer Ticaret Kanununa 
veya özel kanununa göre bir genel kurulu yok
sa bir Kamu İktisadi Teşebbüsünün o zaman 
yönetim kurulunu ibra etmeye veya ibra etme
meye karar vermektir. Binaenaleyh, prensip, 
buna benzer kararların teşriî meclis tarafından 
verilmemesi olduğuna göre, hukukun temel yo
rum prensiplerine göre, umumi kaidelerle va'* 
zedilen istisnaların dar olarak tefsir edilmesi 
gerekir. Kaldı ki, İçtüzüğümüzde de çok yerin
de bir hüküm vardır, o hüküm, temenni karar
larımın dahi oylanamamasını iktiza ettirir. Te
menni kararları oylanamadıktan sonra, nerede 
kaldı ki, Meclis, Hükümetin yerine kaim olmak 
suretiyle, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin belli 
sahalardaki tutumları hakkında beli direktif
ler verebilsin. Buna imkân yoktur. Bu, doğru
dan doğruya icra organının salâhiyetlerine, Mil
let Meclisinin vaihîm telâkki ettiğim - vahîm 
telâkki ediyorum şu bakımdan, bundan dolayı 
elbette ki, dünya batmaz, bu mânada kimse an
lamasın - fakat çok kötü bir emsal teşkil et
mesi bakımından vahîm telâkki ettiğim bir mü
dahale teşkil eder. Bu itibarla benim Sayın 
Başkanımızdan istirhamım, muhterem komisyo
nun bu takririni oylatması dahi değildir. Bun
dan evvel de buna benzer takrirlerin Başkanlı
ğa geldiği olmuştur. Başkanın, Anayasa ve İç
tüzük hükümleri dairesinde bu takriri oya va'r 
zetmemesini arz ve istirham ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Mithat Dülge, buyuru
nuz efendim, takririn lehinde. 

KARMA KOMİSYON BAŞKANI MİTHAT 
DÜLGE (Manisa) — Sayın Başkan, çok muh
terem milletvekilleri; 440 ve 468 numaralı ka
nunlar gereğince Kamu İktisadi Teşebbüsleri

nin bilançolarının ve beş senelik faaliyet rapor
larının burada ilk defa tetkik ve müzakeresi 
yapılmaktadır. Daha ey.vel 3460 sayılı Kanu
nun tatbikatı sırasında, umumi heyet namına, 
müesseselerin bilanço ve faaliyetlerini tetkik 
eden komisyon raporlarında hesap ve bilanço
ların tasvibine aidolan sunuşlarında izhar edi
len bâzı mühim temennileri de birlikte umumi 
heyetçe kabul edilmesi şeklinde bir teamül mev
cut idi. Burada, Yüksek Mecliste cereyan eden 
müzakerelerde, gerek parti grupları adına, ge
rekse şahısları adına konuşan kıymetli hatiple
rin dermeyan ettikleri çok kıymetli mütalâalar 
ve temennilerin ekserisinin, her teşekküle ait 
hilânço ve hesapları tetkik eden tâli komis
yonun raporunda ve yine Heyeti Umumiye na
mına devamlı surette 'murakabe yapan Yüksek 
Murakabe Heyetinin raporlarında, bilanço, o 
bilanço senesine ait faaliyet ve hesapları tasvi
be arz ederken, birkaç madde halinde tesbit et
tiği, mütalâaları da dikkate arz etmektedir. 
Takrir, bu mütalâadan Kamu İktisadi Teşebbüs
leri Komisyonunca da kabule mazhar olanla
rını Yüksek Heyetinizin tasviplerine sunmak 
şeklinde bir takrirden ibarettir. Burada rapor
lar kül halindedir. Bunların hukukî bakımdan 
kabulü veya kabul edilmemesi bir netice istih
sal etmez. Sadece bu temennilerin, bu hesapla
rın kabulü ile birlikte dikkate alınması mahi
yetinden ileriye geçmemektedir. Yüksek Mura
kabe Heyeti ile yaptığımız istişari görüşmede 
Reisi ile mutaibık olarak, ilk defa burada cere
yan eden bu müzakerelerde hatiplerin ve grup 
temsilcilerinin ve Yüksek Meclisimizin ilhamla
rından da cesaret alarak ve bir tecrübe mahi
yetinde olmak üzere Yüksek Heyetinizin tetkik 
ve tasvibine sunduk. Karar Yüksek Heyetini
zindir. Bu takririmizin metni, sadece temenni
lerin nazarı itibara alınmasından ibarettir, bir 
karar mahiyeti yoktur. 

Bir taraftan da pek çok hatiplerce, «seneler
den beri daima aynı müessesenin sermayesinin 
artırılması, şu yapılması, bu yapılması, her sene 
ıburada temenni edilir, bunların hiç/birisi tahak
kuk etmez» diye burada çok ifadeler oldu. Bi
naenaleyh, hesap kadar mühim olan bu mahi
yetteki temennilerdir, burada belirtilen şeyler. 
Ve arz ettiğim gibi, burada demin aleyhte ko
nuşan bir hatip arkadaşımızın temas ettiği şe
kilde, bilançosu bu yıl tasvipte muallâkta ka-
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lan teşekküller, tâli teşekküller için değil, bi
lançosu bu yıl kararla tasvibedileeek olan ana-
teşekküller için, böyle anamaddeler hakkında
ki temennilerden Murakabe Heyetinin teklif et
tiği ve teşekküllerin kabul ettiği temennilerin, 
'eksikliklerin nazarı itibara alınıması şeklinde 
bir temenniden ibarettir. Yoksa hukukî netice 
ifade edecek bir karar mahiyetinde değildir. Bü
tün bunlara rağmen, yine takdir Yüksek Heye
tinizindir. Bizimki sadece ilk defa bu hesapla
rın burada müzakere ve denetlemesi geçtiği 
tiçin bir ikazdan ibarettir. 

Maruzatım bundan ibarettir. Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın önder önergenin aley

hinde, buyurun efendim. 
CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Değerli Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; Millet Meclisimiz 
henüz bir içtüzüğe kavuşmamış olduğu içindir 
ki, Anayasamızın bâzı ıhükümleri yanlış an
laşılmakta ve ıbu itibarla da Anayasanın hü
kümlerine uyrnıyan önergeler Yüksek Başkan
lığa takdim 'edilmektedir. 468 sayılı Kanun 
Meclisimize, Parlâmentomuza iki yetki tanımış
tır. 

Bunlardan bir tanesi, Kamu İktisadi Te
şebbüslerini denetleme yetkisi, 'millet adına de
netleme yetkisidir. Çünkü Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin mülkiyet hakkı millete aittir. 
Millet adına mülkiyet hakkının doğurduğu 
yetki ise, 'denetleme yetkisidir, o da milletin 
mümıassilleri olan isiz Yüksek Heyetinize ait 
bulunmaktadır. 

468 sayılı Kanunun Yüoe Meclislere tanımış 
olduğu ikinci yetlki ise, yine birinci yetkinin 
tabiî neticesi olarak Kamu İktisadi Toşeibbüsleri 
Yönetim Kurullarını Millet Meclisine ibra et
mesi yetkisidir. Bunun dışında, ne 468 sayılı 
Kanun, ne de Anayasamız Kamu İktisadi Te-
şebbüleri Ikonusunda Yüce Meclislere her hangi 
.bir yetki veya hak tanımamıştır. 

Biran için, muhterem Komisyonun 'Başkan
lığa takdim ıbuyurmuş olduğu önergeyi kabul 
ettiğiniz takdirde, Teşriî Organ İcranın, Yü
rütmenin işine nevama müdahale etmiş olacak
tır. Çünkü, Kaımu İktisadi Teşebbüslerinin ve 
ıbunun bir parçası olan İktisadi Devlet Teşek
küllerinin, daha ziyade 'bütçeleri, yıllık prog
ramları yürütme organı tarafından, icra orga
nı tarafından yapılmaktadır. Bunların bütçe

lerine Yüksek Heyetinizde, ne de Senatoda mü-
ızaıkere konusu olmaktadır. Bu itibarla temenni 
Ikararım aldığımız takdirde, İktisadi Devlet Te
şekküllerinin harcamalarına, yatırımlarına bâızı 
tesirler icra edecektir. Bu tesirler Yasama Or-
ıganmın İcraya .müdahalesi neticesini doğura
caktır. Grupumuzun kanaati odur ki, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin içerisinde bulunan Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri idare bakımından, 
Ibâzı /ilgiler bakımından tamamen Hükümete 
tabidir. 'Bu itibarla grupumuz, bu önergenin 
Anayasanın 126 ncı maddesi gereğince oyla-
namıyacağı ikanaatindedir. Bunu arz etmek is
terim. 

Muhterem arkadaşlarım; bu ıkanaatimizi 
doktirine ıgiderek de Ikuvvetlendirınek istiyoruz. 
Belki biraz zamanınızı israf edeceğim ama 
yeni 'bir mevzudur, bu hususta Yüce Meclisin 
her bakımdan vuzuha kavuşmasında fayda var
dır. 1065 yılında İstanbul'da yapılan ökoncımik 
ve sosyal etütler konferansında eski Devlet 
Plânlama Teşkilâtı Müsteşarı Osman Nuri To
run'un vermiş olduğu tebliğin bir pasajını Yü
oe Heyetinizin (bilgisine sunmak isterim, bu ko
nu ile çok yakından ilgilidir. «Anayasanın 
126 ncı maddesinin 1 nci fıkrasına göre Devle
tin ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin dışında
ki kamu tüzel Ikişilerinin harcamaları yıllık 
bütçelerle yapılır» der. Osman Nuri Torun'un 
bu hükme göre kanaati Kamu İktisadi 
Teşekküllerinin hareamalariylc ilgili ka
rar yetkisi, Yasama organınınca tam ve 
sınırsız olarak Hükümete ve Kamu İkti
sadi Teşebbüslerine devredilmiştir. Kamu 
İktisadi Teşebbüslerini kurmak, bunlara serma
ye vermek veya sermayelerinin artırılması dı
şında kalan tasarruflar, özellikle yatırım ka
rarları, yatırımlarının dağılımı ve kuruluş yer
leriyle ilgili kararlar yürütme organına ve 
Kamu İktisadi Teşebbüslerine bırakılmıştır. Ni
tekim kalkınma plânı ve yıllık proıgramlar da 
bu anlayışa göre düzenlenmiştir. Bu husus da 
ıSaym Kırca arkadşımm ve bendenizin kanaati
ni kuvvetlendirmektedir. Önergenin 'oylanma
masını Yüce Başkanlılktan Grupumuz adına 
saygı ile istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Akalın, siz lehinde mi 
konuşacaksınız ? 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Vazgeçtim. 
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SABAHATTİN SAVACI (Gümüşime) •• — 
Ben lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Savacı. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlarım; burada Genel Kurul 
sıfativle bu teşekküllerin icralarını, muhtelif 
yıllarda yapılmış tasarruflarını ibra ediyorsu
nuz. Bir nevi o kurulları ibraya yetkili genel 
kurul mahiyetinde vazife görmektesiniz. Yüce 
Heyetinizin vasfı 'bu olunca, hukukun umumi 
kaidelerine göre cemiyetlerin, kurulların, şir
ketlerin umumi heyetleri, umumi heyet sıfatiy-
le, nasıl vazife görürse Yüce Heyetiniz de bura
da o tarzda, o yetki ile vazife görmektedir. 

Arkadaşlarım Anayasaya dayandılar, Ana
yasada temenni kararı, hattâ direktif verilmi-
yeceğine dair bir hüküm yoktur. Anayasanın 
umumi hükümlerinden çıkarıyorlar, icra ile teş
riî organı ayırıyorlar. Burada bir teşriî vazife 
görülmemektedir arkadaşlarım. Burada Yüce 
Heyetiniz, icraya dâhil, o icraların bir heyeti 
umumiyesi olarak vazife görmektedir. Bu itibar
la gerek hukukun umumi kaidelerine göre, ge
rek Anayasanın burada tahmil etmiş olduğu va
zife çerçevesi içerisinde görülen vazife bir mu
rakabenin ibra edilmesi veya edilmemesi oldu
ğuna göre, bu derece karar almaya yetkili bir 
Heyeti Umumiyenin buradaki özelliği nazarı 
itübara alındığı takdirde el'betteki temenni ka
rarını ısdara yetkilidir. 

Muhterem arkadaşlarım; burada icraya mü
dahale edildiği söylenmektedir. Evet, teşriî or
gan olarak icraya müdahale bahis konusu ola
maz. Ama, burada yine kaynağını Anayasadan 
alan ıbir hükümle, 468 syaılı Kanuna göre - ki, bu 
kanun temenni kararının almamıyacağma dair 
bir hüküm taşımamaktadır - hiçbir maddesinde 
böyle bir hüküm yoktur. Temenni kararları esas 
itibariyle icrayı bağlamaz, hususiyle Yüce He
yetin direktifleri de icrayı bağlamaz. Çünkü ic
ra, kendi tasarruflarından sorumlu durumda
dır, onu tatbik ederken, tatbik edildiği şartlar 
da iyice kıymetlendirmesi sorumluluğunu müd
rik olarak onun, o müessesenin yararına, yur
dun, milletin yararına olduğunu hesabederek 
tatbik mevkiine koyacağı tabiîdir. Bu itibarla, 
•burada icraya bir müdahale yoktur. Anayasa
nın ve 468 sayılı Kanunun çerçevesi içinde, bir 
umumi heyet sıfatiyle vazife görmektesiniz. Bi

naenaleyh, gelen takrir yerindedir, isabetlidir. 
Bu istikamette karar alınmasında mevzuata ay
kırı bir cihet yoktur. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; 468 
sayılı Kanunun bu yıl ilk defa tatbikatını yap
tığımız için verilen önerge dolayısiyle arkadaş
ların bu konudaki görüşlerini öğrenmekte ve 
bunları zapta tescil ettirmekte fayda mülâhaza 
ettik. 

Şimdi Başkanlığın görüşünü arz ediyorum. 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük 
Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlenmesi 
'hakkındaki 2 Mayıs 1964 gün ve 468 sayılı Ka
nunun üçüncü maddesi, Türkiye Büyük Millet 
Meclisince yapılacak denetleme sonucunda, han
gi hususların Millet Meclisince karar altına alı
nacağını tahdidi olarak saymıştır. Buna göre, 
Millet Meclisi sadece denetlemesini yaptığı Ka
mu İktisadi Teşebbüslerinin yönetim kurulları
nın ibrasına karar verir. Bu ibra karariyle bir
likte, daha önce tasvibe sunulmuş olan bilanço 
ve kesinhesaplar da Resmî Gazetede yayınlanır. 
Görüldüğü gibi, kanunda, Millet Meclisinin te
menni kararı alacağına dair sarahat yoktur. Bu
na mukabil, Millet Meclisi İçtüzüğünün 222 nci 
maddesi, icra hususlarına dair Heyeti Umumi-
yeye milletvekilleri tarafından temenni takriri 
verilemiyeceği hükmünü ihtiva etmektedir. Bü
tün bunlara ilâveten, önerge, Anayasanın umu
mi prensiplerinden olan kuvvetler ayrılığı pren
sibine aykırı olarak, yasama organını, yürütme 
organının yetkilerine müdahale eder durum ge
tireceğinden İçtüzüğün 89 ncu maddesinin son 
fıkrası gereğince önergeyi oylatmıyorum. 

Efendim, şimdi temenniler üzerinde söz alan 
arkadaşları arz ediyorum; Millet Partisi Grupu 
adına Sayın Kemal Ataman, şahısları adına söz 
alan arkadaşlar; Sayın Adnan Şenyurt, Yaşar 
Akal, Turgut Altunkaya, Feyyaz Koksal, Nilü
fer Gürsoy, Kasım önadım, Faik Kırbaşlı, Hü
seyin Balan, Mustafa Akalın, Kemal Aytaç, Ab-
dülbâri Akdoğan. 

Söz sırası, M. P. Grupu adına Sayın Kemal 
Ataman'm. 

Buyurun, efendim. 

M. P. GRUPU ADINA KEMAL ATAMAN 
(İçel) — Muhterem Başkan, muhterem millet
vekilleri, 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu ikti
sadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun dene
timi sonuçları hakkındaki raporun «temenni
ler» kışını bugün Yüksek Meclisin müzakere 
ettiği bir konu olduğuna göre, Millet Partisi 
Crupu adına görüş ve temennilerimizi arz ede
ceğim. 

Raporda, Karma Komisyona hedef tâyin 
edecek ve ışık tutacak olan Alt komisyonların 
temennilerinin, kuruluşlar tarafından yerine 
getirilmesi ve üzerinde durulması Karma Ko
misyonca da uygun görüldüğü zikredilmekte
dir. ilaveten, mezkûr komisyon, temenni olarak 
da 2,5 sayfaya sıkıştırılmış bâzı müşahhas hu
susları maddeler halinde zikrederek ve bu su
retle işin halledildiğini izhar etmiştir. Kanaati
mizce, Karma. Komisyonun raporundaki temen
nileri tatminkâr değildir. Zira Karma Komis
yon, raporunda ferdî hususlardan ziyade 468 
sayılı Kanunun bilhassa 3 ncü maddesinin, se
neler senesi, tatbik edilmediği etraflıca izah et
mesi ve dolayısiyle Yüksek Denetleme Kurulu
nu, hükümetleri, Başbakanları ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi divanlarını, hususiyle baş
kanlarını ikaz sadedinde temennilerde bulun
mak suretiyle gelecek yıllar için Yüksek mec
lislerin böylesine bir denetlemenin tasdik ve 
tasvibine zorlanmamaları hususunun belirtil
mesi gerekirdi. 

İşte Karma Komisyon bu noktalara eğile
rek temennilerini izhar buytıı'sa idi, 1963 ten 
sonraki yıllarda Yüksek Denetleme Kurulu, 
hükümetler ve Meclis başkanlarının 468 sayı
lı Kanunun 3 ncü maddesinin tatbikini zama
nında sağlamalarına âmil olurdu kanaatinde
yiz. Böyle bir temcnıû olmadığından hükümet
ler, müessir bir inisiyatife sahibolamamışlar 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin arkadan 
gelen denetimi ise olup bittileri değiştirme im
kânından, şu hale göre mahrum bırakılmış
tır. 

O halde, bu sahada temennimiz şudur: Par
tiler gruplarınca bilgili ve ilgili üyelerin Kar
ma Komisyona seçilmelerini sağlamak ve bu 
komisyonun huzurunda Yüksek Denetleme Ku
rulundan izahat alarak varacağı kararların 
nihaî olması iledir ki, meclisler, artık işgal edil
mekten kurtarılmış olur, kanaatindeyiz. Bu da 
Karma Komisyona meclisler adına denetleme 
salâhiyetini vermekle olabilir. 

Esasen, Anayasanın Kamu İktisadi Teşeb
büsleri hakkındaki 127 nci maddesinin son fık
rası hükmünün, bugüne kadar hiç de yerine ge
tirilmediğine şahit oluyoruz. Şöyleki: Ana
yasanın ilgili hükmünü aynen okuyorum. Mad
de 127, «Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türki
ye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi ka
nunla düzenlenir.» Anayasanın bu hükmü, ev
velâ Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Yasama 
Organınca denetlenmesi lüzumunu âmirdir. 
Anayasa bu emriyle Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinin denetiminin ihmale uğramıyacağnıı, gc-
çiştirilemiyeceğini, seneler senesi sürünceme
de bırakılamıyacağmı ve memleketin iktisadi 
bünyesinin garanti bir dayanağı olan bu teşeb
büslerin inisiyatifinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde olduğunu ve bu anaprensip dâhilin
de çıkarilacâk bir kanunla yürütülmesinin ge
rektiğini katî hükme bağlamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasanın atıf yap
tığı 468 sayılı Kanuna göre Yüksek Denetleme 
Kurulu her yılki denetleme raporlarını Baş
bakanlığa, Başbakanlık ise sevk edeceği diğer 
raporlariyle en geç her yıl Kasım ayı sonun
da Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ise 
Karma Komisyona havale eder. Ve Karma Ko
misyon da 90 gün zarfında inceler, meydana 
getirdiği raporunu Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığına sevk eder. Kanun bu usulü âmirdir. 

Bunun böyle olması gerekmekte iken tatbi
kat maalesef tatminkâr şekilde olmamıştır ve 
olmamaktadır. Zira, 1964 yılının Karma Komis
yondaki denetlenmesi Alt komisyonlardan biri
nin gereken raporu getirmemesi ve 1965- yılma 
ait denetlemeye Karma Komisyonun hiç başla
mamış olması da yukarıdaki iddialarımızı tc-
yidetmektedir. 

Şu hale göre, hastalık nerededir'?. Millet 
Partisi Grr'upu olarak hu hastalığın nerede oldu
ğunu temennilerimiz-de tebarüz ettirmeye ça
lışacağız. 

A) Yüksek Denetleme Kurulunun kanunun 
icaplarına göre her sene denetim raporunu Baş
bakanlığa zamanında sunması, 

B) Başbakanlığın, Denetleme Kurulu ra
porunu geciktirmeden Türkiye Büyük Millet 
Meclisime sevk etmesi, 
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C) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığının, raporu yalnız Karma Komisyona hava
le etmesiyle iktifa etmemesi, 90 gün zarfında 
komisyondan raporun intacının takip ve sağ
lanması, Karma Komisyonun gerek Alt Ko
misyonlarının ve gerekse bizzat Karma Komis
yonun toplanamamaları gibi hususlarda Meclis 
Başkanlığınca parti gruplarının haberdar ve 
ikaz edilmesi, 

D) Parti grupları da böyle bir ikazı ciddi
ye alarak Karma Komisyondaki üyelerinin de
vamını sağlaması, aksi takdirde o üyenin istifa
sını alarak yerine başka bir üyenin seçilmesinin 
temini, 

E) Kaldı ki, bugün iktidar bir ekseriyet par
tisi tarafından yönetildiğine ve bu parti grupu-
nun bütün komisyonlarda ekseriyet teşkil etmiş 
olduğuna göre, ilerisi için icabına tevessül edil
mesi, 

F) Yatırım itibariyle 55, bugünkü kıymeti 
itibariyle vasati 170 mil var değerindeki Devlete 
ait bu malların ve iktisadi Teşebbüslerin «sahip
liğinin», millî iradeyim diyen ve Mecliste en çok 
üvesi bulunan Adalet Partisinin ve onun Cumhu-
rivet Senatosu ve Millet Meclisi gruplarının bü
yük bir vebal ile yapmalarının prensibolarak uy
gulanması. 

Muhterem arkadaşlar; Karma Komisyonun 
raporunda nazara almadığı bir hususu daha Yük
sek Meclise arz ile buna ait temennilerimizi be
lirtmek istiyorum. 

Yukarda, mesul iktidar partisinin, sahipliği
nin lüzumunu belirtmiştik. Malûmunuzdur ki, 
normal olarak her sermavenin en iyi koruvucusu 
hiç şüphesiz onun sahibidir. Eğer bu sahip bir 
kişi ise gerek kârlı neticeler alması ve p-erekse 
işin murakabesi âzami titizlikle olur. Sahip ço
ğaldıkça murakabenin zayıfladığı da bir ger
çektir. Bu roalitcve göre, senelerin tecrübeleri 
göstermiştir ki, Devlet teşebbüslerinin muraka
besi daha zavıf olagelmiştir. Zira Devlet sek
törüne ait teşebbüslerin wnel kurulları ne kadar 
hüsnüniyet ve rravret sahibi olurlarsa olsunlar 
sermavenin bilfiil hakiki sahibi olmadıkları için 
«sahiplilik» alâkası çok zavıf kalır. Memleketi
mizdeki 30 seneye yakın tatbikat, bunu açıkça 
göstermiştir. 

Bizim Devlet sektöründe sahiplilik müessesesi 
iki ayrı organla takviye edilmiştir; birisi, en yük

sek sevk ve idare, nezaretçisi olarak Bakanlık, 
diğeri Genel Kurul namına özel sektörden farklı 
olarak devamlı surette ve bütün faaliyet sahaları
na şâmil murakabe yapan Yüksek Murakebe He
yetidir. Bunlardan Bakanlık, sermayenin icra 
yönünden en yüksek nezaretçisi olarak kabul edil
miş, fakat özel sektörde mevcudolmıyan bu 
nezaretçinin salâhiyet ve mesuliyetlerinin kesin
likle tesbiti hemen hemen mümkün olamamıştır. 
Çünkü yönetim kurulu manen ve bâzı hallerde 
«hesabını verememek gibi» maddeten mesul du
ruma düşmekte, bu bakımdan icraatında müs
takil ve bilhassa bakanın tesirinden azade olma
ları gerekir ise de, bakanın tesir veya müdaha
leleri ve bu yüzden doğan ihtilâf hail elinde 
umum müdür dâhil, yönetim kuruluna ya vazi
feden ayrılmak veya kendi rızaları haricinde 
bâzı kararları kabullenmek düşmekte olduğu da 
bir gerçektir. Ve yönetim kurulu ile münasebet-. 
lerinde en mühim rolü bakanın kemal derecesi 
oynamakta ve işlerde muvaffakıvet bu kemal de
recesinin seviye nisbeti ile ölçülü olarak yürü
tül egelmektedir. Bundan ötürüdür ki, iktisadi 
Devlet Teşebbüslerinin yürütülmesinde yukar
da izah ettiğimiz hususlardan dolayı meydana 
gelen aksaklıkların neticesi olarak birçok kıy
metli icracıların harcandığı da bir gerçektir. 
Bu izahlarımızla demek istiyoruz ki, 440 sayılı 
Kanun bu kadar nazik ve önemli olan yönetim 
kurulunu gerekli vasıflarda kurmamıştır. Ka
nunun 8 nci maddesine göre, yönetim kurulu te
şekkül bünyesinde 3 memur kişi ile alâkalı ba
kanlığın ve Maliye Bakanlığının mümessilleri ve 
bâzı hallerde işçi mümessilinden kurulur Bu
na göre, 5 veya 6 üveden 4 ü kondile>,i'nin is
tikbal veva maddi alâkalarına hâkim bulunan 
alâkalı bakanın nüfuz ve tesiri altında olacak
ları hasebiyle yönetim kurulu kararları,. ister
se bakanın arzusuna pöre istikamet alacağında 
şüphe yoktur. Durumun vahameti ve hele kemal 
derecesi kifavet arz etmiven hallerde, bakanın 
mutlak salâhiyetinin doğuracağı mahzurları, 
uzun uzadıya izaha lüzum görmüyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; daha pek cok misaller
le 440 savılı Kanunun 4 başı mamur olmadığı 
veyahut da zihnivetin mutlak surette değiştiril
miş olmasının lüzumuna işaret etmek isteriz. 
Bu izahatımızla temennimiz şudur ki, sermave
nin sahipliliğini bakanın kemel derecesiyle öl-
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çülmiyeeeği bir şeklin acilen düşünülüp bulun
masıdır. Aksi takdirde, vaktiyle bir Anadolu ta
biriyle «Özel idareler valilerin çiftliğidir» denil
diği gibi, iktisadi Devlet Teşebbüslerinin de ba
kanların çiftliği olmaktan, bu gidişle kurtula
cağını sanmıyoruz. Nitekim 27 Eylül 1963 ta
rihli Milliyet gazetesinde halen Senatör bu
lunan Sayın Âmil Artus «Yılda beş milyar gelir 
yerine zarar» başlıklı makalesinde dediklerimizi 
çok evvel belirtmiş olması itibariyle, bizi teyidet-
mektedir. Makalede sonuç olarak 440 sayılı Ka
nun için (Görülüyor ki, yeni kanun iktisadi 
Devlet Teşebbüslerinin verimli ve kârlı bir şe
kilde çalışmaları için birçok yenilikler getirmek
tedir. Ancak, bu kanunlardan mucize beklemek 
hata olur. Bütün mesele, zihniyetin değişmesin-
dedir. Hükümetlerin ve teşekkül personelinin 
ve başlarındaki idarecilerin, ancak samimî ola
rak, kanunun maksat ve gayelerine uygun şe
kilde hareket etmeleri halinde kanundan müs
pet sonuçlar almak kaabil olur) demektedir, Sa
yın Âmil Artus. 

Muhterem arkadaşlar; bugün dahi İktisadi 
Devlet Teşebbüslerinin iyiye doğru gitmemiş 
olduğunu görüyoruz. Bu müşahedemizi canlı 
bir misal ile, hattâ rakamlarla kısa ve öz olarak 
Yüksek Meclise arz edersek iddiamızın bir ger
çek olduğu anlaşılacaktır. 28 Ocak 1967 tarih
li Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasında 
«Devlet Plânlama Teşkilâtı, iktisadi Devlet Te
şekküllerinin açığını kapatmak için bir gizli ra
por hazırladı» başlığı altında «Sümerbank ma
mullerine, elektriğe, şekere ve kömüre zam iste
niyor» denilmektedir. Ayrıca, Devlet Plânla
ma Teşkilâtı uzmanlarından Yılmaz Sezek'c ha
zırlattırılan ve geçen ay Başbakanlığa gönderi
len raporda, plânlı dönemle birlikte iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin malî durumunda olum
lu bir gelişme başladığı ve bu gelişmenin 1965 
yılma kadar devam ettiği belirtilmekte, 1966 yı
lından itibaren bu müesseselerin malî durum
larının tekrar bozulmaya başladığı ileri sürül
mektedir. Yazı devamla, «iktisadi Devlet Teşek
küllerinin 1962 - 1967 döneminde yarattıkları 
kaynaklar raporda şöyle belirtilmektedir : 

Tl. 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

— 246 700 000 
— 100 043 000 
— 2 400 000 
— 21.2 700 000 
— 428 350 000 
— 1 347 023 000 

yani zarar 
zarar 
» 

kâr 
zarar 
tahminlere 
zarar 

Bu rakamlardan da anlaşılıyor ki, yalnız kâr 
durumu 1965 yılında görülmekte, yani bu kâr 
durumu 4 lü Koalisyon zamanına Taslamakta
dır. Gazete devam ediyor; yukarda görüldüğü 
gibi, plânlı dönemde başlıyan olumlu gelişme 
1965 yılma kadar devam etmiş ve bu yıldan 
sonra yeniden iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
durumu bozulmaya başlamıştır. Diğer de
yimle iktisadi Devlet Teşekkülleri 1965 te 
toplam olarak «İşletme fonları» verirken 1966 
da yeniden «işletme açığı» verir duruma gel
mişlerdir. Ve bu açık 1967 de çok büyük bir hız
la artarak, 1,347 milyon liraya ulaşmıştır. 
Raporda bu konu ile ilgili olarak şöyle denil
mektedir. Bugünkü eğilim devam ettiği sürece, 
İktisadi Devlet Teşekkülleri çok daha işletme 
açıkları ile karşılaşacaklardır. Bütçenin malî 
imkânlarının da çok sınırlı olması dolayısiyle 
iktisadi Devlet Teşekküllerine, her yıl gittik
çe artan miktarda yardım yapmanın da imkânı 
yoktur. Bu duruma göre, İktisadi Devlet Te
şekkülleriyle ilgili olarak hızla tedbir alınması 
gereklidir. Hazineden yardımların çok sınırlı 
kalacağı bilindiğine göre, tedbir alınmaması du
rumunda bu kuruluşlar, çalışmalarını durdur
mak zorunda kalacaklardır, işte muhterem ar
kadaşlar; son gizli Plânlama raporu bizim te
mennilerimizi teyidetmektedir. O halde, Millet 
Partisi Grupu olarak, Türkiye refaha gidiyor ve 
refaha itiliyor, daha doğrusu müreffeh Türkiye 
devimlerine inanmak safdilliğini gösteremiyece-
ğimizi arz ederim. 

Muhterem arkadaşlar; Karma Komisyon ra
porundaki temenniller kısmının 6 ncı maddesin
de, sayfa 18 «Yapağı ve Tiftik Anonim Ortaklı
ğının statüsüne göre âmme karakteri de taşı
yan vazifesinde başarı gösteremediği anlaşıl
mıştır. 440 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kar-
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şısmda bu ortaklığın çalışma konusu olan gö
revin Tarım Bakanlığınca deruhde edilmesi
nin daha verimli olacağı sonucuna varılmıştır» 
denilmektedir. 

Millet Partisi olarak bu fikre iştirak etmi
yoruz. Zira Karma Komisyonunun Alt Komis
yonu da böyle bir fikir getirmiş değildir. Mez
kûr Kurum iki mevzu ile alâkalıdır. Birisi, âmme 
karakteri, yani damızlık koyun yeşiştirme ve ıs
lah; ikincisi, İktisadi Devlet Teşebbüsleri ka
rakteri, «yapağı ve tiftik alım, satım, tefrik tas
nif, yıkama, balyalama ve ihracı.» Şu hale gö
re kamu karakterini taşıyan kısım, Tarım Ba
kanlığındaki bu hizmetlerle ilgili müesseselere 
devredilmiştir. Bu konularda yapılan ortaklık 
ve işbirliklerinin de tasfiyeleri şirket zararını 
mucibolmıyacak şekilde sağlanmıştır. Bu tasfi
yeden sonra şirket kâra geçmiş ve 1964 yılında 
85 200 lira, 1965 yılında 1 054 000 lira kâr gö
rülmekte ve üzerinde çalışılan 1966 yılı bilanço
sunun da 1 750 000 lira kâr olarak kabul edil
mekte olduğuna göre, geçmiş yıllar bilançoları 
zararı bu yıl tamamiyle kapatılmış olacaktır. 

O halde, Millet Partisi Grupu olarak, mem
leket ekonomisini ve yetiştiriciyi koruma bakı
mından ihmali caiz görülmiyen ve millî gelir 
içindeki payı yarım milyar lirayı aşan Yapağı 
ve Tiftik Kurumunun alım, tasnif, balyalama, 
dahilî satış ve iıhraç işlerini sağlamak amaeiyle 
440 sayılı Kanunun hükümleri gereğince ye
niden Düzenleme Komisyonunca hazırlanıp, 
Başbakanlığa sunulmuş bulunan, «Yapağı ve 
Tiftik Kurumu kanunu tasarısının» bir an ev
vel kanunlaşarak yürürlüğe konmasını temen-

.ni ediyoruz. Kaldı ki, bu teşekkülün her sene 
merinos yapağısına verilen 200 milyon liralık 
dövizin dışarıya gitmemesine âmil olacağından 
şüphe yoktur. 

Muhterem arkadaşlar; kamu sektöründe, 
diğer faktörlerin yanında, memur, müstahdem 
ve işçi sayısı ihtiyacın çok üstündedir. Mese
lâ, 1963 teki tesbite göre,. 167 800 işçi ve buna 
karşılık 118 400 memur ve müstahdem çalışmış
tır. Bu miktarlar norm kadroların çok üstün
dedir, iş hacmına göre çok fazladır. Bu yüz
den, insan gücü verimi düşmüş ve maliyet 
artmıştır. Böyle bir durum hiçbir ekonomik 
işletmede mevcut değildir. 30 yılını doldurmuş
ların emekliliğe sevk edilmemeleri, müşavir 

adı altında, lüzumundan fazla kişilerin istihdam 
edilmiş olması işe adam alınması değil, ada
ma i-ş bulunması gibi hastalıkların, bilhassa 
Devlet Teşebbüslerinde görülmesi iledir ki, me
mur ve müstahdem ile işçi dengesi bozulmakta 
ve dolayısiyle teşebbüsler gittikçe artan zarar
lara mâruz kalmaktadır. 

Son >olarak, her devrin hükümlerini meyda
na getiren partilerin bu millî vebal altında ol
duklarını bu vesile ile bir kere daha belirtir, 
saygılarımızı sunarız. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Cevat Önder, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPÜ ADINA CEVAT ÖNDER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; evvelâ pek değerli Başkanımdan usul 
hakkında bir istirhamım olacak. Malûmunuz 
olduğu veçhile Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonunun raporunun müzakeresi
ne başlarken, Yüksek Heyetiniz grup sözcüle
rine, her hangi bir zaman tahdidi koymamış 
idi. Şimdi komisyon raporunun temenniler kıs
mı müzakere konusu olmaktadır. Biz grupu-
muz adına, grupumuzun Kamu iktisadi Teşeb
büsleri hakkında görüş ve kanaatlerini tam 
mânasiyle ortaya koymak arzusundayız. Bu 
itibarla, mümkünse bendenize zaman takyidi
nin kullanılmamasını ve icabediyorsa Yüksek 
Heyetten bu »hususta bir karar istihsal buyur
masını güzide Başkandan istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Önder, zatıâliniz konuş
manızı yapınız, 20 dakikanın sonunda Yüce 
Heyete arz edeceğim. Tahmin ediyorum ki, 
Yüce Heyet de bu mâkul sebeplerle size istedi
ğiniz süreyi verecektir efendim. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Çok teşek
kürler. ederim Sayın Başkanım. 

Değerli Başkan, değerli arkadaşlarım; Yü
ce Meclisiniz, günlerdir çok kıymetli bir me
sai yapmaktadır. Daha evvel Yüce Senatoda 
müzakere edilen Karma Komisyon raporunu, 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin durumunu gö
rüşmektesiniz. Biz, Adalet Partisi Grupu ola
rak, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonu raporunun temenniler kısmı hakkın
daki 'görüşlerimizle birlikte, Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri ve hususiyle İktisadi Devlet Te
şekkülleri hakkındaki partimizin görüşünü or
taya koymak istiyoruz. Bunun için kanaati-



M. Meclisi B : 48 7 . 2 . 1967 O : 1 

mizce zaruri bir girizgâha ihtiyaç varçlır. Ka
mu İktisadi Teşebbüslerini gerek dünyada ve 
gerekse memleketimizde doğuran sebep ve âmil 
nedir? Bunun üzerinde kısaca durmakta fayda 
mütalâa etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; çağımızın Devleti, 
klâsik Devlet anlayışını reddeden bir gö
rüşe sahiptir. Çağımızın Devleti donuk, sta
tik bir Devlet değildir. Çağımızın din-amıiik bir 
Devletidir. Dinamik bir Devlettir. Dinamik 
Devlet anlayışı ise, modern Devlet anlayışı 
ise şudur : Devletin sadece klâsik vazife
leri görmesi yani, sadece diplomasi vazifesi 
ile yetinmesi, sadece adalet tevzi etmesi, 
sadece sınırlarımızda bekçilik görevi yap
ması için asker muhafaza etmesi gibi görev
lerle bugünkü Devletin yetinmesi mümkün de
ğildir. Bugünkü Devlet ferdin yaşayışı ile, 
ferdin sosyal ve ekonomik hayatı ile yakın
dan ilgilinen, bu sebeple sosyal hayata, kül
türel hayata, ekonomik hayata müdahale 
eden Devlettir. Anayasamız, 1961 Anayasası 
da bir haklar sentezini ortaya koymak sure
tiyle modern Devlet anlayışını kabul etmiş
tir. Yani kamu hürriyetimin yanı sıra sosyal 
haklara ve hürriyetlere de Devlet eğilmeli
dir, bunları dengeli bir şekilde teminat altı
na almalıdır. İşte 20 nci asrın dinamik Dev
let anlayışı, ferdin sosyal ve ekonomik haya
tına müdahale etmek mecburiyeti, gerek ge
lişmiş ve gerekse az gelişmiş memleketlerde 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri gibi teşebbüsle
rin doğmasına vesile olmuştur. Bu cümleden 
olmak üzere, Türkiye'de, Türk Devleti MMî 
Kurtuluş Savaşından sonra fert hayatına, 
ekonomik havata, sosyal hayata müdahale 
etmek zaruretini hissetmiştir. Türk Devleti
nin ekonomik havata müdahalecinin rilk ciddî 
merhalesin^ İzmir'de toplanan 1 nci İktisat 
KonGrresi teşkil eder. Burada ekonomimizin, 
Büvük Atatürk'ün çizmiş «olduğu hat üzerin
den, 4 temel maddesinin -memleketimizde is
tihsal olunması hususu. 4 hevazlann "hrie kim-
seve muhtaeolunmadan, kendi imkânlar«ım>zra 
tahakkuk ettirilmesi hususu ve ;bu hı*sust.a 
prproWn tedbirler karara bağlanmıştır. Türk 
Devlo+inm ekonomik hayata müdahale etmesi, 
Parlâmentosunun muhtelif kanunlar -ısdar et
mesine. icra organının . muhtelif müesseseler 
kurmasına yol açmıştır. İşte bu suretle Tür

kiye'de teamüle göre İktisadi Devlet Teşekkül
leri doğmuş vaziyettedir. Yani gerek Türki
ye'de, gerekse hür ve demokratik nizam içe
risinde bulunan devletlerde İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ve benzeri teşekküller, bugünkü 
asrın icapları neticesj meydana gelmiş olan 
zaruri teşekküllerdir. Burada İktisadi Dev
let Teşekküllerinin, doğuşunun, gelişme sey
rinin üzerinde uzun boylu duracak değiliz. 
Ancak, Türkiye'de İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin doğuşunun, halkın yapamadığı işlerin 
Devlet tarafından yapılması prensibine, gerek
çesine, dayandığını belirtmek isteriz. Halen 
bu gerekçenin ağırlığına inanmak, halen bu 
gerekçenin geçerli olduğunu kabul etmek mec
buriyeti vardır.. Bilhassa zamanımızda enfrast-
rüktür bakımından Devlete düşen büyük 
görevler, büyük vazifeler, büyük mesuli
yetler mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlar; İktisadi Devlet Te
şekkülleri memleketimizde kurulmuş ve ge
lişmiş bulunmaktadır. 1963 yılının rakamları 
Karma Komisyon tarafından dile getirilmiştir. 
Karma Komisyonun raporunda zikrettiği ra
kamlar nazarı itibara alındığı takdirde gö
rülür ki, İktisadi Devlet Teşekküllerü, ekono
mimizin çok büyük bir unsurunu teşkil etmek-
dir. Bugün sayıları 150 yi bulan Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri, gerek kamu sektörü, ge
rek özel sektör olmak üzere topyekûn yatı
rımların '% 20 sini yapmaktadır. 1963 rakam
larına göre Kamu İktisadi Teşebbüsleri. 17 
milyar 600 milyon lirası öz kaynak olmak 
üzere 54 milyar 600 milyon liralık bir değeri 
kullanmıştır. Bu değer, 'bugünkü fiyatlarla 
üç mislini bulmalktadır. 1963 yılında Kamu 
"İktisadi Teşebbüsleri, memurlarıma 1 milyar 
700 milyon lira maaş olarak para ödemiştir. 
İşçilerine ise 1 milyar 700 milyon lira, yine 
avnı miktarda ücret ve 354 milyon lira kadar 
da sos-val ya-rdım ücreti ödemiş bulunmakta
dır. Kamu İktisadi Teşebbüsleri simidi ko
numuz 1959 ile 1963 yıllan olması hasebiyle, 
bu yıllara ait rakamı arz ediyorum. Bilâ-
hara 1967 bütçesi gerekçesinde bulunan 1965 
yılı rakamlarını da, Yüksek Heyetinize arz 
edeceğim. Ü963 yılında 118 400 memur ve 
müstahdem, 167 800 ise işei çalıştırmıştır. Bu 

I rakamlar Kamu İktisadi Teşebbüslerinin millî 
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ekonomimizdeki hacmini, vüsatini, öneminiiı 
zannediyorum ki, ortaya koyan rakamlardır.. 

Aziz arkadaşlarım; asıl izahlarıma giriş
meden evvel, iki mühim kavrama vuzuh ver
mek istiyorum. Bu iki mühim kavram muhte
lif yerlerde, hattâ bütçe gerekçesinde dahi 
biribirine karıştırılmaktadır. Kamu İktisadi Te
şebbüsleri nedir, İktisadi Devlet Teşekkülleri 
inedir? Bu iki kavramın birbirinden ayrılma
sında, bu ayrılığın, bunlar arasındaki farkların 
bilinmesinde, bunlar hakkında yapılacak temen
niler, müzakereler konusunda anlaşabilmek için 
fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; bir reorganizasyon 
kanunu olan 440 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinde, İktisadi Devlet Teşekküllerinden bahsolu-
nur. 468 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde ise, 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin tarifi yapılmak
tadır. İki kavram arasındaki farkları şöylece 
özetlemek, kanaatinmizce mümkündür. İktisadi 
Devlet Teşekkülleri, Kamu İktisadi Teşebbüsle
rinin bir parçasıdır. Yani, Kamu İktisadi Teşeb
büslerini bir büyük çember olarak kabul ettiğimiz 
takdirde, İktisadi Devlet Teşekkülleri o çember 
içindeki ikinci çemberi, ikinci halkayı teşkil et
mektedirler. Bununla şunu demek istiyoruz ki, 
her İktisadi Devlet Teşekkülü bir Kamu İktisadi 
Teşebbüsüdür ama her Kamu İktisadi Teşebbüsü, 
bir İktisadi Devlet Teşekkülü değildir. 

Aziz arkadaşlarım; İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin sermayesinin yarıdan fazlası Devlete ve
ya İktisadi Devlet Teşekküllerine aittir. Halbuki 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin sermayesinin bu 
şekilde takyidedilmesi bahis konusu değildir. 
Ezcümle arz etmek isteriz ki, Sosyal Sigortalar 
Kurumu bir İktisadi Devlet Teşekkülü değildir, 
fakat bir Kamu İktisadi Teşebbüsüdür. Bu iti
barla Sosyal Sigortalar Kurumunun sermayesinin, 
varlığının sigortalılar ve işverenlerin kesenek
lerinden meydana gelmiş olduğunu da, bu farla 
belirtmek bakımından, arz etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar; İktisadi Devlet Teşek
külleri basiretli bir tüccar gibi hareket etmek, ik-
tisadilik ve ticarilik prensiplerine ve kârlılık 
prensibine riayet etmek, mecburiyetindedir. Ama 
buna rağmen İktisadi Devlet Teşekküllerinde de 
âmme yararı, âmme menfaati mevcuttur. Ancak, 
kârlılık, âmme menfaatinden önce gelmektedir. 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinde durum böyle de
ğildir, âmme yararı, âmme menfaati kârlılıktan 

daha önce gelmektedir. İktisadi Devlet Teşekkül
leri, serbest piyasa esasına göre çalışmak, rekabet 
altında mesai göstermek mecburiyetindedir. Kamu 
İktisadi Teşübbüsleri için ise bu mecburiyet mev
cut değildir. Huzurunuzu bu izahlarla daha faz
la işgal etmek ve sizleri sıkmak istemem. Derhal 
diğer hususlara müsaadenizle geçmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; kalkınmamızın he
defleri, hususiyle kalkınmamızda Kamu İktisa
di Teşebbüslerine düşen görevler muhtelif temel 
metinlerde yer almış vaziyettedir. Bu temel me
tinlerin başında, hiç şüphesiz demin arz ettiğim 
gibi, sosyal ve siyasal hakların sentezi olan Ana
yasa gelmektedir. Ondan sonra 15 yıllık pers
pektif içerisinde iktisadi kalkınmamızı üç aded 
plânla öngörülen plân hedef ve stratejisinde de 
gerek kalkınmamıza ve gerekse kalkınmamızın 
içerisinde İktisadi Devlet Teşekküllerine veri
len vazifeler ve hedefler dercolunmuştur. Ayrı
ca Yüce Meclisinizin bir kararı ile yürürlüğe 
giren Birinci Beş Yıllık Plânda ve bu plân ge
reğince, yine kanun gereğince, İcra Organı ta
rafından kararnamelerle yürürlüğe konulan yıl
lık programlarda İktisadi Devlet Teşekkülleri 
hakkında, Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkın
da hükümler yer almış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bugün Devletin bü
yük sorumluluğunu üzerine alan iktidar parti
sinin programında, 1965 seçim beyannamesinde 
ve Demirel Hükümetinin programında da kal
kınmamızın hedeflerine ait umumi hükümler 
yanısıra, İktisadi Devlet Teşekküllerine ait, 
Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait çok sarih, çok 
net hükümler mevcuttur. Çok defa bu hüküm
ler anlaşılmamazlıktan gelinerek, anlaşıldığı 
halde tecahülü ârifaneden gelinerek hazan it
ham vesilesi yapıldığı için ve bu ithamlar neti
cesinde gerek Hükümetimiz, gerek iktidarımız 
yanlış anlaşıldığı için ve gerekse bâzı İktisadi 
Devlet Teşekkülleri de yanlış davranışlar içe
risine girdiği için, prensip maddelerini kısaca 
dile getirmekte zaruret görmekteyiz. 

Anayasamızın 129 ncu maddesinde aynen 
«Millî tasarrufu artırmak, yatırımları toplum 
yararının gerektirdiği önceliklere göre yöneltmek» 
ibaresi mevcuttur. Bu ibare, kanaatimizce hem 
İktisadi Teşebbüsleri için, hem diğer Devlet 
kuramları için ve hem de özel sektör için bir 
hedef teşkil etmektedir. 

— 361 — 
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Ayrıca, plân hedef ve stratejisi de İktisadi 
Devlet Teşekkülleri için şu hedefi çizmiştir : 
İktisadi Devlet Teşebbüsleri önemli bir tasar
ruf kaynağı olmak durumundadır. 1959 - 1963 
faaliyetlerini de tetkik ettiğimizde görüyoruz 
ki, İktisadi Devlet Teşekkülleri kaynak yara
tan, kâr getiren teşekküller değil, zarar eden 
Devlet bütçesinden transferlerle destek ariyan 
ve alan teşekküllerdir. İşte millî ekonomimizin 
büyük bir unsuru olan ve kamu sektörünün en 
büyük kısmını, hemen hemen hepsini, teşkil 
eden İktisadi Devlet Teşekküllerinin kaynak 
yaratan, kâr getiren kurumlar olabilmesi için 
hedef ve stratejisi bu hedefi, bu esası vaz'etmiş-
tir. 

BAŞKAN — Sayın önder ; deminki isteğini
zi şimdi yerine getirmek iktiza ediyor. 

Muhterem arkadaşlar; A. P. Grupu Sözcüsü 
olarak konuşan sayın arkadaşımıza, konuşma
sını bitirene kadar, süre verilmesini oylarınıza 
arz ediyorum; kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Buyurun efendim. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Sayın Baş
kan, gerek zatıâlinize, gerek arkadaşlarıma te
şekkürlerimi arz ederim. 

Muhterem arkadaşlar; Beş Yıllık Kalkınma 
Plânımızda Kamu İktisadi Teşebbüsleri1 hakkın
daki şu ibare, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
muhterem, yöneticilerine ve Hükümete ışık tut
ma bakımından mâna taşıdığı içindir ki, arz 
edeceğim, «Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Hükü
metin genel politikası içinde kendisine düşen 
görevi yapmalıdır.» diyor. Demek ki, Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri, milletçe tasvibedilmiş olan 
Hükümetin genel politikası içerisinde çalışmak, 
Hükümetin çizmiş olduğu esasları tahakkuk et
tirmek mecburiyetindedir. Şimdi, bugün icra 
olan, bugün Hükümet eden Adalet Partisinin, 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkındaki görüşü 
nedir? Kısaca bunu tahlil etmeye çalışalım. Bu 
tahlillerimizle zannediyoruz ki, meseleyi her tür
lü şek ve şüpheden âri olmak üzere vuzuha ka
vuşturmuş olacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, Adalet Partisi ola
rak biz, karma ekonomiyi tam mânası ile dev
letçiliğe ve kollektivizme geçişin bir safhası 
olarak kabul etmiyoruz. Adalet Partisi olarak 
bizim görüşümüze göre, her ekonomi karmadır. 
Bu itibarla, İktisadi Devlet Teşekküllerinin, 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin karma ekono-
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minin zaruri unsurları olduğunda kanaatimiz 
tamdır. İktisadi Devlet Teşekkülleri bu itibarla 
karma ekonomi kaidelerine ve kurallarına göre 
çalışmak mecburiyetindedir. Yani bize göre, 
Devlet sektörü ile özel sektör birbiriyle çekişen, 
birbiriyle çelişme halinde olan, birbirini ifna et
mek için fırsat ve zaman kollıyan iki sektör de
ğildir. Bize göre özel sektör, Devlet sektörü 
Devletimiz için lüzumlu, birbirini itmam eden, 
birbirini tamamlryan, ahenkli çalıştığı takdirde 
ancak iktisadi kalkınmayı sağlıyan sektörlerdir. 
Zaman zaman Devlet sektörüne ağırlık verilir, 
zaman zaman özel sektöre ağırlık verilir. Buna 
daha fazla vuzuh vermek isterim. Bâzı konu
larda Devlet sektörünün ağırlığını, bâzı konu
larda ise özel sektörün ağırlığını tanımak gere
kir. Bu itibarla muhterem arkadaşlarım; de
vamlı surette spekülâsyonu yapılan bir konuyu, 
burada ortaya koymak isterim. İktisadi Devlet 
Teşekkülleri satılsın mı, satılmasın mı? Devre
dilsin mi, devredilmesin mi ? İktisadi Devlet Te
şekkülleri lüzumlu mudur, değil midir? 

Aziz arkadaşlarım; Türkiye ve Orta - Doğu 
Âmme İdaresi Enstitüsünün 9 sayılı bülteninde 
kısa bir yazı okudum. Bu yazıda, Cenevre'de ya
pılmış olan Kamu İktisadi Teşebbüsleriyle ilgili 
bir toplıaıntııya iştirak ötmüş alan Hintli bir pro
fesörün sözlleri yer alımalktaıdır. Hintlii profesö
rün sözlerimi telkrarlaınalkba fayda mütalâa etmek
teyim. Hintlii profesör aynen şöyle diyor: «Ka
mu İktisadi Devlet Teşebbüsleri iyi ya da kötü 
kalkınma vasıtasıdır, sökündeki münakaşalar bo
şunadır. Kaımu İktisadi Teşebbüsleri, gelişmekte 
alan memleketler içıin vazgeçilmez vasıtalardan 
biridir.» Bu gerçektir. İyi ya da kötü olması 
politikacılarla, tatbikatçılara göredir. Biz bu mü-
taıhassısın bu görüşlerine aynen katılmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar; Kamu İktisadi Teşeb-
büs'lerlinıin alanlarına, çalışma isahalaırına, eğer 
Tünk ferdinin yaratıcı gücü, yapıcı gücü uzan
mış ise bu takdirde, Tünk müteşebbisinin, Türk 
ferdimin bu arzusunu, bu eğilimini tıkamak de
ğil, Devlet olanak bu arzuyu, bu isteği, bu kanal
ları açmalk gerekir. Eğer Türk (teşebbüsünün ula
şamadığı saihalar varsa ve bu sahalar millî eko
nomimiz için lüzumlu temel ısahalar ise elbetteki 
bu Kaımu İktisadi Teşebbüsleri tarafından yapıl
maktadır. Enfrastrüktür yatırımlar, Kaımu İkti
sadi Teşebbüsleri tarafından, süperstrüıktür ya-

— 362 — 
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/tiranlar lise, kısmen Devlet, kısmen de fertler ta
rafından yapılmalıdır. Bizim, Adalet Partisi ola
rak, Demirdi Hükümet programına, secim beyan
namemize ve programımıza göre sarih görüşümüz 
budur. 

Muhterem arkaıdaşlaırum, hemen burada sıra
sı gelmişken iktisadi Devlet Teşoklriillerıinin özel 
sektöre devredilmeai veya edilmemesi konusuna 
temas etmek istiyorum. Bizden evvelki iktidarla
rın da yıllık programlarına direktif olarak kayıt 
ettrıkleri ve gerçekleştiremedikleri bir hususu eğer 
Yüksek Meclisiniz iyi bir mesai yaptığı takdirde 
iktidarımız zamanında gerçekleştirmek mümkün 
olacaktır. O husus şudur: Türkiye'de meveudol-
mıyan sermaye piyasasının kurulması. Hazırlan
mış bulunan Sermaye piyasası kanun tasarısı Hü
kümetimiz tarafından Yüce Meclise sevk edilmiş 
vaziyettedir. Sermaye piyasası kanunu ile halika 
açık anamim şirketler müessesesi vaz'edilmiştir. 
Bizim kanaatlimize göre Türk halikında yatırım 
yapacak ve yatırımlarla (kalkınmamızı millî eko
nomimizi etkileyecek büyük bir potansiyel mev
cuttur. Ancak bugüne kadar bu büyük potansi
yeli birtafkıım sebeplerle, bâzan memleketimizde 
estirilmek istenen, memleketimizin realitesine uy-
mıyaın ideolojik sebeplerle tıkanmış variyettedir. 
Sermaye piyasası kanunu yürürlüğe girdiği tak
dirde, kanaatimiz odur ki, Türk ferdinin, halikı
mızın yatırım yapma gücü, potansiyeli iktisadi 
al anılara, sahalara, yatırım sahalarıma akabilecek 
duruma gelecektir. Zannediyorum ki, bu ortamın 
hazırlanmasında ve bu suretle kurulacak büyük 
müesseselerin tabanının halka oturtulmasında da 
vatansever kişiler gerçekleri gören hor Türk fer
di ımemnun kalacaktır. işte kanaatimize göre, ser-

* 
ınaye piyasası kanunu Yüce Meclisler tarafından 
çıkarıldığı takdirde, sermaye piyasası Türkiye'
de kurulup işlemeye başladığı takdirde, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin halka intikal ettirilmesi 
veya ettirilmemesi hususu o zaman münakaşa ko
nusu olmalı, o zaman realize edilip edümiyeceği 
hususu üzerinde durulmalı. Ancak bugünden ka
naatimiz odur iki, kâr getiren, Devletimiz için, 
savunmamız içıin lüzumlu olan Kamu iktisadi Te
şebbüslerini, halika demiyeyim de, affedersiniz 
sürçülisan oldu, şu veya bu teşebbüs - ki, bu te
şebbüslerin sayısı da Türkiye'de mahduttur -
bunların çıkarılması bahis konusu değildir anka-
daşlanan. 

Yani bununla şunu demek istiyorum ki, Türk 
vatandaşının yıllarca ödediği vergilerin meydana 
getirdiği büyük bir varlık olan Kamu iktisadi 
Teşebbüslerini şu veya bu şekilde 'elden çıkarmak 
millî bünyemize zarar verecek bir şokilde elden 
çıkarmak Devleti bunların imkânlarından mah
rum etmek iktidarımız için düşünülen bir husus 
değildir, aziz arkadaşlarım. 

I. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Sadece 
sermaye piyasasının teşkili kâfi midir? 

BAŞKAN — Hatibe müdahale etmeyin efen
dim. 

A. P. GRUPU ADINA CEVAT ÖNDER (De
vamla) — Sayın Kılıçoğlu arkadaşım iktidarı
mızın programlarını ve temel metinlerini, direk
tiflerini gayet iyi bilen arkadaşımızdır. Sadece 
sermaye piyasası konusunun yeterli olduğunu 
kabul etmek elbette ki, mümkün değildir. Bugün 
Türkiye'de gayet iyi kaideler, gayet iyi hüküm
ler mevcuttur. Bu hükümleri iyi ellere tevdi et
mek gerekir. Bugün kanaatimiz odur ki, mille
tin ekseriyetine dayanan ve teveccühü günden 
güne artan iktidarımız bu tasarıyı demokrasinin 
ve iktidarımızın yardımcısı olan muhalefet-
unsurları da realize edilebilecektir kanaati ve 
iyimserliğini biz taşımaktayız, Kılıçoğlu arkada
şımızın beyanına karşılık arz ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, Kamu iktisadi Te
şebbüslerinin bugünkü durumunu da kısaca göz
den geçirmekte fayda vardır. Ancak bâzı gös
tergelere müracaat etmek suretiyle bunu yap
mak istiyorum. Bununla Karma Komisyon ra
porunun temenniler kısmının ne derece gerçek
leşeceği, ne derece gcrç.ekleşmiyeceği hususunu 
da kanaatimizce dile getirmiş olacağız, iktisadi 
Devlet Teşekkülleri, 1967 programına göre ya
pılacak olan 16 450 000 000 liralık yatırımın 
- ki, bu yatırımın 9 450 000 000 u Devlet sektörü 
tarafından, 7 000 000 000 da özel sektör tara
fından yapılacaktır - bu yatırımın yani, cem'an 
16 450 000 000 hık yatırımın 3 290 000 000 hık 
kısmını tahakkuk ettirecektir. 1960 programın
da iktisadi Devlet Teşekkülleri için çizilen mak-
ro hedef budur muhterem arkadaşlarım. 

Bu rakamla iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
yatırımlarında 1966 yılına nazaran % 11,5 faz
lalık, 1967 programında öngörülmüş vaziyette
dir. iktisadi Devlet Teşekkülleri acaba plânlı 
devrede kendisine terettübeden vazifeyi yapmış 
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mıdır, yapmamış mıdır? Bu hususta muhterem 
arkadaşlar, göstergeler bizi pek iyimser vaziye
te sokmamaktadır. 1963 ilâ 1966 rakamları eli
mizde olduğu için bu rakamları arz edeceğiz. 

1963 yılında İktisadi Devlet Teşekkülleri 
yatırımlarının % 82,9 u, 1964 yılında % 66,3 ü, 
1965 yılında ise % 76,1 gerçekleşmiş vaziyette
dir. 1966 yılında ise, 1965 yılma nazaran gerçek
leşme oranının daha fazla olacağı tahmin olun
maktadır. 

Muhterem arkadaşlar, yatırımların yüzde 
yüz gerçekleşmemiş olmasını tamamen Kamu İk
tisadi Teşebbüslerine yüklemek de, kanaatimiz
ce, insafsızlık olur. Zira ekonomimizde bulunan 
bâzı arazlar yatırımların yüzde yüz gerçekleş-
memesinin sebebi olarak ileri sürülebilir. Mese
lâ, bâzı transferlerin gecikmesi, kredilerin za
manında alınmaması, projelerin zamanında ya
pılmamış olması yatırımların gecikmesine tesir 
eden sebepler olarak ilk nazarda zikredilebilir. 

Muhterem arkadaşlarım; demin de arz etti
ğim gibi, biz İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
Devlet bütçesine yük olan, zarar eden teşekkül
ler halinden çıkarılmasını; kâr eden, kaynak 
yaratan teşekküller haline gelmesini arzu etmek
teyiz. Bâzı rakamlarla İktisadi Devlet Teşeik-
Iküllerinin, - bazan muhterem arkadaşlarım, 
Kamu İktisadi Teşakkülleri, ıbâzan İktisadi Dev
let Teışekkülleri demelkteyim, bu deyimleri ka
nuna göre bilere'k kullanmakta olduğumu bil
hassa arz etmek isterim. - 1967 yılı Bütçe ge
rekçesine göre, İktisadi Devlet Teşekkülleri 
plânlı devrede bütçelerden şu .miktarlarda 
transferler yapılmış, ödenekler alınmıştır; 1963 
yılında Devlet Bütçesinden İktisadi Devlet Te
şekküllerine fiilen ödenen rakam şudur; 533 
ımilyon 8 yüz bin lira, 1964 de ödenen 558 mil
yon 300 bin lira, 19.65 te 765 milyon 300 bin 
lira, 1966 rakamı henüz elimize gelmiş vaziyette 
değildir. Ancak, 1966 ilâ 1967 yıllarına ait 
transfer rakamını ise, yıllık programdan almak 
suretiyle dile getireceğiz. 1966 yılının raıkamı 
1 milyar 210 milyon liradır, 1967 yılının ra-
'kamı ise, 1 milyar 316 milyon liradır. Bu ra
kamlar, İktisadi Devlet Teşekküllerinin yatı
rımlar için Devlet Bütçesinden büyük meblağ
lar aldığını gösteren rakamlardır. İşte, İk
tisâdi Devlet Teşekküllerinin Devlet Bütçesi
ne yük olmaması için neler yapılmalıdır, hangi 

'hususlarda çalışmalıdır; Karana Komisyon bu 
'hususu, hemen hemen arz edeyim ki, yüzde 
80 ini tasvibettiğimiz temennilerini ortaya 
ıkoymuştur. Biz de bundan sonra İktisadi Dev
let Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
hakkımdaki gerek Karma Komisyonun ileri 
sürdüğü temennileri ve gerekse do mân do arz et
miş olduğumuz ıbâzı temci dokümanların mey
dana koymuş olduğu temennileri, kendi te-
menmUerimizle birlikte kısaca, telhiısan dile ge
tirmeye gayret edeeeğâız. 

Muhterem arkadaşlarını, İktisadi Devlet Te
şekküllerinin yeniden düzenlenmesi, reorganize 
•edilmesi mecburiyeti kendisini hissettirmiş, bu 
hususta çalışmalar yapılmış ve nihayet 1964 yı
lında Yüce Meclisin ısdar ettiği 440 sayılı Ka
nun yine aynı yıl yürürlüğe girmiştir. Bu 
..kanun gereğince çılkaniması gereikcn tüzük ise 
maalesef gecikmiş, anca'k 1966 yılının 9 ncu 
ayımda çıkarılmış ve yürürlüğe 'konulmuştur. 
440 sayılı Kanun bir roorgamizasyon kanunu
dur. 440 sayılı Kanunla İktisadi Devlet Teşek
küllerine ait birtakım yeni hüküümler, prensip 
hükümleri vazedilmiştir. Ancak, ıhemen burada 
belirtmek isteniz ki, 440 sayılı Kanunu da tam 
ve kâmil bir kanun olarak kabul etmelk ve bü
tün ihtiyaçlara cevap verdiğini iddia etmek 
müm'kün değildir aziz arkadaşlarım. 440 sayılı 
Kanun tatlbi'k __ edildiikçc, ıslaha muhtacolan 
noktaları, yeniden tedvin edilmesi gereikcn hu
susları kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Kar
ma Komisyon, bizim de iştirak 'ettiğimiz çok 
önemli bir noktaya temas ediyor; 440 sayılı 
Kanuna göre İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
Genel müdürleri aynı zamanda yönetim kurul
larının başkanı vaziyetindedir. Malûmuâliniz 
Genel Müdürlük bir icra organıdır, yönetim 
kurulu ise bir karar organıdır. 440 sayılı Ka
nunla icra organı ile karar organı birbirinin içi
ne girmiş vaziyettedir. Bu birbirinin içine gir
miş olması hususu İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin bünyesindeki iç denetiminin tahakkuk et
mesini mümkün kılmamaktadır. Aziz arkadaşla
rım, tkarar organı ile icra organının ayrı olduğu 
zaman aca'ba iç denetim olmuş mudur? Hususu 
da yine beyan etmek isteriz İd, maalesef ol
mamıştır. İktisadi Dovlet Teşekküllerinin ka^ar 
organlarına ve gereikse icra organlarına işba
şında bulunan iktidarın esprisini anlıyan, liya-
'katlı insanlar geldiği takdirde, 'kanaatimiîz odur 
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ki, iç denetim de tahakkuk eder, icra da vazife
sini görmüş olur. Aziz arkadaşlarını, bu itibarla 
440 sayılı Kanunun ıslaha muhtaoolan tarafla
rını uzun boylu saymak istemiyorum. Bu husus
ta Hükümetin çalışmaları olduğunu 'bilmekte
yim. Bu çalışmaların biran evvel Meclisimize 
(getirilmesini grupumuz da temenni etmekte
dir. 

Keza, 46'8 sayılı Kanun da dört başı mâ
mur bir kanun değildir. Bunun da noksanlık
ları mevcuttur. Bu noksanlıkların da izalesi 
için Yüksek Heyete bir tasarı ile gelinmesi te
mennilerimiz arasında yer alacak olan bir hu
sustur.. 

Muhterem arkadaşlar; 1907 programı Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri için bir direktif ver
mektedir. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin te
mel mal ve hizmetlerinin tanımlı çalışmaları, 
1908 yılında başlamıştır. 1967 programının te
mennisine biz de katılıyor ve diyoruz ki, bu 
çalışmalar 19(67 yılında daha fazla geciktiril
meden tamamlanmış olsun. 

Aziz arkadaşlarım, bugün İktisadi Devlet 
Teşebbüslerinde bir gizli işsizlik mevcuttur. 
İktisadi Devlet Teşekkülleri 'Personel Kanunu
nun, bu sebeple ve buna ilâveten, mevzuatın 
karışıklığının giderilmesi bakımımdan çıkarıl
masını biz de arzu etmekteyiz ve sayın komis
yonunun bu husustaki temennisine aynen işti
rak etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün bir kısım 
İktisadi Devlet Teşekküllerinde gerek hammad
de, gerek .malzeme ve 'gerekse mamul madde 
stokları normalin üstünde bulunmaktadır. Bu 
stokların erimesini, normal hadlere inmesini, 
bu sebeple malî sıkıntı içinde bulunan İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin, az da olsa, analı bakım
dan bâzı imkânlara kavuşmasını biz de arzu et
mekteyiz. Bu hususta gerek Karma Komisyo
nun gerekse yine 1967 programının öngördüğü 
direktifler vardır. Bu direktiflerden uzun boy
lu bahsetmek istemiyorum. Bunlara biz da ka
tılıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, memleketimiz Ortak 
Pazara tecrübe devresi olmak" üzere katılmış 
vaziyettedir. Ortak Pazara tam iştirak bugün 
için mümkün değildir. Ortak Pazara tara iştirak 
tahakkuk ettiği takdirde Avrupa piyasalarında 
kalite bakımından tutulması lâzımgelen bâzı 

mamullerimizin fiyatlarının çok yüksek olması 
sebebiyle, Ortak Pazarda sürüm yapmamızın 
mümkün olmadığını görmekteyiz. Bununla şu 
temennimizi dile getirmek istiyoruz ki ; İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin istihsal etmiş ol
duğu bâzı ımamuilerin maliyetleri, Batı'da em
sali malların maliyetleriyle karşılaştırıldığı tak
dirde çok yüksek vaziyettedir. Bunların mali
yetlerinin düşürülmesi ve bu ımallarm Ortak 
Pazarda, muhtelif piyasalarda rekabet imkânı
na .kavuşabilmesi için lâzımdır. Maliyetin dü
şürülmesi için, bu teşekküllerin idarecilerine ve 
sorumlularına büyük yükler, büyük mükellefi
yetler düştüğü kanaatindeyiz. Bu hususta da 
derpiş edilen temenni ve tekliflere biz de ay
nen iştirak etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri, 
yülkselk malûmunuz olduğu veçhile, Başbakanlığa 
bağlı Yüksek Denetleme Kurulu tarafından de
netlenmektedir. 

Yüksek Demetleme Kurulumun Başbakanlığa 
bağlı olmasını doğru .olanak kabul etmekteyiz. 
Ancak Yüksek Denetleme Kurulunun bugün 
kendisine düşen görevi bihakkın yerine getir
diği kanaati içinde değiliz. Yüksek Demetleme 
Kuruluna daha dinamik, daha cevval bir du
rum vermek gerekir. Bu itibarla Karaıa Ko
misyonun Yüksek Denetleme Kurulunun kanu
nunun biran evvel çıkarılması hakkındaki temen
nisine grupumuz da iştirak etmektedir. Zalten, 
1967 programında da Yüksek Denetleme Kuru
lu kanununun çıkarılması hususu hakkında di
rektif mevcuttur. İnşallah, Meclisimiz kıymetli 
mesai gösterir de bütün 1967 programının der
piş etmiş dlduğu reorganiızasyon kanunları çı
karılmış, bu kurullar da ekonomimizde fonksi
yonlarını icra eder duruıma gelmiş olurlar. 

Muhterem arkadaşlar; bu arada yanlış an
laşılan, çıok defa haksız, bazen de haklı sayıla
bilecek tehkildlere mâruz kalan fakat taısvibeltt'i-
ğimiz bir müesese vardır; bu müessese İktisa
di Devlet Teşekküllerini Yenliden Düzenleme Ko-< , 
misyonudur. Yüksek malûmunuz olduğu veçhi
le, İktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden Dü
zenleme Komisyonu, 440 sayılı Kanunun geçici 
1 n<ci maddesi gereğince kurulmuş olan bir ko
misyondur. Bu komisyonun mesai süresi 440 sa
yılı Kanuna göre ilki sene idi. 1966 yılında ka-
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bul edilen bir kanun ile komisyonun mesai sü
resi iki yıl daha uzatılmış ve dört yıla çıkartıl
mıştır. 

Aziz arkadaşlarım; İktisadi Devlet Teşek
külleri Reorganizasyon Komisyonu bâzı çevre
lerde yadırganmaktadır. Halbuki, bugün İkti
sadi Devlet Teşekkülleri ile müesseselere ve te
şekküllere sahip kalkınmasını tahakkuk ettir
miş ve gelişmiş olan ekonomilerde de, devlet
lerde de böyle teşekküller, mevcuttur. Yüksek 
Huzurunuzu fazlaca işgal etmeden bu hususta 
birkaç misal arz etmeyi faydalı bulmaktayım. 
Meselâ arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletle
rinde Ho'over Komisyonu, Almanya'da 1958 de 
'kurulan ve çalışan bir komisyon, Fransa'da 
1945 te kurulmuş Oonseil National de Compta-
bilite denilen Komisyon, 25 yıldır faaliyet gös
teren bir komisyon, Japonya'da keza böyle bir 
komisyon vardır. 

Muhterem arkadaşlar; gelişmiş memleket
lerde arz ettiğim bu tip müesseseler, bu tip ko
misyonlar devamlılık arz etmekte, sayıları faz
la olan Kamu İktisadi Teşebbüsleri arasındaki 
ahengi, dayanışmayı sağlamaktadırlar. Gerçi 
bizde kurulan komisyon bu tip bir komisyon 
değildir ama, bizde kurulan komisyona da dü
şen vazifeler vardır ve kanaatimizce şimdi arz 
edeceğimiz izahattan anlıyacağınız veçhile bu 
•komisyon vazifesini halen yapmaktadır. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Kaç para al
mışlar 1 

A. P. GRUPU ADINA CEVAT ÖNDER (De
vamla) — Aziz arkadaşlarım; komisyonlar, al
mış olduğu para ile değil, yapmış olduğu hiz
metlerle, verimlilikle ölçülür. Arkadaşım diyor 
diyor ki, «kaç para almışlar?» Almış oldukları 
paralar da o kadar fazla değildir. Bunu da mü
saadenizle rakam olarak bulabildiğim takdirde 
arz etmek isterim. Çünkü, kurulmuş olan mües
seseleri böyle hemen kolayca gazete malûmatı 
ile, veyahut da kulaktan dolma malûmat ile it
ham etmek doğru değildir. Arz ediyorum; 1966 
yılı gider bütçesi için bu komisyona konulan 
para miktarı; 2 185 285 liradır. 1967 yılında 
ise, 3 milyon 200 bin lira bu komisyon için tah
sisat olarak konulmuştur. Muhterem arkadaş
lar; İktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden Dü
zenleme Komisyonu 440, 441 ve 468 sayılı ka
nunlar gereğince çıkarılması lâzımgelcn kanun 

tasarılarını hazırlamış vaziyettedir. Maliye Ve
kâletine bağlı olarak çalışan bu komisyonlar 
gayet güzide elemanlar, yabancı mütahassıslar 
mesai sarf etmektedirler. 26 tane, belki rakam
da yanlışlık olabilir, o civarda, 26 - 27 tane ta
sarı hazırlanmış, ilgili bakanlıklara takdim 
edilmiştir. Halen bu tasarılardan üç tanesi de 
Hükümet tarafından Yüce Meclisinize sevk 
edilmiş bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi 
Türkiye Elektrik Kurumu, tek tasarısı ki, on 
milyarlık: mameleke kavuşacak olan bir teşek
külün tasarısıdır; bir tanesi Ziraat Bankası 
kanun tasarısı, bir tanesi de Devlet Malzeme 
Ofisi kanun tasarısıdır. Hattâ muhterem arka
daşlar; bu noktada içimde bulunan bir uhdeyi 
de dile getirmek isterim; Yüce Meclisiniz çok 
defa - her hangi bir kimseye tariz kasdi ile 
söylemiyorum rasgele meselelerle, sudan mese
lelerle çok defa işgal edildiği içindir ki, gelen" 
kanun tasarıları komisyonlardan çıkmıyor, ko
misyonlarda uyuyor. Bu sebeple Sayın Başkan
lık Divanı ve Hükümet yerinde bir karar ala
rak, bir geçici komisyon kurmuş ve gelen bu re-
•organizasyon kanun tasarılarını biran evvel 
çıkarmak için, ekonomimize ferahlık vermek 
için, bu komisyona sevk edilmiş bulunmakta
dır. Gerek komisyonumuzdan, gerek Meclisi
mizden bu vesile ile Adalet Partisi Grupu ola
rak temennimiz odur ki, memleketimiz ekono
misi için gelen bu temel kanun tasarıları biran 
ovyel kanunlaşmış olsun ve Yüce Meclisimiz de 
memleketimize ve milletimize karşı olan vazife
lerinden bir tanesini daha tam mânası ile ik
mal etmiş, yerine getirmiş olsun. 

Muhterem arkadaşlarım, değineceğim di
ğer bir husus da, çalışma koordinasyonudur. 
440 sayılı Kanunun 18 nci maddesi Kamu İkti
sadi Teçrıbbüsl'criır'aı zaman zaıman toplanıp çalış
ım:1. koordinasyona! yapmasını öngörmüştür. Bu 
çalışma koordinaGycaunun bugüne kadar yapıl
madığını 'komisyon gibi biz de müşahede etmiş 
bulunmaktayız. Bundan sonra yapılması biızıim de 
Komisyon gpbi, tıeımıcrani'lerlımiz arasında yer al
maktadır. 

Aziz .arlkadaşlarım, fazla detaya ve teferruata 
girmeden bir husıusu daha dile gotirmek isterim. 
Krmaı İktisadi Teşebbüslerinin lojmanları maale-
e,3Î. çok defa «mist'ımal edilmektedir. Bunların ki
raları gayet düşüktür. Bâzı zaman, bâzı şahıslar 
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bu sebeple kayırılmaktadır. Bunu fark eden Hü
kümet, 1961 yılımda aıltı bakanlık temsilcisinden 
moydana ge!ıen bir komisyon toplamış ve bir pro
tokol meydana geıtlrmnşjt;lr. Karma Komisyonun 
raporundan öğreniyoruz ki, bu protokolün hü
kümleri el'an dah,a tatbik edilmemiş ve yürürlü
ğü ıkonuılmamıs bulunmaktadır. Tomennimiz odur 
ki, lolmanların -kiraya verilmesinde suiistimaller 
önlemin. Komisyonun temennisine aynen iştirak 
ederek diyoruz ki; bu hususta ileriye sürülen ted
birler her bir ünîıte tarafından yerine getirilmiş 
olsun. 

Muhterem arkadaşlarım, Karma Komisyonu
muz - ki, Meclislerimiz adına vazife görmüş olan 
Karma Korn.isvonum.uz - kendi bünvelinden tef
rik ef,mlş olduğu alt komisyonlarla Kamu İktisa
di TencbbünVrinin her bir ünitelini yp*?ân yeTân 
tetkik etVrmiş, gayeit güzel teklifleri Meclisimize 
getirmiş bulunımpiktadır. Bunlar hakkında ar.iz 
ve amlk kanıvmalar, tetkikler, beyanlar, Yüce 
Mecllı'n:n tarafından yapılmış variyettedir. Bu 
ıtenvn.Vll'vr». goneık Hükümet ve gerekse teşekkül
ler tarafından nazarı itibara alınacağını, tatbik 
cyllleesk oVnVnnı tatbik etmelerini, olmıyacak-
ları etmemelerini, bunların uzum veya kısa vade
li olanlarını bu vâdelere göre realize etmelerini, 
b'r, de temenni ediyor, bu hususta gereken dik
kat ve .itlnpımn gösterileceğinden de emin bulun
duğumuzu ifade ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; Kamu İkt :radi Teşeb
büsleri hakkımda demıln de usul hakkında yaptı
ğım konuşma dolayısiyle arz ettiğim gibi, yapmış 
olduğumuz husus şudur: Kamu İktisadi Teşeb
büsleri mülkiyet olarak millete aittir, mülkiyet-
hal'ıkı bnnlar^n millete «Bittir. Millet adına da bu 
mülkiyet hakkından doğan denetimi Yüce Mec
lisimiz yapmaktadır. Bu 'itibarla, Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin faaliyetlerinin, yönetim kurulla
rının ibrasının Yüksek Heyetiniz tarafından ya
pılması gerekmektedir. Bu ibra hakkındaki, Ko
misyonun bsyan-.nı ve Grupıinmuzuın kanaatini di
le getirmeden evvel, sözün sarası gelmiş iken bir 
huiTinı ehemımlycıtle temas etmek istiyorum. Ge
rek Senato'da, gerek burada ve gerekse Parlâ
mento dışında yapılan münakaşalarda ısrarlı bir 
şekilde ileri sürülen bir husus da şudur: iktidar, 
Hükümet, Kamu İktisadi Teşebbüslerime müda
hale etmesin, onları serbest bıraksın.. Kanaati
mizce muhterem arkadaşlarım, bu görüş son de

rece sakat, kanuna uymıyan, ekonomik ve poli
tik gerçddıeırle kaıbi'li telif olmıyan bir görüş
tür. Şöyle ki, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ikti-

I darm politikası ininde çalışmak, ikitdarın politi
kasına ayak uydurmak mecburiyetindedir. Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri, kanaatimizce Hüküme
tin emrindedir. Hükümet Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin yatırım kararları, faaliyetleri, bütçe 
ve programla/n hakkında yetki sahibidir. Hükü
met, Devletin mesuliyetini taşıyan kilit bir Ama-
vam müesraeısen'dir. Bu itibarla, bu yetkiyi gayet 
tabiî olarak kabul etmek gerekir. Bu yetki gerek 
i"naıka:nurılarda ve gerekse hususi kanunu olan te-
Ş'C'kküllern 'banunlariında da belirtilmiştir. Bu 
itibarla Hükümettin karşısına dikilen şu veya bu 
gerekçe ile, «Ben Anayasa müessesiyim, ben 
özerkim, bem muhtarım.» diyen sözleri ve davra
nışları Grupumuz tasvibeıtmeınektedir ve bu gö
rüş Anayasaya da, 5 Yıllık Plâna da, kanunlara 
da uvgun bir görüş değildir. 

Muhterem arkadaşlar; bu husustaki görüşümü 
bir hnnusla d^ıha da teyidetınek istiyorum: Biran 
ieln farz edelim 'ki, 468 sayılı Kanunun a.rz etti-
"fmvz yetkisine dayanarak Kamu İktisadi Teşeb-
büsleırinln yönetim kurullarımı Yüce Meclisimiz 
ibra etmemiş olsun.. O zaman ne olacaktır? Yani, 
Karına Komisyonun bâzı kayıtlarla yapmış oldu-
«ru ibra teklif mi Yüce Heyetiniz reddettiği tak
dirde ne olur? Bumun cevabını da kecvn olarak 
vermek gerekir. Bu takdirde muhterem arkadaş
larım mesuliyet başta Hükümete, sonra da 
faaliyeti ibra olummıyan teşekkülün yöne
tim kuruluna sirayet eder, Yani Hükü-

' met, ilgili bakan ve faaliyeti yönetim 
kurulu ibra olummıyan ilgili teşekkül mesul olur. 

Şimdi burada şu hususu kesin olarak ifade 
etmek gerekir: Hükümet Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin faaliyetlerinden Parlâmentoya ve ka-
^ai mercilere karşı bir taraftan sorumlu olsun, 
diğer taraftan da Kamu İktisadi Teşebbüslerine 
hiç karışmasın, onu serbest bıraksın. Böyle bir 
görüşü ileri sürmek, kanaatimizce muhterem ar
kadaşlarım, asgariden mantıksızlıktır. Çünkü, 
Tenel kaidedir; sorumluluğun olduğu yerde yet
ki de vardır, yetkisiz sorumluluk olmaz. Madem 
ki, Hükümete sorumluluk tanıyoruz, madem ki 
ilgili Bakana sorumluluk tanıyoruz, o halde Hü
kümet yetkilidir ve sorumludur. Bu hususta 
Grupumuzun sarih ve net kanaati budur aziz ar
kadaşlarım. 
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Simdi muhterem arkadaşlarım; konuşmamı
zın sonuna gelmiş bulunmaktayız, Biliyorum hu
zurunuzu ziyadesiyle işgal ettim ve sabrınızı 
suiistimal ettim. Muhterem arkadaşlar, Karma 
Komisyon şöyle bir kayıtla Yüce Meclisten ta
lepte bulunmaktadır; bu talep hakkında da Gru-
pumuzun kanaatini ortaya koymak mecburiye
tindeyiz. Tahkik konusu olan ve kaza mercile
rine intikal etmiş veya edecek olan hususlardan 
doğacak hususlar saklı kalmak kaydı ile, Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin 1959 - .1.963 yılları ara
sındaki 5 yıllık faaliyetlerinin tasvibini ve yö
netim kurullarının ibrasını Yüce Meclisimizden 
Karma Komisyon talebetmektedir. 

Aziz milletvekilleri, 1965 yılında 175 000 iş
çi, 104 000 memur ve müstahdem çalıştıran, 
1965 yılı sonu itibariyle 2 040 000 000 liralık 
ham madde ve malzeme, 2 470 000 000 liralık 
mamul, madde stoklarına mâlik bulunan ve mil
li ekonomimizin büyük bir unsuru olan Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin 1959 ilâ 1963 devresin
deki faaliyetleri hakkında, yönetim kurullarının 
ibrası konusunda Adalet Parti olarak beyanı
mız şu olacaktır: Sayın Karma Komisyonun 
beyan ettiği kayıtla, Kamu İktisadi Teşebbüsle
rinin faaliyetlerini tasvibetmekteyiz. Bu sebeple 
de yine Karma Komisyonun koymuş olduğu ka
yıtla yönetim kurullarını grupumuz ibra edecek
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerime son ver
meden evvel gayet kıymetli bir mesai yapan 
Karma Komisyona teşekkürlerimi Grupum adi-
ııa arz ederim. 

Ayrıca her türlü, tenkide, tarize ve ithama 
rağmen, her türlü engele rağmen, Türk ekono
misine büyük değerler katan, Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin güzide yöneticilerine, memurları
na, müstahdemlerine, işçilerine mesailerinden do
layı Grupumıızun tebrik ve teşekkürlerini arz 
eder, yapılacak olan kalkınma' hamlemizde. Ka
mu İktisadi Teşebbüslerine düşen görevin çok 
büyük olduğu kanaatini teyideder, milletimizin 
hür ve demokratik nizam içinde kalkınacağına 
olan A. P. nin inancını teyiden arz eder, Sayın 
Başkanı ve Yüksek Heyetinizi saygılarla Grupu
muz adına selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grupu Adı
na Yahya Kanpolat. 

T. İ. P. GRUPU ADINA YAHYA KANPO
LAT (Hatay) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Sayın Önder A. P. Sözcüsü olarak doktri
nci', güzel bir konuşma yapmıştır. Çünkü Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri, iktidarın iktisadi, siyasi 
ve sosyal, görüşlerini yansıtmaya vesile veren 
önemli bir kesimdir. Biz de T. 1. P. olarak bu 
konudaki görüşlerimizi Sayın Önder gibi, geniş 
bir mihver etrafında anlatacağız. 

Sayın Milletvekilleri; Kamu İktisadi Teşeb
büsleri, Türkiye'nin Devlet eliyle kalkınma za
ruretinin el yordamiylc bulunduğunun açık bir 
işaretini teşkil etmektedir. " Bugün bütün az ge
lişmiş memleketlerin uyguladıkları bu Devletçi
liği ilk defa olarak keşfeden ve uygulayan Tür
kiye olmuştur. Devlet sermayesiyle kalkınmayı 
ve Devlet sektörünün hâkimiyeti altında refaha 
kavuşmayı Atatürk, memleket gerçeklerinden il
ham alarak bulmuş ve uygulamıştır. 

Atatürk'ün Devletçiliği bir kalkınma yolu 
olarak seçmesi şüphesiz birden vukubulmanas
tır. Memleket gerçekleriyle ilgili olarak alınmış 
ve çok defa birbiriyle çelişkili olan tedbirleri, 
Cumhuriyet tarihimizde bol bol görmek müm
kündür. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin bugünkü 
durumunu ve önemini açıklamadan önce, Tür
kiye'nin hangi memleket ızorunluklariyle dev
letçiliği bir kalkınma yolu olarak denemek 
mecburiyetinde kaldığını anlatmakta çok fay
da ummaktayız. 

1.923 yılında Türkiye Lozan'da barışı kur
tarmak için büyük bir mücadele içindedir. 
Uzun savaş yılları sonucunda memleket ha-
rabolmuş ve halkımız da fakirleşmiş. Lozan'
da savaş durumuna son verecek 'bir barışı sağ
lamak, memleket için hayati bir mesele halin
dedir. Ayrıca İstanbul İngiliz işgali altında 
bulunmaktadır. Memleket >bir savaş ile barış 
içinde bocalarken, ticari ve malî çevreler 
birden mal, mülk endişesine düşerek, Anka-
ra'daki Millî Hükümetin iktisat politikasını 
anlamak amaciyle İstanbul'da bir İktisat Kon
gresi toplamaya karar verdiler. Atatürk bu ha
zırlıklardan haiberclar olunca, acele şekilde İk
tisat Kongresini İzmir'de toplamayı faydalı 
'buldu. Ve Türkiye daha Lozan'da barışı sağ
lamış durumda değildi. Ama şeker tacirleri, 
tütün tacirleri, un tacirleri ve Şirketi Hayriye 
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mümessilleri İzmir'de oturmuş Millî Hükümet
ten iktisadi liberalizm politikasının uygulan
masını istemektedirler. Lozan'da yabancılara 
tanınmış her türlü imtiyazın reddi üzerindeki 
ısrarlar, kapitülâsyonlar etrafında kümelen
miş ve bundan büyük kazanç sağlıyan ticari 
ve malî çevreleri endişeye düşürmüştü. Bu çev
reler kapitülâsyonların kalkmasını zorunlukla 
kabul ederken, daha fazla zarara mâruz kal
mamaları hususunda Millî Hükümetin iktisadi 
liberalizm politikasını uygulamasını kendileri 
için vazgeçilmez bir teminat olarak görmektey
diler. Lozan Konferansı daha son bulmadan 
ticari ve malî çevreler Millî Hükümetten gere
ken geçici teminatı aldılar ve bu şekilde Tür
kiye, 1923 - 1929 devresinde tam liberal bir 
iktisat politikası izledi. Atatürk devrimleri ar
ka arkaya karara bağlanırken, Millî Türk 
Ticaret Birliğinin mensupları bu liberal poli
tikayla nötralize edildi. Bu devre, Cumhuri
yet tarihinde gayet önemli bir merhaleyi teş
kil etmektedir. Çünkü 1929 yılında iktisadi 
kriz başladığı zaman, Türkiye'nin liberal bir 
ekonomik yolla kalkınmasının mümkün olma
dığı, milletçe artık anlaşılmıştı. Çünkü tücca
rı sanayie çekmenin mümkün olmadığı fark 
edildi. Devletin himayesi altında bulunan özel 
sanayicinin de, Devlet Hazinesi aleyhinde zen
ginleşmekten -başka bir şey düşünmediği gö
rüldü. Özel teşebbüsün yabancı sermayeye pa-
ravanlık ettiği, bu devrede müşahede edildi. 
Madencilikte ruhsatname alanların birçoğu
nun, madeni işletmektense elde ettikleri imti
yazı birkaç yüzibin liralık komüsyonla devret
mek için, müşteri bekledikleri ve böylelikle 
madenleri âtıl bıraktıkları tesbit edildi. Akıl 
almaz teftiplerle ithalâtçılar memlekette şeker 
sanayiinin kurulmasını önlemiye çalıştılar. 
İdaresi özel teşebbüse bırakılan şeker sanayii 
de, müteşebbisin mevcut Devlet himayesi ve 
tekel durumundan istifade ederek şeker fiyat
larını yüksek tuttuğu ve fahiş kâr sağlamaktan 
başka bir şey düşünmediği fark edildi. Ayrı
ca millî çıkarları zedelemeden yabancı serma
yeden yararlanmanın mümkün olmadığı anla
şıldı. Çünkü, yeni Türk Devleti kalkınma 
tedbirlerini alırken kendisini güler yüzlü .gös
teren yaibancı sermayeden istifade yollarını dü
şünmüştü. Fakat ileri sürülen şartların ağır
lığı ve sertliği, bu dünyada hiçbir milletin, di

ğer milletin ilerlemesi için cebinden para sarfı
na pek ıhevesli olmadığı görüldü. 

Böylelikle Türkiye'nin serbest teşebbüsle az 
gelişmişlikten, fukaralıktan kurtulmasının 
mümkün olmadığı anlaşıldı. Devletçilik, ger
çek bir zorunluk olarak kendi kendine meyda
na çıktı. 1929 yılı iktisadi sahada sert tedbir
lerin alınmasının başlangıcını teşkil eder. Ar
tık Atatürkçülüğün en zor ve en çekişmeli dö
nemi başlamıştır. Devlet eliyle Türkiye'ye 
imar ve inşa hareketi, özel müteşebbis geçinen 
pek çok kimsenin çıkarını zedelemekteydi. Bu 
dönemde, devletçilik, -millî sermaye, millî ta
sarruf en çok kullanılan heyecan verici deyim
lerdi. 

Uygulanan bu devletçilik için Atatürk 1931 
yılı Ocak ayında -şöyle demişti : «Hükümeti 
Cumhuriyenin her nokta! nazardan vatandaş
ların hayatiyle, istikbaliyle ve refahiyle alâka
dar olması tabiîdir. Halkımız tab'an devletçi
dir, ki her türlü ihtiyacı Devletten talelbetmek 
için kendisinde bir hak görüyor.. Bu istikamet
ten yürüyeceğiz ve muvaffak olacağımızda şüp
he yoktur.» 

Devletçiliğin memleket hayatındaki geliş
mesine paralel olarak ekonomik liberalizme, fik
rî alanda hücum da şiddetlenmiştir. Bir kısım 
yetkililere göre; «Liberal ekonomi sistemi bu
gün sadece sömürgelerde geçen veya sürümü
ne çalışılan kalp akçedir.» 

Yine bu şahıslara göre; «Türkiye Devletinin 
hayatı için liberalizm çok fena, çok zararlı bir 
unsurdur. Bugün liberalizm demek, hukuk ba
kımından anarji ve ekonomik bakımından da 
bir kısım yurttaşları diğer bir kısım yurttaşlara 
istismar ettirmeye açık bir kapı demektir.» 

'Sayın milletvekilleri; 1937 yılında Anayasa
ya Devletçilik ilkesinin almmasiyle Türkiye'de 
liberalizm resmen yasaklanmış oldu. Devletçi
lik bir Anayasa müesesesi oldu. iktisadi bağım
sızlık ve hızla kalkınma bu devrede, Atatürkçü
lüğün temel iki ilkesi halini aldı. Artık ekono*-
mide liberal görüşlerin propagandası dahi kabul 
edilmemekte idi. Bir yetkili bu alanda Millet 
Meclisinde şöyle demekteydi : «Bir liberal çı
kıp, liberalizm esaslarını müdafaa cdemiyecek-
tir. Teşkilâtı Esasiye Kanununa muhalif bir ha
reket nasıl bir cürüm ise Devletçiliğe muhalefet 
de aynı şekilde cürüm sayılacaktır.» Aracıları 
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ve fırsatçıları derin bir endişeye düşüren bu 
Devletçilik için yetkililer; «Türkiye'nin ihtiyaç
larından doğmuş, Türkiye'ye has bir sistemdir:; 
diyorlardı. Ve başka bir yerde de, «yepyeni bir 
güdümlü ekonomi düzeni kurmakla uğraşıyo
ruz.» açıklamasında bulunmuşlardı. 

1930 yılından itibaren gittikçe hızlanan Dev
letçiliğin yani Devlet sermayesinin hâkimiyeti 
altında kalkınmanın zorunlu bir sonucu olarak, 
yabancı sermayenin memleketten çıkarılmasiyle 
kalınmamış, ecnebi emtianın iç pazarımızı sö-
mürmemesi için de gereken himayeci tedbirler 
alınmıştır. Bir yetkili ağız o devrede yabancı 
emtia için şöyle demişti. «Bir ulusun iç pazarla
rına yabancı manifaktürünün ayak basmasiyle, 
bir düşman müfrezesinin ülke topraklarına ayak 
ıbasması arasında bir fark tasavvur olunmamak-
tadır.» 

Sayın milletvekilleri; memleketin iktisadi 
hayatında hâkim tepelerin Devlet tarafından in
şası ve bu tepelerin Devlet tekelinde kalması ha
reketi, Atatürk'ün otoritesi ve tek parti idare
sine rağmen, iş çevreleri tarafından sert bir tep
kiyle karşılanmıştır. Türkiye'nin, iktisadi bir 
Devlet olma yolunda Devletçiliği benimsemesi ve 
bunun zorunlu «bir sonucu olarak programlı bir 
kalkınma dönemine girmesi, ticari ve malî çev
relerde büyük endişe yaratmıştır. 

Bu mukavemet, onlar için şuurlu bir hayat 
kavgasıydı. Devletçiliğin bu türünü, komüniz
me gidiş şeklinde yorumluyorlardı. Devletçiliğe 
karşı taarruz basın yoliyle yapılmakla yetinil-
medi. Mesele, mütaaddit defalar Millet Meclisi
ne de getirildi. Klâsik bir idare varken, Devletin 
istihsale ve servet tevezzüüne müdahalesinin ka
bul edilemiyeceği, çünkü bu yolun Türkiye'yi 
kollektivizasyona götüreceği ileri sürüldü. «Çay, 
Şeker ve kahve ithalinin bir elden idaresi hak
kında kanun». 2 . 7 . 1932 günü Millet Mecli
sinde müzakere edilirken, bağımsız bir millet
vekili, ticari ve malî çevrelerin endişelerini şu 
şekilde dile getirmişti» : «Şimdi bu kısmı geçe
lim de istihsale, servet tevezzüüne, Devletin mü
dahalesi kısmına gelelim. Oraya gelince, iş kol
lektivizasyona gider. Binaenaleyh, başlanmış 
olan bu istihsale, bu tevezzüe müdahalenin ne
rede durdurulacağı bilinmediği için o müdaha
lenin arttığı memlekette, iş âleminde büyük bir 
teşevvüş, bir itimatsızlık tevlidetmesi zaruridir. 

Olabilir ki, etkili bir ekonomi temin etmek için 
sanayii bir an evvel kurmak lâzımdır. O vakit 
sanayi korunmuyorsa, zaruret varsa, Devletin 
doğrudan doğruya fabrika kurmak suretiyle de
ğil, hususi sermayelere müzaheret etmek şartiyle 
müdahalesini kabul edebiliriz.» îşte bağımsız 
milletvekilinin Millet Meclisindeki bu müdaha
lesi, tüccarların ve diğer iş çevrelerinin, daha 
1932 yılında, Türkiye'de başlıyan Devletçilik 
tatbikatının karşısında olduklarını açıklamak
tadır. Devletin istihsale ve gelir dağılımına ka
rışmasını, kollektivizasyona bir gidiş olarak ni
telemişlerdir. Bu yüzden iş âleminde Hükümete 
karşı bir itimatsızlık doğmuştur. Devletin doğru
dan doğruya fabrika kurması reddedilmektedir. 
Ancak hususi sermayelere müzaheret etmek şar
tiyle, Devlet müdahalesi kabul edilmektedir. On
lara göre aksi halde, özel sermaye iş sahasından 
kaçacaktır. Bu yüzden iş sahası daralacak, işsiz
lik artacak ve memleket zarar görecektir. 

Sayın milletvekilleri; 
«1/623 numaralı SümeıJbank kanunu lâyi

hası» 3 . 6 . 1933 günü Millet Meclisinde gö
rüşülürken aynı bağımsız milletvekilinin yaptı
ğı müdahale de çok ilginçtir ve o zaman şöyle 
demişti : «iktisadi hayatta ütopik, hayali for
mülleri memleket hayatına, bünyesine tatbik et
mekten de hazer. Zira o yol da bizi, sınıf müca
delesine götürür. Sınıf mücadelesi demek, mem
lekette iktisadi nizam ve ahengin mihveri olan 
muhitte mücadele etmek demektir. Millî Birliğin 
en büyük istinatgahı iktisadi vahdeti, nizamı 
bozacak yollardan hazerdir.» Bağımsız milletve
kilinin 1933 yılındaki bu konuşması, programlı 
sanayileşme hareketinin o zaman bu iş çevreleri 
nezdinde bir iç savaş selbebi telâkki edildiğinin 
açık bir belgesidir. Devlet imkânlarının iş adam
larına karşı kısılması, Devlet elinde biriken ser
mayenin halk yararına kullanılması, ticari ve 
malî çevrelere göre, millî birliği bozan ve mem
leketi sınıf mücadelesine götüren bir hareket
tir. 

Sosyal hayatımızın modernleşmesi yolunda 
alman tedbirleri ya'bancılar tarafından daima 
takdirle karşılanmıştır. Fakat 1932 yılında baş
lıyan kesif devletçilik hareketi sanayileşmiş 
memleketler nezdinde endişe yaratmıştır. 1936 
yılının Ekim ayında, Newyork'ta yayınlanan 
Current History adlı dergide H. N. Hovvvard 
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adlı şahıs; «Bugün Türkiye'deki esaslı inkilâp-
lar, ekonomi sahasında olmaktadır.» şeklinde 
yazmaktaydı. Türkiye'yi borca boğarak Devlet 
elinde teraküm etmiş cılız sermayeyi imha et
mek gayesiyle, görüşünüşte cazip dış yardım 
tekliflerinin o zaman nasıl reddedildiğini yu
karda anlatmıştık. Çünkü Türkiye millî iktisa
dın, ancak millî sermaye ile kurulabileceğini ve 
bunun da devlet eliyle gerçekleşebileceğini ken
di tecrübesiyle anlatmıştı. 

işte gerek iç ve gerekse dış çevreler tarafın
dan bütün engellere rağmen, Türkiye'nin sana
yileşme hareketi durdurulamadı. Atatürk; «Tür
kiye Cumhuriyeti cihangir bir devlet olmıyacak-
tır, iktisadi bir devlet olacaktır.» parolasını or
taya atmıştı. Fabrikalar arka arkaya devlet eliy
le kuruldu ve şimdi Kamu iktisadi Teşebbüsleri 
dediğimiz işletmeler, halkımızın günlük geçi
minden yapılan tasarruflarla ve büyük emekler
le işte böyle teşekkül etti. Bu uzun iç ve dış mü
cadelelere rağmen, 468 sayılı Kanuna tâbi ve 
T. B. M. M. nin denetinin altında bulunan 160 
milyar liraya yakın bir servet Devlet elinde te
raküm etti. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Kamu iktisadi Teşebbüsleri, gerek iktisadi 

ve gerek siyasi hayatımızın bugün vazgeçil
mem bir* kesimi niteliğini almış durumdadır. 
Türkiye'nin iktisaden kalkınması yolunda Ka
mu iktisadi Teşebbüsleri, Devletin elinde gayet 
önemli potansiyel bir güçtür. Çünkü Devlet iş
letmeleri maden istihracının önemli bir kısmı
nı ellerinde tutmaktadırlar ve ayrıca tüm sınai 
üretimimizin yarısına yakın bir kışımı bunlar 
tarafından sağlanmaktadır. Kamu İktisadi Te
şebbüsleri bugünkü rayiçle 160 milyar lira de
ğerinde bir sermaye terakümüne sahip durum
dadırlar ve bu teşekküllerde, 19Qo yılı sonuna 
göre, çalışan işçi sayısı 175 bin, memur ve 
müstahdem sayısı da 104 bini bulmaktadır. 
Kamu iktisadi Teşebbüsleri büyük sermaye ve 
işgücü varlığına sahibolmaktan gayri; 

1. Çeşitli alanlarda üretim yapma ve tesis 
kurma tecrübeleri vardır. 

2. Geniş dağıtım tesisleri ve yurda yaygın 
taşra kuruluşları bulunmaktadır. 

3. Dış pazarlarla, yatırım maddeleri alıcı
sı ve çeşitli yurt mallarının satıcısı olarak sağ
lanmış bağlara sahiptirler. 

4. Yurdun çeşitli bölgelerinde ve çeşitli 
konularda çalıştıkları için, halkla temas etmek
le kazanılmış ticari tecrübeleri vardır. 

5. Personel yetiştirme imkânları ve tecrü
beleri büyüktür. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri bu nitelikleriyle, 
memleketin ekonomik alanda hızla kalkınması 
yolunda büyük bir potansiyel güce saihibolduk-
ları meydana çıkmaktadır. Ancak bunların hız
la kalkınma gereğini yapabilmeleri ve 440 sa
yılı Kanunun ikinci maddesinde öngörülen, kâr
lılık ve verimlilik anlayışı dâhilinde çalışarak, 
fazla yatırım kaynağı yaratabilmeleri için; Bi
rinci Boş Yıllılk Kalkınma Plânına göre, Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin bâzı genel ilkelere sa-
hilbolmaları gerekmektedir. 

1. Devlet işletmelerinin bağımsız çalışma 
imkânına sahllbolmaları icabetanektedir. 

2. Bunlar üzerindeki siyasi dış etkiler ön
lenmelidir. Özellikle bu siyasi dış etkiler, per
sonel alma konusunda, taşra teşkilâtının kurulu
şunun seçiminde, tesislerin kuruluş yerlerinin 
tâyininde ve iştiraklerin yapılmasında kendisi
ni göstermektedir. Bu durum, geniş ölçüde ba
şarıyı kösteklemektedir. 

3. İsraflar önlenmeli ve maliyetler düşürül
melidir. 

4. Emtia fiyatları işletme ve piyasa gerek
lerine göre ayarlanmalıdır. 

5. Çok faiz ödememek için, işletmeler aşırı 
borçlanmadan kaçınma!ıdır. 

6. Yatırımlar, öz kaynaklara veya başka 
sağlam kaynaklara dayanılarak yapılmalıdır. 

7. Aracıların gereksiz kazançlar elde etme
leri önlenmelidir. 

İşte Kamu İktisadi Teşebbüsleri bu genel 
koşulları içinde çalıştıkları takdirde, imletme ve 
yatırım sermayesi noksanlığına düşmek gaibi 
bir durumdan kurtulacaklar; fazla likidite im
kânına kavuşacaklar ve mı em lök et kalkınma
sındaki rollerini başariyle yerine getirecekler
dir. Fakat Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ha
lihazırda içinde ıbulundu'klan keyfilik, kâr öden 
işletmelerin bile zarara mâruz kalması, Birin
ci Beş Yıllık Kalkınma Plânının öngördüğü 
ilkelere kurumların sırt çevirdiklerini .açıkla
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, Devlet işletmeciliğini 
özel teşebbüs çıkarma yöneten iktidarların Ik-
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tisadi Devlet Teşekküllerinde meydana getir
diği hcrcümerç, 1Î)G0 yılı 27 Mayıs'mda bun
ları iktisadi iflâsın eşiğine .getirmiş ıbulunuyor-
<du. Bunu ıgörcn Millî Birlik iktidarı 'çıkardığı 
bir kanunla, .bir yandan bu teşekküllerin 'borç
larını 'konsolide cıdorken, cıtc yandan bütün 
kamu teşebbüs ve iştiraklerinin yeniden düzon-
lemnosi çalbalarma girilmesini öngörmüştü. Ku
rulan roorganizasyo'n Koımisy onları yıllarca 
çalışmış, ciltlerle kitap yazılmıştır. Ama ıbu in
ce İçmeler bir esasa bağlanamamış ve 440 sa
yılı Kanun, eski düzeni d alı a kötü ıbir şekiklıe 
sürdürmekten başka bir şeye yaramamıştır. 
Bu kanunun geçici 1 nel maddesi .gereğince 
(kurulmuş bulunan, «İktisadi Devlet Teşekkül
lerini yeniden düzenleme Konıisyoaımun» iki 
yıllık görev süresi dört yıla çıkarılmıştır. An
cak bu uzatıma, ıbir noktada dikkatlerimizi 
çekmelidir. 

İktidarlar İktisadi Devlet Teşekkül]erini 
düzenleme konusunu doğrudan doğruya çöze
cekleri yerde, birtakım idari ve teknik heyet
lerin çalışmaları ile 'bu dâvalara çıöızüm yolu 
'arama'ktadırlar. İktisadi !)evlet Teşekkül!erinde 
440 sayılı Kanun bu bakımdan bir düzenleme 
kanunu değil, ancak düzenlemeye izin veren 
bir kanun olma hüviyetine ıgirmiştir. Bu verilen 
izinin .gerekli şekilde 'kullanıldığı söylenemez. 
Çünkü, 440 'sayılı Kanunla iktidara ve Hüküme
te verilen görevlerin hiç birinin yerine getiril
mediği, yenine getirilmek için bir çaba da sarf 
olunmadığı artık bir gerçektir. Kanunun geçici 
üçüncü maddesindeki devlet teşekkül ve işti
raklerinin düzenlenmesini ve geçici dördüncü 
maddesinde teşekküllerin özel 'kanunlarına ait 
ıgörevleri, Hükümet, gereğiyle yerine gotirmc-
ımiştiir. Koza geçici ikinci maddede yer alan; 
«yeniden 'değerlendirme» hükmü de uygulan
mış değildir. Bu gidiş ve bu tutumla da, düzen
li bir devlet işletmeciliğine 'geçilebileceği kam
ışında değiliz. Çünkü kanun koyucunun tered
düde düşerek göze alamadığı bâzı ısiyasi nitelik
teki (kararların, hiçibir siyasal gücü olmıyan bir 
ihtisas komisyonunca baklandan gelinmesi iste
niyor, ki bu da mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, Yüce Kurula komis-
yon tarafından sunulan rapor özetleri, iki ka
im cilt içinde toplanmış ama Yüksek Denetle

me Kurulunca hazırlanan binlerce sayfalık ra
porlardaki tenki.dlcrdon hiç biri bu cetveller
de ve Senatoca kabul edilen rapor özetinde gös
teril momiş olduğu gibi, bu yıllara ait muannole 
ve hesaplarda raslanan ve Denetleme Kurulu 
raporlarında ayrı ayrı gösterilen bâzı aksak 
noktalarla, yolsuzluk ve usulsüzlük intibaı ve
ren 'olaylar da. yer almamış bulunmaktadır. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ihtiyaçları 
için satmalımın malzeme ve ham muaddellerin 
mubayaasında veya hariçten ithalinde araya bir 
takım aracılar sokularak bu adamlara lüzum
suz kârlar (bahsedilmektedir. 

Aynı şekilde Devlet faihrikalarında imal 
edilen malların halka satışında araya mutavas
sıtlar sokularak, bunlara anormal kârlar sağ
lanmaktadır. 

34-GO ve 2.') sayılı .kanunların ühtiyacı .karşı
lamadığı görülerek çıkarılan 440 »ayılı Kanun 
birçok noksanlıklarla malûl olup, bu kanun da
hi gerçek ihtiyaçlara cevap veremem ektedir. 
Ötedenlberi politikadan 'emekli olanların yerleş
tirildikleri yerler olarak kabul edilen Yönetim 
Kurulu üyelikleri, yeni (kanunla 'maaşları yük
seldiğimden, bu yerlere talepler daha da artmış 
ve kanuni şartları haiz olmıyan .kimseler atan
mışlardır. En.cum.le 440 sayılı Kanunun 10 ıi'.uı 
maddesinde Yönetim Kurulu üye 1 enin nitelik
leri sayılırken, 'bunların iktisadi ve modekî 
alanda yüksek öğretim yapmış genel müdür' ve 
'genel müdür yardıımcılığmı yerine ıgetircibile-
cek eihliyeit, bilgi ve tecrübe sahibi klımselerden 
alacakları tasrih edilmektedir. Halbuki tatbi
katta emcikli bir vali, eski bir belediye reisi, 
tecrübesiz bir avukat veya eski bir milletvekili 
Yönetim Kurulu üyeliğine getirilerek Kanunda 
(gösterilen bu nitelikler aranmamaktadır. Kar
ma Komisyon raporlarında bu konulara deği-
nilmediğimden, Mart ayında toplanacak olan 
ıgenel kurullarca oski üyelerin değiştirilerek 
Kanunun aradığı nitelikteki kişilerin atanması 
gerekir. 

Bütçe içi lıancamalanda Devlet masrafları
nın kontrolü ile görevli bulunan Sayıştay Mü
essesesi nasıl ki, Meclise bağlı ise, Kamu İkti
sadi Teşebbüslerinin muamele ve 'hesaplarını 
kontrol eden Yüksek Denetleme Kurulunun da 
Meclise bağlı olması ieabetmektedir.. 
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Yeni Anayasamızın ruhu ve metnin yazılı
şından çıkan mâna bunu âmir olduğu halde, 1964 
yılında çıkarılan 468 sayılı Kanunla, Yüksek 
Denetleme Kurulu Başbakanlığa bağlanmıştır. 
Anayasamızın, denetim organlarını Meclise bağ
lamaktan maksadı, bunların politik eskiler dı
şında müstakil olarak çalışmalarını sağlamak
tır. Sonradan çıkarılan bir kanunla Yüksek 
Denetleme Kurulunun Başbakanlığa bağlanmış 
olmasını Anayasamızın ruhuna aykırı olduğu 
kanısındayız. 

Sayın Mil'l etvökill eri, 
Kain m İktisadi Teşebbüslerinde çalışan per

sonel meselesine de değinmek istiyorum. İkti
sadî Devlet Teşekküllerinin en önemli kadro
larında sık sık yapılan değiştirmeler, bu teşek
küllerin bünyesinde işlerin aksamasına mün
cer olmaktadır. Tâyinlerde siyasal amaç
ların güdülmesi ve müesseselerde dalgalan
malara seb'ebol makta ve istikrarın temin 
edilmesinde önemli rol oynamaktadır. Yük
sek seviyede yapılan tâyinler aşağı kademeler
de geniş çapta huzursuzluklara yol açmakta ve 
çok yerde müessesedeki ustabaşıların bile de
ğişmesine müncer olmaktadır. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan per
sonelin dertleri bunun']a kalmamaktadır. Bilindi
ği gibi personel, aylık ve ücret bakımından 
3659 ve 7244. numaralı kanunlar ile yevmiye 
yönetmeliğine bağlıdır. Halihazırda persone
lin yüzde 95 inden fazlası harcım dışı ücretli 
kadrolarda çalışmaktadır. Ve bunların ücret
leri de 1 250 'lira ile sınırlanmış durumdadır. 
Bu yüzden Kaimu İktisadi Teşebbüslerinde bir 
daktilo ile yüksek tahsil mezunu şahıslar, bu
gün aynı ücreti almaktadırlar. Böylelikle fark
lı değerlerdeki işlere aynı ücretin ödenmesi 
gibi gayet haksız bir durum yaratılmış bulu
nulmaktadır. 

Gerçi 624 sayılı Kanunla personelin sen
dika kurmak ve sendika yolu ile haklarını 
savunabilecekleri akla 'gelebilir. Anayasa
mızın 46 ncı maddesiyle öngördüğü memur 
sendikaları hazırlanırken 274 ve 275 saydı ka
nunlar ile işçi sendikalarına tanınan haklar, 
memur sendikalarından esirgendiğinden, bugün 
İktisadi Devlet Teşebbüsleri Personeli Sendi
kası, üyelerinin haklanın araıması için gereken 
imkânlardan yoksun ve müeyyidesiz bir der
nek durumuna düşmüş bulunmaktadır. 

Çünkü 624 sayılı Kanunun 13 ncü maddesin
de sayılan faaliyetlerin yerine getirilebilmesi 
için, sendika yöneticilerine verilmesi zaruri 
izin hususu kanunda yer almamıştır. Sendika 
yöneticileri memur olduklarına ve kanunen 
yapmakla mükellef oldukları işler de idare 
mercileri nezdinde hallonulacağma göre, bun
ların lüzumlu ahvalde izinli kılınmaları, aksi 
halde uhdelerine tevdi edilen kanuni vecibeleri 
yerine getiremiyec ekleri açıktır 

624 sayılı M omur Sendikaları Kanunu, sen
dika ile idare arasında bir ihtilâf çıktığı za
man, meselenin en seri ve pratik şekilde çözü
münü sağlıyacak bir merci tâyin etmemiştir. 
Bu yüzden sendikaların yaptığı yazılı müraca-
atlere idare mercileri cevap dahi verme lûtfun-
da bulunmamaktadırlar. Onun için bu sen
dikalara, idari merciler üzerinde baskı yapmak 
imkânlarını' tanımak gerekmektedir. Grev ve 
Toplu Sözleşme haklariyle teçhiz edilmeleri bir 
zarurettir. Kamu İktisadi Teşebbüsleri perso
neline gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantı
sı yapmak hakiki tanınmalıdır. 

274 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin ikin
ci fıkrası, sendika çalışmalarının iş yerlerinde 
de yapılmasına cevaz verdiği halde, 624 sayılı 
Kanunun 14 ncü maddesi personele çalışma sa
atleri dışında dahi olsa dairelerde sendika faa
liyetinde bulunmalarına engel olmaktadır. 
Bir personel çalışma 'saatleri dışında dahi olsa 
dairede 'bir yöneticiye müracaat etmemekte ve
ya bir yönetici çalışma saatleri dışımda dahi 
olsa üye kayıt yapamamaktadır. Çünkü, bunlar 
sendika faaliyetleri olarak telâkki edilmekte
dir. Bıı yüzden Kamu İiktisadi Teşebbüslerinde 
personelin faaliyeti antidemokratik şekilde kı-
sıtlandırılmaktadır 

Bugün bu personel üzerinde geçim zorluğu 
kendisini bütün ağırlığı ile hissettirmektedir. 
Memleket olarak içinde bulunduğumuz enflâs
yon dolayısiyle gee'iim gittikçe zorlaşmakta, fi
yatlar Hükümet eli ile yükseltilmekte, halbuki 
bu personelin ücretleri 1 250 lira ile dondurul
muş bulunmaktadır. Onun için Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri personelinin, son Avans Kanunu
nun (kapsamı dışında bırakılması büyük bir 
haksızlık olmuştur. Onun için yıllardanberi 
maddi ve mânevi cihetlerden bu teşekkül 'men
suplarına indirilen darbelere bir son vermenin 
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zamanı artık gelmiştir. 1967 malî yılı Bütçe 
tasarısında; «İktisadi Devlet Teşekkülleri Per
sonel kanunu tasarısının hazırlanması ile ilgili 
çalışmalara devam edilmektedir» denmesi, 'bu 
personelin Hülkümet tarafından yıllar boyunca 
oyalanacakları anlamına gelmekterir. Bugün 
uygulanan bu ücret sistemi, Kamu İktisadi 
teşebbüslerini dağıtacak bir nitelik taşımakta
dır. Onun için, İktisadi Devlet Teşebbüsleri 
Personel kanununun çıkarılmasını beklemeden, 
miktarları 104 bini aşan bu personelin biran 
Önce refaha kavuşturulmaları bir zarurettir. 

Sayın milletvekilleri; 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri yöneticilerinin 
işletme idaresinde dış etkilere gereken muka
vemeti gösterme konusunda ısrar ederiz, özel 
sektörden yaptıkları alımlarda uyguladıkları 
yüksek fiyat politikasını dikkatle izlemekteyiz. 
Denizcilik Bankasını bu konuda örnek veririm. 
Stokların yıllar boyunca artışı bizlere endişe 
vermektedir. Devlet Demiryollarını bu yolda 
örnek veririm. Senetlerin ve gereği ile takibe-
dilmiyen borçlular hesabının hor yıl artan ka
barıklığı gözlerden kaçmamaktadır. Ziraat Ban-
ka3im. bu alanda örmek verilim, özel sektöre 
yaptıkları satışlarda, düşük fiyat politikacından 
vazgeçilmesi gerekir. Tüıkiye Kömür İşletme
leri Kurumunu bu konuda örndk verİT*ım. Sn 
halde teşebbüsler özel sektörle muamelelerin
de daima Devlet -Haz"nebini düşüneceklerdir. 
440 sayılı Kanunun kârlılık ve verimlilik il'ke-
s inh kendileri için .vazgeçilmez bir rehber ol
masını temenni ederiz.. Aksi halele, Yüce Ku-
rulr.n eok daha efddetli bir denetimine mâruz 
kalacaklardır ve bu gibi neticeleri ilgili 
bakanlar dahii kurtarannyacaklardır'. Çünkü 
Devletçilik tatbikatını özel teşebbüsün istihza 
konusu, yaptırmak niyetinde değiliz. 

Yüce Kurula sayygılammı sunarım. 
BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Fethi 

Çelikbaş. 

C. H. P. GRUPU ADINA FETHİ OELÎK-
BAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, Yüce Mec'isin 
değerli üyeleri; Kamu Iktisadii Teşebbüsleri
nin Karma Komisyonca hazırlanan rapora 
üzerinde cereyan eden müzakerelerimizin 
hangi noktasında olduğumuzu tesbit ederek 
konuşmaya başlamak istiyorum. Bugüne ka

dar yaptığımız müzakerelerde kanun gereğince 
İktisadi Devlet Teşekküllerimin. Yüce Meclisin 
murakabesine doğrudan doğruya tâbi ve ibra
sına taallûk eden kısımların da 1959 - 1963. 
yıllarına ait bilançoların tasvibi ve idare mec
lislerinin, ilgili teeşkküllerı'min ibrası karara 
bağlanmıştır. Şimdi şu anda Karma Komis
yon raporunda ve o rapora mesnet teşkil 
eden Yüksek Murakabe Heyetinin raporları ve 
Alt Komisyon raporlarında belirtilen fildir
ler, mütalâalar ve temenniler üzerinde C. II. P. 
nrn noktai nazarını belirterek, sonunda bu mü
zakerelere başladığımız ilk günden itibaren 
ki, konuşmalarımızla bu son kısım arasında
ki irtibatı tes;.s ederek huzurunuzdan ayrıl
mak karanndayım. 

Gerek Yüksek Murakabe Heyetinin rapor
larında, gerekse Muhterem Heyet azasının 
çok kere tetkikinden uzak kalan Alt Komisyon 
raporlarında, Karma Komipyon raporlarında 
yer almamakla beraber bu teşekküllerin ka
nunun maksadına uygun olaıralk çalışmasını he
def tutan birtakım temennileri vardır. Fil
hakika 440 sayılı Kanunumuz, 3460 sayılı 
Kanunda sarahaten yer a^mıyan arık bir 
maksat maddesine dayanmaktadır. Filhakika 
veni Kanunumuz gerekince, 440 sayılı Krnuna 
tâbi olacak teşekküllerin müesseselerini, işti
raki erin'ı kârlılık ve verimdik esasına tevcih 
edebilmek suretiyle, Türkiye'nin plânlı kal
kınma devresinde enflâsyona gitmeden, Mer
kez Bankası kapısını açmadan, malî istik
rar içinde kalkınmasına medar olacak f'nans-
m.a,n kavnağı varat^-viPi sarahaten îp+rnTÎ** h-n. 
kramsıktadır. İktıısadi Devlet Teşekküllerinin hali 
Kazında mıevcudoVinılarının tamamının bu maksa
da göre çalınma1 arının mümkün olıamıyaeağı fa
raziyesinden ve bâzı ahvalde de gerçekliğinden 
l^r.cfet edilmek suretiyle, Yeniden Düzenleme 
Komisyonuna tam-rımen tnkniik karakterde, siyasi 
bir tnrc,'h yapmak için değil, 3 ncü madden in 
4 ncü fıkrasında da maıhdyati itibariyle devamlı 
lüHıkık içorirjinde bulıuınmryaeakları anlaşılan te-
RCıkViMoTin bu isfatüden çıikarılımaları emredilmiş 
bulunmaktadır. Şu halde ilk konulmamızda da 
bertt iğimiz veçhile, evvel emirde hangi teşek
küller ikârlubk ve verimlilik prensibine göre çalı
şacak, ha.ngiisi bunun dışında tamamen bir âm
me karakterinde teşekkül olacaktır; burada, sür-
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atle vuzuha vararak teşkilât kanunlarının getiril
mesi zaruridir. Aksi takdirde, tamamen ekono
mik prmn'plere uyarak, kârlı çalışan müessese
ler ve teşclkküllor dahi pekâlâ belıki de mahiyeti 
icrbı aynı ölçüde çaılışamıyan, zarar eden teşek
kül !^ .^rı^nd0. bV' karışıklık içinde umumi efkâ
rın önünde İkVsadi Devlet Teşebbü^ori zararlı 
çal nar*. teşekküllerdir, denmek mânası devam edip 
£idr.cok'ıv\ B ;r kere buma son yermek lâzımdır. 
Bunun yolu birinci muvakkat ma.ddede yeır alan 
Yenidir. DüvnVıme Koırrnvonunuın mesaisini sür
atlendirilen:!1! 440 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinin 4 ncü fıkrasında yor alan ve tamamen tek
nik mrıYıyeıVo b'r pTnnibs bağlı kalarak, teşkilât 
kanrnları haıkkmdaki çalışmalarını Hükümetin 
önırno götüum.eii lâzımdır. Bu men-ü nihayete er
mediği müddntoo, mr'i"ipıkerelerin başından itiba
ren devam eden ve birbirleriyle çok kere çelişen, 
arivrd*1. tnknlk kıra.kter arz eden bu çalışmalar 
ü^n'nd'iYı ihtilâf devrim edeccıktir. Halbuki bu 
ihtilâftan süratle kurtulmak, teşekkülleri 2 nci 
maddrd-ki amıaoı göre çakıştırmak bakımından, 
tem.ri narttır. Şu halde bu konuda çalışmaların 
süratlendiril mıcsini evvelâ dilemekteyiz. 

İkinci olarak, temennilerin her kısmında, yani 
YülkTik MurnVbo Heyet im ;n raporlarında, Alt 
Komisyon raporlarında, Karma Komisyonun ra-
poriarında ve hattâ çeri ti i grup1 ara mensup söz
cü veya hatip arkadaşlarımızın burada ileri sür-
dü^'i mütalâaların içerisinde, İktisadi Devlet Te-
şcıkkitflerin'in kârlılık ve verimlilik esasına göre 
çalıştırılmaları yönünden değerlendirilecek müta
lâalar vardır. Bu m ü ^ â a l a r m değerlendirilmesi 
ise; tevekküllere, teşekkülün bağlı bulunduğu ba
kanlığa ve Bakanlar Kurulunun titiz takiplerine 
bağlıdır. Bu balcımdan C. H. P. Grupu bu saf
halardan süratle amaca doğru ulaşabilmemiz yö-
niVndrvn, 'teısnkkülloriın kemdi bünyeleri içinde, te
şekküllerin bağlı bulundukları bakanlıkların ken
di bakanlıklarına taallûk eden hususlarda ve bu
nun ötesinde Bakamlar Kuruluna taallûk eden 
hunuslarda., Hükümetin bu temennileri, bu müta
lâaları titizlikle değorlemdirmesini bilhassa iste
mektedir. Çünkü; ancak bu suretle Kanunun met
ninde yer aılan hükümler bir mâna taşıyacak, bir 
mâna kazanacaktır. Aksi takdirde, kanunda kal
kınmamızın yatırım kaynağını yaratma yönün
den büyük ehemmiyet atfettiğ'imizi müşahede et
tiğimiz bütün parti sözcülerinin beyanları kâğıt

lar üzerinde kalmaktan öteye geçomiyecektir. §u 
halde bu hususta İsrar ediyoruz. Kanunun ama
cına uygun çalışmaları teşekküllerin teşkilât ka
nunlarını ikmal ederek süratlendirmek, bitirmek 
ve nihayet onu takiben teşekküllerin kendi bün
yelerimde, tesekküİlerin bağlı olduğu bakanlıkla
rın kendi salâhiyetlerine taallûk eden hususlarda, 
onun ötesindeki mevzularda da Hükümetçe ele 
almanak yürütülmeni, bu kanunda gözetilen mak-
natlara teşekküllerin tevcih edilmeni yönünden te
me1! şartlardan binişidir. Bunu esaıriı bir temenni 

. olarak huzurunuzda belirtmekte fayda mütalâa 
etmekteyiz. 

Bu müzakerelere baharken, Türkiye'deki dev
letçiliğin, DevVılmılzi ve Cumhuriyet Halk Parti
sini kuram Atatürk'ün dilinde ne suretle tarif 
«dildin nl .izah p^m'isıtik. Fakat, şurası tr lha^a sa
vanı dikkattir ki, İkinci Dünya Savaşından son
ra,, artık milfetlenarasımda on mühim konu telâk
ki odllmeve baslıvan az gelişmiş memleketler ko
nuşurda Atatürk'ün eok dıaha evvel ku^du^-u bu 
n^enıripler, sadece münferit yarariarun kitapların
da, yer almış olmakla kalmıyo", 1950 yılında Bir
lenmiş M'illettl'er Teşkilâtı Ekonomik ve Sosyal 
Konseyinin Genol Sekreterine verdiği bir vazife 
nri,ice,riı Birlenmiş Milletler Teşkilâtında da be-
nlm/ıenmiş bulunuyor-. Filhakika, bu Konseyin ka
rarına uıvanak, Genel Sekreter tarafından kuru-
la.n ben kirilden mürekkep bir eksperler heyetince 
karara bağlanmış olan ve kitap halinde neşredi-
l-rı, a^ gerinmiş mıemlel-Ky^erin ka.lkınması için 
alınması lâvımgelen tedbirler adında bir kitap, 
aıvnen Atatürk'ün çok daha evvelki yıllarda gö-
riip baharı ile memleketimizde ta'ıbikine muvaf
fak olduğu prensipleri tenbit etmiştir. Şu halde, 
Tünkiye^de ideolojik veya doktriner mütalâaların 
dışında, memleketin gerçeklerinden, Türkiye ta
rihinden ilham alınarak variedilrın prensipler, ar
tık fidece Türkiye için değil, bütün az gelişmiş 
memleketler için dört elle sarılacak prensipler 
olarak ayakta bulunmaktadır. 

Bunun en başlı prensibi az gelişmiş memle
ketlerde, Devletin gelişmiş memleketlere nisbet-
ie kıyas edilemiyecek ölçüde ekonomik ve sos
yal alanda vazifelerine sahip çıkması keyfiye
tidir. Bu itibarla, noktai nazarımız odur ki, 
bu konuda bugüne kadar yapılmış olanları mah
fuz tutarak ve hattâ birçok noktalarda geniş
leterek, memleketimizin yeni Anayasamızın bizi 
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tevcih etmek istediği sosyal devlet hedeflerine 
yürütülmesinde bu Kamu İktisadi Teşebbüsle
ri kesiminin büyük rolü olduğu kanaatini taşı
maktayız. 

Fakat, demin ifade ettiğim veçhile ve bâzı 
arkadaşlarımızın da söylediği gübi, sadece ka
nunların metnine bağlı kalarak, netice istihsal 
edeceğimizi ümiıdetımek hatalıdır. 

Bu itibarla kanunların bizi ulaştırmak iste
diği hedeflere gidebilmemizin yolu, bütün bu 
müzakerelerin ışığı altında bu teşekküllerimizi1 

behemehal ekonomik kuralların içerisinde pro-
düktiv ve kârlı çalışır hale getirmek maksa
dına bağlı bulunmaktadır. Demin arz ettiğim 
gibi bu maksadın yolu teşekküllerden geçmek
tedir. Teşekküllerin bu maksat için çalışırlar
ken, bidayette de ifade ettiğimiz veçhile huzur 
(içerisinde bulundurulmalıdır. Sık sık müdaha
leler, teşekkülleri bu maksat uğrumda çalışma 
imkânlarından uzak tutar. Bakanlıklar teşek
küllerle olan münasebetlerini bu maksada tev
cih ederek yürütmeyi prensip ittihaz etmelidir. 
Yoksa, bunları bakanlıklar emrinde teşekkül
ler telâkki etmek isabetli değildir. Ancak ka
nun dairesinde bu teşekküllerin bu maksatlara 
tevcih edilmesi hususunda elbette ki, Parlâ
mentoya karşı sorumluluk taşıyan Hükümetin 
teşekküller üzerinde kanunda da yer alan mu
rakabesi mevcuttur. Fakat, bütün bunların dı
şında değerli arkadaşlarım, bu yeni başladığı
mız Yüksek Meclisin murakabesi geçmiş yıllara 
aıidolduğu için pek verimli gibi gözükmiyen fa
kat önümüzdeki yıllarda verimliliğin arttığı 
memnunlukla müşahede edeceğimiz yend mev
zuat içinde, bu teşekküllerimizin maksada ma
tuf kaynak yaratma şeklinde çalıştırılmaları 
mümkün olabilecektir kanaatini t aşılmaktayız. 
Unutmııyalıım ki, bu ilk yılın çalışmalarıdır. 
Her yeni çalışmada aksıyan taraflar olabilir. 
Bu aksıyan tarafları anahedef mahfuz kalmak 
şartiyle ikmal etmek, birinci plânda bu işlerin 
ısiorumiluluğunu taşıyan icra vekillerine ait bu
lunmaktadır. 

Kanaatimiz odur ki, yeni mevzuatımız eski 
mevzuata mabetle birçok meseleleri açıklığa ka
vuşturmuştur. Eskiden, İktisadi Devlet Teşek
külleri kendiliklerinden bir • şirkete hissedar 
(olabilirlerdi. Bugün bu mümkün değildir. İkti
sadi Devlet Teşekkülü bir şirkete hissedar ola

caksa, Bakanlar Kurulunun kararını almak 
lâ'zımdır. Umumi politika içerisinde yürütmek 
imkânını sağlıyan yeni bir hüküm. Bu bakım
dan münferit misaller üzerinde durarak vakti
nizi işgal etmek istemiyorum. Aıma yeni mevzu
atımızın uzun tetkiklerin sonucu meydana geti
rilmiştir. Elbette aksıyan taraflar movcudolalbi-
lir. Bunları ikmal etmek vazifemizdir. Anahe-
defler istikametinde yapılacak her ikmal teşeb
büsünde grupumuz yardımcı o/İmayı vazife bi
lir. 

Huzurunuzdan ayrılırken, mühim bir nokta
ya daha temas etmeden geçmek istemiyorum. 

Bir grup sözcüsü arkadaşımız, bu kanunun 
bâzı maddelerinin Anayasanın ruhuna aykırılı
ğından bahsetti. Muhterem arkadaşlarım, yeni 
mevzuatımız karşısında kanunların Anayasaya 
mugayereti artık eskiden olduğu gibi çok ko
nuşulacak bir konu olmaktan çıkmıştır. Yani, 
bu kanaati burada ifade etmek hakikaten insa
na üzüntü vermektedir. Yeni Anayasamız de
mokrasiyi en iler1! ölçüde kurmaya muvaffak 
olmuş ve yürütmüş, Meclislerde çoğunluk istib
dadını sureti katiyede reddeden ve mevzuatımı
zı Anayasa içinde yürütmek imkânını sağlıyan 
yeni müesseselere bizi kavuşturmuştur. Bu ba
kımdan bunların her vesileden faydalanarak 
ifade edilmesinde isabet mütalâa etmemekteyiz. 

Huzurunuzdan ayrılırken, önümüzdeki yıl
larda teşekküllerin, bakanlıkların ve Hüküme
tin bu yeni mevzuatla teşekküllerden bekledi
ğimiz kaynak ys/aitma konusunda memleketi
mize yardımcı olarak, iktidara yardımcı olarak 
çalışmasını, vatandaşilarımıza yeni yeni vergi 
külfetleri yüklen'memesinin de bir sebebi ola
rak sosyal adaletin tecellisi yolunda bir adım 
telâkki ettiğimizden, bilhassa temenni etmekte
yiz. Bu İktisadi Devlet Teşekkülleri kaynak ya
rattığı ölçüdedir ki, vatandaşa yeni - hele vası
talı vergilerde kısmen adaletsiz olma payı faz
la olduğu için söyledim - külfetler tahmil et
meme imkânı ortaya çıkabilecektir. Aksi tak
dirde İktisadi Devlet Teşekküllerinden bekledi
ğimiz kaynaklar yaratılmadığı ölçüde, maale
sef vatandaşların altından kalkmaları güç olacak 
yenıi külfetlere kalkınma pahasına gitmek zaru
reti hâsıl olabilecektir. Bunun son günlerde 
tatbikatı gözükmektedir. Bu bakımdan bilhas
sa istirham etmekteyiz. Uzun konuşmalarda 
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yeni mevzuat hiçbir şey getirmemiş, denldi. Bil
hassa izhar ediyoruz, yeni mevzuat baımıhaşfca 
bir görüş getirmeye çalışmıştır. Noksan taraf
ları, .onu ara ediyorum. 3460 sayılı Kanunda 
İktisadi Devlet Teşekkülleri idarecilerinin ba-
isirötıli bir tüccar olarak çalışmasının ötesinde 
böyle maksatlar yoktu. Şimdi, o kanunun tat
bikatının memleketimizde yarattığı kargaşalık, 
ne ise, bunlar geniş ölçüde açıklığa kavuşturul
muştur. Teşekkül erin kendi yetkileri nedir, Hü
kümetin yetkisi nedir, Bakanlıkla olan münase-
'betler nedir, bunlar vuzuha kavuşmııştur. Ama 
elverir ki, Hükümetin bu konularda çalışmala
rında başta murakabede en müessir rolle salhd-
ıbolan İktidar Grupu arkadaşlarımız, bu mevzu
atın getirdiği hedefler istikametinde teşekkülle
ri ve Hükümeti çalıştırmak azminde bulunsun-
1ar. Teşekküllerdeki vazifeli arkaıdaışlara önü
müzdeki çalışmalarında da muvaffakiyetler te-
ınenni eder, hepinizi saygılarla selâmlarım. (Al-
kışilar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın 
Oengiz Ekinci. 

Y. T. P. CPUPU ADINA CENGİZ EKİNCİ 
(Kars) — Muhterem arkadaşlarını, İktisadi 
.Devlet Teşekküllerinin Karma Komisyon rapor
ları üzerinde bir 'haftadan heri bir görüşme 
idinde buluııuyoi'uz. Bir hafta sonra «Elimizde 
kalan nedir?» sualine cevap ararken nirengi-
1 eriyle arz edeceğim şudur ki, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri 440 sayılı Kanunun getirdiği il
kelere, /geniş raporlara ve. tenkidlero rağmen 
B5(>0 dan önceki aksak yürüyüş içindedir ve 
tatminkâr ölçülerle henüz bu aksak yürüyüş
ten kurtulabilmiş değildir. Bizim kamvatimizce 
bu aksaklık birtakım sebeplerde toplanmakta
dır. Bu sebepleri şöyle özetlenebilir bizce. 

Bir sermaye kifayetsizliği mevzuubahistir. 
Personel politikasında ve işletme tatbikatında 
rasyonel obmyan .metotlara iltifat edilmektedir. 
Yahut rasyonel hale getirme 'gayretleri esaslı 
bir semere vermemiştir. 440 sayılı Kanunun te
mel, ilkeleri de geniş ölçüde tatbikat sahası 
bulmamıştır. .Meselâ, 440 sayılı Kanun bir kâr
lılık ve verimlilik ilkesi getirmiştir, bu ünite
lerin, bu teşekküllerin siyasi tesirlerden âzâdc 
çalışması görüşünü getirmiştir. Nihayet bir 
ı eorgaııizasyon ihtiyacı vardır. Bu hususlarda 
çoğunlukla kâğıt üzerinde kalan bir durum 

gösterdiğimiz için de arzumuza uygun, matlu
ba uygun bir netice istihsal .edebilmek müm
kün olmamıştır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin sevkü idare
sinde bizim kanaatimizce- bir zihniyet reformu
na son derecede ihtiyaç vardır. 

Sayın Covat Önder'dn dönün görüşünü din
ledim. Elbette ki, Devletin bir himaye, bir 
kontrolü asıldır. Fakat iktisadi Devlet Teşek
küllerinin yönetiminde partizan (müdahaleler 
bahis mevzuu olursa, burada Sayın Önder'den 
ayrılmak 'gerekecektir. Şöyle bir ımisâl vere
lim; İktisadi Devlet Teşekküllerinin ihtisas 
kadrolarını partizan kayırmalar 'istikametinde 
kullanırsak, bunu Devletin himayesi ve kont
rolü şeklinde ifade etmek imümkün olmaz ve 
•muhtariyete bir 'müdahale şeklinde tecelli eder 
ki, böyle bir şey, Devlet 'müdahalesi verime çok 
tesirli olur, müesseseler, teşekküller rahat ça
lışamazlar. Bu noktadan denebilir ki, İktisadi 
Devlet Teşekkül 1 erindeki zihniyet reformu bu 
teşekküllerin yurt kalkınmasında yararlı ola
bilmesinin temel şartıdır. 

Bir hususa daha önemli kaydiyle temas ede
ceğiz, ü'zetle; İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
finanse etme gayretleri millî ekonomimizde 
onflâsyonist bir tehlike göstermektedir. Yani 
bir enflâsyon ist tehlikenin bir temel sebebini, 
vasfını muhafaza etmektedir. Bundan da sa
kınmak gerekir kanaatindeyiz. 

Nihayet İktisadi Devlet Teşekküllerinin de
netlenmesinde 'siyaısi iktidarların bu doncitkımeyi 
lâyikı ile kıymetlendirmediği inancını muhafa
za ediyoruz. Bu bakımdan Yüksek Denetleme 
Kuruluna daha çok fonksiyonel bir durum ver
mek ve daha çok sonuca varıcı bir yetki ile teç
hiz etmek, kanaatimizce lüzumlu bir tedbir ola
caktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 468 sayılı Kanunun 
bu sene ilk defa, yaptığımız bu uygulamasında 
son derece ilgisiz ve son derece renksiz bir çalış
ma ortaya koymuş bulunuyoruz maalesef. Biz 
Yeni Türkiye Partisi olarak bu renksizliğin de
netleme yollarının çok eskimiş olması ile izah et
mek istiyoruz ve şu çalışmaların sonunda temenni 
ediyoruz ki, daha tesirli bir şekilde bu denetleme 
faaliyeti önümüzdeki yıllarda ele alınsın. Buna 
mecburuz. Aksi takdirde, İktisadi Devlet Teşek
küllerinin bir nevi Umumi Heyeti durumunda 

— 377 — 



M. Meclisi B : 48 7 . 2 . 1967 O : 1 

bulunan Meclislerin dışında bir denetleme imkâ
nı, yolu aramak mecburiyeti karşımıza çıkacak
tır. Bu renksizliğin, bu ilgisizliğin devamı, İk
tisadi Devlet Teşekkülleri için de, Meclis için de 
her halde müspet intihalara yer vermemektedir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Beş parti grupu adına beş arka
daş konuşmuştur. Şimdi şahısları adına söz alan 
arkadaşların isimlerini tekrar arz ediyorum. Sa
yın Adnan Şenyurt, Sayın Yaşar Akal, Turgut 
Altınkaya, Feyyaz Koksal,, Nilüfer Gürsoy, Ka
sım Önadım, Faik Kırbaşlı, Hüseyin Balan, Mus
tafa Akalın, Kemal Aytaç, Abdülbâri Akdoğan, 
Musllhiddin Gürer, Reşat Özarda. 

Söz sırası Sayın Şenyurt'ta, buyurun efen
dim. 

Şahısları adına konuşma süresi 10 dakikadır. 
arkadaşlara hatırlatırım. 

ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Sayın 
Başkan; bir hususu arz etmek isterim. Bendenizin 
hatırımda kaldığına göre böyle bir takrir veril
diği sırada, müesseseler üzerindeki konuşmaların 
onar dakika olduğu ifade edilmiştir. Sanırım tak
riri Sayın İlhami Ertem arkadaşımız sunmuşlar
dır. Bu itibarla bu temenniler kısmına şâmil değil 
gibi geliyor bendenize, bunu arz ederim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kamu İk
tisadi Teşebbüslerinin denetime ait raporda yer 
almış bulunan temenniler bugünkü gündem ve 
görüşmelerimizin mevzuunu teşkil ediyor. Bu te
şekküllerin kâr ve zarar durumları, mesele ve po
litikaları Yüce Meclis huzurunda görüşülürken 
bize öyle geliyor ki, bütün bu görüşmelerden da
ha faydalı ve pratik neticeler elde edebilmek için 
bir hususta görüş birliğine varmak ve vuzuha 
kavuşmak zaruri ve faydalı olacaktır. Filhakika 
görüldüğü ve müşahede edildiği üzere, bu teşeb
büslerin denetlenmesinde takibedilen usul bir ba
kıma neticeleri itibariyle aralarında fark olmak 
la beraber, aşağı-yukarı Bütçe Kanunu için ta 
kibedilen bir yol ve istikamette cereyan etmek su
retiyle bu noktaya gelmiş bulunmaktadır. 

İşte işin bu safhasında sarahata kavuşturul
masını talebettiğimiz cihet, gerek Yüce Meclisler
de ileri sürülen tenkid ve temenniler ve gerekse 
uzun bir mesai ve zamanın mahsulü olarak komis
yon raporunda yer almış bulunan temennilere ka
dar Yüksek Denetleme Kurulunun teksifi bir çaj 

lışma neticesi derlemiş oldukları tenkid, temenni 
ve mütalâalarının tabi tutulacağı muamele ve bü
tün bunların akıbetlerinin ne olacağıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz a§ağı-yu
karı bunu halletmeye matuf Sayın Komisyon ta
rafından verilmiş olan teklif ve takrir istikame
tinde bu temennilerin halledilmesi lâzımgeldlği 
kanaatinde değilim. Bunu biraz sonraki mâru
zâtımda ifade etmeye çalışacağım. 

İki haftaya yakın bir zamandan beri devam 
eden görüşmeler bitmiş ve Komisyon tarafından 
tanzim edilmiş bulunan raporların da tasvibedıl-, 
miş olması suretiyle, hesaplara ait yıllarda icra
at sebketmiş bulunan idare kurulları da böylece 
ibra edilmiş olmaktadırlar. 

Reddedilmiş olsa idi ne olurdu? Müesseselerin 
geçmiş yıllara ait hesap ve muhasebesi bahis ko
nusu edildiği cihetle, netice hemen bir hiç olacak 
/e buna muvazi olarak da dâvayı kazanacaktık, 
ama, müddeabihi kaybettik denilebilecek bir du
rum ortaya çıkacaktı. Şu halde ve birinci dere
cede yapılacak iş, tedbiri daha önceden almak, 
ezcümle gerek raporlarda ve gerekse Yüce Meclis 
huzurunda yapılan tenkid ve temennileri kıymet
lendirmek ve bu arada denetimin kısa devreler 
içinde olmasına bilhassa itina göstermektir. 

Bu cihetle böylece işaret ettikten sonra, ha
len ortada böyle bir duranı olmadığıma göre, 
idare kurullarının ibra edilmiş 'bulunmasına bi
naen, maruzatıma bu yönden devam edeceğim. 

Şöyle k i ; bu hal, yani idare kurullarının 
ibra edilmiş olması keyfiyeti burada, dışarda, 
jiı veya bu zamanda ileri sürülen bâzı tenkitle
re rağmen bir mesuliyet anlayışı İçinde memle
ketin geleceği için mesai ve enlek vermiş bu
lunan şahısların da takdirini 'mufcazamaıındır. 
Ve bu müesseselerimizin geleceğinden millet 
namı hesabına Yüce Meclisin ümitvar olduğu
nun' delili ve işaretidir. İttihaz edilen karar 
bu olmakla beraber, gerek Yüce Meclisçe ve 
gerekse bu teşekküllerde görev almış bulumu 
muhterem vazifeliler tarafından da takdir edi
leceği üzere, böyle bir karar müesseselerin tam 
ve kâmil mânada bir icraat içinde bulundukla
rının ifadesi olmadığ, gibi, bu mümkün de de
ğildir. Ve ne kadar dikkat edilirse edilsin ge
lecekte de bir takım aksayan taraflar g'ayet 
tabiî ki, olacaktır. Zaten ileri sürülen tenkl't 
ve temennilerin de asıl maksadı, bütün bu ha.-
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ta lan asgari bir seviyeye indirmektir. Şüphesiz 
bütün bu taleplerin çeşitli sebeplerle kısa za
manda yerine getirilmesi ne kadar kolay de
ğilse de, bunun gibi konuşmama başlarken arz 
ettiğim üzere, bu görüşmelerin bütçe müzake
relerine paralel bir tarz ve usul içinde cereyanı 
esası ve müçahadesinden hareketle denilebilir 
ki, ileri sürülen tenkit ve temennilerin de bir 
nizam içinde kıymetlendirildiğini iddia etmek 
de mümkün değildir. Bu itibarla arzu edilir 
iki, temennilerin yerine getirilmesi işi, ismi üze
rinde olan iktisadi Devlet Teşebbüsleri tarafın
dan daha iktisadi bir şekilde kıymetlendiril
sin ve gelecek denetlemelerde bir takım teker
rürlere meydan bırakılmaksızm, bütün bu ten
kit ve temennilerden daha müsbet neticeler 
alınsın. 

Mevzuatımızda buna dair bir 'hüküm olma
makla beraberi ilk nazarda yapılabileceği müm
kün ve hatıra gelen iş, gerek şahsi ve gerekse 
komisyon raporunda yer almış bulunan temen
nilerin ^alâkalı teşekküller tarafımdan bir dos
ya içerisinde hıfzedilerek icra mevkiinde vazife 
alan şahısların faydalı olabileceği ölçüde imali 
fİkirLerine hazır tutulması ve bilhassa mesuli
yetlerime 'tevdi ve hitabedilmesidir. Şüphes'z 
bütün bu tenkit ve temennilerin hepsinin haklı, 
varit veya tahakkuk kabiliyetinde oldukları 
iddia edllemileceği gibi, bunların çalınmalarda 
bir kenara atılması da tasvibolunamaz. Haklı 
olsun veya olmasın bütün bu dilekler gözden 
geçirilerek, müsbet veya menfi yönden işleme 
tabi bulundurulmalı ve bu bir müeyyideye 
bağlanmalıdır. Aksi halde, bütün bu müzake
relerden beklenilen fayda elde edilemiyecck 
veyahut istihsal edilen menfaat sarf edilen bun
ca zaman ve mesai karşısında bir hiç mesabe
sinde kalacaktır. İ.̂ te bu mahzurları bertaraf 
etmek ve bu çalışmalardan daha iyi neticeler 
alabilmek için, yönetmelikler veya teşkilât ka
nunları ile, bu talep, tenkit ve temennilerin en 
iyi şekilde kıymetlendirilmesi bir takım esas
lara bağlanmalıdır. Bu meyanda Yüksek Mu
rakabe Heyeti de, bu yönü ile müeyyidesiz bir 
mesaiden çıkarılarak, raporlarında görüldüğü 
üzer'e bir takım temennilerin altına caize işartlj 
koyarcasına bu temennimiz devam etmektedir 
gvbi bir durumdan kurtarılmalı ve işin mahi
yetine uygun mâkul müddetler tesbiti sure

tiyle ileri sürdüğü temenni ve mülâhazalarının 
yerine getirilm'emiş olması sebeplerini sorabile
cek ve Hükümetin, keza alâkadarların dikkatimi 
de çekebilecek bir selâhiyetle ve 'böyle bir usul 
içinde vazife ifa edebilecek imkânlarla teçhiz 
kılınmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu yönden arz etti
ğim hususlardan sonra sözümü rapor üzerinde
ki temennilere ve dolayısiyle şahsan arz edece
ğim hususlara getirmiş bulunuyorum. 

Raporda her müessese ayrı ayrı ele alınmak 
suretiyle daha ziyade kârlılık ve verimlilik esası 
içerisinde mütalâa edilmek suretiyle onları 
arz ettiğim veçhile kârlı ve verimli bir istika
mete tevcih etmek için birtakım temenniler veya 
daha ziyade bu kanaldan temenniler Yüksek 
Denetleme Kurulunun raporunda yer almış bu
lunmaktadır. 

Kamu iktisadi Teşebbüslerinin ilk müzake
relerinde de arz ettiğim ü^ere, belki de sarih bir 
durumu tekrarlamamak zait olur düşüncesi ile 
kavdetmemek vukubulmuş olabilir; bir hali bu
rada müşahede edemed'k ve^ra rano^da fö^eme-
d'k. O da iktisadi Devlet Teşekkül1 erinin faa-
livetlerinde 440 savılı Kanunun bilhassa ikin
ci maddes'ni nazarı itibara almak suretiyle te-
Ufkâr bir durum ve tutum iç!nde icraatlarını 
devam ettirmeleri kevfiyetidir. 440 savılı Ka
nunu avnen ifade etmek belki mümkün olmıva-
cak, ama aşağı - yukarı birkaç kalem halinde 
arz etmek icabederse, mîllî ekonomi icaplarına 
uv<?un, kârlılık ve verimlilik içinde bulunula
caktır, sermavo terakümüne ça1 ıs1 la çaktır. Ve 
birtakım tedbirler daha vaz'etmektedir. 

Sunu arz etmek istiyorum : Kamu' iktisadi 
Teşebbüslerinin mücerret kâr yapması, kârını 
artırması onların kuruluş felsefesine ve ga
yesine uvgun bir hal tarzı delildir. Veva bu 
şekilde hareket etmiş olan bir teşebbüs tam ve 
kâmil mâ^asivle bu vazifesinde muvaffak ol
muş addedilemez. Belki tarihî, iktisadi zaru
retler Kamu Iktisrdi Teşebbüslerinin bundan 
önceki icraatlarında böyle bir yol tutulmasına 
vesile vermiş olabilir. Ama bizim bilhassa mâ
ruzâtımı?:, n-örüMüğü ve mevdana çıktığı ü^e-
re, -plânlı bir devre geçirdiğimiz şu zamanlar
da plân kaidecinde de ver almış bulunduğu 
üzere Kamu iktisadi Teşebbüslerinin bundan 
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böyle faaliyetlerinde iktisaden geri kalmış olan 
bölgeleri de nazarı itibara almaları ve buna 
göre faaliyetlerini devam ettirmeleri kanunun 
lâfzına ve ruhuna, mânasına ve gayesine daha 
da uygun olur. Bunu arz etmek isterim. Meselâ... 

BAŞKAN — Sayın Adnan Şenyurt, sözünü
zün başında da söylediğim ıgibi müddet on da
kikadır. Sizin hatırlatışınızdan sonra tekrar 
önergeyi tetkik ettik, yalnız müesseselere şâ
mildir, diye ibir kayıt yoktur. Eğer konuşma
nız uzun sürecekse lütfedin, bir zaman söyle
yin Yüksek Heyetin tasvibini alalım. 10 daki
ka doldu efendim. 

ADNAN ŞENYURT (Devamla) — On da

kika sürebilir ief endim. 
BAŞKAN — Arkadaşımızın konuşmasının 

on dakika uzatılmasını oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ADNAN ŞENYURT (Devamla) — Bu mâ
ruzâtıma müşaibilh ve muvazi olarak bir husu
su daiha arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, kısaca Devlet De
miryolları politikası ve kâr ve zarar durumu
na işaret etmek: iktiza ederse, Devlet Demir
yollarının zararı .cidden düşündürücü ve en kı
sa zamanda giderilmesi icabetmektedir. Poli
tikacı derken şunu arz etmek istiyorum : Dev
let Demiryollarının da ,güç ve çok müşkül olsa 
dahi, politikasında iktisaden geri kalmış olan 
bölgelerimize yönelmesi - filvaki var ama -
her geçen ıgün biraz daha imkânları nisbetin-
de Devlet Demiryollarının kilometresini uzat
ması şayanı arzudur. Bu, iktisadi, ısosyal ve 
bilhassa asayiş bakımından çok mühim bir ci
hettir. Bunu 'ehemmiyetle arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Et - Balık Kurumu 
üzerinde de mâruzâtta bulunacağım. Hayvan
cılığın inkişafında, müstahsilin korunmasında, 
keza yan ürünlerinin kıymetlendirilmesi ve bu 
sanayiin kurulmasında, birtakım hizmetlerine 
rağmen, Et - Balık Kurumunun efkârı umu
miye nezdinde pek müspet bir not aldığı ka
naatinde değilim. Bununla beraber, bir zaman
lar üzerine çok şikâyetler çekmiş olan Top
rak Mahsulleri Ofisi ile Et ve Balık Kurumu
nu mukayese etmek istemiyorum. Çünkü Top
rak Mahsulleri Ofisinin iştigal ettiği saha ile, 
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kabul etmek icabeder ki, Et ve Balık Kuru
munun iştigal ettiği saha ve konu mukayese 
edilmiyecek kadar girift ve zordur. Bununla 
beraber Et ve Balık Kurumunun durumunu 
ıslah etmesi, kuruluş gayesine uygun bir faa
liyet içerisinde icraatına devam etmesi temen
nilerimiz arasındadır. 

Hulâsa, bu mevzuda temennilerimiz şöyle 
olacaktır : 

1. Et ve Balık Kurumu Ziraat Bakanlı

ğına bağlanmalıdır. 
2. Ziraat Bankasının yaptığı gibi kont

rollü kredi yoluna gitmelidir. 
3. Burslu öğrenci okutmak suretiyle vete

riner yetiştirilmesinde yardımcı olmalıdır. 
4. Hayvan cinsini ıslah edici tedbirlerle il

gilenmeli ve cins hayvan yetiştiricilerine alım
da teşvikkâr bir fiyat politikası takibedilmeli-
dir. 

5. (Sakatatların kıymeti endirilmesinde daha 
ciddî tedbirler alınmalıdır. 

6. Kurulması kararlaştırılan veya yarım 
kalan kombinalar süratle ikmal ^edilmelidir. 

7. Bilhassa hayvan kaçakçılığına iktisadi 
tedbirlerle mâni olmak için hudut bölgelerin
de, tabiî kendi tetkikleri ve imkânları içerisin
de kombinalar kurmak cihetine .gidilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, ıgerek PTT mevzu
unda bir temennide . bulunmak ve gerekse mü
esseselerin özerkliği hususunda kanaatlerimi 
arz etmek için bir hususa temas etmek istiyo
rum, bir misal almak suretiyle. Demin 440 sa
yılı Kanunu misal olarak arz etmiştim. Biraz 
sonra onu .bu misal dolayısiyle tekrar ele ala
cağım. 

Bundan önce geçen konuşmalarda bir muh
terem arkadaşımızın cevabını ele almak suretiy
le mâruzâtıma devam edeceğim. Bu muhterem 
arkadaşımız demişlerdi ki, özerklik konusunda 
arkadaşların kasıtları, günlük işlere karışmak 
veya bakanlığın, bakanın müesseselerin günlük 
işlerine karışması ise, bunu el betteki biz de doğ
ru bulmayız. Ama Bakanlığın veya bakanın 
günlük işlere değil de birtakım prensiplerle o 
müesseselere istikamet vermesi veya müdahale 
etmesi bahis konusu ise, bunu kabul etmiyoruz. 
Muhterem arkadaşlarım, benim şahsi kanaatim
ce bir kaide, prensip vaz'etmek bu mevzuda 
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«doğru değildir. Hallin icabına göre hareket edi
lecektir. 440 sayılı Kanunun lafzen ve ruhen tef
siri suretiyle bu mesele halledilmelidir. 

Şimdi misal olarak şunu arz etmek istiyo
rum : PTT idaresinde tercihli telefon dağıtımı 
işi vardır. Bu iş Ulaştırma Bakanlığına teslim 
edilmiş veya tasarrufuna tevdi edilmiş bir key
fiyet. Şimdi, 440 sayılı Kanunu ele aldığımız 
takdirde bunun birinci unsuru ile millî ekonomi 
icapları ile hiçbir ilişkisi ve hiçbir alâkası yok
tur. Belki, iktisadi mevzularda çalışan ve millî 
ekonomi icaplarına göre hareket etmesi lâzım-
.<gelen birtakım müesseselerin bu şekilde talepleri 
•olabilir. Ama, bunu PTT statüsü ve mevzuatı 
içinde halletmek daha objektif ve daha doğru 
olur kanaatindeyim. Bunun yine kârlılık ve ve
rimlilik esası ile de bir alâkası yoktur. Mâruzâ
tıma 440 sayılı Kanunu misal vermek suretiyle 
•başladığım için, zait olsa dahi onu da arz edece
ğim. Bunun karma ekonomi ile, sermaye terakü
mü ile hiç ilgisi ve ilişiği yoktur. Binaenaleyh, 
bu gibi tasarruflar İktisadi Devlet Teşebbüsleri
nin arzu edilen şekilde, daha iyi bir şekilde ça
lışmasına mâni olur. Nitekim, kâr ve zarar doğ
rudan doğruya bu müessesede vazife almış olan 
kimseleri ilgilendirir. Bu müesseselerde 
vazife almış olan kimseler burada ibra edil
mektedirler. Mesuliyetleri de onlara aittir, şere
fi de onlara aittir. Binaenaleyh, günlüktü, de
ğildi gibi birtakım kaideler vaz'etmek suretiyle 
l)u işi halletmek mümkün değildir. Daha çok, ge
denlerde de arz etmiştim, mesele 440 sayılı Ka
nunun lâfzen ve ruhen tefsir etmek suretiyle 
ve bilhassa bakanlığın, hakanların kendi çıkar
larına bu gibi birtakım tasarruflara alet etme
meleri ve bir vazife ve mesuliyet içerisinde va
zife gören muhterem yetkililerin de bu gibi şey
lere iltifat etmemesi suretiyle bu mesele halle
dilebilir. Mâruzâtım bu kadar, saygılar sunarım 
«fendim. 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal. 
Yalnız bir hususu arz edeceğim, muhterem 

arkadaşlarım, bugünkü matbu programda da 
'gördüğünüz gibi, temenniler kısmı üzerindeki 
görüşme denetlenmesi yapılan ve 12 günlük mü
zakerelerde ayrı ayrı görüşülen kuruluş ve te
şekküllerin tümüne şâmil değildir. Karma Ko
misyonun raporundaki temenniler kısmı üzerin
de görüşmedir. Bunun içindir ki, birleşimin ba

şında raporun bu kısmını tekrar okuttuk. Bu iti
barla hatip arkadaşlarımın bu sınır içinde kal
malarını rica ederim. 

Buyurun, efendim. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 26 . 1 . 1967 tarihinden 
bu yana Meclis olarak Kamu İktisadi Teşebbüs
lerini denetlemekteyiz. Pek çok arkadaşlarımı
zın da belirttiği gibi, bu denetleme ile ilgili mü
zakereler ilgisiz geçmektedir. Bunun sebepleri; 
1959 ilâ 1963 yılları arasında cereyan eden hâ
diselere, yapılan tasarruflara ait bulunmasıdır. 
O zamandan bu zamana uzun müddet geçmiş ol
masıdır. Ancak, bu demek değildir ki, Meclis
lerce Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetlen
mesi usulü iyi bir usul değildir. Benim kanaa
timce Anayasanın 127 nci maddesinin son fıkra
sından dercedilmiş bulunan Meclislerce Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin denetlenmesi usulü ger
çekten faydalı ve yararlı bir usuldür. Bundan 
böyle gelecek senelerde cereyan edecek müzake
relerin daha olumlu ve Kamu İktisadi Teşebbüs
lerimizin daha yararına bir şekilde, onların in
kişafına hizmet edecek bir şekilde cereyan ede
ceğine inanıyorum ve bunu temenni ediyorum. 

Aziz arkadaşlarım; ben, değinilmemiş bir 
konuya değinmek istiyorum. Kamu İktisadi Te
şekkülleri, sadece birtakım hizmetlerden ibaret 
değildir. Aslında, bu hizmetlerin yanında, Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin verimliliğinin esasını, 
Kamu İktisadi Teşekküllerinde çalışanların ba
şında bulunan insanların durumu teşkil etmek
tedir. Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan 
personelimiz 657 sayılı Kanunun kapsamına gir
mediği bir gerçektir. Bugün, memurlarımızın 
yanında, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalı
şan personelimizin de müşteki olduğu belli baş
lı husus, bir Kamu İktisadi Teşebbüsünde çalı
şan bir şahıs; «ne kadar çalışırsam hangi mev-
kiye yükselirim, hangi müktesebata sahibolur-
sam, hangi müessesenin ne şekilde başına ge
lirim1?» bunu bilememektedir. Bir müessesenin 
başında plânlarında öngörüldüğü çalışmayı ya
pan ve muvaffakiyeti yaptığı görevle tescil edi
len şahıslar bir anda görevinden alınabilmek
te veya o göreve ehliyeti henüz ispat edilmemiş 
arkadaşlar yerine getirilebilmektedir. Bugün 
için memurumuzun içinde bulunduğu bu duru
munun, personelin istikbalini garanti edecek 
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olan durumunun İktisadi Devlet Teşekkülerin-
de de bir kanunla düzenlenmesi asıldır. Bunun 
en acı tatbikatını, 657 sayılı Kanuna ek Kanun 
adı altında Avans Kanunu adı altında neşredil
miş bulunan Kanunda gördük. 470 000 000 lira 
Avans Kanunu ile, İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin 657 sayılı Kanunun kapsamına girmiyor 
gerekçesiyle sadece bir kısım Devletten maaş 
alan memurlara verilmiş, Kamu İktisadi Teşek
külleri bu avans dağıtımının dışında bırakıl
mıştır. Ve itiraf etmek gerektir ki, memurlar 
içinde, âmme hizmeti görenler içinde, o zaman 
da açıkça beyan ettiğimiz gibi, bir tefrikin, bir 
öz ve üvey evlât muamelesi şeklinde bir ayırı
mın, kamu hizmeti gören vatandaşlarımızın ara
sında doğmasına sebebolunmuştur. Ben o gün
lerle Hükümetin va'dini şimdi de hatırlatarak 
aslında kamu hizmeti gören şahıslar arasında, 
bilhassa idarece yapılmış gibi görünen bu tür
lü ayrılıkların izalesinde, hem de derhal izale
sinde fayda görmekteyim. Bu hususta Hükü
metin düşüncelerini de öğrenmekten memnuni
yet duyacağım. 

Sayın arkadaşlarım, Sayın Başkanımın mü
samahasına sığınarak arz etmek istediğim bir 
husus vardır. Türkiye'de bir tarım sektöründe 
çalışan ziraatçılarımız, bir de sanayileşme ça
bamız vardır. Ben şahsan umumi gördüğüm için 
arz ediyorum; bugün için sanayileşmemizin esas 
unsuru da, sınai ürünlerimizin ve sınai mamul
lerimizin sanayiimizin inkişafı için yeter .ölçü
de olması gerektiğidir. Bugün demir - çelik 
üretimi Türkiye'de 1 milyon 205 bin 500 ton 
kapasitededir ve buna yakın bir miktarda üre
tilir. Yapılan incelemelere göre hali hazırdaki 
vaziyetimiz; üçüncü bir demir - çelik fabrika
sı kurulsa dahi, kuruluşu bittikten sonra der
hal dördüncü bir demir - çelik fabrikasının ku
rulmasına ihtiyaç gösterecek şekildedir. Üçün
cü demir - çelik fabrikasının kurulmasında katî 
zaruret vardır. 

Şimdi çok kısa olmak üzere yine Sayın Baş
kanın müsamahasına sığınarak, faydalı olur 
mülâhazasiylc, burada arz etmek istiyorum; bir 
bölgecilik şeklinde değil de yurda faydalı ol
ması düşüncesiyle: Üçüncü demir - çelik fabri
kasının benim kanaatimce Samsun'da kurulma
sında fayda vardır. Bunun sebeplerini kısaca 
arz etmeyi de uygun buluyorum. Her türlü böl

gecilik düşüncelerinden azade olmak üzere dü
şüncelerimi belirteceğimden dolayı fikirlerimi 
kabul edeceğinizi tahmin ediyorum. 

Türkiye'nin sayılı limanlarından birisi Sam
sun'dadır. Geniş bir hinterlandı vardır; yaz kış 
deniz, kara, hava irtibatı mevcuttur. Ayrıca 
Divriği'den Zonguldak'a kömür cevheri götü
ren vapurlar Samsun'a boş dönmektedirler. 
Bunlar kömür getirebilirler. Pazarlama bakı
mından, biraz evvel arz ettiğim ulaştırma im-
kânlariyle birlikte Doğu Karadeniz ve Doğu 
Anadoluya pazarlama imkânı her zaman mev
cuttur. Beslenme bakımından; Türkiye'nin iki 
büyük ovası, Çarşamba ve Bafra ovası orada bu
lunmaktadır. Orada kurulacak sanayi dolayı-
siyle şehrin büyümesi de göz önünde bulunsa 
dahi, işçilerin geçimi bakımından da her türlü 
geçim imkânı mevcuttur. Demir - çelik sana
yiinin inkişafında faydalı gördüğüm bu husu
su da bundan istifade ile arz ettim. Hepinizi 
saygiyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Efendim müzakerelerin yeter
liği teklif ediliyor. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Aleyhinde, 
BAŞKAN — Aleyhinde, Sayın Kırbaşlı. 
Komisyonun yeterlik önergesinden önce söy

lemek istedikleri her hangi bir şey var mı efen
dim?. Yok. Yeterlik önergesini okutuyorum. 

Milet Meclisi Başkanlığına 
Durum aydınlanmıştır. Konuşmaların ye

terliğini arz ederim. 

Kırklareli 
Hasan Tahsin Uzun 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırbaşlı, ye
terlik önergesinin aleyhinde. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın arka
daşlar, müzakerelerin başladığı saatten şu saate 
kadar genellikle parti grupları söz aldılar ve 
gruplarının görüşlerini burada ifade ettiler. 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin Büyük Meclis
te bu yönden tartışılmasında parti grupları 
adına söz alan arkadaşlar kadar, diğer millet
vekillerinin de kişisel görüşlerinin burada be
lirtilmesi lâzımgelmektedir. Aksi halde mura
kabeyi dar hudutlar içerisinde mütalâa etmi
şiz gibi bir vaziyet hâsıl olacaktır. Bu bakım
dan vakit de henüz müsaittir, konuşma sırası 
gelen diğer hatiplere de fırsat ve imkân ve-

— 382 — 



M. Meclisi B : 48 7 . 2 . 1967 O : 1 

rilmesini ve yeterlik önergesinin kabul edilme
mesini Yüksek Heyetinizden istirham etmekte
yiz. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmiycnler... 
Kabul edilmiştir. 

HAYRİ BAŞAE (Eskişehir) — Sayın Baş
kanım, ertesi sene hangi temennilerin komisyon 
teklifleriyle birlikte yerine getirileceğinin bu
rada zikredilmesinin usulü hakkında bir temen
nide bulunacağım. 

BAŞKAN — Nasıl? Anlıyamadım, efendim. 
HAYRI BAŞAR (Eskişehir) — Meclis dene

timi ilk defa yapıldığı için, bu sene komisyon 
teklifleriyle beraber Mecliste birçok grupların 
ve milletvekillerinin yaptığı tenkid ve tavsiye
lerden olup da memlekete yararlı olanlarından 
hangilernin yerine getirildiğinin gelecek sene
lere ait yazılacak olan raporlarda zikredilme
si ve bunun bir teamül haline getirilmesi ba
kımından bir usulî teklifte bulunmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

HAYRI BAŞAR (Eskişehir) — Sayın Baş
kan ve muhterem arkadaşlarım; 440 sayılı Ka
nun ile hakikaten Türkiye'de klâsik kalkmma-
nm en tabiî bir neticesi olan, Türkiye'nin kal
kınmasında en mühim faktör olacak olan İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin 468 sayılı Kanu
nun hükümlerine göre Umumi Heyet olarak bu
rada kontrolünü yapıyoruz. Gruplar ve millet
vekilleri olarak birçok teklif ve temennilerde 
bulunuyoruz. Başbakanlık Denetleme Kurulu 
senelerce tetkikler yapmış ve temennilerde bu
lunmuş. Ona istinaden komisyon ve alt komis
yon birçok teklif ve temennilerde bulunmuş. 
Her iktisadi Devlet Teşebbüsü için topyekûn ve 
bütün iktisadi Devlet Teşekkülleri için ayrı ayrı 
teklif ve temennilerde bulunmuş. Bu temenniler 
hakkında şimdiye kadar ne bir teamül olarak 
ve ne de Başbakanlık Denetleme Kurulunun 
teklif, temenni ve tavsiyeleri olarak bunların 
hangi kısmının memlekete faydalı görülüp ye
rine getirildiği, hangisinin getirilmediği hak
kında Umumi Heyeti mahiyetinde olan bizlerin 
malûmatı olmıyacak demektir. Deminden beri 
arkadaşlarım da bu 468 sayılı Kanunun bir mü
eyyidesi olmadığından bahsettiler. Bunun için 

öyle anlaşılıyor ki, bir teamül yaratmak duru
mundayız. Bu teamülü şu şekilde ben arz ve 
teklif ediyorum. 

- Komisyonun teklifleri ile beraber, grupların 
ve milletvekillerinin: İktisadi Devlet Teşebbüs
leri hakkında serd ettikleri temennilerden, ta
biî ki, Başbakanlık Yüksek Murakabe Heyeti-
ninki de dâhil, memlekete faydalı görünen hu
susların her İktisadi Devlet Teşebbüsünce o 
sene yerine getirilenlerinin ertesi seneki rapor
larında zikredilmesinin bir âdet haline getirile
rek bir teamül yaratılmasının bu denetlemede 
müspet bir faydası olacağı kanaatindeyim. Yok
sa, aksi takdirde bizde burada fuzuli konuşmuş 
olacağız. Belki gelecek sene de aynı şeyler ko
nuşulacaktır ve senelerce bu konuşmalar devam 
edecektir. 

Eğer, Başbakanlık Yüksek Murakabe Heye
tinin raporlarını tetkik ederseniz, 1959 dan beri 
şu yaptığımız denetlenmelerinde aynı temenni
lerin her İktisadi Devlet Teşebbüsü için hemen 
hemen her sene aynı şekilde sıralandığını görü
rüz. Binaenaleyh, bunların da bir nevi kontrola 
tabi tutulmaları bakımından; yani bir şirketin 
umumi heyetinin aslında yaptığı vazifeyi bura
da Umumi Heyet durumunda olan Meclisin de 
yapabilmesi için ve bir teamül yaratılması ba
kımından buna zaruret vardır. Bu, kanuna ay
kırı değildir; fakat usulî bir teamül yaratılmış 
olur. Hangisi memlekete faydalı ise, geçen sene 
yapılmıştır, diye her İktisadi Devlet Teşekkülü 
kendi bünyesi içinde bunları getirebilir. Bu şe
kilde de Meclis denetimini yapmış olur, kana
atindeyim. Teklifim bundan ibarettir. Bir tak
rirle Riyasete arz ediyorum, efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Yüce 
Heyetiniz de Kamu İktisadi Teşebbüslerinin de
neti enmeleriyle ilgili olarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Karma Komisyonunca hazırlanan 
rapor üzerinde 26 Ocak 1967 Perşembe günü 
açılan görüşmeler 12 günlük sürekli bir çalışma 
sonunda ve hazırlanan programa uygun olarak 
bugün bitirilmiş bulunmaktadır. Bu münase
betle denetlemeye tabi tutulan Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri ile iştiraklerinin gelecek yıllarda
ki çalışmaları hakkında burada gruplar, komis
yon ve sayın milletvekilleri tarafından dile ge
tirilen temenniler göz önünde tutularak bunla-
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rın daha verimli ve olumlu bir çalışma içine gi
recekleri hususundaki inancımızı bir kere daha 
ifade ile bu çalışmalarının milletimiz ve yurdu
muz için hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

Efendim gündemde görüşülecek başka bir 
husus olmadığından... 

KASIM GÜLEK (Adana) — Tümü üzerin
de söz istedim Reis Bey, takriri okuyun lütfen. 

BAŞKAN — Efendim, kanun müzakeresi de
ğildir bu... 

KASIM GÜLEK (Adana) — Hiç olmazsa 
takriri okuyun, bilsin Umumi Heyet. Takrir 
verdim Kiyasete. 

BAŞKAN — Nerede takrir? 
HAYRt BAŞAR (Eskişehir) — Bu temenni

lere, gelecek seneki raporda iktisadi Devlet Te
şebbüslerinin uyması içindir. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Tümünün hu
lâsa edilmesi lâzımdır. Sadece temenni izhar et
mekle olmaz. 

. . . .> . . . 
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BAŞKAN — Efendim, yeterlik kabul edildi. 
Kanun müzakeresi de yapmıyoruz. Tümü üze
rinde söz diye bir şey yoktur. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin müzakerele
ri sonunda son sözü rica ediyorum, diyorsunuz. 
Yok, son söz. Komisyon konuşsaydı dahi, yine 
burada sıradaki bir milletvekiline söz verecek
tim. Hata ediyorsunuz. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Siz hata edi
yorsunuz takririmi okumamakla. 

BAŞKAN — Beyefendi bana intikal etmedi, 
şimdi intikal ediyor. Muameleye koymayacağım 
efendim, takriri de okumam. Kanun müzake
resi yapmıyoruz. 

Gündemde görüşülecek başka bir husus ol
madığından 8 Şubat 1967 Çarşamba günü saat 
15.00 te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 18,20 
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