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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci oturum 

Çoğunluk olmadığı için Birleşime bir saat 
ara verildi. 

İkinci oturum 

Saat 11,00 de açılan ikinci Oturum da İkili 
anlaşmalarla ilgili genel görüşme önergesi üze
rinde görüşmeler gizli olarak cereyan etti ve 
saat 14,50 de açık görüşmelere geçildi. 

Gizli görüşmeler sonunda, bu görüşmelerin, 
devamı sırasında alınmış olan karara uygun 
olarak aşağıdaki hususlar Genel Kurulun bilgi'-
sine sunuldu : 

(23 . 1 . 1970 tarihli 30 ncu Birleşimde giz
li görüşme kararı verilmeden önce tekrar açık 
oya sunulan «Siyasi Partiler Kanununun 74 
ncü maddesinin yenirden düzenlenmesine ve bu 
kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka

nun teklifi» nin açık oy sonucu gizli görüşme
ler sırasında tefhim olunmuş ve bu husus aynı 
tarihli birleşim tutanak dergisinin sonuna not 
olarak konulmuştur. 

Bugün saat 10,00 da başlaması gereken Ka
mu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu ra
poru üzerindeki görüşmelerin saat 15,00 e bıra
kılması, 24 . 1 . 1970 tarihli 31 nci Birleşimde 
yapılan gizlâ görüşmeler sırasında kararlaştırıl
mış ve bu husus aynı tarihli birleşim tutanak 
dergisinin sonuna «not» olarak konulmuştur. 

Bugünkü gündemde ikili anlaşmalarla ilgi
li bir madde yoktur. Ancak bu görüşmeler 
23 . 1 . 1970 ve 24 . 1 . 1970 tarihli 30 ve 31 
nci birleşimlerde cereyan eden görüşmelerin bir 
devamı olarak mütalâa edilmiş, bu sebeple bu
günkü gündemde bu madde yer almamıştır.) 

— 350 — 
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Saat 15,00 te toplanılmak üzere saat 14,55 te 
Birleşime ara verildi. 

Üçüncü oturum 

Oturumun başında gizli bir görüşme yapıla
rak, 30, 31 ve 32 noi birleşimlerde cereyan eden 
gizli görüşmelerin tutanak özeti okundu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu iktisa
di Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 12.5.1965 
tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ge
reğince hazırladığı (1964, 1965, 1966 yıllarına 
aft;) Kamu iktisadi Teşebbüslerinin denetimi 
sonuçlan hakkındaki raporlarına dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu iktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonu raporunun so
nuç kısmı, benimseme raporu ve 468 sayılı Ka
nunun 3 ve 4 ncü maddeleri okunarak Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Birleşime beş dakika ara verildi. 
Kâtip 

Başkan Kayseri 
Ferruh Bozbeyli Şevket Doğan 

Katip 
Ankara 

Kemal Ataman 

Dördüncü oturum 
Birleşimin 26 . 1 . 1970 Pazartesi günü saat 

10,00 a bırakılmasına dair verilen bir önergenin 
kabulü üzerine; 

26 . 1 . 1970 Pazartesi günü saat 10,00 da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 15,42 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ordu 

Fikret Turhangil Memduh Ek§i 
Kâtip 

Kayseri 
Şevket Doğan 

•*•» 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Naci Gacıroğlu (Erzurum), Zeki Çeliker (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 33 ncü Birleşimini açıyorum. 

II - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yüksek Genel Kurulun almış 
olduğu karar veçhile, ad okumak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

III - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonundan 
çekildiğine dair önergesi (4/43) 

BAŞKAN — Bir tezkere var efendim, oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Seçilmiş bulunduğum Kamu İktisadi Teşeb

büsleri Karma Komisyonu üyeliğinden istifa et
tiğimi saygılarımla arz ederim. 

İhsan Gürsan 
izmir Milletvekili 

BAŞKAN — Yüksek Genel Kurulun bilgile
rine arz edilmiştir. 

— 351 — 
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IV - GÖRÜ! 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1965 tarih ve 468 samlı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı (1964, 1965, 1966 
yıllarına ait) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
denetimi sonuçları hakkındaki raporlarına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi D. : II, 3/108, 122, 259, 267, 
385, 436, 456, 469, 506, 519, 538, 544, 740, 796, 
800, 813, 814, 841, 847, 848, 866, 867) (Millet 
Meclisi D. : III; 3/54) (Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1131) Millet Meclisi S. Sayısı : 771 e 
ek) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu
nun raporunun görüşülmesine başlıyoruz. 

tik söz komisyon adına Sayın Orhan Tuğ
rul'undur, buyurun efendim. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU BAŞKANI M. ORHAN 
TUĞRUL (Cumhuriyet Senatosu Bilecik Üyesi) 
— 'Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu adına hepinizi saygiyle selâmlarım. Şu 
>anda 440 sayılı Kanuna tabi İktisadi Devlet Te
şekkülleriyle, müesseseleri ve iştiraklerinin 1964, 
1965 ve 1966 yıllarına ait kâr ve zarar bilanço
larını gösterir ve 1968 yılında Yüksek Sena
toda igenel görüşmeleri yapılan ve 2 ciltten iba
ret bulunan komisyonumuz raporları üzerinde
ki incelemelere geçmek üzere bulunuyoruz. 

1964 yılında kabul edilen 440 sayılı Kanu
nun İktisadi Devlet Teşekkülleri ile müessese
leri ve iştiraklerinin ulusal ekonomimize daha 
faydalı olabilmeleri için özerk bir tarzda, Ana
yasamızın kalbul ettiği karma ekonomi kuralla
rına uygun olarak yönetilmelerini ve bunların 
bilhassa kârlılhk ve verimlilik anlayışı içinde 
çalışarak sermaye birikimine yardımcı olmala
rını, dolayısiyle daha fazla yatırım kaynakları 
yaratmaları gibi hedeflere ulaşmaları için çıka
rılmış 'bir kanundur. 

Mezkûr teşekkül ve müesseselerin kuruluş, 
yönetim ve denetimi de bu kanun hükümleri 
ile düzenlenip yürütülmektedir. Bu maksatla 

LEN İŞLER 

bir de tüzük çıkarılmıştır. Kanunun 20 nci mad
desine göre malî, idari ve teknik yönlerden de
netimleri evvelâ Yüksek Denetleme Kurulu ta
rafından yapılmaktadır, Bilâhara kalbul olunan 
468 sayılı Kanun ise Kamu iktisadi Teşebbüsleri 
ve iştiraklerinin T. B. M. M. nce nasıl denetlene
ceğinin usul ve esaslarını vaz'etmiş bulunmakta -
dır. 

Komisyonumuz, Senatodan 15 ve Millet Mec
lisinden de 35 olmak üzere 50 üyeden teşekkül 
eden karma bir komisyondur ve devamlılık arz 
etmektedir. 468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 
Komisyonumuzun denetimine tabi işlerin, Yük
sek Denetleme Kurulunun raporları ile, Başba
kanlıktan 'sevk edilecek diğer raporlardan iba
ret bulunduğunu göstermektedir. Bu itibarla 
huzurunuza incelenmek üzere sevk olunan ra
porlar evvelâ Komisyonumuz bünyesinden te
şekkül ettirilen alıt komisyonlar tarafından in
celemeye tabi tutulmuştur. Bilâhara Komisyo
numuz genel kurulunda tekrar müzakereleri 
yapılarak karara bağlanmış ve 10 . 10 . 1968 
tarihinde de Senato Genel Kuruluna sevk edil
miştir. 

Raiporlar Yüce Senatoda genel görüşme yolu 
ile âriz ve amik incelenmiş ve 1 nci cildi teşkil 
edenler tasvip ve ademi tasvibe, 2 nci cildi teş
kil edenler ise sunuşlara bağlanmıştır. 

Tasvip ve sunuşa arz edilen Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri ye iştiraklerinin mevcudu 1964 te 
108, 1965 te 120 ve 1966 yılında ise 122 ünite-
dsn ibarettir. Bu teşekkül ve müesseseler bilân
çolarına göre ceman yekûn 1964 yılında 1 mil
yar 063 milyon 314 bin lira, 1965 yılında 1 mil
yar 452 milyon 115 lira ve 1966 yılında ise 2 
milyar 27 milyon 360 bin lira kâr sağlamışlar
dır. 

1967 yılma ait kâr ve zarar bilançolarının, 
birkaç müessese hariç, denetimi alt komisyonla
rımızca neticelendirilmiş ise de geçen sene se
çim senesi olması ve Meclislerin erken tatile 
girmesi yüzünden noksanlar ve ımıüzakereler 
tamamlanamamıştır. Bugünlerde 1968 bilanço
larının denetimi ile birlikte tamamlanması ça
lışmalarına başlanmıştır. Memnuniyetle ifade 
edelim ki, bu müessese ve teşekküllerin bir qo-. 
ğunun, 440 sayılı Kanunun meriyete girmesi ve 
denetimlerinin yapılması ve tesbit olunan ak-
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saklıkların giderilmesi sonucu her sene daha hız
la maksat ve gayelerine doğru ilerledikleri mü-
şahade olunmaktadır. 

Bununla beraber Kamu İktisadi Teşebbüs
leri ve iştiraklerinin kârlılık ve verimlilik sağ
lamaları ve fazla yatırım kaynağı olmaları, 
sermaye terakümü yoluna girmeleri istikametin
deki faaliyetlerinde istenilen amaca ulaşama
dıkları da bir gerçektir. 

Bugüne kadar ki tatbikat göstermiştir ki, 
hem 440 sayılı Kanun ve hem de 468 sayılı ka
nunlarımızda boşluklar vardır. Bu kanunlar 
'henüz ihtiyaca cevap verecek şekilde değildir; 
bunların doldurulması ve daha iyi işler hale ge
tirilmesi için ibâzı tadil ve ilâve kanunlannuı 
tevdinini zaruri görmekteyiz. Birçok teşekkül 
ve müesseselerin özerk hale getirilmesini temin 
edecek kuruluş kanunlarının bugüne kadar çı
karılmamış olması gelişmeleri engellemektedir. 
Kaldı ki, komisyonumuzca hazırlanan raporla
rın Yüksek Meclislerce denetiminin en geç ertesi 
sene içinde yapılması ılâzumdır. Asgari 4 sene 
gibi bir tehirle huzurunuza gelen tenkid ve te
mennilerin önemini kaybedeceği de arzdan va
restedir. Bundan sonraki çalışmalarımızın buna 
göre ayarlanmasını zaruri görmekteyiz. 

Sözlerime son verirken Kamu İktisadi Teşeb
büsleri ile iştiraklerinin denetiminde tesbit olu
nan tenkid ve temenniler yerine getirildikçe 
ve bu teşekkül ve teşebbüslerin bağlı bulun
duğu Bakanlıklar kendilerine düşen görevleri 
zamanında ifa ettikleri takdirde, kanunun iste
diği hedef ve gayelere kısa zamanda ulaşıla
cağı ve bunlaann bütçelerimize daha mühim mik
tarda katkıda bulunacakları şüphesizdir. 

Yüce Meclisin bu yoldaki çalışmalarının 
milletimiz ve kuruluşlara hayırlı ve başarılı so
nuçlar getirmesini diler, tekrar saygılarımı suna
rım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Tümü üzerinde gruplar adına 
söz alan sayın üyeleri arz ediyorum; 

O. H. P. Grupu adına Sayın Nadir Yavuzkan, 
A. P. Grup adına Sayın Mehmet Ali Oksal, G. P. 
Grupu adına Sayın Salih Yıldız. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Yavuzkan, bu
yurunuz. 

Bir hususu Genel Kurulla ve sayın hatiplere 
arz edeceğim; Genel Kurulun ittihaz etmiş ol
duğu karara göre gruplar adına görüşme 30 

dakika, şahıslar adına görüşme 10 dakika ile 
takyidedilmiş bulunmaktadır. 

C. H. P. GRÜPÜ ADINA NADİR YAVUZ
KAN (Burdur) — Sayın Başkan, Yüce Mecli
sin değerli üyeleri! 

Kamu îktdsadi Teşebbüsleri ıKarma Komis
yonunun raporları üzerinde genel görüşme açıl
ması münasebetiyle C. H. P. Grupunun bu ko
nudaki görüşlerini Yüce Meclise arz edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım; Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisin
de denetimi, Anayasanın 127 nci maddesinde
ki direktife göre yapılmaktadır. Bu direktif 
içerisinde çıkarılmış olan 468 sayılı Kanunla 
bu meseleler organize edilmiştir. Kanun, denet
lemelerin sürelerini tesbit etmiştir. Lüzumsuz 
gecikmeler de bu suretle önlenmek istenmiştir. 
Teşebbüslerin bağlı olduğu ilgili bakanlıklar 
ve Yüksek Denetleme Kurulunun gerekli ra
porları hazırlaması için 9 ay müddet tanınmış
tır. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonuna bu raporları inceleyip, görüşlerini 
tekrar rapor haline getirilmesi için 3 ay müd
det tanınmıştır. Cumhuriyet Senatosunun bu 
raporlar üzerinde yapacağı genel görüşme için 
15 gün müddet tanınmıştır. Millet Meclisi 
Karma Komisyonunun raporu ve Cumhuriyet 
Senatosunun sunuşları üzerinden genel görüş
me açması ve sonucunda kurumlan ibra edip 
etmediğinin karara bağlanması için de 20 gün
lük ıbir müddet tanınmıştır. Böylece bu dene
tim süresi 13 ay 5 gün tutmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; Yüce Meclisin bu
gün üzerinde genel görüşme açtığı konular 
1964, 1965 ve 1966 yıllarının bilanço ve netice 
hesapları üzerindedir. Demek ki, 1970 yılında 
ancak 1964 yılının hesaplarını tetkik etmek 
gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bu, denetim
den beklediğimiz neticeyi vermez arkadaşlar. 
Meşhur bir tâbir vardır; «istim arkadan gel
sin» diye. Bizim bu hareketimiz, bu gecikme
miz işte bu anlayıştaki rahatsızlıkla malûldür 
arkadaşlarım. 

1964 yılında bu teşekküllerin yüksek şevki 
idare yerlerinde bulunanların çoğunluğu ayı-
rılmışlardır. Yüksek sevkü idare yerindekile-
rin çoğunluğunun ayrıldığı bu teşekküller bu
gün başka ellerdedir. E, biz bugün yaptığı
mız denetim ile 6 sene evvelki yönetim kurul
larını ya ibra edeceğiz, ya etmiyeceğiz. öyle 
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ise çok gecikmiş olan bir denetimin bu mese
le üzerinde dikkatle durulması suretiyle düzel
tilmesinde ve bundan sonraki tatbikatta buna 
göre bir tedbir alınmasında fayda görmekte
yiz. Denetim sadece ve usulen denetim için 
yapılmaz. Denetimde, sonucuna göre düzenle
me esas olmalıdır. Denetim, süratli olduğu de
recede faydalı sonuçlar verir. Yüksek sevkü 
idareyi yapanlar tutum ve davranışlarını de
netim sonucuna göre ayarlama imkânını elde 
etmelidirler. Bugünkü koşullar altındaki bu 
denetimde arzu ettiğimiz sonuca varamadığımı
za göre 0. H. P. Grupu adına Yüce Başkanlı
ğa rica ediyoruz, Ibu meseledeki ihmali önleme
liler ve bundan sonraki çalışmaların, kanunun 
getirdiği süreler içerisinde tatbikatının sağlan
masına gayret etmelidirler. 

Değerli arkadaşlarım; böyle geç denetim
den kaybımız büyük olduğu kanaatindeyiz. 
468 sayılı Kanundaki Kamu İktisadi Teşebbüs
leri tanımı, 440 sayılı Kanun kapsamına gi
ren, sermayesinin yarısından fazlası Devlete 
veya Kamu iktisadi Devlet Teşebbüslerine aido-
lup, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet 
göstermek üzere kurulan ve 440 sayılı Kanuna 
tabi olacakları özel kuruluş kanunlarında belir
tilen teşebbüslerle, kendilerine kamu yetki ve 
görevleri verilmiş, galip vasıfları kamu hizmet
lerini yürütmek olan kurumları ve kamu ku
rumu niteliğinde olmayıp özel kanunlarla ku
rulmuş kurumlarla, iller Bankasını içine al
maktadır. 1966 yılında bunların sayısı 124 tür. 

Memleketimizin kalkınmasında Kamu İkti
sadi Teşebbüslerinin yeri ve etkileri çok büyük 
ve yaygındır. Osmanlı İmparatorluğundan, or
du ihtiyaçları için kurulmuş birkaç fabrika tes
lim alınmıştır. Bunlar askere ayakkabı yapan, 
postal yapan, askere palto yapan basit tesisler
dir. Cumhuriyetten sonraki dönemde, memleke
tin çeşitli imkânsızlıkları ve sıkıntıları karşısın
da memleketi kalkındırmak ve ekonomik bağım
sızlığa kavuşturmak zarureti, Devletin ekono
mik hayatta görev yapmak zorunluğunu ortaya 
çıkarmıştır. Böylece 1925 yıllarından sonra o 
günlerin çok dar bütçe imkânlariyle, bugünkü 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin çekirdekleri olan 
Şeker şirketleri, Sümerbank, Etibank ve bun
dan sonrası kurulmaya başlanmıştır. 

Millî kaynakların Devlet eliyle seferber edil
mesi mecburiyetiyle Cumhuriyet Hükümetleri 

günün icaplarına göre yeni sahalarda yeni ku
ruluşları gerçekleştirmek zorunda kalmışlardır. 
Zaman zaman bu teşekküllerin lüzumsuzluğu 
üzerinde politik çıkışlar yapılmıştır. Fakat bü
tün bunlara rağmen bu çıkışları yapanlar, yine 
yeni kuruluşları yapmak zorunda kalmışlar
dır. Çünkü Türkiye şartları içerisinde Devletin 
ekonomik hayatta görev yapması zaruret halin
de bulunmaktadır. Halen dahi çeşitli ekonomik 
ve malî oluşumların eksikliği yüzünden, bu hiz
metler Devletin omuzlarında bulunmaktadır. 

En son, kuruluş hazırlıkları devam eden İs
kenderun Çelik fabrikaları, Çaycuma ve Dala
man Kâğıt fabrikaları, Seydişehir Aliminyum 
fabrikaları yine Devlet eliyle kurulmaktadır. 
1950 - 1960 devresinde özel teşebbüse mal edil
mek amaciyle kurulan, Maraş Tekstil, Eskişehir 
Basma, Bolu Suni Tahta ve Ordu Soya fabri
kaları dahi birer anonim şirket halinde iken, 
1963 yılı içerisinde Sümerbank tarafından birer 
müessese haline getirilmişler veya mevcut mü
esseselere bağlanmışlardır. 

Netice olarak ifade edelim ki, Cumhuriyetin 
kuruluşundan bu yana, süregelen uygulamalar 
Türkiye'de bundan sonra da karma ekonomi 
düzeninin devamlılık arz edeceğini göstermek
tedir. C.H.P. Grupu karma ekonomi düzeninin 
devamlılığına kanaat getirmiştir ve buna sadık
tır, böyle bir tatbikatı izliyecektir. 

Modern Devlet memleketin ekonomik haya
tını düzenlemek, halkın menfaatleri icaibettirdiği 
ölçüde plânlı ve dengeli kalkınma yapmak, bu
nun için de çeşitli yatırımları gerçekleştirmek 
durumundadır. Söz bu noktaya gelmişken, ba
sma intikal etmiş olan bâzı Kamu İktisadi Te
şebbüslerine bağlı tesislerin özel teşebbüse in
tikal ettirileceği haberleri konusunda, sayın ic
radan, Hükümetten açıklık beklemekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri eliyle sanayide, enerjide, maden
cilikte, ticarette, bankacılıkta, sigortacılıkta, 
ulaştırmada, haberler.me ve hizmet sahalarında 
yeni, yani, ekonomimizin bütün sahalarında, 
aşağı - yukarı her dalda memleket ekonomisine 
değerli katkılar yapılmaktadır. Bu geniş ehem
miyetlerine rağmen Kamu iktisadi Teşebbüsle
rinin hepsini kapsayan yeterli istatistikî malû
matın bulunmayışı büyük bir eksikliktir. Bugün 
arzu ettiğiniz anda bu kadar geniş kapsamı olan 
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teşekküller için yeterli malûmatı bulmak imkân 
dâhilinde değildir arkadaşlarım. 

Varlıklarının revaluation'u ile bugünkü de
ğerlerini bulmak, aktif ve pasiflerinin gerçek 
durumlarını meydana çıkarmak lâzımdır. Bu
gün 1923 ten itibaren kurulmuş teşekküllerin 
o günkü sermayeleri üzerinden işlem yapmak
tayız. Halbuki hayat pahalılığı, fiyatlardaki 
değişme ilk senelerdeki kuruluş fiyatlarının 
çok üzerinde, bugün varlık kazanmalarını sağ
lamıştır. Bugünkü varlıklarını hesabetmek 
için, bunların aktif ve pasiflerinin bugünün 
şartları içinde değerlendirmesine ihtiyaç vardır. 
440 sayılı Kanun bunu apaçık getirmiştir, fa
kat hâlâ bu şartlar yerine getirilmemiştir. Bu
gün tahminen 160 milyarın üzerinde olduğu 
söylenmektedir. Gerçeğin bilinmesinde fayda 
olduğunu C. H. P. Grupu olarak hatırlatmak 
isteriz. 

Kamu iktisadi Teşebbüslerinin kurduğu iş
tirakler ve iştiraklerin yeni iştiraklerle, bir öl
çüde Devlet denetiminin dışına kaymış, umumi 
hükümlere tabi olmuş Devlet sermayesinin ger
çek durumunu sahih bilgiler halinde öğrenmek 
istiyoruz. Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonu raporunda verdiği rakamlarla 1966 
yılında 92,5 milyar liralık gayrisâfi millî hâ
sılanın % 9,1 ini yani 8,1 milyar lirayı Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri sağlamıştır. Kamu İktisa
di Teşebbüslerinin millî gelire katkısı sanayide, 
% 20 yine aynı rapora göre maliyede, % 57, 
ulaştırmada % 24 tür. Teşebbüslerin yatırımla
rı kamu yatırımları içerisinde % 34 ü bulmak
tadır. Türkiye toplam yatırımları içerisinde ise, 
% 19 yer tutmaktadır. Her geçen gün de bu 
miktarlar artmaktadır. Daha yeni malûmatlar 
üzerinde inceleme yaparsak, 1967 yılı sonu iti
bariyle : 

İşletmeci kurumların nominal sermayeleri : 
8 403 000 000 Tl. dir. 

Ödenmiş sermayesi ise (ancak): 5 632 000 000 
Tl. dir. 

Öz kaynaklarının toplamı: 9 082 000 000 Tl. 
dir. 

Kullandıkları yabancı kaynakların toplamı 
ise (İşletmeci kurumlar için) : 25 580 000 000 
Tl. dir. 

Değerli arkadaşlarım; 25 580 000 000 lira 
içerisinde ödenmiş sermayenin, 5 632 000 000 li
ra olmasındaki garabeti gözlerinizin önüne ser

mek isterim. Demek M, bu kurumlar büyük 
ölçüde yabancı kaynaklar kullanmak zorunda 
kalmaktadırlar. 

Sabit kıymetleri : 23 076 000 000 Tl. dir. 
Stokları ise : 6 153 000 000 Tl. dir. 
Değerli arkadaşlarım; ödenmiş sermayeleri. 

nin, 5 632 000 000 olması gerçeği karşısın
da, stoklarının 6 153 000 000 olması, bu kurum
ların sermayelerinden fazla miktarı stoklara ya
tırdıkları gerçeğini, gözler önüne sermektedir. 

Uzun vadeli alacakları : 1 784 000 000 Tl. 
dir. Yine 1968 senesindeki durumlarına göre; 

Kısa vadeli alacakları ise : 6 054 000 000 Tl. 
dir. 

Tasarrufçu kurumlarda durum biraz daha-
değişiktir. 

Tasarrufçu kurumların nominal sermayesi : 
15 436 000 000 Tl. dir. 

Ödenmiş sermayeleri ise : 13 865 000 000 
Tl. dir. 

öz kaynakları (ihtiyatları vesairesi ile) : 
(16 691 000 000) Tl. Halbuki, 
Kullandıkları yabancı kaynak: (32 225 000 000) 

Tl. Buradaki yabancı kaynak sözü, teşebbüsle
rin öz kaynakları dışındaki kullandıkları kay
nağı ifade eder. 

Bütün kamu iktisadi teşebbüslerinin mal ve 
hizmet arzları ise : 1968 senesi içerisinde 
(18 117 000 000) lirayı bulmuştur. Bütün Kamu 
teşebbüslerinin aktiflerinin toplamı ise : 
(69 733 000 000) liradır. 

Bütün kamu teşebbüslerinin kullandığı ya
bancı kaynak : (44 525 000 000) lira tutmakta
dır, arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım; bu teşekküllerin ça
lıştırdığı personel ve işçi sayısı da oldukça 
ehemmiyetli rakamlara varmıştır. 1868 yılı içe
risindeki rakam; 332 171 kişiyi bulmaktadır. 
Malı bünyelerin tetkikinde göze çarpan husus, 
sermayede yetersizliği, kullandıkları teşebbüs 
dışı yabancı yaknaklann yüksekliğidir, öz kay
nakları yönünden, işletmeci kurumlar ile ta
sarrufçu kurumların durumu; çalışmalarında 
sıkıntı doğuracak büyük yetersizlik içersinde
dir. Yine 1963 yılı sonuçlarına göre, bâzı tah
liller yaparsak; 

İşletmeci kurumların varlığını gösteren 
(34 663 000 000) liranın % 55,3 ü yani, 
(19 155 000 000) lirası bağlı değerlere yatırıl-
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mıştır. Bu bağlı değerler içerisinde, sabit kıy
metler (15 910 000 000) liradır. Bu miktara 
sabit kıymetlerin amortismanları olan ya
ni kuruluştan beri amostismanlan olan, 
(7 165 000 000) lirayı ilâve edersek, demek ki 
sabit kıymetlerin bugünkü iktisat değeri; 
(23 076 000 000) liradır. Bunun bugünkü şartlar 
içerisindeki değerini bulmakta fayda vardır. 
Ama bunu maalesef bugüne kadar elde etmiş de
ğiliz, bu konuda kendisine görev verilen teşek
küller ve Sayın Hükümet bu konuda gereken 
çalışmayı yapmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım; (23 076 000 000) lira
lık sabit iktisat değerinin (7 165 000 000) lirası 
amorti edildiğine göre demek ki şimdiye kadar 
bu kuruluşların sabit kıymetlerinin % 31 i amor
ti edilmiş bulunmaktadır. Bu arada işletmeci 
kurumların kaynaklan içerisinde % 70,8 nin, 
yani (25 580 000 000) liranın teşebbüslere veril
miş kredi ve borçlar oluşu, işletmeci Kamu ik
tisadi Teşebbüslerinin de öz kaynaklarının an
cak, (9 082 000 000) lira oluşu, bu miktarın da 
% 26,3 olduğu gerçeği teşekküllerdeki sıkıntı
nın başlıca sebebidir. İşletmeci kurumların kul
landıkları yabancı kaynakların, (10 165 000 000) 
lirası kısa vadeli (11 630 000 000) lirası 
ise uzun vadeli borçlardır ki, 1968 yılın
da bu borçlar içinde ödenen faiz tutarı 
(725 000 000) lirayı bulmaktadır. İşletme
ci kurumların konsolide kârı ise, (537 000 000) 
liradır. Burada bir gerçek göze çarpmak
tadır arkadaşlarım, kuruluşların yıllık kâr
larından fazla faiz ödemeleri vardır. Dev
let Demiryolları ile Devlet Denizyollarının 
aldıkları Rıhtım Vergisi olan (258 800 000) lira
yı bu kârdan düşersek, safi kârları (278 500 000) 
liraya düşmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; Devlet Demiryolları 
ve Devlet Denizyollarının, Devletin alması lâ-
zımgelen vergileri, Rıhtım Vergisi olarak tahsil
leri dolayısiyle zararları biraz azalmaktadır. Do-
layısiyle konsolide kâr (537 000 000) liraya 
çıkmaktadır. Bu kâr, bu aldıkları vergiler dü
şüldüğü zaman kârlar daha da azalmaktadır. Bu
nun öz kaynaklara nisbeti % 3,1 demektir. Safi 
kân işletme kurumlarınnı ödemiş olduklan faiz
lerle toplayıp toplam kaynaklara bölersek, bu 
nisbet % 2,9 olmaktadır. 

Değerli arkadaşlanm; kârlılık ve verimlilik 

ölçüleri içerisinde çalışacak olan Kamu iktisadi 
Teşebbüsleri için tatminkâr bir kâr saymaya 
imkân yoktur bu miktan. Yatırımlar için kay
nak yaratmaya yetmemektedir. Tasarrufçu ku
rumlarda aynı tahlilleri yaparsak, safi kârları 
olan (847) milyon lirayı öz kaynaklar olan, 
(16 691 000 000) liraya bölersek, kâr oranı 
% 5,1 olmaktadır. Safi kâr ile (1 020 000 000) 
liralık ödedikleri faizle toplayıp toplam kaynak
lan olan (48 917 000 000) liraya bölersek bu
lunacak kâr oranı % 3,8 olmaktadır. Böylece 
işletmeci ve tasarrufçu kurumlann müşterek 
kâr ve zararlarını toplayıp tümü için aynı tah
lilleri yaparsak, Rıhtım Resmi düştükten son
ra Kamu iktisadi Teşebbüslerinin konsolide 
kârı (1 126 000 000) lira olmaktadır. Bu mik
tarı öz kaynaklan olan (25 207 000 000) liraya 
bölersek, kâr nisbeti % 4,5 olmaktadır, öde
nen faizleriyle safi kârlarını toplayıp toplam 
kaynak olan, (69 733 000 000) liraya bölersek, 
meydana çıkan kâr nisbeti, % 2,9 olmaktadır 
ki değerli arkadaşlanm, bu miktar Kamu İkti
sadi Teşebbüslerinin yatınmlar için kaynak ya
ratmasına yetecek bir miktar değildir. 

Böylece yaptığımız hesaplarla elde edilen kâr 
nisbeti, çok düşük bulunmaktadır. Kârlılık ve 
verimliliğin artırılması zaruretini ortaya ko
yan bu sonuçların 440 sayılı Kanundaki hedef
ler ve tedbirler muvacehesinde daha ileriye gö
türülmesinin mümkün olduğu kanaatindeyiz ar
kadaşlarım. 

1968 yılı hesapları üzerinde satışlar ve diğer 
hasılat artışlannı 1967 yılındaki ile mukayese 
edersek, ümitli bir hal görmekteyiz, işletmeci 
kurumlarda 1968 yılı hasılatı, (16 234 800 000) 
liradır. 

Tasarrufçu kurumlarda aynı yıl hasılatı 
2 130 800 000 lirayı bulmuştur. Böylece top
lam hasılat 18 965 600000 lirayı bulmakta
dır. 1968 yılında Devlet Yatırım Bankasına 
ödenen 849 900 000 liralık faizleri konsolide 
hasılattan düştüğümüz zaman toplam hâsıla 
18 115 700 000 lirayı bulmaktadır. 

1967 yılında düzeltilmiş hâsıla miktarı 
15 131 000 000 liraydı. 1967 ye göre 1968 i 
nisbet yaparsak, hasılatta artış % 18,2 yi bul
maktadır. Bu, ümit var bir artıştır. 1968 yılın
da elde edilen katma değer işletmeci kurumlar
da 7 015 800 000 liradır. Tasarrufçu kurum
larda ise, 2 892 700 000 liradır. Bu toplam 

— 356 — 



M. Meclisi B : 33 26 . 1 . 1970 O : 1 

katma değerin 1 385 100 000 lirası Rıhtım 
Vergisi dâhil, safi kârı göstermektedir. 
5 327 100 000 lirası ücretleri göstermektedir. 
1 746 400 000 lirası ödenen faizleri göster
mektedir. 1 449 000 000 lirası da verdikleri 
vasıtalı vergiler olmak üzere toplam katkı böy
lece 9 908 500 000 lirayı bulmaktadır, 

1968 yılı üzerinde rakamları getirmekten 
kasdımız bu kuruluşların, Kamu iktisadi Teşeb
büsleri'nin en yakın yıl içerisindeki durumları 
gözler önüne sermek için daha yeni rakamları 
kullanmakta fayda olduğu gerekçesi iledir. 

Kamu iktisadî Teşebbüsleri içerisinde Dev
let Yatırım Bankası'na ödenen 849 900 000 lira 
faizi konsolide katkıdan düşersek, 1968 yık 
için bulduğumuz değer 9 058 600 000 lirada kal
maktadır. Bu miktar, 1967 deki katkı miktarı 
olan 7 161 200 000 lira ile mukayese edilirse 
% 26,5 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 
Bu da iyi bir gelişmedir. 

Değerli arkadaşlarım; 1968 yılı içinde yapı
lan yatırımların 3 206 300 000 lirası işletmeci 
kurumlara aidolmak üzere 3 826 600 000 lira 
yatırım yapılmıştır. Bunun 3 494 900 000 lira
sı bütçeden yardım olarak Devlet Yatırım Ban
kasından kredi olarak ve dış proje kredileri o-
larak sağlanmıştır. Tasarrufçu kurumların 1968 
senesinde Devlet Yatırım Bankası vası
tasıyla işletmeci kurumlara aktardıkları 
kredi, 2 205 400 000 liradır. Böylece işlet
meci kurumlardaki, yatırım kaynağı yaratmak
taki eksiklik bariz olarak görülmektedir. Bu 
kurumları destekliyen ancak tasarrufçu kurum
ların elde ettikleri kârlar olmaktadır. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 1967 yılın
da 315 830 kişi çakşırken, 1968 yılında çalışan
ların sayısı % 5,2 artırılmıştır. 332 171 kişi ol
muşlardır. Tümüne sağladığı hâsıla rakamını 
çalışanlara böldüğümüz zaman kişi başına hâsı
la (54 537,27) lira olmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; çalışanlara ödenen 
(5 327 100 000) lirayı çalışanların sayısına 
bölerek kişi başına ödemeyi bulursak (16 037) 
lira bulmaktayız. Memleektimizde fert başına 
yıllık millî gelir tahminen (3 000) liradır. De
mek ki, (16 037) lira ödiyen Kamu İktisadi Te
şebbüsleri fert başına yıllık gelirin beş mislin
den fazla bir miktarı çalışan personeline orta
lama olarak ödemektedirler. 

Değerli arkadaşlarım; bu ödemeyi oldukça 
yeterli bulmaktayız, ama bir hususu ifade ede
lim ki, bu ödeme karşılığında verilen fert ba
şına hâsıla; arzu edilen miktarda değildir. Bu se
beple çalışanların elde ettiği fert başına hâsı
layı artıracak tedbirlerin kârlılık ve verimlilik 
çalışması içerisinde sağlanması lâzımdır. 

Stok rakamlarının yükseldiği de yabancı 
kaynak kullanma zorunluluğunu artıran un
surlar arasındadır. Stokların fazlalığı sermaye
nin bağlanmasına, ödenen faizlerin çoğalması
na, lüzumsuz depo kiraları ödenmesine ve malın 
durduğu yerde değer kaybına sebebolomakta-
dır. İş akımının belli bir temponun üzerine çı
karılamamış olması da stokların birikmesi ile so
nuçlanmaktadır. 

İstihdam seviyesi umumiyetle emsal özel 
teşebbüslerden fazladır. Personel politikasın
da yetki, sorumluluk ve tatmin dengesi sağlana
mamıştır. Ehliyet ve liyakat esas alınamamak
tadır. Prim ve ikramiyelerde teşvik edicilik 
vasfı kaybolmuştur. Maaş haline gelmiştir. Bü
tün personele yılda iki maaş ikramiye verdiği
niz zaman, bunun teşvik edicilik unsuru nere
sindedir arkadaşlarım? Teşvik edici unsur ol
ması için, çalışanın çalıştığı nislbett© bir prim, 
bir teşvik parası alması lâzım gelir ki, o zaman 
ancak bu teşebbüslerde çalışma şevkinin perso
nele verilmesi imkânı hâsıl olabilir. 

Yöneticiler personeli teşvik edip, çalıştırıcı 
unsurlara hâkim değildir. Personel politikası, 
politik etkilerden zarar görmektedir, işçi sayı
sı, bir ölçüde politikanın etkisi ile arıtmlmak-
tadus Toplu sözleşmede pazarlık güçleri emsal 
özel sektörlere nazaran daha azdır, dolayısiyle 
toplu sözleşme yükümlülükleri emsal özel sek
törden daha fazladır. Personel fazlalığı yeterli 
seviyeye çeşitli etkilerle mdirillememektedir. 

Yönetici ve Yönetim Kurulu seçimlerinde 
politika ön plâna geçmektedir. Ehliyet ve liya
kat ikinci plânda kalmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; son dört beş yıllık 
tatbikait içerisinde görüyoruz ki, bugün kamu 
iktisadi teşebbüslerinin yönetim kurullarına 
maliyeden ve ilgili bakanlıklardan gelen kimse
ler ya meslekinin dışında buralara getirilmiş 
eski politikacılardır veya bir çok emekliler
dir. Bu, kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetim 
kurullarını kârlılık ve verimlilik üzerinde cid-
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diyetle çalışmasına imkân vermemekteidir. Bu 
tatbikat bu kuruluşları her geçen gün biraz 
daha kötüye götürmektedir. Bu tatbikatın sü
ratle düzeltilmesini O.H.P. Grupu olarak ehem
miyetle rica ediyoruz. 

Yüksek sevkû idare yerlerimde her teşebbü
sün kendine has bilgileri edinmek, kârlılık ve 
verimlilik şartları içerisinde iyi idare yetene
ğini kazanma devresini doldurup, müspet icraat 
dönemline girme olanağına kavuşmuş yönetici
ler çok azdır. 

Sık sık değiştirmeler ve yetersiz denetim, 
sorumluluk duygusunu zayıflatmaktadır. Mil
yarlık teşebbüslerin başında yabancı ülkelerde
ki benzerlerinde gördüğümüz gibi uzun yıllar 
teşebbüsün başında kalmış; teşekküle evlâdı 
gibi sarılan insanlar bugün yoktur. Bugün ge
tirilmiş olan yöneticiler adam sende nasıl olsa 
değiştirecekler tedirginliğini duymaktadır. Çe
kingendirler, ürkektirler, gün doldurmaya ça
lışan bir hava içerisindedirler. Yöneticiye hiz
mette güven hissi verilmemektedir. Bu hal, te
şebbüslerde uzun vadeli (düşünüşe mâni olan 
kötü bir tutumdur. 

Değerli arkadaşlarım; son birkaç yıl içeri
sinde teşebbüslerin yönetim kurullarındaki sık 
sık değiştirmelerin yönetim kurullarının müs
pet icraatına imkân vermediği hususu bir ger
çektir. O. H. P. Grupu, yöneticilerin böyle sık 
sık değiştirilmesinin faydalı olmadığı kanaatin
dedir, bu tatbikatın düzeltilmesini ehemmiyetle 
istirham etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; yöneticilere hizmette 
güven hissi verilmezse, yöneticiler başladıkları 
işleri bitirme imkânını s:ağlıyamazlarsa, teşeb
büslerde uzun vadeli düşünme imkânı kalmaz. 
Nitekim, Türkiye ̂ de uzun vadeli düşünme im
kânı kalmamıştır. Sadece günlük meselelerini 
halletmekteldirler, günlük politika gütmekte
dirler ve dolayısiyle teşebbüsler kârlılık ve ve
rimlilik içerisine girememektedirler. 

BAŞKAN — Sayın Yavuzkan, iki dakikanız 
kaldığını hatırlatırım. 

C.H.P. GRUPU ADINA NADİR YAVUZ
KAN (Devamla) — Sayın Başkanım, Yüce Mec
lis lütfederse, konuşmam biraz fazla sürecektir. 
Yüce Meclisin... 

BAŞKAN — Bir günlük programı aksatmış 
bulunmaktayız. Meseleyi rayına oturtmaz, böy

le bir çığır yaratırsak programı hitirememe gi
bi bir hal ile karşılarız. 

O.H.P. GRUPU ADINA NADİR YAVUZ
KAN (Devamla) — Sayın Başkanım istirham 
ediyorum, Yüce Meclisten... 

BAŞKAN — Devam buyurun, zamanı gel
diğinde Yüksek Heyetin kararını istihsal ede-

-riz. 

C. H. P. GRUPU ADINA NADİR YAVUZ
KAN (Devamla) — Teşekkür ederim. 

Personel alımında seçimin objektif usullere 
bağlanılmasını gerekli görmekteyiz ve bu hu
susun sağlanmasını ehemmiyetle istirham edi
yoruz. 

Teşekküller alacakları işçileri, İş ve İşçi 
Bulma Kurumu vasıtasiyle almalıdırlar. Gerçi 
bugün böyle tatbikat var denilmektedir, ama 
esas tatbikat, İş ve İşçi Bulma Kurumunu bir 
vasıta olarak kullanmaktadır. İş ve İşçi Bulma 
Kurumundan kâğıt alarak istenen insanların 
alınması sağlanmaktadır. Bu tatbikat yönetim 
kurullarının istedikleri personeli almasına im
kân vermemektedir. Bunun düzeltilerek daha 
güzel ve âdil alınış şekilleri içerisinde İş ve İş
çi Bulma Kurumundan işçi alınması usulü tat
bik edilmelidir. 

Bakanlıklar genel politika düzenlemesi ya
pacakken, teşekkülerin iç idaresini etkileme 
yoluna kaymaktadırlar. Kanun hudutlarını aşı
yorlar, günlük işlere karışıyorlar. Bu davra
nışlarla teşebbüslerde iç hareket serbestliği, 
yetki ve sorumlulukların iyi kullanılması yete
neği za'fa uğramaktadır. 440 sayılı Kanunun 
2 nci amaç maddesinde yer alan; «Bu kanu
nun amacı İktisadi Devlet Teşekküleriyle mü
esseseleri ve iştiraklerin ulusal ekonomimize 
faydalı olabilmesi için özerk bir tarzda.» Arka
daşlarım, madde gayet güzel bir şekilde açık
lamıştır; özerk bir tarzda idare edilmeleri şart
tır. «Karma ekonominin kurallarına ve ekono
mik gereklere uygun olarak yönetilmelerini, 
kârlılık ve verimlilik anlayışı içinde çalışmak 
ve sermaye birikimine yardım etmek suretiyle 
daha fazla yatırım kaynağı' yaratmalarını ve 
bu amaca ulaşmak için denetlemelerini sağla
maktır.» ifadesindeki esasların çok dikkatle 
korunması, buna göre ilgili bakanlıklarla ilgi 
kurulması hususu gözden ırak tutulmamalıdır. 
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Ayrıca, 440 sayılı Kanunun kuruluş ile il
gili 3 ncü maddesinde de 440 sayılı Kanun kap
samına giren Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
yani 440 sayılı Kanundaki ifadesi ile, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin faaliyetlerinde özerkli
ğe sahibolduğu açık bir şekilde belirtilmiştir. 
Bugün tatbikatta bu maddenin tam anlamı ile 
yürüdüğü söylenemez. Yukarda belirttiğimiz 
amaç ve kuruluş maddelerindeki esasların çok 
dikkatle korunması, ilgili bakanlıkların İktisa
di Devlet Teşekkülleriyle münasebetlerinde 
ehemmiyetle yer almalıdır. 

Teşekküllerde uzun vadeli düşünüş eksiktir. 
Günlük veya çok kısa vadeli bir faaliyet amaç
ların gerçekleşmesine, kârlılık ve verimliliğin 
sağlanmasına mâni olmakta, engellemektedir. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeceğim. 
Gruplarca daha evvelden bilinmiş olmasına 

rağmen Sayın C. H. P. Grupu sözcüsü 30 daki
kayı mütecaviz bir görüşme zarureti içinde ol
duğunu beyan etmektedir ve Genel Kuruldan 
bir karar istihsalini Başkanlıktan istemektedir. 
Yazılı beyanının tümü üzerinde de olması göz 
önünde bulundurularak bitimine kadar imkân 
verilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Buyurunuz efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA NADİR YAVUZ-

KAN (Devamla) — Teşekkür ederim, Sayın 
Başkan. 

Çünkü, yüksek sevk ve idarede kısa değiş
meler yapılmaktadır. Her gelen yönetici umu
miyetle yeni tatbikat sahaları aramaktadır. 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin geleceklerini 
memleket menfaatlerinin ve plân hedeflerinin 
icabettirdiği. mükemmelliğe kavuşturmak, uzun 
vadeli düşünüşü sağlıyacak şekilde yapılacak 
bir tatbikatla mümkündür.. 

Makina kullanımında verimlilik genel ola
rak sağlanamamaktadır. İlâveten bundan 30-40 
yıl evvel kurulmuş fabrikalarda eskime başla
mıştır. Modern teknik ile kıyas kabul etmiye-
cek ağır bir çalışma düzeni içinde olanlar var
dır. Rekabet güçleri kalmamıştır. Yenilemeler 
yapılmazsa, elden çıkma durumu ile karşıkar-
şıya kalınacak tesisler vardır. Devlet Demir
yolları, Devlet Denizyolları, Türkiye Kömür 
İşletmeleri, Sümerbank gibi teşebbüslerde ve 

diğerlerinde bu husus açık açık görülmekte
dir. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde yöneticile
rin göze batacak eser verme hevesleri teşebbü
sün iyi işletmecilik fonksiyonunu gölgelemek
te, bazen teşebbüsleri lüzumsuz sıkıntılara sok
maktadır. Yöneticiler, önce işletmecilik yönü
ne değer verdikleri ölçüde kârlılık ve verimli
lik imkânı doğacaktır. 440 sayılı Kanunun 
23 ncü maddesi bunları hedef olarak kabul et
miştir. Bu sonucu sağlamak üzere personelin 
de hizmet içi eğitilmelerine ve yetiştirilmeleri
ne ihtiyaç vardır. 

Değerli arkadaşlarım; Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin personeli ehil olarak dışardan alı
nan insanlar değildir. Teşekkül içerisinde, te
şebbüs içerisinde zamanla bir ehliyet kazan
maktadırlar, ama bunların ehliyetini bugünün 
modern çalışmalarına uydurmak, onları teşeb
büslerin kârlılık ve verimlilik içerisinde neti
ce almasını sağlıyacak çalışmaya sevk etmek 
için, eğitilmelerine, geliştirilmelerine ihtiyaç 
vardır. Bu yöndeki tatbikatın hiç olmadığı, 
Yüce Meclisin bütün üyelerince bilinmektedir. 
Bu yönde bir tatbikata ilgili bakanlıkların 
ehemmiyetle gayret etmelerini istirham ediyo
rum. 

Makro plân hedefleri içerisinde teşebbüs
lerin tutarlı yatırımlarla gelişmesi için kamu 
İktisadi Teşebbüsleri yönetim kurullarının ter
cihlerine daha fazla değer verilmesi faydalı 
olacaktır kanaatindeyiz. Teşekküllerde arama, 
bulma ve geliştirme, bugünün tekniğini tatbik 
etme gayretleri, ileri gidişi canlandırıp artıra
cak şekilde değildir. Teşekküllerarası orga
nizasyon ve koordinasyon eksikliği büyük sı
kıntılara, lüzumsuz masrafa ve israfa sebelbol-
maktadır. İmalâtçı ve üretgen teşebbüslerde 
çok dağınık imkânların envanteri yapılarak ye
ni imalât gücümüz tesbit edilmelidir. Eskişe
hir Şeker Fabrikası atelyelerinde bir gezi mü
nasebetiyle, yeni kurulacak şeker fabrikaları
nın % 80 ine kadar yaptıklarını görmüştüm 
ve o zamanki fabrikayı gezdiren genel mü
dür arkadaşımız da ifade etmişlerdi. 

Türkiye'nin çeşitli kuruluşlarında birçok 
atelyeler vardır, özel sektörde birçok atelyeler 
vardır, ama bunlar arasında rabıta olmayışı, 
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Türkiye'nin imalât hacmi içerisinde gerçek gü
cünü meydana çıkaramamaktadır. Bu sebep
le, çeşitli kuruluşlarda, ne gibi imkânlar var
dır; ıbunun da envanteri yapılmalıdır, işbirli
ği sağlandığı zaman, Türkiye'nin imalât gücün
de ne gibi atılım sağlanabilir? Bunlar tesbit 
edilmelidir ve Türkiye'nin sanayileşme proble
mi içerisinde, hele ikinci Beş Yıllık Plânın 
sanayii sürükleyici sektör olarak kabul ettiği 
bu organizasyon ve koordinasyon biran evvel 
sağlanmalıdır. 

Otiokontrol ile standardizasyona gitme gay
retleri, pazar ve pazarlama araştırmaları çok 
kifayetsizdir. Teşebbüslerde imalât, standardi
zasyona kavuşturulduğu ve maliyet düşürüle-
foildiği ölçüde ihraç imkânları artacak, dış te
diye dengesini kurmak mümkün olabilecektir 
kanaatindeyiz, ilgili bakanlıklarca, teşekkül
lerin ıbu yolda uyarılmasına ihtiyaç vardır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye büyük ihraç 
güçlükleri içerisindedir; ithalâtımız her gün 
artar, ama biz ithalâtımızı karşılıyacak ihra
cat yapamayız. Türkiye'de Kamu iktisadi Te
şebbüslerinin işletmeci kurumları, bu yönde
ki faaliyetlerini artırmak mecburiyetindedir. 
Mallarını standart halde imal etmek, iyi am
balaj yapmak, pazar aramak ve Türkiye'nin 
ihracatını artırma gayretini yüklenmek zorun
dadırlar. Bu yöndeki faaliyeti kifayetli bulmu
yoruz, yetersiz buluyoruz; bu yönde ehemmi
yetle uyarma yapmak istiyoruz. 

(Teşekküllerde mal mubayaası, zirai ham
maddeler yönünden bizzat köyde yapılmalıdır. 
Aracılara imkân verilmemelidir, ithal yoluyla 
«ağlanan hammaddelerin ithali de bizzat te-
şebbüslerce yapılmalıdır. Bu suretle maliyette 
düşme sağlanmalı, rekabet ve ihracat gücü ar
tırılmalıdır. 

Dıeğerli arkadaşlarım, Sümerbankın dört 
beş yıl evvelki tatbikatını, o zaman izleme im
kânını bulmuştum; Çukurova'da çeşitli istih
sal bölgelerinde mubayaa büroları açarak biz
zat köylüden pamuk mubayaası, bizzat köy
lüden yapağı mubayaası yapmışlardı. Bugün 
bu tatbikat azalmıştır. 

Tüccardan mubayaa hususunda sayın Ba
kan Bütçe Komisyonunda şunu ifade ettiler, 
dediler ki : «Biz köylüden almak istiyoruz ama 
sermayemiz kifayet etmiyor, sermayemiz ki-

f ayet etmediği için mecburen tüccardan al
mak zorundayız.» 

Değerli arkadaşlarım, bu tatbikat maliyeti 
artıran unsurların başındadır. Eğer bu tatbi
kat önlenirse, bizzat köylüden mubayaa imkâ
nı bulunursa hem köylü yönünden köylünün 
gelirlerini artırıcı imkân sağlanmış olacaktır, 
hem de maliyetin düşürülmesi imkânı sağlan
mış olacaktır ki, Türkiye'de hayat pahalılığını 
önleme problemi de böylece bir ölçüde halle
dilmiş hale gelmiş olacaktır. Bu yönde, işlet
mecilerin, yönetim kurullarının ve sayın ba
kanların dikkatini çekmek isterim. 

İşletmeci kurumlarda yönetim, üretim ve 
pazarlamayı kolaylaştırmak üzere, kurumların 
ihtisas müesseseleri haline getirilmesi süratlen
dirilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, Sümerbankı alınız: Çi
mento Sanayii var içerisinde, ayakkabı fabrikası 
var içerisinde, tekstil sanayii var içerisinde.. Bu 
kadar çeşitli imalât hacmini aym yönetim kuru
lunun bir ölçjüde mükemmel yürütmesine im
kân yoktur. Bunları ihtisas teşekkülleri haline 
getirmek 440 sayılı Kanunun da hedefleri içe
risindedir. Biran evvel bu yapılmalı ve buna 
benzer bütün teşekküller böyle karmakarışık 
bir çalışma düzeninden kurtarıllımalıdır. 

Kamu iktisadi Teşebbüslerinin amaçları ile 
ilgili olmayan lüzumsuz iştiraklerden ve lüzum
suz ağırlıklardan kurtarılması işi geciktirilme
melidir. 

Değerli arkadaşılarım, Denizcilik Bankasında 
bir kanat okulu vardır; zamanında, ihtiyaç var
dı, açılmış. Ama bugün memleketin sanat ensti-
1 tüteri, çeşitli teknik okulları gayet güzel eleman 
yetiştirmektedir, Denizcilik Bankasının bir sa
nat okulunu hâlâ bünyesinde tutaıasındaki mâ
nayı kavrıyamamaktayız. Lüzumsuzluğuna kaa-
niiz; bu gibi yan kuruluşllıardan süratle kurtul
makta fayda vardır, 

Teşekkülerin Devlet adına vergi tahsili, 
vergide birlik anlayışına uygun değildir. Dev
let Demiryollarının ve Devlet Denizyollarının 
tahsil ettikleri Rıhtim Vergisini Maliye Bakan
lığı biran evvel üzerine almalı, eğer gerekiyor
sa bu kurumlara bütçeden yardım yolu sağlan
malıdır. 

iktisadi hayatta ticari esaslara göre çalışan, 
% 50 den fazla sermayesi Devlete ve teşekkül-
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lere ait kuruluşlar 440 sayılı Kanunun içerisine 
alınmalıdır. Çeşitli kuruluşlar GİMA, Azmi millî 
üifet gibi birçok kuruluşlar bugün 440 sayılı 
Kanunun içerisine alınmamıştır. Süratle bunla
rın alınmasını istirham ediyoruz. 

Tevekküllerin özel sektörle karoma kuruluş-
llar meydana getirmesinde Devlet sermayesi % 
60 nin altında olduğu ahvalde Devlet sermaye
sinin istismarına imkân verilmektedir. Bunu 
doğru bulmuyoruz. % 50 nin altında bir Devlet 
sermayesi Anonim şirkette özel sektörün idare
cilerinin hâkim olduğu sistem içerisinde Dev
let sermayesi özel sektörün emrinde kalmakta
dır. Bu, Devlet sermayesinin bir ölçüde istis
marıdır, bunu kabil edemiyoruz, haklı bulamı
yoruz, doğru bulmuyoruz, özel sektöre büyük 
saygımız var, memleket için lüzumludur, çalı
şacaktır, Beş Yılık Plân ıhedefleri içerisinde ken
disine düşen görevleri yerine getirecektir; ama 
Devlet sermayesi özel sektörün emrine verilme
melidir. 

Devletin işletmesinde olan doğal kaynakla
rın karma kuruluşlara, devrinde rezervlerin de
ğerleri karma kuruluş sermayesinde yer alma
lıdır. Değerli arkadaşlarım, bugün bâzı teşeb
büslerin, işletmeci teşebbüslerin bâzı müessese
lerini Hükümet diğer teşebbüslere devrediyor. 
Ama uzun yıllar emek vererek Maden Tetkik 
Aramanın uzun yıllılar çalışmasiyle, aramışsınız, 
bulmuşsunuz, bir değer kazandırmışsınız; işlet
mişsiniz, ocak verimli hale gelmiş.. E bunu, re
zervlerinin değerini Ihiç nazraı itibara almadan 
yeni kuruluşa devretmek doğru değildir, Emek 
ve rezervin kıymeti değerlendirilerek yeni ku
ruluşta sermayeye ilâve edilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, 440 sayılı İktisadi 
Devlet Teşekkülleri çerçeve Kanunu 12 Mart 
1064 yılında çıkmıştır. Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinden iktisadi alanda ticari esaslara göre 
faaliyette bulunacak olanlar, belli bir zaman 
içerisinde yeniden çıkarılacak olan özel kuru
luş 'kanunlariyle 440 sayılı çerçeve Kanununa 
uydurulacaktı. Böylece çıkarılacak olan yeni 
kanunlarla İktisadi Devlet Teşekkülleri, kanun
daki öze kavuşmak üzere belli - başlı - biraz 
sonra sayacağım - hedeflere uymak imkânını 
elde edeceklerdir. 

440 sayılı Kanunun amaç maddesinde be
lirtildiği üzere özerk (bir tarzda yönetilecekler
di. Kârlılık ye verimlilik içinde çalışacaklardı. 

Sermaye birikimi ve daha fazla yatırım kaynağı'-
sağlayacaklar, bu amaca ulaşmak üzere denetle--
neceklerdi. Ama maalesef bu kanunlar çıkanla-
madığı için 440 sayılı Kanunun amaç maddesi 
hâlâ yerine getirilmiş değiflıdir arkadaşlar. 

Fakat bu tatbikat arzu edilen şekilde yürü--
memektedir. Teşekküller kuruluş gayeleri dışım
da da faaliyette bulunamıyacaklardır. Teşekkül
ler mal ve hizmet fiyatlarını tesbitte serbest 
olacaklardır. Bugün teşekküllerin mal ve hizmet 
fiyatlarını serbestçe, özerk bir tarzda tesbit et
tikleri söylenebilir mi? Teşekküllerin, temel mal 
ve hizmet fiyatları gerektiğinde Bakanlar Ku
rulunca tesbit edilebilecek, fakat bundan zarar 
doğarsa, ertesi yıl genel bütçeden verilecek 
ödenekle zarar kapatılacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; son yıllar içerisinde 
Sümerbankta, Karabük Demir - Çelik'te, Tür
kiye Kömür İşletmeleri Kurumunda, çeşitli ku
ruluşlarda Bakanlar Kurulu lüzum gördü sosyal 
fayda sağlamak istedi, bir vazife verdi bu ku
ruluşlara; temel mal ve hizmetlerinin fiyatla-
rmı daha düşük tesbit etti, ama bundan doğan 

Teşekküller, kuruluş kanunlarındaki amaç 
dışında iştirak yapamıyacaklardı, 4 ncü madde 
bunu emrediyordu. 8 nci maddenin 1 noi mad
desi şöyle diyordu: «Geniş ölçüde işçi çalıştıran 
teşekkülerin yönetim kurullarımda işçiler temsil 
edilecek» 10 ncu maddenin 3 ncü fıkrasiyle 
8 nci maddenin 11 nci fıkrası; Yönetim Kurulu
nun bütün üyeleri, iktisadi meslekî alanda yük
sek tahsilli, ehliyetli, bilgili ve tecrübeli olacak
lar, diyordu arkadaşlarım. Biraz evvel arz et
tim; son dört beş yıllık tatbikatta bü «mirler* 
nazarı itibara alınmamıştır. Emekli memıödsöıni 
;reya meslekî bu konularda olmıyan eski potU 
tikacilann yönetim kurullarına alınması teşeb
büslerin faaliyetlerini geniş ölçüde aksatmakta
dır. Yönetim Kurulu üyeleri, çahşmalarını yalnız 
teşekküle hasredeceklerdi. Rakip kuruluşlar
dan menfaat bağları olanlar yönetim kuruluna 
üye olamryacaklardı. ilgili Bakanlıklar teşek
kül çalışmalarım kanım ve tüzük yönünden gö
zeteceklerdi. Ayrı bakanlıklara bağlı teşekkül
ler arasında koordinasyonu sağlamak üzere Baş
bakan yardımcısı başkanlığında, Maliye Bakanı 
ve ilgili bakanlarla, teşekkül genel müdürleri 
en az altı ayda bir toplantı yapacaklardı. 
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zararı ertesi yıl bütçesine koymadı. Ne oldu? 
Teşekküller sermayelerinden yemek zorunda 
kaldılar. Değerli arkadaşlarım, hiç kimsenin, bu 
teşekkülleri sermayelerini yer hale getirmeye 
hakkı yok, buna katiyen katılmıyoruz. 

Bakanlar Kurulunca kalkınma plânına, yıl
lık programlara teşekküllerin amaçlarına uy
gun görevler bu teşekküllere verilebilecekti. Ve
rilen görev sebebiyle zarar doğarsa ertesi yıl 
bütçeden bu zarar ödenecekti. İktisadi Devlet 
Teşekküllerini yeniden düzenleme Komisyonu 
kurulup, teşekkülleri inceleyip tavsiyelerini 
yapacaktı. 

Değerli arkadaşlarım, 440 sayılı Kanuna gö
re 1986 yılı sonunda bu hizmetlerin bitmiş ol
ması lâzımdı. Ama Komisyon, faaliyetlerini bi
tiremedi, yeni bir kanun çıkarılarak Düzenleme 
Komisyonunun görev süresi uzatıldı. 

Değerli arkadaşlarım, Meclis niçin kanun 
çıkarıyor? Tatbikatını yapmadıktan sonra, ka
nunu geri bıraktıktan sonra, süreler iyi yerine 
getirilmedikten sonra kanun çıkarmanın anla
mı nedir? 1964 yılında çıkan kanun, o günün 
şartları içerisinde, iki yıl içerisinde bu görevin 
yerine getirilmesini istemiş, lüzum görmüş, ama 
savsaklama yüzünden, ihmal yüzünden zamanın
da hizmet yerine getirilememiş, yeniden yapmak 
zorunluluğu ortaya çıkmış. Bu şekil tatbikatı 
doğru bulmuyoruz. 

Teşekküllerin bütün aktif ve pasifleri yeni
den değşrlendirilecek, teşekküllerin faaliyet 
nonusu dışındaki iştirakleri üç yıl içinde tasfiye 
edilecekti. Teşekküllerin özel kanunları altı ay 
içerisinde ilgili bakanlıklarca hazırlanıp Düzen
leme Komisyonuna verilecek, komisyon üç ay 
içerisinde inceleyip bakanlığa iade edecek, ba
kanlık 15 gün içerisinde Bakanlar Kuruluna 
sevk edecek, Bakanlar Kurulu da üç ay içeri
sinde T.B.M.M. ne sevk edecek, hulâsa 12 ay 15 
gün içerisinde yeni kuruluş kanunları Meclise 
gelecekti. 1964 senesinden bu yana 6 yıl geçti, 
bugün hiçbir teşekkülün kuruluş kanununun 
Meclise geldiğinden haberdar değiliz. Demek ki, 
bu süreler büyük ölçüde ihmal sebebiyle geri 
bırakıldı. 440 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi 
uyarınca Kamu İktisadi Teşebbüslerinin, yuka
rıda vasıflarını saydığımız çerçeve kanununa 
göre yeniden hazırlanıp T.B.M.M. ne sevk edile

cek özel kuruluş kanunlarının bugüne kadar 
T.B.M.M. ne sunulamamış olması, icranın bu 
bahisteki ihmalinin bariz delilidir. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 440 sayılı 
Kanun esaslarında kârlılık ve verimlilik içinde 
çalışarak, yatırım için kaynak yaratabildikleri 
ölçüde memleketimiz ekonomisine katkı yapma
ları ve plân hedeflerini gerçekleştirmede yar-

I dımcı olmaları mümkün olabilecektir. Bu se
beple özel kuruluş kanunlarının daha fazla ge
ciktirilmemesi lüzumunu Sayın Hükümete ehem
miyetle hatırlatırız. 

Değerli arkadaşlarım, yeri gelmişken hemen 
ifade edelim ki, Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonu raporunun 4 ncü sayfasında 
yer alan, aşağıdaki belirteceğimiz görüşe katıl
mıyoruz. Rapor şöyle diyor : «... kaldı ki, 440 
sayılı Kanunun kârlılık görüşünü getiren mad
deleri fiilen işlememektedir, bu itibarla 440 sa
yılı Kanunun tatbikattaki aksamalar dolayısiy-
le yeniden gözden geçirilmesi bir zaruret hali
ni almıştır.» Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin işletmeci kurum-

I larını kârlılık ve verimlilik içinde çalıştırmak 
hepimizin arzusu olduğuna göre, ama tatbikat
ta iyi işlemiyorsa, tatbikat işlemiyor diye, bu 
kuruluşların kârlılık ve verimlilik içinde çalışa-

I mayıslarını esas alıp kanunu değiştirmek gere
kir mi; yoksa bunları biran evvel kârlılık ve 

I verimlilik içerisinde çalıştırılmak üzere tedbir 
mi almak lâzım gelir? Bizim kanaatimiz odur 
ki, kârlılık görüşü işlemiyor değil, kârlılık gö
rüşüne işleme imkânı verilmiyor. 

Değerli arkadaşlarım, iktisadi Devlet Teşek
küllerini zarar eder halde tutmaya, varlıkları
nı erir halde tutmaya hiç kimsenin hakkı olma
dığı kanaatindeyiz. Bu kuruluşların arz ettiği 
mal ve hizmetlerde sosyal fayda sağlamak ge
rektiğinde Bakanlar Kurulunca karar ve görev 
verilebilir. Fakat verilen görevin yerine geti
rilmesinden doğan zarar, 440 sayılı Kanunun 
24 ncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtildiği 
üzere en geç ertesi .yılın genel bütçesine konu
lacak ödenekle kapatılmalıdır. Bu yapılmazsa, 
Kamu iktisadi Teşebbüslerine verilen sosyal gö-

I revlerin yerine getirilmesinden doğan zararlar 
sebebiyle teşebbüsler güçlerini yitirirler ve tü
ketirler. Bu sebeple, sosyal ve ekonomik fayda 
sağlamak üzere ilgili' Bakanlar ve Bakanlar Ku-

I rulunca verilen görevlerin doğurduğu zararla-
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rın iktisadi Teşebbüslerin bünyesinden gelen 
zararlarmış gibi gösterilmesi gayretlerinin hak
sızlığına işaret etmek isteriz. 

Değerli arkadaşlarım, Devlet Demiryolları
na görev veriyoruz; askeri ucuz taşıyacaksın, 
öğrenciyi ucuz taşıyacaksın, öğretmeni ucuz ta
şıyacaksın, kömürü ucuz taşıyacaksın, Toprak 
Mahsulleri Ofisinin buğdayını ucuz taşıyacak
sın, diyoruz. Sonra, bu kurum zarar ediyor. Bu 
zararın sebebi, kurumun kendisi midir; yoksa 
bu kuruma verilen görevler midir? Bu kuruma 
verilen görevler sebebiyle meydana gelen zara
rı, bütçeden karşılama emri olduğu halde kar
şılamazsak, bu kurum da zarar ederse, bunda 
kurumda çalışan işçinin ne kabahati var, Yöne
tim Kurulunun ne kabahati var?.. Ama, bizzat 
yönetimin bozukluğundan gelen bir gecikme, 
bir kârlılık verimi azlığı da vardır. O ayrı, fa
kat Hükümetin, Bakanlar Kurulunun verdiği 
görevler sebebiyle doğan zararların bütçeden 
karşılanması gereğine inanıyoruz, kanun böyle 
emretmektedir. Bu tatbikat süratle yerine ge
tirilmelidir. 

440 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan, 
dolayısiyle Yüksek Denetleme Kurulunca de-
netlenemiyen, kendi kanunları uyarınca özel 
denetçiler tarafından denetlenip, bilanço ve ne
tice hesapları üzerinde Millet Meclisinin yalmz 
genel görüşme yaptığı Kamu iktisadi Teşebbüs
lerinin de Yüksek Denetleme Kurulunun dene
timine tabi olmasına ve bilânçolariyle netice he
saplarının Millet Meclisinin tasdikinden geçme
sine imkân verecek özel kanunlarının biran ev
vel Meclislere getirilmesi, Kamu iktisadi Teşeb
büslerinde idari bünye paralelliğinin temini yö
nünden lüzumlu ve ehemmiyetlidir. 

Böylece İller Bankası, Yüksek öğrenim Kre
di ve Yurtlar Kurumu, Turizm Bankası, Türk 
Havayolları, Türkiye Şeker Fabrikaları, Azot 
Sanayii, Türkiye Çimento Sanayiinin de Yasa
ma Organlarınca yeterince denetlenmesine im
kân vermiş olacaktır. Bunu ehemmiyetle istir
ham ediyoruz. 

Yüksek Denetleme Kurulu, iktisadi Devlet 
Teşekküllerinin özel kanunlarındaki kuruluş ga
yeleri içersinde yaptıkları çalışmaları, malî, 
idari, teknik yönden sürekli denetim altında 
tutmaktadır. Biraz evvel saydığımız teşekkül-
lerdeki denetim ise, bu ölçüde etkili olmak im
kânına sahip değildir, bölük pürçütür, dağınık-
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tır, her teşekkül kendi bünyesinde birer dene
tim organı kurmuştur. Bu tatbikat faydalı ol
mamaktadır. Hattâ, Yüksek Denetleme Ku
rumu denetimi de bir ölçüde yüzeysel denetim
dir. O dahi tam, mükemmel değildir arkadaş
larım. Yüzeysel denetim, idarecilerin sorumlu
luktan kaçmasına sebebolabilir; «Nasıl olsa 
denetim gördük» der. Denetim, müessir olma
lıdır. Denetim, yalnız denetim için değil, düzen
leme için olmalıdır. Denetim düzeltmede amaç 
değil, araç olmalıdır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu, bu şekilde
ki bir tatbikatın sağlanmasını ehemmiyetle is
tirham etmektedir. 

Meclis denetimi de şimdiki gibi ağır yürüyen 
tatbikatla arzu edileni vermemektedir. 1964 
yılı hesabının 1970 yılında ancak önümüze gele
bilmiş olması, ağır yürüyüşün en güzel örneği
dir. İlâveten de farz ediniz ki bir teşekkül ibra 
edilmedi. Umumi hükümlere göre Yönetim Ku
rulunu mahkemeye vereceksiniz. Halbuki Yö
netim Kurulunu iyi veya kötü teşekkül ettiren 
kimdir? İlgili Bakan. Siyasi mesuliyeti aşarak, 
«Bu işi böyle, şu işi şöyle yapacaksınız» diyen 
kim? ilgili Bakan, Mecliste, ibradan evvel 
Yönetim Kurulunu müdafaa eden, son müdafa
ayı yapan kimdir? Siyasi mesuliyet sahibi Ba
kan. Bu yüzden, müşterek mesuliyet konusu 
önümüze çıkmaktadır. Eğer, müşterek mesuliyet 
konusu çıkmıyacaksa, teşekkülleri, yetki ve 
sorumluluklariyle başbaşa bırakıp müdahale 
olunmamalıdır. 

Yönetim kurulları, kaşının altında gözün var, 
anlayışı ile değişime uğratılmamalıdır. Vazife
den alışı, tarafsız bir organ eliyle, mesuliyet ara
madan sonraya bırakma yolları tetkik edilmeli
dir. Bu konu üzerinde duruyoruz arkadaşlarım. 
İlgili Bakanın çok özel görüşleriyle çok özel 
emirleriyle verilen müdahale kararları yerine 
getirilmedi diye alman genel müdürler vardır. 
Halbuki mesuliyet yoktur o genel müdür de. Ni
tekim, sonradan Danıştay bunların çoğunu gö
reve iade etme kararı vermiştir. Ama Bakan 
bunları görevden almıştır. Bu tarz tatbikat 
yönetim kurullarını işlemez hale getirmektedir. 
Eğer, bir genel müdür yerinden alınacaksa, ta
rafsız bir organ, ki kanun bunun şartlarını tes-
bit edebilir, mesuliyet aradıktan sonra, mesu
liyeti meydana çıkarsa ondan sonra alma gibi 
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bir tatbikatın incelenmesini ehemmiyetle istir
ham ediyorum. 

Teşekküllerin şimdiki mevzuat içinde gördük
leri denetimleri sıra ile gözden geçirirsek, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi denetimi, Kamu ik
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonundan baş
lar, Senatoda devam eder. Millet Meclisinde bi
ter. 

Yüksek Denetleme Kurulunun denetimi. İlgi
li Bakanlığın denetimi. Teşekkülün kendi bün
yesindeki iç denetimi, organlariyle yaptığı dene
tim. Sermayesinin temsilcisi olduğu için Mali
yenin müfettişleri vasıtasiyle yaptığı denetim, 
vergi yönünden hesap uzmanlarının yaptığı de
netim, yatırımlar yönünden Plânlamanın incele
meleri finansman yönünden Yatırım Bankasının 
incelemeleri. Arkadaşlarım, sekiz, on türlü dene
tim, denetim üzerine denetim. Bu denetim çoklu
ğunu azaltıp birleştirerek, fakat etkili ve verimli 
denetimi sağlıyacak usuller aranılması faydalı 
olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, 1964 yılında Orta - Do
ğu Âmme Enstitüsünün davetlisi olarak İngil
tere'den bir profesör Türkiye'ye gelmişti ve İk
tisadi Devlet Teşekkülleri üzerinde bir konferans 
vermişti. O zaman 440 sayılı Kanunun görüşül
mekte olduğu komisyona biz bu sayın profesö
rü davet ettik. Sayın profesöre sorduk; siz 
nasıl değiştiriyorsunuz yönetim kurullarını, diye. 
Bizim şartlarımız içinde vâki değişikliği kendi
sine anlattık. Adam anlamaz göründü. Çünkü 
İngiltere'deki teşekküllerin başında yirmi sene, 
otuz sene, kırk sene kalan yönetim kurulu üye
leri var, başkanlar var. «Biz iyi adam tâyin 
ederiz, ehliyetli adam tâyin ederiz, ama tâyin
den sonra artık değiştirmeyi düşünmeyiz, iyi 
çalıştığı müddetçe, büyük bir suç olmadığı 
müddetçe değiştirmeyiz.» demiştir. 

İşte arkadaşlar, bu tatbikat Türkiye'de işle
miyor. Denetim üzerine denetim kurmuş, ama 
bu denetimlerden arzu ettiğimizi alamıyorsunuz. 
Millet Meclisi denetimi yapıyor, hesapları altı 
sene sonra ancak önünüze geliyor. Bu deneti
min ne faydası var. Yapacaksanız müessir de
netim yapın. Teşekkülleri de rahat bırakın. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerin işletmeci ku
rumlarında Ortak Pazara giriş müzakereleri ari
fesinde durumun ne olduğu, hazırlık devresinde 
ne gibi geliştirme tedbirleri aldıkları, Ortak 
Pazara girdiğimi? takdirde indirilecek gümrük 

duvarları sonunda rekabet kabiliyeti gösterip 
gösteremiyeceği hususu büyük ehemmiyet arz et
mektedir. Bu yönde ne gibi hazırlık çalışmaları 
yapıldığı ve tatbikatta ne yaptıklarını merak 
ediyoruz. Netice, endişelerimizi giderecek isti
kamette midir, bilmek ihtiyacındayız. 

Değerli arkadaşlarım, Ortak Pazara giriş ha
zırlıkları içersindeyiz. Türkiye'de bir sanayiimiz 
var. Bizim paramızla kurulmuş, millî pa
ramızla kurulmuş sanayiimiz, özel sektör
de, resmî sektörde, Devletin, milletin pa-
rasiyle kurulmuş bu sanayii rekabet şart
larını hazırlamadan, kuruluş sağlamlığını mey
dana getirmeden, Avrupa'nın kudretli sana
yiiyle karşı karşıya bırakırsak ne olur? Bizim 
sanayiimizin bir kısmı ancak dayanabilir, bir 
kısmı yıkılır. 

Şimdi biz bunları, «Efendim Türkiye'de ucuz 
ve kaliteli mal ancak böyle sağlanır», diye Av
rupa pazarlarının, Avrupa'daki kudretli sana
yiin bir pazarı haline getirirsek Türkiye'yi, 
memleketimizde kendi kendine erir hale gelen 
sanayi kimin parasıdır; milletin. Kimin para
cıdır, Devletin parasıdır. Bu hazırlık yapılma
dan, bu çalışma bitirilmeden Türk sanayii, Dev
let sanayii ve özel sektör sanayii, Avrupa'daki 
Ortak Pazar sanayii ile rekabet edecek güce ka
vuşmadan Türkiye'nin Ortak Pazara girmesi, 
Türkiye sanayiini öldürecektir. Bu sebeple çok 
dikkatle bu konu üzerinde durulmasını ehemmi
yetle istirham, ediyorum. Sudan gerekçelerle 
Ortak Pazara bir anda giriş karan verilmesini 
faydalı bulmuyoruz. Ortak Pazarda, Kamu İk
tisadi Teşebbüslerinin hazırlık devresi ilişkileri 
hakkında 12 . 5 . 1965 tarihli Kamu İktisadi Te
şebbüsleri Karma Komisyonu raporunda da ge
rekli uyarma yapılmıştır. O günden bu yana 
beş sene geçmiştir ama, Türkiye sanayii bu 
mücadelede hazır halde değildir. Bunu da me
rak ediyoruz. Kamu iktisadi Teşebbüslerinde 
ilgili bakanlar, Bakanlar Kurulu ne gibi emir
ler vermişlerdir, ne hazırlıkar yaptırmışlardır 
ve Türkiye'nin, Ortak Pazarda sıkıntısızca mü
cadele edebileceği ne gibi sonuçlar elde etmişler
dir? Sayın Hükümetten izahat vermesini ehem
miyetle istirham ediyorum. Cumhuriyet Halk 
Partisi bu konu üzerinde çok titizdir, çok endi
şelidir. 
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Kamu İktisada Teşebbüslerinde mal ve hiz
met maliyetleri emsal özel sektöre göre yüksek 
olan teşekküllerde bu yüksekliğin sebepleri en 
ince teferruata kadar tetkik edilerek ucuz üre
time ve rekabet şartlarına imkân verilmesi için 
Siğili Bakanlıklar kendilerine bağlı kuruluşlar
da tetkik komiteleri kurdurarak inceleme yap
malıdırlar. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de karar ha
line gelmiş; Devlet sektörü zarar eder. Neden 
zarar eder? Sebebini aradık mı, bulduk mu? Yö
netim kurullarının memur zihniyeti içerisinde 
olmasından gelen zarar vardır, mümkün. Bunun 
dışında bozuk idareden gelen zarar vardır, o da 
mümkün. Ama, emsal özel sektörle bu kuruluş
ların maliyet unsurlarının tetkiki suretiyle bun
ların neden meydana geldiği bir ölçüde anlaşı
lırsa ve bu yönde 440 sayılı Kanun hedefleri ta
hakkuk ettirilirse, sanıyorum ki, Türkiye'de Dev
let sektörü de kârlılık ve verimlilik içerisinde 
çalışma imkânını bulduğu zaman kârlı hale ge
çecektir ve Türkiye'de yatırım kaynağı yaratan 
bir sektör haline geçecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bugünkü varlıkları 
160 milyar civarında olan Kamu İktisadi Teşeb
büslerini % 10 kâr sağlıyarak yatırım imkânı 
hazırladığını düşününüz, 16 milyar lira civarın
da bir yatırımla Türkiyette çok hızlı bir kalkın
ma imkân dâhiline girer. Ama Türkiye'de Hükü
metler bu konuyu gerektiği gibi ele almamıştır. 
Kanun çıkarılmıştır, tatbikat yapılmamıştır. Bu
nun suçunu hâlâ Kamu Teşebbüslerine yükle
mekte fayda görmüyoruz. Bu konuda gereken 
tedbiri almıyan Hükümetlerin büyük hatasını 
önlerinize sermek istiyorum. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

isletmeci kurumlarda boş kapasite olup olma
dığını merak ediyoruz. Hangileri tam kapasite 
île çalışmaktadır. Meselâ, üç vardiye ile çalışan 
teşebbüsümüz hangisidir, bilmek ihtiyacındayız. 
Teşebbüsler boş kapasite ile malûl olduğu zaman 
gerekli çalışmayı tam yapıyor denilemez. Tabi-
atiyle o zaman maliyet yüksek olur. Sabit mas
rafların maliyete intikali suretiyle, tabiatiyle 
maliyet yüksek olur ve zararlı olur. Onun için 
bir an evvel boş kapasitelerin doldurulup devam
lı çalışma imkânlarının gerçekleştirilmesine ih
tiyaç vardır. 

440 sayılı Kanunun şimdiye kadar ne ölçüde 
tatbik edildiğini öğrenmek ihtiyacındayız. Sa

yın Hükümetten izahatları sırasında bu hususu 
açık açık dile-getirmesini ehemmiyetle istirham 
ediyoruz. 

İşçilerin, iktisaJdi Devlet Teşekkülleri Yöne
tim Kurullarında temsilleri bahsinde çok az te
şekkülde tatbikat olduğunu sanıyorum. Geniş 
işçi çalıştıran, ifadesini icra, işçinin yönetim ku
ruluna sokulmaması için sebebolarak göstermek
tedir. İşçilerin yönetim kurullarına iştirak etti
ği yerlerde de bu iştirak sendika üyeleriyle tâ
yin suretiyle olmaktadır. Bu tatbikat bir nevi 
sendikanın yönetim kurulundaki temsilcisi* du
rumuna geçmektedir. Halbuki kanundaki hedef 
bu değildir. Kanundaki hedef, çalışan işçilerin 
bir temsilcisinin yönetim kurulunda bulunması
nı göstermektedir. Öyle ise, seçim suretiyle, do-
layısiyle işçinin, «Yönetim kuruluna iştirak edi
yorum.» bilincine kavuşmasını sağlıyarak, de
mokratik şart içerisinde eğer işçi temsilcisi seçi
lirse, o zaman yönetim kurulu içerisine gelen iş
çi daha çok gayretli olacak ve daha çok faal ola
cak. O zaman yönetim kurullarında bugün oldu
ğu gibi tâyinle gelenlerin sıkıntısı görünmiyecek-
tir. Bu sebeple istirham ediyoruz, yönetim kurul
larına gelen işçinin seçimle gelmesinin şartları 
hazırlanmalıdır. 

Bizim bildiğimiz kadariyle kârdan hisse al
malarına da uygulamada yer verilmemiştir, işçi
nin yönetim kuruluna iştirakiyle kâra iştiraki 
paralel yürütüldüğü ölçüde, işçilerin verimli ça
lışmalarını teşvik edeceği kanaatindeyiz. Bûr iş
çi yönetim kuruluna iştirak ediyor, işçilerin di
leklerini, dertlerimi ̂ ve çalışmalarındaki işçi yö
nünden gördükleri eksikliği yönetim kurulunda 
tebarüz ettiriliyor. Çalışan işçilere, buluş yapan 
işçilere, buluş yaptığı nöbette kanun ona imkân 
veriyor. Eğer bir pirim, eğer bir teşvik unsuru 
olacak para verilirse, o zaman işçiler daha faal 
hale gelebilir. Bunun sağlanması şarttır. Bu, iş-
gjlerin yönetim kuruluna iştirakiyle bu paranın 
verilmesi ölçüsünde işçilerin daha ciddî sonuç al
maları, çalışmalarını daha çok gayretli halde 
yapmaları mümkün olacaktır, kanaatindeyiz. 

Bu arada, zarar ettikleri söylenen Devlet 
Demiryolları, Sümerbank, Demir Çelik ve Kömür 
İşletmeleri gM işletmelerde işçilere kâr pirimi 
verilmedi bir gerçek. E, hadi zarar ediyorlar, 
ama kâr edenler de vermiyorlar, kârlı olanlar 
da vermiyor. Hiç olmazsa kârlı olanlar verse, 
kârsız olanlar da, biz de pirim alalım diye daha 
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çok çalışmaya teşvik edilmâş olur. Bu sebeple 
kârlı teşebbüslerde işçinin elde ettiği verim ar
tışından pirim almaisının sağlanmasını ehemmi
yetle istirham ediyoruz. 

Kamu iktisadî Teşebbüsleri, Balkanlar Kuru
lunca tesbit edilen asgari işçi ücretlerini de uy
gulamamaktadırlar, uygulamıyan teşebbüsler 
vardır. Ancak, toplu sözleşmelerle elde ettik
leri sonuçlarla, toplu sözleşmenin verdiği imkân
larla asgari j|çi ücretlerini geçen teşebbüsler 
vardır, fakat bu doğru değildir arkadaşlarım. 

Kanun emretmiştir, Bakanlar Kurulu karar 
çıkarmıştır, işçiler için asgari ücreti tâyin et
miştir. Ama devletin bizzat kendi elindeki te
şekkül, teşebbüs bu ücreti tanımazsa, kanuna 
uygunluk bir ölçüde geri kalmıştır. Kanun em
rinin yerine getirilmesini ve asgari işçi ücret
lerinin bütün teşebbüslerde tatbik edilmesini, 
kanunun emri olarak yerine getirilmesini istir
ham ediyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, karma eko
nomiye daima «evet» diyeceğiz. Çünkü, karma 
ekonomi Türkiye'nin şartlarından doğmuştur, 
gerçeklerinden doğmuştur. 1923 ten sonra Tür
kiye'nin şartları zorlıya zorlıya bu gibi teşeb
büsleri meydana çıkmıştır. Bundan sonra da 
görüyoruz ki, Türkiye'de her hangi bir yere git
seniz, fabrika eserlerini, yatırım eserlerini dev
letten isterler, Devlet, hâlâ ekonomik faaliyet 
göstermek zorundadır, karma ekonomimizde 
devamlılık gösterecektir^ Cumhuriyet Halk Par
tisi olarak karma ekonomiye «evet» diyoruz, 
her zaman «evet» diyeceğiz. 

Karma ekonomi içerisinde özel sektör rahat 
çalışacaktır, plân hedefleri içerisinde görevini 
yerine getirecektir, buna da «evet» diyoruz, 
saygımız var, hürmetimiz var, Türkiye için 
şarttır. Plânı, hedefleri içerisinde kaldığı müd
detçe destekleriz. Az gelişmiş bir memleket ola
rak Türkiye'nin çağdaş medeniyet seviyesine 
plânlı, dengeli ve hızlı bir şekilde ulaşmasında 
devletin büyük öncülüğü olacağına da daima 
inanıyoruz. Fakat arkadaşlarım, Devlet serma
yesini karma teşebbüslerde fert ve zümre em
rine vermeye asla razı değiliz, karma ekono
miye «evet», ama karma kuruluşa «hayır» di
yoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi, Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin kurucusudur. Bu müesseselerin 
korunup geliştirilmesi için de gereken titizliği 

I daima gösterecektir. Kamu iktisadi Teşebbüsle
rini geliştirip yeni başarılara ulaştırmada dai
mî gayret istiyoruz ve bunu yakından izliye-
ceğiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunları uy
gulamak üzere çıkarır, uygulanmıyan, savsak-

1 lanan kanun olmamalıdır. Bu noktada Sayın 
( Hükümetten, 440 sayılı Kanunun şimdiye ka

dar tatbik edilemiyen yönlerini sormak zorun
dayız. Kanunların kesin uygulama sürelerini 
geciktirenlerin ve bir sebebe de dayanmıyan 
davranışlarını hoş görmek mümkün değildir. 
Kanunlar temenniler değil, emirdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin çıkardığı 
kanunların itibarını korumaya davet ediyoruz. 
Cumhuriyet Halk Partisi, kanun anlayışı ko
nusunda çok rijittir, serttir. Kanun tatbik edil
mek için çıkarılır, tatbik edilmezse kanun, ka
nun olmaz arkadaşlarım. Onun için Halk Parti
si olarak istirham ediyoruz, Hükümet, kanunla
rı yerine getirmelidir. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri üzerindeki ko
nuşmamızı bitirirken Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına, teşebbüslerin yönetici, memur ve 
işçilerine başarılı çalışmalar diliyoruz. 

Yüksek Denetleme Kurulunun bu uyarıcı 
raporlarını hazırlıyan, dikkatle hazırlıyan de
ğerli üyelerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Yüce Meclise bu vesile ile saygılarımızı su
nuyoruz. inşallah, bundan sonra da Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri memleket için hayırlı çalış
malarına devam edeceklerdir. Memleketimize 
hayırlı olması temennisiyle sözlerime son veri
yorum. Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Söz Güven Partisi Grupu adı
na Salih Yıldız 'mdır. 

Buyurun efendim. 

G. P. GRUPU ADINA SALİH YILDIZ 
(Van) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu tarafından Millet Meclisine sunulan ve 
bu teşebbüslerin 1964, 1965 ve 1966 yılarına ait 
denetimi hakkındaki raporun tümü üzerinde 
Güven Partisi Meclis Grupunun görüşlerini arz 
etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Benden evvel konuşan Cumhuriyet Halk 
Partisi Sayın sözcüsü, hiçbir ihtilâfa mahal ver-

I miyecek şekildeki rakamlara temas ettikleri 
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için, esasen rakamlarda ihtilâfa düğmek de 
mümkün olmadığına göre, ben bu kısmı ko
nuşmamdan çıkarıyorum. Konuşmam, zamanla 
da mahdudolduğuna göre, bu rakamlar bir 
gerçeği ifade ettiği için ayrıca tekrar etmekle 
kıymetli zamanlarınızı almak istemiyorum. 

Malûmuâliniz bu görüşmeler, Anayasamızın 
127 nci maddesine göre çıkarılan 440 ve diğer 
kanunlara göre yapılmaktadır. 

Millî ekonomide çok büyük hizmetleri geç
miş olaA. Kamu iktisadi Teşebbüsleri üzerinde 
Yüce Meclisin cidden çok titizlikle durması ge
rekmektedir. 

Ancak, Anayasamızın 127 nci maddesi gere
ğince çıkarılması gereken 440 sayılı Kanunun 
çıkarılma tarihi geciktiği için - ki, bu 1964 ta
rihlerine raslar - bu sebeple yıllara ait rapor
lar, yıllara ait görüşmeler birleşmiş ve bir bi
rikim husule getirmiştir. Bu itibarla da haki
katen yapılan tenkidler, temenniler, temas edil
diği gibi, önemini büyük ölçüde kaybetmekte
dir. 

Bu itibarla her yıla ait denetim aynı yıl 
içinde yapılmış olsa hem müessiriyet bakımın
dan, hem işin detaylarına kadar inme imkânla
rı daha kolaylıkla sağlanmış olacaktır. 

Sayın arkadaşlarım, gerek bu görüşmelerin 
esasını ve gerekse 127 nci madde ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisine verilen bu yetkinin 
esasını Anayasamızın 41 nci maddesinde ara
mak ioabeder. Bu itibarla Anayasamızın 41 nci 
maddesini okuyup hatırlatmada fayda mülâha
za etmekteyim. 

«Madde 41. — İktisadi ve sosyal hayat, 
adalete, tam çalışma esasına ve herkes için in
sanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi 
sağlaması amacına göre düzenlenir. 

İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı de
mokratik yollarla gerçekleştirmek; bu maksat
la, millî tasarrufu artırmak, yatırımları top
lum yararının gerektirdiği önceliklere yönelt
mek ve kalkınma plânlarını yapmak Devletin 
ödevidir.» 

Dikkat buyurulduğu takdirde bu maddenin 
iki önemli unsuru vardır. Evvelâ, iktisadi, sos
yal hayatın tam çalışma esasına, adalete ve 
insanlık haysiyetine yaraşır bir şekilde olma
sı gerekiyor, ilâveten, bunu temin etme göre
vi bir Anayasa hükmü olarak Devlete tahmil j 

ediliyor. Ve ayrıca bu gayeye varabilmenin, 
bu neticeyi alabilmenin demokratik düzen için
de mümkün olduğu da bilhassa belirtiliyor. 

Kamu iktisadi Teşebbüsler, anaprensipola-
rak hangi faaliyetleri icra etmektedirler veya 
etmelidirler? Bu teşebbüsler, ferdin ve özel 
teşebbüsün yapamadığı veya yeterli ölçüde gi
remediği konularda faaliyet gösterirler. 

Ezcümle, Demiryolları, PTT, büyük ener
ji kaynakları gibi mevzularda gerçekten özel 
teşebbüsün yararlı olmasına, netice almasına 
imkân yoktur. Bu itibarla, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin bu sahalarda hizmet görmele
ri, ilk günden bugüne kadar daima zaruri ol
muş ve olması da gerekmektedir. 

Keza, Devletin belli başlı sosyal güvenlik 
kurumlariyle sağlık ve öğretim görevlerini elin
de tutması gerekiyor. Bilhassa devrimizde her 
gün önemini artıran sosyal güvenlik kurum
larının, hiç şüphesiz ki Devletin elinde olma
sı ve her şeyden daha çok önem taşıyan bu 
güvenliğin, hattâ- ve hattâ bâzı kalkınma ted
birlerine dahi tercih edilmesi gerekmektedir. 
Böyle bir devirde yaşıyoruz. 

Bu bakımdan Kamu iktisadi Teşebbüsleri
nin bu sahadaki hizmetleri çok önem taşı
maktadır. 

Kaldı ki, geri kalmış yurt bölgelerinde, bol-
gelerarası dengesizliği biran evvel gidermek 
için Devlet büyük vazifelerle karşı karşıya 
bulunmaktadır, özel sektörün; çeşitli teşvik 
tedbirlerine rağmen, geri kalmış bölgeler ara
sındaki dengesizliğe eğilmesine ve bunu gi
dermesine imkân yoktur. Zira özel teşebbüsün 
bizatihi mahiyetinde kârlılık ön plânda gel
mektedir. Bu itibarla iktisadi Devlet Teşek
küllerinin geri kalmış bölgelere yatırımlarını 
tercihan kaydırmalarını ve bu dengesizliği gi
dermek için büyük çaba göstermelerini iste
mekte zannediyorum isabet vardır. 

Anayasa hükmü gereğince çıkarılan 5 yıl
lık kalkınma plânları, Devlet ile özel teşeb
büsün karma ekonomi sistemi içinde, ahenkli 
bir tarzda ve kalkınma hedeflerine uygun bir 
şekilde ve istikrar içinde kalkınmayı şart koş
muştur. Bu noktada ve önemine binaen çok 
kıstas şekilde de olsa, iktisadi Devlet Teşeb
büslerinin memleketimizdeki doğuş ve geliş
mesi hakkında mâruzâtta bulunmak isterim. 
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İktisadi Devlet Teşebbüsleri, günün kaçı
nılmaz ihtiyaçları olarak, Cumhuriyet ile bera
ber kurulmuştur. Bilhassa o tarihlerde kalkın
mak, bir millî sanayi kurmak ve geliştirmek 
için özel teşebbüsün mevcudolmadığı ve hele 
hele hiç kâfi gelmediği bir devirde özel teşeb
büsün giremediği ve girmesi beklenmiyen bir 
zamanda Kamu İktisadi Teşebbüsleri düşünül
müş ve çok isabetli bir tedbir olarak ortaya çık
mıştır. 

Ancak, başlangıçta bir takım himaye ve teş
vik tedbirleriyle Kamu İktisadî Teşebbüsleri
nin yürütülmesi düşünülmüş, kısa zamanda 
himaye tedbirleriyle bu teşebbüslerin beklenen 
sonucu veremıiyeceği anlaşılınca, Devlet, bizzat 
bir müteşebbis gibi bu meseleye eğilmiş İktisa
dî Devlet Teşebbüslerinin kuruluşu cihetine gi
dilmiştir. 

O devirde gerçekten çok büyük bir zaruret
le karşı karşıya bulunuyorduk. Zira, Türkiye'
de o devirde teknik bilgi, birikmiş sermaye. 
teşebbüs fikri gibi asli ve iktisadî unsurlardan 
büyük ölçüde mahrum idik. Bu sebepledir ki, 
daha fazla zaman kaybetmeden, Devletin bir 
müteşebbis gibi ortaya çıkması zaruret haline 
gelmiştir. Bu karar ve tatbikat, Türkiye'nin 
realitelerinden ve şartlarından doğmuş bir tat
bikattır. Yoksa her hangi bir doktrinle yakın
dan uzaktan ilgisi yoktur. Türkiye'nin o günkü 
şartları ve realiteleri, böyle bir yola gitmeyi, 
millet olarak iktisadi alanda yaşıyabilmek için 
zaruri hale getirmiştir. 

Işjte Sümerbank, Etibank, Denizbank gibi 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin kurulması aşa
ğı yukarı bu devrelere rastlar. Nihayet 1938 yı
lında 3400 sayılı Kanunla, İktisadi Devlet Te
şekkülleri taazzuv etmeye başlamıştır. Bu Ka
nunun gerekçesinde de ifade edildiği üzere, 
memleketin iktisadi gelişmesini sağlamak, kre
di ihtiyacını sağlamak ve vatandaşın şiddetle 
ihtiyaç hissettiği maddeleri temin edebilmek 
için bu teşebbüslere büyük ölçüde ihtiyaç his
sedilmiştir. Bu teşebbüslerin diğer büyük bir 
hizmeti de, iktisadi hayatta Türkiye'ye işletme
cilik ve teşkilâtlanma fikrini getirmiş olması
dır. 

Gerçekten bilâhara kurulan özel teşebbüs. 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin teşkilâtlanma 
ve diğer iktisadi ve malî hususlardaki durumu
nu bir örnek olarak almıştır. Hattâ o kadar ki, 

1961 Anayasası ile Devlete bir görev olarak 
tahmil «dilen, 5 yıllık kalkınma plânlarının tat
bikata girmesinden sonra da, plâncılarımız, ka
mu iktisadi teşebbüslerinin kuruluş, işleyiş, da
ha umumi bir tâbirle, mevcudiyetlerini büyük 
bir iktisadi araç olarak telâkki etmişler ve isti
fade etmişlerdir. Hiç şüphesiz M, bu meyanda 
bu teşebbüslerin aksak taraflarını, karma eko
nomi içerisinde, istikrarlı bir kalkınmada ne 
gibi ıslahat tedbirlerinin alınmasının gerekti
ğini de müşahede etmişlerdir ve bunun tedbir
leri de gösterilmiştir. Maalesef ıslahat tedbir
leri bugüne kadar yeteri ölçüde alınmadığı 
gibi, alınması hususunda da şahsan büyük bir 
itimat içinde olmadığımı ifade etmek isterim. 
Zaman geçirilmektedir. Bu kıymetli teşebbüs
lerin hastalıkları ortadadır. Bunları keşfedebil
mek için büyük bir iktisatçı veya maliyeci ol
maya lüzum yoktur. Daima söylenmektedir, sa
vılmaktadır. Bu hastalıkların çıkarılan kanun 
hükümleri gereğince bir an evvel ele alınmasın
da ve ıslah edilmesinde memleket ekonomisi 
bakımından, bizzat bu teşebbüslerin yaşıyabil-
mesi bakımından, büyük zaruret Varıdır. 

Sayın arkadaşlarım, diğer ve çok mühim bir 
konu da; Kamu İktisadi Teşebbüslerinin serma
ye ihtiyaçlarını temin etmektir. Sermaye tam 
olarak temin edilmeden, bu teşebbüslerin ikti
sadi hayata itilmesi fayda yerine zarar getir
mektedir. O kadar ki, bir an geliyor; nitekim 
1950 - 1900 arası hep böyle geçmiştir, Merkez 
Bankasının kapıları büyük ölçüde zorlanmak
tadır ve bu teşebbüsler çok defa borçlarını ödi-
yemez hale gelmektedirler. Bunun en büyük se
bebi de, sermaye ihtiyacı temin edilmeden, bu 
teşebbüslerin birtakım kuruluşlara, daha umu
mi tâbirle, iktisadî hayata itilmelerinden ileri 
gelmektedir. Sermayesini temin edip, hesabını, 
kitabını ekonomik esaslara göre yaptıktan son
ra, iktisadi hayatta bunların faydalı olmamaları 
için her hangi bir sebep düşünülemez. Bu ser
mayesizlik yüzünden bu teşebbüslerin birçoğu 
da kapasitelerinin altında çalışmak durumun
dadırlar. Bunu açıkça müşahede ediyoruz. Ge
lişen memleket şartlarına göre, kalkınma hedef
lerine uygun düşmiyen ve ekonomiye yük teşkil 
eden, etmekten başka da bir fonksiyonu kalmı-
van bâzı cepheler de vardır. Bunları da gerek 
kalkınma plânlarında, gerek raporlarında gös
terildiği şekilde ele almak gerekmektedir. 
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Bütün Kamu İktisadi Teşebbüslerine şâmil 
olmak üzere, gereken ve İsrarla tavsiye olunan, 
teknik tedbirlerin de alınmasında maalesef geç 
kalmaktayız. 

Diğer taraftan bu teşebbüslere büyük ölçü
de israf hastalığı arız olmuştur. Yani, bugün 
bu teşebbüslerde büyük ölçüde israf olmadığını 
iddia etmek güç bir şeydir. Gerek mazide ifa 
ettiği büyük hizmetler ve gerekse halen ekono
mik kalkınmamıza katkıda bulunması mümkün 
olan, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ıslah ve 
verimli hale getirilmesini ihmal etmemek gerek
mektedir. Bunun yolları, tedbirleri, çareleri gös
terilmiştir. Ayrıca bunları birer, birer saymak 
ve tekrar etmek zaittir. 

İşsizliğin bir problem haline geldiği bu dev
rede, aşağı - yukarı 300 000 in üstünde vatan
daşımızı barındıran, bu gibi, bu kadar kıymetli 
işveren teşebbüslerin ıslah edilmemesi, bir ölçü
de kendi kaderlerine terk edilmeleri hakikaten 
acıklı bir haldir. 

5 yıllık kalkınma plânlarında, Kamu İktisa
di Teşebbüslerinin fiyat politikasını, bilhassa 
arz etmek isterim ve buna dikkatler çekilmiş
tir. Gerçekten de bu önemli bir unsurdur. Bu 
teşebbüslerin, siyasi iktidarların, baskı ve ge
cikmeleri, temayüllerine göre bir fiyat politi
kası içine girmeleri büyük mahzurlar tevlidet-
mektedir. Bu teşebbüslerden bir taraftan kâr 
istiyeceğiz, diğer taraftan da fiyat politikala
rını, piyasa mekanizmasına göre ve serbest şe
kilde tâyin etmelerine mâni olacağız, her türlü 
israfa göz yumacağız, yapılması lâzımgelen ıs
lahat tedbirlerini yapmıyacağız ve ondan sonra 
da bu teşebbüslerden kâr bekliyeceğiz, kârlılık 
ve verimlilik bekliyeceğiz. Şüphesiz ki, bunları 
bir arada telif etmek, en basit mantığın dahi 
reddedeceği bir şeydir. Telifi mümkün değildir. 

Bugün basit bir otobüs işletmesi dahi büyük 
kârlar sağlarken, tek el halinde olan Devlet De
miryollarının durumu çok acıklıdır. Elbette ki, 
bunun birtakım sebepleri vardır. Yani zarar et
mesini intaceden sebepler vardır ve bu sebep
ler daima söylenmiştir. Bunların üzerinde vakit 
geçirmeden durmakta isabet vardır. 

Bu arada, Sayın Komisyon Başkanının da te
mas ettiği gibi, bâzı rakamlardan çok kısa ol
mak üzere yuvarlak şekilde ben de bahsedece- j 
ğim. 1964 te 45 milyar, 1965 yılında 50 milyar, ! 
1966 yılında 58 milyar tutarında bir kaynak 

kullanılmıştır İktisadi Devlet Teşekküllerinde. 
Buna mukabil kâr nisbeti nedir? Komisyon ra
poruna göre 1964 yılında 1 057 000 000 lira, 
1965 yılında 1 452 000 000 lira, 1966 yılında 
2 027 000 000 lira kâr ettikleri iddia olunmuş
tur. Bu iddia aynen kabul edilse dahi, nisbetin 
çok düşük olduğu meydandadır. Kaldı M, veri
len bu rakamlar ilk bakışta olduğu gibi de de
ğildir, yanıltıcıdır. Zira, bu toplam bir rakam
dır. Bunların içinde Emekli Sandığı, İşçi Sigor
taları ve bâzı bankaların hesapları da vardır. 
İşçi Sigortalan işçilerden prim alır ve bu prim
ler bir yerde birikir. Emekli Sandığı keza bu 
durumdadır. Bâzı bankalar da bu durumdadır. 
Binaenaleyh, bu biriken mevcudu kâr olarak 
hesabetmek ve umumi rakamın kâr hanesine 
ilâve etmek mümkün değildir. Bunu böylece 
kâr hanesinden tenzil ettiğimiz zaman iddia olu
nan seviyede bir kâr ile karşı karşıya olmadı
ğımızı kolaylıkla müşahede ederiz. Kaldı ki, tü
mü üzerindeki görüşmelerden sonra, ayrı ayrı 
ele alacağımız teşebbüslerin, bir kısmının fahiş 
şekilde zarar ettikleri meydana çıkacaktır. Yani 
bu rakamların içinde zarar edenlerin ,kâr eden
lerin durumu toplam olarak arz edilmiştir. 

Böyle olunca da, işletmeci kurumların elde 
ettikleri neticelerin tatminkâr olmadığı kendi
liğinden meydana çıkmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım, sizleri fazla yormamak 
için, kısaca arz ettiğim temel rakamların, diğer 
bir temel sonucunu arz edeceğim. Evet, Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin yarattıklari kaynak
larda, az da olsa, bir ilerleme mevcuttur. Buna 
rağmen her yıl Devlet.bütçesinden, Kamu İkti
sadi Teşebbüslerinin yatırımları için bir yardım 
yapmak mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

Bu teşebbüslerin yatırımlarına gelince : Ra
porda verilen rakamlara göre, yine yatırımlar
da bir ilerleme mevcut. Fakat bu ilerleme, de
minden beri arz ettiğim gibi, hedeflere ulaşa
bilmek bakımından, arzu edilen neticeyi alma 
bakımından, asla tatminkâr değildir. 

Konuşmamızın muhtelif kısımlarında parça, 
parça temas ettiğim hususlara ilâveten arz et
meliyim ki, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
biran evvel ıslah tedbirlerine kavuşturulması 
şarttır. Bu meyanda, bu teşebbüslerin bünye
lerine ariz olan - yine arz etmiştim - ezeli bir 
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derdin, yani işe adam bulmakla adama iş bul
ma arasındaki farkı anlamamız gerekir. Her te
şebbüsün başında olduğu gibi hakikaten mes
lekinin ehli, bünyeden çok iyi anlıyan eleman
ların mevcudiyeti neticeye tesir etmektedir. Bu 
her kuruluşta, her toplulukta böyledir. Buna 
bilhassa dikkat etmekte fayda vardır. 

Konuşmamı bitirmeden evvel, konumuzla il
gili olduğu için arz etmek istiyorum. Zira, tümü 
üzerindeki konuşmalardan sonra, ayrı ayrı, gö
rüşmelere geçtiğimiz zaman göreceğiz ki, konu
muza Et ve Balık Kurumunun durumu da gir
mektedir. Bu itibarla konumuzu ilgilendirdi
ği için bir hususa temas edeceğim; ama daha 
evvel de bütün partileri tenzih ederek, (bilhas
sa tekrar ediyorum) bütün partileri tenzih ede
rek bir noktaya temas etmekte fayda görüyo
rum. 

Sayın arkadaşlarım, vatanperverlik bu mem
lekette hiç kimsenin imtiyazı altında değildir. 
Bir insan vicdanı ile ve Allahı ile başbaşa kal
dığı zaman, kendi kendisini hesaba kattığı ve 
muhakeme ettiği zaman bir hükme varır. Ne 
ölçüde vatanperver olduğunu veya olmadığını 
teslim eder. Bu itibarla geri kalmış bölgelerin 
ki, bunun içine Doğu, Güney - Doğu, Orta Ana
dolu'nun birçok kesimleri girmektedir. Bunla
rın tedbirlerini gösterirken ve bu dengesizliği 
gidermek için lâzımgelen tedbirlerin vakit ge
çirilmeden tatbikini isterken, af buyurun tabi-
birimi, bâzı kuş beyinli insanlar ve ellerine fır
sat geçtiği zaman resmî vazifelerinde her türlü 
suiistimali yapan, hattâ vazife hiyaneti içinde 
bulunan bâzı kimseler bunu, bölgecilik olarak 
telâkki etmektedirler.' Samimî inancım ve ka
naatim odur ki, memleketini düşünen hakiki 
Türk evlâdı dengesizliği dile getiren evlâttır. 
Zira memleketimizin bir bütünlüğü, her şeyin 
üstünde olan millî birlik ve beraberliğimiz ik
tisadi alanda da geri kalmış bölgelerin biran 
evvel ele alınmasında zarureti ortaya koyar. 
(G. P. sıralarından alkışlar) Bunu, şu veya bu 
maksatlara hamletmek ve böylece birtakım 
menfi sonuçlara varmak mümkün değildir. Şu 
anda isterdim ki, kendisine hitabettiğim insan 
şurada bulunmuş olsaydı. Fakat benim hitapla
rımdan kaçtığı için maalesef çıkmıştır bura
dan. Bunu, çok hürmet ettiğim Sayın Ülker ar
kadaşıma bir vesile ile arz edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, iki dakikanız 
kaldığını hatırlatırım efendim. 

G. P. GRUPU ADINA MEHMET SALİH 
YILDIZ (Devamla) — Bitireceğim Sayın Baş
kan. 

Sayın arkadaşlarım, biraz evvel konuşma
mı devam ettirirken bir girizgâh yaptıktan son
ra mevzuumuzla ilgili olduğu için bir noktaya 
temas edeceğimi arz etmiştim. 

Bugün hayvancılık; ki Et ve Balık Kurumu 
ile ilgili, daha doğrusu Beş Yılık Kalkınma 
Plânlarında mevcut; Türkiye için petrol kadar 
önem taşıyan bir tabiî kaynaktır. Yüce Meclise 
bu konuda bir Meclis araştırması önergesi ver
diğimiz zaman ve ondan evvel dahi Veteriner 
Geneli Müdürlüğünden ve hattâ bu işle yakînen 
meşgul olan mütaahhitlerden bilgiler aldım; ra
porlarından, neşriyatlarından istifade ettim. 
Hayvancılık gerçekten bugün Türkiyede pet
rol kadar olmasa dahi, yani aşağı - yukarı işin 
ehemımiyetini belirtebilmek için bu misali veri
yorum, büyük ölçüde millî ekonomimize katkıda 
bulunacak bir tabiî kaynak halinde önümüzde 
durmaktadır. Ama bunun kalkınmamıza katkı
da bulunmasını mümkün hale getirecek yatı
rımları ve tedbirlerini ihmal etmekteyiz. Büyük 
servet kargımızda duruyor, bakıyoruz. Bugün 
zoraki hayvancılık yaratan, yani memleketin 
şartlarını zorlıyarak hayvancılıkla iştigal eden 
bâzı ülkelerin ihracatlarının yüzde 50 den faz
lasını hayvancDİık ürünleri teşkil etmektedir. 
Bizde çok başı boş ama tabiî bir kaynak halin
de duran bu mevzuu sadece seyretmekle geçiş
tiriyoruz. Bunun önemi o kadar mühimdir ki, 
geçenlerde gazetede okudum; Tarım Bakanı 
Dünya Bankasının bu iş için bir milyar lira de
ğerinde yardım yapmayı kararlaştırdığını söy
lüyor. Bu banka bizim kaşımıza gözümüze aşık 
değildir, onllarm da birtakım tetkikleri vardır 
ve hakikaten bunun büyük bir servet kaynağı 
olduğunu görmüşlerdir. 

Netice olarak, Sayın Başkanın ikaızları üze
rine zamanın da bitmiş olmasından, bir cümle 
ile sözlerimi bağlamak istiyorum. Bu teşebbüs
ler gerçekten mazide de memlekete büyük hiz
metlerde bulunmuşlardır, bugün de vazgeçilmez 
birtakım unsurllıar halinde millî ekonomimizde 
var olması lâzımgelen müesseselerdir. Ancak 
bunların kârlılık ve verimlilik esaslarına ka-
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vuşturulabilmesi için öngörülen tedbirleri al
makta geçikmemeliyiz. Bu tedbirleri biran ev-
\el almakta fayda vardır. Böylece sözlerimi bi
tiriyorum. 

Beni büyük bir müsamaha ile dinlediğiniz 
için teşekkürlerimi arz eder, saygılarımı suna
rım. (G. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Söz sırası A. P. Grupu adına Sa
yın Mehmet Ali Oksal'ındır, buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ OK
SAL (Trabzon) — Sayın Başkan, Yüce Mecli
sin sayın üyeleri; T. B. M. Meclisi Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonunun hazırladığı 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1964, 1965 ve 
1966 yılları denetim sonuçları hakkındaki rapor 
üzerinde A. P. Meclis Grupunun görüşlerini 
yüksek huzurunuzda arz etmek için söz almış 
bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, yüksek tetkiklerinize 
sunulmuş rapor ve eklerinde, Kamu iktisadi Te
şebbüslerinin 1964, 1965 ve 1966 bilanço ve ne
tice hesapları hakkında kâfi derecede bilgi mev
cuttur. Ben, imkân nisbetinde buradaki denet
leme görevimize ışık tutabileceğini umduğum 
bâzı noktalara değineceğim. 

Raporun tümünden anlaşılıyor ki, Komisyon
ca konan teşhisler ve ileri sürülen teklif ve tav
siyeler, bu teşebbüslerin 1966 portrelerini ana-
hatlariyle çizmektedir. 1966 dan 1970 yılma ka
dar uzanan panoramada ise devamlı bir gelişme 
göze çarpmakta ve Türkiye'nin toparlanma dö
neminin bulunduğu 1970 - 1980 kalkınma saf
hasına, Kamu iktisadi Teşebbüslerimizin ümit
le baktıkları memnuniyetle müşahede edilmek
tedir. 

Raporun tümü üzerindeki çok kısa bir ko
nuşmada, bu teşebbüsler topluluğunun anatomi
sini ayrıntılı olarak tahlile imkân yoksa da, 
önemli bulduğumuz mahdut bir - iki noktayı 
yüksek huzurunuzda tebarüz ettirmeye gayret 
edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, evvelâ yapacağımız 
denetlemenin hangi kıstaslara göre değerlendi
rilmesi üzerinde duralım. İktisadi Devlet Te
şebbüsleriyle müesseseleri ve iştirakleri hakkın
daki 440 sayılı Kanunun bu teşebbüslerin faa
liyet sınırı ve gayesi hakkındaki 23 ncü madde
sinin müsaadenizle huzurunuzda mâruzâtımla 
ilgili cümlelerini okuyayım : 

«İşletme ve idarede prensip, kârlılık ve ve
rimliliktir. Her teşekkül kendine verilen ser
mayeyi ve sağlanan diğer kaynakları, bu esasa 
göre kullanmaya ve değerlendirmeye mecbur
dur. Teşekküllerin her türlü personeli bu pren
sibe uygun olarak gereken gayret ve basireti 
göstermekle yükümlüdür.» 

Demek oluyor ki, genel olarak elimizdeki 
kanuni kıstaslar kanun metninde faaliyet pren
sipleri olarak belirtilen kârlılık ve verimlilik 
dereceleridir. Her ne kadar kârlılık kıstası ri
yazi bir ölçüye sığarsa da, bu kıstas, bâzı tip 
kamu teşebbüslerinin hakikî faaliyetlerini de
ğerlendirmekten çok uzaktır. Hattâ aynı kıs
tas, birçok ahvalde onu kullananları yanlış hü
kümlere bile sürükler. Burada bizim de çok 
dikkatli olmamız ve böyle bir tehlikenin ağına 
düşmememiz gerekiyor. 

Verimlilik kıstasına gelince; o, daha da oy
nak bir kavram. Verimlilik üzerinde mevcut ge
niş litaratürde görülen astronomik derecede 
çok ve değişik kavram ve formüller bu kıstasın, 
değer hükümleri tarafından nasıl etkilendiğini 
açıkça göstermektedir. O halde burada yapa
cağımız değerlendirmelerde mümkün olduğu 
kadar objektif olmaya çalışmak ve kendimizi 
bâzı tek taraflı değer hükümlerinin esiri olmak
tan kurtarmak gerekecektir. Bilhassa içinde bu
lunduğumuz ortamda, siyasi kanaatlerimizden 
tutunuz da mesleki bilgi ve tecrübelerimize ve 
hattâ şahıs ve grup çıkarlarımıza kadar çok çe
şitli faktörler, ele alacağımız her bir teşebbüsün 
verimliliğini tâyinde müessir, roller oynayacak
lardır. 

A. P. Meclis Grupu olarak temennimiz odur 
ki, bütün bu ölçü sıkıntılarına rağmen, millet 
adına yapacağımız denetleme, âzami sıhhat ve 
isabet derecesine ulaşarak memleketimiz için 
hayırlı olsun. Kamu iktisadi Teşebbüsleri de 
Yüce Meclisin ikinci defa yaptığı bu denetleme
den güzel ve makbul bir imtihan vererek nez-
dimizdeki itibarlarını daha da artırarak çıksın
lar. . 

Muhterem milletvekilleri, biraz evvel arz et
tiğim kıstas meselesi muvacehesinde bizim ne 
düşündüğümüzü müsaade ederseniz arz edeyim. 
Kamu iktisadi Teşebbüslerinde A. P. programı 
açısından bilhassa şu nitelikleri arıyoruz: 
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1. İktisadi kalknıma politikasına müessiri-
yet derecesi. Bunun en yüksek seviyede olması
nı istiyoruz. 

2. iktisadi kalkınmamızda teknik bilgi, fer
dî imkânları aşan sermaye ve yüksek risk ica-
bettiren alanlarda öncü ve yol gösterici rol oy
namış bulunmalarını istiyoruz. 

3. Yine biz istiyoruz ki, bu teşebbüsler kay
nak israf edici veya kaynak tutuklayıcı bir tu
tumda olmasınlar. 

Bu arz ettiğim nitelikler açıkça gösteriyor 
ki, Adalet Partisi Kamu İktisadi Teşebbüslerini 
karma ekonomimizin kaçınılmaz bir aracı kabul 
ediyor ve onlara iktisadi kalkınmamızda karma 
ekonomi kurallarına uygun bir yer ve rol veri
yor. 

Hepimizin bildiği bir hakikattir ki, iktisadi 
Devlet Teşebbüsleri Türkiye'nin ihtiyaçlarından 
doğmuştur. Bugün de bu teşebbüsler, kalkınma
mızın kaçınılmaz teminatlarından biridir. 

Değerli arkadaşlarım, yeri gelmişken hemen 
ifade edeyim ki, Kamu iktisadi Teşebbüsleri tipi 
teşekkül ve kuruluşlar, hiçbir ideoloji ve rejim 
farkına bakmadan hemen hemen dünyanın her 
tarafında bir prototip halinde ortaya çıkmışlar
dır. Bu prototipin arz ettiği varyasyonlar daha 
ziyade farklı memleket şartlarndan ileri gelmek
tedir. 

Hepisi - bizimkiler gibi - kalkınma sorunu ile 
ilgili ihtiyaçlardan doğmuştur. Bu hatırlatmayı 
şu maksatla yapıyorum; Kamu İktisadi Teşeb
büslerimizin tekâmülü gayesiyle sarf edeceğimiz 
gayretlerin istikametini isabetle tâyin etmemiz 
lâzımdır. Başka yerlerde bizimkilere benzer prob
lemler var, onlar da bizim gibi problem çözmek
le meşgul. Bu arada ortaya birtakım hakikatler 
çıkıyor, onların üzerine eğilmekte ancak fayda 
olduğu kanaatindeyiz. Bilhassa Batı dünyasın
daki gelişmeleri yakından izlemek zorundayız. 
Avrupa ve Ortak Pazar ilişkilerimiz bizi bünye 
meseleleriyle daha yakından ilgilendirmeye zor
lamaktadır. 

Amerika'dan Avrupa'ya sıçrayan (merjer) 
birleşme olayı aslında biraz sonra arz edeceğim, 
bir büyüme vakasıdır. Bu konular artık akade
mik olmaktan çıkmış, gerek siyaset ve gerekse 
iş hayatında politika sorumluluğu olanların 
önemli meşgaleleri haline gelmiştir. 
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Sayın milletvekilleri, bizdekiler olsun, dışa
rıdakiler olsun, Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 
en mümtaz vasfı cesametleri, yani büyük oluş
larıdır. Buradaki büyüklüğü iktisadi anlamda 
kullanıyorum. 

Bir de özel sektöre göz atalım, orada ne gö
rüyoruz? Orada da büyük teşebbüsler var ve 
gün geçtikçe de büyümedeler. Hattâ o kadar 
büyümedeler ki, cüssesi bir ülkenin hudutları 
içine sığmaz hale gelmiş ve dünya ölçüsünde 
yer kaplamıya başlamışlardır. Bu büyüme siya
si bir olay değil, iktisadi bir zaruretin icabıdır 
ve bu gelişme süratle devam etmekte ve edecek 
gibi de görülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, dikkatinizi bu büyük 
teşebbüs ve teşebbüsün büyümesi olayına özel 
bir maksatla çekmiş bulunuyorum. Çünkü bu 
vakıa, bizim Kamu iktisadi Teşebbüslerimizle, 
bizim sınai ve iktisadi kalkınmamızla, hattâ bi
zim sosyal ve siyasi hayatımızla ilgilidir. Yavaş 
yavaş bu husus vuzuha kavuşacaktır. 

İster kamu sektöründe, isterse özel sektörde 
olsun, büyük teşebbüsün çok önemli kabiliyet ve 
meziyetleri vardır. Bundan dolayı da büyük te
şebbüse 20 nci yüzyılın en önemli olayı diye ba
kılmaktadır. Hattâ bâzı siyaset bilginleri, bu bü
yük teşebbüsler topluluğunu asıl dördüncü kuv
vet olarak vasıflandırmaktadırlar. 

iktidar felsefesini bile etkileyen bu yeni 
kuvvetin yerini ve rolünü iyice tâyin etmek si
yasi partilerin en önemli meşgalelerinden biri 
olmaya başlamıştır. Büyük teşebbüsün en büyük 
avantajlarından biri de verimliliği artırıcı siner-
jik imkânlardır. Yani iş hayatında bir slogan 
halende kullanılan; iki iki daha beştir etkisine 
sahiptir. 

Sayın milletvekilleri, konumuzla ilgili ve 
önemli saydığımız bâzı hususlara böylece değin
dikten sonra, şimdi de maruzatımın asıl hedefi 
ve merkezi sikleîti olan noktaya geçiyorum. 

iktisadi DeVlet Teşebbüslerinin kronik dert
leri aslında bünyevidir; bunlar bilhassa az ge
lişmiş ülkelerde görülen müzmin hastalıklardır. 
Hepsi sermaye kifayetsizliğinden, finansman 
güçlüklerinden, personel derdinden şikâyetçi
dirler. Aralarında kendi kendini finanse edecek 
güce ulaşmış bulunanlar bile kamu sektörünün 
kendilerine tahmil ettiği ölçüsüz ve kararsız 
yükler altında ezilip büzülmektedirler. Tâbir ca
izse bir çokları ancak enjeksiyonla ayakta du-
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rabiliyorlar, fakat çalışma ve iş görme gücün
den yoksun olarak. Peki ama bu teşebbüslerin 
içinde bulundukları fasit daireden kurtulma ve
ya kurtarılma çareleri yok mu? Belki var, za
ten biz de onu bulmaya çalışıyoruz. Müsaade 
ederseniz sayın Komisyonun elimizdeki rapo
runa rücu edelim ve bilhassa temenniler kıs
mındaki tedbirleri gözden geçirelim. Burada 
ne görüyoruz? A dan Z ye kadar bir düzenle
me zorunluğu. Bu tedbirler manzumesi arasın
da mevzuatla ilgili olanlar başta gibi görünü
yor. 440 ve 460 sayılı kanunlardaki değişiklik
lerden, özel kuruluş kanunlarına kadar. 

Evvelâ yüksek huzurunuzda arz edeyim ki, 
Adalet Partisi Meclis Grupu olarak biz mevzu
at hakkındaki bu tavsiyelere katılıyoruz. An
cak, bugüne kadar yapılanların son bir rötuş
tan geçirilmesinde fayda mülâhaza ederiz. Bu
nun için de ilgili bütün merciler arasında verim
li bir koordinasyon kurulmalıdır fakat mesele 
mevzuatın yenilenmesinden mi ibaret? Daha 
doğrusu mevzuat getirmekle mesele hal yoluna 
girmiş olacak mı? Elbette ki, hayır. Çünkü ne 
kadar güzel mevzuat getirirsek getirelim, me
selenin esas köküne inmedikçe alınan bütün ted
birler kifayetsiz kalacak, fasit daireyi kırmak 
mümkün olamıyacaktır. O halde meselenin kö
kü nerede? Meselenin kökü, sevkü idare veti-
resindedir. 

Değerli arkadaşlarım, bir teşebbüsün en bariz 
kaynağı her türlü bilgiyi kullanabilme kabili
yetidir. Bu kabiliyetin mihrak noktası ise sev
kü idarecidir, menajerdir, liderdir. En mükem
mel organizasyonu kurun, en dolgun sermaye
yi sağlayın, şayet sevkü idare kifayetsizse hiç 
birisi bir işe yaramaz. Açıkça ve cesaretle iti
raf etmeliyiz ki, bizim Kamu iktisadi Teşebbüs
leriyle ilgili bir numaralı meselemiz sevkü ida
re meselesidir, tşte işe evvelâ oradan başlamak 
lâzım. 

Kısa mâruzâtımın anahedefine böyle ulaş
tıktan sonra meselenin ayrıntılı olarak ele alın
masını ilgililere bırakıyorum. Ben ancak, bura
daki görüşmelerimize ışık tutabilecek tek bir 
olaydan bahsederek onu değerlendirmeye çalı
şacağım. 

Yüksek malûmlarınız olduğu üzere, Yüce 
Meclis 1967 yılında Kamu iktisadi Teşebbüsle
rinin ilk denetimini yapmıştı. Gerek Yülısek 
Meclise sunulan raporlardaki ve gerekse Mec-
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listeki müzakereler sırasında tesbit edilen birçok 
tavsiye ve tedbirler hakkında ne gibi işlem ya
pıldığı elbette ki, hepimizin hatırına gelmiş ve
ya gelecektir. Bilhassa yeni mevzuatın çıkması
nı beklemeye lüzum göstermiyen pek çok işle
rin ne zaman ve nasıl intacedildiklerini burada 
öğrenmek, burada yapacağımız çalışmaların 
akibeti hakkında bize bir fikir verecektir. Bu 
görüşlerimi mücessem bir misalle takviye etmek 
için Sayın Başbakanın imazsını taşıyan 11 Ni
san 1967 tarih ve 32 - 82/2000 sayılı bir tamimi 
hatırlatmak istiyorum. Bakanlıklara yapılan 
bu tamimde biraz evvel arz ettiğim denetleme 
neticelerinin yakından takibedilmesini tavsiye 
ve temennilerden yerine getirilemiyenler varsa, 
sebepleri üzerinde durularak Başbakanlığa bil
gi verilmesi rica edilmişti. Kamu iktisadi Te
şebbüslerinin bu direktif üzerine neler yaptığı
nı burada öğrenmek bizim için çok faydalı ve 
aydınlatıcı olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, unutmamak lâzımdır 
M, sevkü idareci, değişikliği bizzat getiren adam
dır. Kamu iktisadi Teşebbüsleri devamlı deği
şiklik istiyen organlardır, devamlı ilgi ister. 
Günlük işlerin içinde boğulmuş bir sevkü idare
den fazla bir şey beklenemez. Zira ağaçlar ara
sından orman gözükmez. Sevkü idare yalnız 
bir bilgi ve tecrübe işi de değildir. O bir zihni
yet ve kültür ortamı meselesidir. Meselenin çö
zümü için yalnız sevkü idareciyi değil, onun 
içinde bulunduğu ortamı da hesaba katmalıyız. 
Ortamsa, bir zaman meselesidir, bunu itirafa 
mecburuz. 

Ele aldığımız konu ile yakinen ilgili bir hu
susa da kısaca değinerek sözlerimi bitirmek is
terim. Kamu İktisadi Teşebbüsünü tanımlamak 
için bakınız Roosevelt ne demiş: «Devletin oto
ritesine sarılı, fakat özel teşebbüsün inisiyatif 
ve esnekliğine sahip.» Buradaki inisiyatif keli
mesi üzerinde durmaya değer, inisiyatif ruhun
dan yoksun bir sevkü idare düşünülebilir mi? 
Rayından çıkmış meselelerimizi rayına oturtma 
çabaları kadar elimize geçecek fırsatları değer
lendirmeye çalışmazsak fazla ileri gidemeyiz. 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri artık işleri nasıl 
doğru yapacağım, diye düşünmekten ziyade, ya
pacak doğru işleri bulup mahdut kaynaklarını 
bunlara hasretmeye gayret etmelidir. Biz, zaten 
çok mahdut memleket kaynaklarımızın modern 
teknolojinin yarattığı yeni şartlardan doğacak 
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fırsatların değerlendirilmesinde kullanmayı bil
hassa arzu ediyoruz. Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinin bu istikametteki çabalarını büyük bir 
memnunlukla karşılarız. 

Sayın milletvekilleri, Adalet Partisi Meclis 
Grupu adına huzurunuzda arz ettiğim görüşlere 
ilâveten müsaade ederseniz benden evvel 
konuşan arkadaşlarımın ve bilhassa C. H. P. 
Sözcüsü Sayın Yavuzkan'm burada belirttiği bâ
zı hususlara Grupum' adına değinmek isterim. 

Aldığım not sırasına göre Sayın Yavuzkan; 
iktisadi Devlet Teşebbüslerinin özel teşebbüsle
re devri hususunda görüşlerini beyan ettiler. 

Sayın milletvekilleri, Adalet Partisi progra
mında da yer aldığı gibi, karma ekonomi kural
ları içerisinde memleket ekonomisi için en ve
rimli yolların bulunmasını ve o istikamette dav
ranışlar gösterilmesini ve refah devleti kurma 
yolundaki çabalarını sarf ederken elindeki bü
tün imkânları kullanmayı öngörmektedir. Bü
yük bir taassupla Devlet sermayesinin ilk yatı
rıldığı müesseseleri sert, katı kalıplar içerisinde 
bırakacak şekilde kullanmayı düşünmemekte
dir. Biraz evvel arz ettim; bizde mutadolma-
makla beraber, Batı dünyasında bilhassa son 
zamanlarda sevkü idarecileri çok ilgilendiren 
sinerjik davranıştan söz ettim. Yani bir müesse
se elindeki imkânları öyle kullanmalıdır ki, bu 
imkânların her ibrinin teker teker elde edeceği 
neticeler toplamından ziyade, bu imkânları bir 
arada kullandığımız zaman elde edeceğimiz ne
ticenin daha çok olacağı hakikatidir. Eğer biz 
kamu sektörüne tahsis edeceğimiz kaynakları 
özel sektörün kaynaklariyle birlikte karma bir 
şekilde kullanarak memleket ekonomisinin hay
rına faydalı geleceğine umduğumuz bir netice
ye kendimizi sevk edebilirsek, bu bizim uygu
lamasını arzu ettiğimiz bir prensibolduğu gibi, 
sanırım ki, memleketin de menfaatinedir. Bura
da fazla dogmatik olmak ve katı kalıplar içeri
sinde kalıp ille de bu sermayeyi ancak bu ka
lıplar içerisinde muhafaza edeceğiz demek, sa
nıyoruz ki, memleketin umumi menfaatine uy
mamaktadır. Bu konunun hiç şüphesiz ki, ik
tisadi Devlet Teşekküllerinin aktif ve pasifleri
nin değerlendirilmesiyle yakinen ilgisi var. 

Muhterem arkadaşlarım, dünyanın pek çok 
yerlerinde bu denenmiştir. Bilhassa az gelişmiş 
memleketlerde, bizim gibi iktisadi Devlet Te

şebbüslerine sahip karma ekonomideki memle
ketlerde bu denenmiştir. Böyle bir karara var
mak hakikaten kolay değildir.-Bu yalnız bir po
litik karar değil, hakikaten memleket ekonomi
sinin en verimli bir şekilde cihazlanması için ya
pılması lâzım gelen, teknik, iktisadi bir karar
dır. 

BAŞKAN — Sayın Oksal, iki dakikanız kal
mıştır. 

MEHMET ALİ OKSAL (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkanım. 

Binaenaleyh bunda hakikaten bir parti gö
rüşüne göre değil, memleketin menfaatlerinin 
uygun gördüğü istikamete doğru bir karar al
mak lâzım gelecektir. 

Değerli arkadaşım bir de ihtisaslaşmaya mü
teveccih tavsiyede bulundular, misal olarak Sü-
merbankı aldılar. Biraz evvel arz ettim; bu te
şebbüslerin büyüme istikametindeki gelişmeleri 
bizde ihtisaslar arasında belirli bir koordinas
yonun sağlanmasını ve bu suretle verimliliğin 
artırılmasını mümkün kılmaktadır. Binaena
leyh, ihtisasları tecridedilmiş müesseseler ola
rak değil, fakat ihtisasların birbirinden fayda
lanacağı bir ortam, bir büyüklük içinde müta
lâa etmek memleket ekonomisi bakımından da
ha verimlidir ve tatbikat da bunu göstermekte
dir. 

Vaktin darlığından dolayı fiyat politikası
na ve 440 sayılı Kanunun bünyesine şimdilik te
mas etmiyeceğim. Münferit görüşmeler sıra
sında bu husustaki görüşlerimizi arz edeceğiz. 
Fakat sözlerimi son bir mütalâa ile bitirmek is
terim. 

Değerli arkadaşımız; «Karma kuruluşa ha
yır, karma ekonomiye evet.» dediler. Sayın ar
kadaşlarım, bu ifadede büyük bir çelişiklik var
dır. Karma kuruluşsuz karma ekonomi tasav
vur etmek hakikaten çok mücerret bir düşünü
şün ifadesinden başka bir şey değildir. 

Hepinizi Adalet Partisi Meclis Grupu adına 
hürmetle selâmlarım. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Gruplar adına görüşmeler so
nuçlanmıştır. Şahısları adına tümü üzerinde 
söz alan sayın üyeleri arz ediyorum: 

Saym Ülker, Sayın Kodamanoğlu, Sayın Pa-
laoğlu söz almışlardır. 
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Genel Kurulumuzun ittihaz etmiş olduğu ka
rara göre kişisel görüşler 10 dakika ile mukay
yet bulunduğu ve 10 dakikalık bir imkânın da 
mevcudolmadığı göz önünde tutularak, saat 

Genel Kurulun almış olduğu 10 dakikalık 
müddeti, kişisel görüşlerini beyan edecek olan 
arkadaşlara hatırlatırım. 

Söz sırası Sayın Reşit Ülker'in. Buyurun, Sa
yın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım, Kamu iktisadi Teşebbüslerinin huzu
runuza sunulmuş olan raporlarının tümü üzerin
de 10 dakika içinde görüşlerimi arz etmeye çalı
şacağım. 

Her şeyden evvel bir noktanın üzerinde önem
le durmak lâzımdır: Biz buraya, yani bu teşek
külleri kurmaya ve ekonomik hayatımızda bu 
kadar önemli bir yer vermeye nereden geldik.. 
Bugün bunların gerçek değerlerinin 150 milya
rın üzerinde, 200 milyara yakın olduğu ifade 
edilmektedir. Yani bugün kamu teşebbüslerinin 
elinde 200 milyara yakın bir varlık, Türk Mil
letinin elinde bir varlık anlamını taşır. Türk 
Milleti, belli şahıslara aidolarak değil, milletin 
tümüne aidolarak böyle bir potensiyele, böyle 
bir ekonomik güce sahibolmuştur. 

Bunun üzerinde durmak şu bakımdan gerek
mektedir: «Nereden buraya geldik, bunu de
ğiştirelim, bunları tasfiye edelim, özel sektöre 
verelim.» görüşleri vardır, sistemli olarak ya
pılmaktadır. Bir defa da geriye dönüp bun
ların gelişmelerine bakarsak o zaman ne istedi
ğimizi, ne yapabileceğimizi daha iyi anlarız. 

Değerli arkadaşlarım, Osmanlı imparatorluğu 
çatırdamaya başladığı sırada memleketimizde 
İmparatorluğu kurtarmak için çeşitli fikir akım-

14,00 te toplanmak üzere Birleşime ara veriyo
rum. 

Kapanma saati : 12,53 

lan ortaya çıkmıştır; islamcılık, garpçılık, mez
hepçilik, sosyalistlik ve Türkçülük. Bu akım
lardan yalnız biri güç kazanmış, egemenlik ka
zanmış ve yeni Türkiye Cumhuriyetinin kurulu
şunda temel olmuştur: Türkçülük cereyanı.. 
Yani bugünkü devrimizde milliyetçilik cereyanı. 
Milliyetçiler evvelâ dilde milliyetçiliği, dilde 
Türkçülüğü öne sürmüşler, ondan sonra en 
önemli Türkçülük bölümü olarak ekonomik, ik
tisadi Türkçülüğü ileri sürmüşlerdir. Görmüş
lerdir ki, o zaman Osmanlı imparatorluğunun 
kurtuluşu dilden sonra ekonomik gücü elde et
mekle mümkündür. Tabiî bunları ileri süren
lerin başı büyük Türk Ziya Gökalp'tir. Ziya 
Gökalp, kendisi bir iktisatçı olmadığı halde, 
kendisi bir sosyolog olduğu halde bu ihtiyacı 
duymuş, 1911 den itibaren, Genç Kalemlerin 
kurulduğu andan itibaren ekonomik meseleleri 
ele almıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Ziya Gökalp 1917 de 
şöyle söylüyordu: «Müslim olmayan vatandaş
larımızın iktisadi, içtimai hayatları itibariyle 
bizden daha müsait bir vaziyette olduklarını 
söylemiştik..» devam ediyor, 10 daikkaya göre 
konuşuyorum. «..Meselâ biz iktisadiyatta küçük 
sanatlara tenezzül etmiyecek, doğrudan doğru
ya fabrikacılığa teşebbüs edeceğiz, denizlere 
hâkim olmak için ticaret gemilerinin en mükem
meline mâlik olacağız, içtimai hayatımız cemaat 
esasına müstenit olmıyacak, hür iradelerin mah
sulü olan teavün ve taazzuv - yardımlaşma ve 
teşkilâlanma - esaslarına istinadedecek.» 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Zeki Çeliker (Siirt), Naci Gacıroğlu (Erzurum) 

• 

BAŞKAN — 33 ncü Birleşimin ikinci oturu uunu açıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, 1923 te yine Ziya 
G-ökalp, «Türkçülüğün esasları» adlı prensip
lerini tesbit ettiği sırada «îktisadi Mucize» baş
lıklı makalesinde: «Bu siyasi mucize, askerî 
mucizenin mukabili oluyor. Harb esnasında as
kerî bir mucize gösteren bu millet sulh devrin
de de iktisadi bir mucize gösterebilir. Bu muci
zeyi gösterebilmek için hangi yoldan yürümeli? 
Tanzimattan beri yürüdüğümüz yanlış yolu terk 
edersek doğru yolu bulabiliriz. Tanzimattan 
beri millî ruhumuza uymıyan İngilizlerin iktisat 
nazariyeleri bizi şaşırttı. Hükümet fabrika 
tesis edemezmiş, millî sanayii ihyaya ve hima
yeye çalışamazmış, belediyeler ticaret yapa-
mazmış, iktisadi teşebbüsler yalnız fertlerden 
ve şirketlerden beklenirmiş» diye başlıyan 
yazısında netice itibariyle : «Türkiye'de büyük 
sanayiin inkişafına şiddetle ihtiyaç vardır. 
Memleketimizde büyük sanayi teşekkülü ise 
asla fertlerin teşebbüsleriyle olamaz, bilâkis 
Hükümetin, vilâyet ve şugullerinin, belediye
lerin teşebbüsiyle memleketimizde her türlü 
sanayi teessüs edebilir.» diye anlatmaktadır. 

Bugün devletçilik, bâzı yazarların ifade et
tikleri gibi, 1930 larda hâdiselerin zoruyla or
taya gelmiş bir müessese değildir. İkinci Meş
rutiyetin fikir cereyanları içerisinde milliyetçi 
bir akımın neticesi olarak ortaya atılmış, tar
tışılmış ve İttihat ve Terakki Cemiyeti, ki bu 
büyük düşünür onun çatısı altında çalışmıştır, 
bu fikirleri savunmuş, onun neticesinde birta
kım dernekler kurulmuş, «Türk Yurdu» diye 
çıkan mecmuada da ekonomik konularda yaza
cak Türk olmadığı için Parvüs Efendi diye 
dünyaca tanınmış bir sosyalist yazar getirilmiş, 
«Biz onun esas fikirleriyle beraber değiliz, ama 
ekonomik görüşlerinden istifade etmek için 
getirdik.» diye ifade edilmiştir. Yani bu esas
lar İkinci Meşrutiyetten itibaren başlıyan ve 
Millî Mücadele ile sonuçlanan zaferlerin içe
risinde ayrı bir yer almıştır. 

öyle ise, bugün İktisadi Devlet Teşebbüs
leri, Kamu Teşebbüsleri tamamen millî tarihi
mizden gelmiş, tam anlamiyle millî kuruluş
lardır. 

Değerli arkadaşlarım, 1946 yılından 1950 
ye kadar liberalizm münakaşaları oldu. 1950 
den sonra bu sistem, yani devletçilik diye ifa
de edilen sistem, 1937 de de Anayasanın 2 nci 
maddesine girmiş olan prensip, varlığından 

hiçbir şey kaybetmedi; bütün fabrikaların sa
tılacağı iddia edilmiş olmasına rağmen hiçbir 
şey satılmadı, aksine yeni fabrikalar bunların 
üzerine eklendi. 1965 e geldiğimizde, 1961 -
1965 te daha çok konuşuldu, o zaman libera
lizm lâfları değişti, bunun yerine özel teşeb-
büsçülük geldi. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye'nin 
kabul ettiği ve sosyal Anayasanın kavramı için
de yepyeni bir anlam taşıyan şekil şudur : 
Anayasamız kalkınmayı öngörmüştür, geliş
meyi değil, özel sektör kendi kârını düşünür. 
Özel sektörde birçok fabrikaların yapılmış ol
ması, memleketin zengin olması, sosyal Ana
yasa açısından fertlerin kalkınması anlamına 
gelmez. Gelişmedir, bunun anlamı. Evet kal
kınmış olabilir, fakat bir avuç insanın elinde 
olur, bir avuç milyonerler olur; bir avuç mil
yonerlerin, milyarderlerin yanında da geniş 
halk kütlesi sefalet içinde olur. Sosyal Anaya
samız gelişimi değil, kalkınmayı esas almıştır. 
Kalkınmayı ise gelişimle birlikte o gelişen, 
artan servetin, artan değerin bütün vatandaş
ların sofrasında, üstünde, başında, evinde gö
zükecek şekilde dağılımını esas alır. Sosyal 
adalet esası budur. 

Bu sebeple bizim Anayasamız, kalkınmayı, 
Beş Yıllık Plânı millîleştirmeyi, mülkiyetin 
kamu yaran ile sınırlanması esasını ve bu gibi 
esaslar bir arada mütalâa edildiği zaman, kar
ma ekonomiyi kabul etmiştir, özel sektörü de 
kabul etmiştir; fakat özel sektör hiçbir zaman 
bütün kesimlere hâkim olmıyacaktır. Anaya
samızın kabul ettiği esasa göre özel sektörün 
bütün kesimlere hâkim olacağı gün olmıyacak
tır. Yani A. P. li arkadaşlarımızın, «Biz kar
ma ekonomiyi geçici olarak kabul ediyoruz.» 
fikrini Anayasamız, sosyallik niteliği ile onun
la beraber aldığı maddelerini bir arada müta
lâa ettiğimiz zaman, kabul etmemiştir! öyle 
ise, bugün Türkiye'deki karma ekonomi siste
mi Anayasa gereğidir. Karma ekonomimiz 
içinde Kamu İktisadi Teşebbüslerinin hâkim 
olması, üstün olması, özel sektöre yol gösteri
ci olması hâkim, esastır. Bunun dışında yapı
lacak bütün tasarrufların Anayasaya aykırı 
olduğu inancını taşımaktayım. 

Nitekim, Yetki Kanunu tamamen sosyal 
Anayasa esprisine, kalkınmaya, insanlık hay
siyetine uyar bir yaşayışı Türk vatandaşına 
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getirme esasına, Anayasanın maddelerinde mev-
cudolan esaslara aykırı olduğu içindir ki, mil
letten toplanan vergileri özel sektöre teşvik 
fonu olarak verilmesini kabul etmediği içindir 
ki, Anayasa Mahkemesi bunu iptal etmiştir. 
Böylece,- Kamu İktisadi Teşebbüsleri bugün 
Devletimizin, milletimizin kalkınmasında göz 
bebeğini teşkil ederler. Anayasa bunu öngör
müştür. Bütün kalkınmamış ülkeler içerisin
de gerek Duverger, gerek Lowental gibi bu 
konularda ün sahibi yetkililer tarafından ifa
de edildiği gibi, örnek teşkil etmektedir, örnek. 
Yeni bir sistemdir. Karma ekonomi sistemi bü
yük bir millet olan Türklerin buldukları ve az 
gelişmiş ülkelerin kalkınmasında araç olarak 
kullanacakları bir model sistem olarak gelişe
cektir. 

Değerli arkadaşlarım, zamanınızı aldım. 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Anayasanın sos
yallik ilkesi içerisinde geliştirilmesi için her 
türlü tedbirin alınmasını, bunun dışında, bun
ların hiçbir şekilde kaldırılmasının mümkün 
olmadığını huzurunuzda bir defa daha ifade 
etmekten Türk Milletinin kalkınması bakımın
dan övünç duyarım. 

Savenlarımla. 
BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu? Yok. 
Buyurunuz Sayın Palaoğlu. 
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) 

— Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
10 dakikalık süre içerisinde Kamu iktisadi 

Teşebbüslerinin birkaç yıllık raporları üzerin
de kişisel görüşlerimi açıklamaya gayret ede
ceğim. 

Türk millî gelirinin büyük bir kısmını teşkil 
eden, sınai üretimin yaklaşık olarak yarısını 
veren, kamu, özel, toplam millî yatırımların 
yaklaşık olarak 1/4 ünü veren, ürettikleri mal 
ve hizmetler, temel mal ve hizmetler niteliğin
de olarak her sektöre intikal eden, ekonominin 
bütün dallarına yayılmış, otelcilikten sinema
cılığa, elektrik üretiminden kredi tevziine ka
dar millî ekonominin bütün dallarına yayılmış 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin önemi ve millî 
hayatımızdaki değerli yeri aşikârdır. 

O kadar aşikârdır ki, Kamu İktisadi Teşeb
büslerine karşı görüşdeki ve karşı felsefedeki 
iktidarlar bile, bütün muhalefet yılları boyun
ca bu karşı görüşü ve felsefeyi savunmuş ol

malarına rağmen, iktidara geldiklerinde Ka
mu İktisadi Teşebbüslerinden içtinabedememiş-
ler, bu yolu, bu çareyi bir türlü bulamamışlar; 
değil onları dağıtmak, değil o tesisleri satmak 
ve özel kesime intikal ettirmek, hattâ çoğalt
mak mecburiyetinde, muhafaza etmek mecbu
riyetinde kalmışlardır. Bu konuda en açık ve 
tereddüde hiç mahal bırakmıyacak örnek De
mokrat Parti iktidarının ilk Hükümet progra
mıdır. Demokrat Parti iktidarının ilk Hükü
met programında İktisadi Devlet Teşebbüsleri 
karşısındaki görüş gayet açık bir şekilde, ga
yet vazıh bir şekilde yer almış idi. Buna rağ
men bu felsefeye sahip, bu görüşü benimsemiş 
bir iktidar bile onları açık taahhüdüne, kendi 
Hükümet programında yer almış açık taahhü
düne ve vaidine rağmen devredememiştir. 

İktisadi Devlet Teşebbüslerimizin elinde, 
para değerindeki değişmeler dikkate alınarak 
yapılacak bir düzeltmeye göre ve böyle bir dü
zeltmeden sonra bugün 100 milyar Türk lira
sını aşkın bir aktif toplamı bulunduğunu söy
lersem bu teşebbüslerin, bunlara bağlı müesse
selerin ne kadar devasa, ne kadar değerli ve 
büyük bir millet varlığını tasarruf ettikleri 
meydana çıkmış olur. 

Bütün bunları, bu teşebbüslerin önemini 
birkaç çizgi ile ve birkaç kelime ile arz etmek 
için söylemiş bulunuyorum. Demek ki, bu te
şebbüsler siyasi iktidarların elinde çok etkili 
ve çok değerli bir vasıtadır. Ancak bu siyasi 
iktidarların sahibolduklan felsefe ve yapacak
ları uygulamaya göre değişebilecek etkenlikte 
büyük birer varlıktırlar. Eğer bir siyasi ikti
dar, samimiyetle bunların varlığına, devamına 
ve millet hayatındaki yerine inanmış ise, bu te
şebbüsleri iyi kullanır ve gerçek sosyal devlete 
ofeçiş yolunda onları çok değerli bir vasıta ol
mak seviyesine yüceltir. Eğer bir siyasi ikti
dar, bunların değeri konusunda mütereddit ise 
ve bunlara zaman zaman karşı bir görüşe ve 
felsefeye bağlı ise, İktisadi Devlet Teşebbüsle
rinin elindeki bu büyük millet varlığı ve büyük 
güç, faydalı olmaktan öteye zararlı olabilir. 

Bugünün siyasi iktidarı özel sektör eliyle 
kalkınmanın faziletine inanmış göründüğü için, 
mazide de olduğu gibi, iktisadi Devlet Teşeb
büslerine bağlı fabrikaların ve müesseselerin 
tasfiyesi, özel kesime intikali gibi gerçeklerle 
bağdaşmıyacak hazin haberlerle ve istidatlar-
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la karşılaşmaktayız. Bu inancın, bu felsefenin 
İktisadi Devlet Teşebbüslerinin millet hayatı 
içindeki yerine ve zaruretine inancın ve bunun 
temel teşkil ettiği bir felsefenin ötesinde, ikti
sadi Devlet Teşebbüslerinin siyasi iktidarlar 
tarafından iyi idare edilmeleri zarureti de aşi
kârdır. 

Bugün iktisadi Devlet Teşebbüslerinin iyi 
idare edildiklerini söylemeye maateessüf im
kân bulamamaktayım, iyi idare, her şeyden 
evvel iyi yönetici kadrosu demektir. Bugün, 
büyük dev kuruluşların yöneticileri, siyasi ik
tidar elinde sık sık değişikliğe tabi tutuluyor. 
İsabetli atamalar yapılmamaktadır. Aslında 
Türk Milleti değerli teknisyenlere, değerli ik
tisatçılara, değerli yöneticilere sahiptir. Fakat 
siyasi iktidar değişikliklerinde, hattâ bir siyasi 
iktidarın iktidar dönemi içinde kendi içindeki 
hiziplerin bahtına, talihine ve gücüne göre, bu 
dev teşekküllerin yöneticileri sık sık değiştiril
mektedir. Bu istikrarsızlık, bu isabetsizlik, bu 
ehliyet aramadan, isabet aramadan siyasi amaç
larla sık sık yapılan değişiklikler iktisadi Dev
let Teşebbüslerinin faydalı, kaynak yaratır bi
rer kuruluş olmalarını gün geçtikçe daha öteye 
itmektedir. 

Burada 3659 sayılı Kanunun da gayrikâfi 
olduğunu söylemeye kendimi mecbur hissedi
yorum. Milyarlarca liralık bir millet varlığını 
tasarruf eden, yöneten bu dev kuruluşların ba
şına maateessüf 3659 sayılı Kanunun yarattı
ğı zorlamalarla ve mecburiyetlerle ayda eline 
2 500 - 3 000 Türk lirası verebildiğimiz insan
ları getirmekteviz. Hükümetin ve yöneticilerin 
bu mevzuat değişikliği konusunda da dikkatle
rini çekmek istiyorum. 

İktisadi Devlet Teşebbüslerimizin fiyat poli
tikaları da istikrarsızdır, ve her türlü tenkide 
müsaittir. Her şeyden evvel bu konuda Hükü
metin temel mal ve hizmetler kararnamesini 
ele almak ve eleştirmek istiyorum. Hükümet, 
buerünün siyasi iktidarı, iktisadi Devlet Teşeb
büslerimizin modern ekonominin verilerine uy
gun seyyal ve oto - finansman sağlıyacak bir 
fiyat politikası izlemelerine maateessüf imkân 
vermemektedir. Temel Mal ve Hizmetler Ka
rarnamesi ile merkezi idare, İktisadi Devlet Te
şebbüslerinin çoğunun fiyatlarını bizzat tesbit 
etmekte ve yersiz, iktisat kuralları ile ve ger
çeklerle bağdaşmıyacak müdahalelerde bulun

maktadır. Bütün bu müdâhaleler ya peraken
de sosyal gayeler gütmekte, veya siyasi amaç
lara müteveccih olmaktadır. 

iktisadi Devlet Teşebbüslerimizin yatırım 
politikaları da, hiçbir tafsilâta iltifat etmeden 
ve girmeden rahatça söyliyebilirim ki, yukarda 
arz ettiğim hastalıklarla temelden malûldür. 

Şimdi, konuşmamın bu bölümünde bu büyük 
millet varlığının, sayısını dahi bilmekte güçlük 
çektiğimiz millî hayatımız içindeki yeri, önemi 
ve yaygın hali aşikâr bulunan bu teşebbüslerin 
kontrol düşeni üzerinde bir nebze durmak is
tiyorum. 

İktisadi Devlet Teşebbüslerimiz, benim tes
bit edebildiğime göre, 6 mekanizma tarafından 
denetlenmektedir. 1) Teşebbüsün kendi teftiş 
organı, 2) Bağlı bulunduğu bakanlığın teftiş 
organı, 3) Çalışma Bakanlığı, 4) Sosyal Si
gortalar Kurumu denetimi, 5) Yüksek Denet
leme Kurulu denetimi, 6) Nihayet Türkiye Bü
yü]?: Millet Meclisi denetimi. 

Bu kontrol enflâsyonu, üstüste yığılmış kon
trollar... Bu mesele sadece bizim meselemiz de-
değildir. Klâsik devlet geride kaldıktan, devle
tin sadece sınır bekçisi, içeride asayişi sağlıyan 
bir basit güç olduğu telâkkisi dünya gerçekleri 
karşısında terk edildikten sonradır ki, Batı de
mokrasilerinde ve bütün düuyada yerden man
tar biter gibi İktisadi Devlet Teşebbüsleri türe
miştir. İktisadi temel üzerine oturmuş devletler, 
her gün bu teşebbüsler ve bu teşekküller vesi
lesiyle çok yeni, çok çeşitli ve çok ciddî prob
lemlerle karşılaşmışlardır ve karşılaşmaktadır
lar. Bunlardan birisi de bu kontrol meselesidir. 
İngiliz iktisatçısı Hanson üstüste yığılmış, ço
ğalmış ve karışmış bu kontrol mekanizmasına 
«kontrollar sam yeli» diyor. 

Aslında iktisat kurallarına göre çalışması 
gereken, verimlilik araması ve millî hayata o 
acıdan hizmet etmesi gereken bu teşebbüsler, 
böyle bîr kontrol furyası karşısında ve üstünde 
esen bu kontrol sam yeli ile ters bir sonuca ulaş
maktadırlar. Çoğalan, birbirine karışan, birbi
rinden rabıtasız bu kontrollar silsilesi bir şem
siye gibi. basan kontrolsuzluğa müncer olmakta 
ve çoğu zaman, bu teşebbüsleri yönetenlerin 
ve bu teşebbüslerde çalışanların inisiyatiflerinin 
mühim bir kısmını alıp götürmektedir. 
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Burada Parlâmento kontroluna da özellikle 
değinmek istiyorum. Bunun gereğine inanmadı
ğımı gayet açık bir şekilde söylemeliyim. Doktri
ni açarsanız, tarihî gelişimini incelerseniz, ikti
sadi Devlet Teşebbüslerinin Parlâmento tara
fından kontrol edilmesi lehinde yüzlerce sayfa
lık methiyeler bulmanız kabildir. Fakat bütün 
bunların artık gerçekle ilişkisi kalmamıştır. 
Bugün bu dev kuruluşların raporlarının tümü 
üzerindeki müzakerelerin gördüğü şu ilgi dahi, 
salonumuzun şu tenha ve hazin manzarası dahi 
bu kontrolün artık gerçeklerin dışında kaldığını 
gayet açık bir şekilde belirlemektedir. Her şey
den evvel hesaplar Parlâmentoya çok geç inti
kal etmektedir. Teşkilât bu münasebetle politi
kaya itilmektedir ve çoğu zaman veya zaman 
zaman Parlâmento hissî ve siyasi kararlar vere
bilmektedir. Karma Komisyonda TRT nin he
saplarının sadece siyasi ve hissi amaçla redde
dilmiş olması gibi. Bundan daha taze ve açık 
bir örnek olamaz. 

Ve nihayet Parlâmentolar, Parlâmentomuz 
da dâhil, bu konuda kendi bünyeleri.itibariyle 
objektif ve ekonomik kararlar almaya müsait 
değillerdir. ' 

Bütün dünya - bu konuda insafla söylemeye 
mecburum ki - çeşitli ölçüler içinde bir arayış 
halindedir. İktisadi Devlet Teşebbüsleri, termi
nolojisi ve teşhisi yadırgamıyacağınızı umarak 
söylemek istiyorum ki, modern demokrasilerin. 
bir anomalisi gibidir : Kamu iktisat, özel hu
kuk kurallarını uygulıyamazsınız; kamu vardır, 
kamu menfaati vardır. Klâsik ve bürokratik 
devletin kurallarını uygulıyamazsınız; iktisat 
vardır. Bütün bunlar bizim de ciddî, serinkanlı 
ve her türlü siyasi çizginin dışında bir arayışa 
yönelmemizi gerektirmektedir. 

İktisadi Devlet Teşebbüslerimize aşırı bağım
sızlık versek, teknokrasinin mahzurları çıkıyor 
karşımıza. Aşırı bağımlılıkla onları bağlasak 
bürokrasinin mahzurlariyle ve hastalıklariyle 
karşılaşıyoruz. Bütün bunlar dönüyor, dolaşı
yor, modern dünyada ve çağımızda demokrasi
lerle teknokrasi arasındaki sürtüşmeye ve bu
nun tahliline bizi götürüyor. Profesör Goldman 
bu konuyu gayet iyi ve vazıh bir şekilde incele
miştir. Arkadaşlarımın bu esere iltifat edecek
lerini ümidetmek istiyorum; artık modern dev
lette demokrasi ile teknokrasi arasında pek in
ce, pek nazik ve pek değerli bir hat vardır. Bu

nu millî amaçlarla ve vatansever duygularla 
aramak, bulmak, yakalamak, İktisadi Devlet 
Teşebbüslerimizin geleceği için de hayırlı ola
caktır, ümidindeyim. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, buyurun. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadşalamm; Türkiye asır
lar boyu hanbten harbe koşan, vatan ve mem
leketinin varlığını korumak için cephelerde can 
veren, kan akıtan bir millettir. Bu akış boyun
ca maalesef kapitülâsyonlar dediğimiz belâlar 
da her türlü alanda olduğu gibi iktisaden de 
gelişmemize boyunduruk olmuş, Türk Milletinin 
teknikte ve sanatta gelişmesine büyük engel 
teşkil etmiştir. Rahmetler olsun, büyük Ata-
lürk, istiklâl Harbini kazanır kaznamaz, ikti
sadi alanda da Türk "Milletinin kendi varlığın
da kendine yeter hale gelmesi için her türlü 
teşebbüsleri yaptığı gibi, iktisadi Devlet Te, 
şebbüslerinde de ilk hamleyi, ilk adımı atmış ve 
bugün verimli neticelerini görmüş olduğumuz 
kamu iktisadi teşekküllerinin pek çoğu onun 
zamanında atılmış, geliştiriOımiştir. 

Atatürk bütün alanlarda tekmil işletmeleri, 
teknik, sanayi ve iktisadi kolları devletçi kıl
mak için bunları yapmamış idi. Demin bahsetti
ğim gibi, Türkiye, köyleri gibi şehirlerinin de 
damları toprak, duvarları kerpiç olan, her tür
lü sanayi ve teknikten yoksun bir memleketti. 
Her minarenin yanında bir fabrika bacası tüt
mesi özlemimiz iken, maalesef kurulmuş olan 
tekmil sanayi teşebbüslerinin cümlesi de ecnebi* 
şirketlerin elinde idi. Bunların cümlesini milli
leştirdi. Millîleştirilir miUîleştirilmez bu saha
daki boşluğumuzu telâfi etmek için de, her 
alanda olduğu gibi bu teşebbüslere büyük önem 
verdi. Gayesi, özel sektörde bu kabîl gelişme
lere ekol olsun, bu yoldaki kaabiliyetlere, var
lıklara önder olsun duygusu ve düşüncesiyle 
bu teşebbüsleri yapmış ve bugünkü İktisadi Dev
let Teşebbüslerinin temellerini atmış idi. 

Bunlar, ilk hamlede cidden memlekete her 
sahada, her dilimde iyi örnekler olmuşlardır, 
iyi verim vermişlerdir. Bugün Türkiyede tek-
ırikte, sanatta, iktisadi dallarda gelişme gör-
müşsek bu müesseselerin cümlesinin birer mek
tep olduğunu, eleman yetiştirdiğini, eğittiğini 
kabul etmek bir borcumuzdur. 
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İktisat kanunları, teknik, sanat zor kabul 
etmez. Siyasi tesirleri hiç kabul etmez. Bu ka
nunlar ve bu gelişmeler kendi ölçülerinde, ken
di sahalarındaki imkânlarla gelişirler. Fakat 
maalesef çok partili hayata girdiğimiz günden 
beri pek çok sahada da olduğu gibi siyasi tâ
vizler, rey tesirleri, iktisadi teşekküllerin ve
rimli işleyişini, rantabl işleyişini engellemiş
tir. Adam kayırma mülâhazası ve düşüncesi ön-
pîâna alınmıştır. Hiçbir parti, hiçbir kimseyi 
itham etmiyorum; bu gelişme, bu zihniyet ve 
bu akış iktisadi Devlet Teşekkülerini maalesef 
bâzı şahısları ve kişileri iktisaden kalkındırma 
teşebbüsü halinde bir geleneğin içine sokmuş
tur. Her iktidar değişişinde malesef bu teşek-
külerdeki kilit noktası personelli değişir, genel 
müdürleri değişir. 

Burada biraz evvel arkadaşımın izah ettiği 
gibi, bir fakir memleketiz. Malî portesi yuz mil
yara varan fakir milletin varlıkları yatmakta
dır. Bunun her türlü tesirlerin dışarısında ken
dine yeter çalışması şöyle kalsın, bütçeye de 
katkısı olacak, malî imkânlarımızı geliştirecek, 
yardımlarını beklerken, maalesef yıllar boyu 
Hazineden, bütçeden her yıl yardım alarak iş-
liyen birçok Devlet teşekkülleri vardır. Bun
dan milletin tümü şikâyetçidir. Cümlesiyle be
raber söylüyorum. Bugün iktisadi Devlet Te
şekküllerinin çalışması, iktisadi Devlet Teşek
külü değil, fakir milletin sinesinde zulmi Dev
let Teşekkülü olarak çalınmaktadır. Dairelerine 
gidiniz; her birinin oturduğu daireler, lojman
ları bir saray mnazarasmdadır. Gözleriniz ka-

' maşır, giremezisiniz. Yaktığı tezek, giydiği ça
rık, ışığı çıra olan bir memlekette bu iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin sonsuz israf deryasında 
yüzüşünü üzüntü ile beyan etmeye mecburum. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri, ismi üzerinde, 
her türlü iktisat ölçülerine uyularak yönetilme
lidir. Buralar ihtisas dalıdır, ti'tr dalıdır. Her 
branşa o yolda ihtisası olan değerli kimseler ge
tirilmelidir. iktidar değişikliğiyle personel de
ğişmemelidir. Bundan evvel hatiplerin söylediği 
gibi, Garp memleketlerinde bu teşekküllerde ça
lışan büyük çapta hata etmedikçe ömrünün sonu
na kadar kalıp çalışmaktadır. Bundan ötürüdür 
ki, garbın bu yolda kurmuş olduğu teşekküller, 
memleketine yük değil iktisadi alanda da fay
da sağlıyan, imkân sağlıyan teşekküller olduğu 
halde, maalesef bizdeki iktisadi Devlet Teşek

külleri siyasi tesirlerle, tekniğin, sanatın, iktisa
dın kendine has ölçülerine riayet edilmediğin
den, zararına çalışan teşekküller haline gelmiş
lerdir. Personel istihdamı çok kötüdür. Kadro 
şişkinlikleri vardır. Yatırımları çok kere yerin
de değil, tesirlerle yatırılmaktadır. 

Heyeti umumiyesiyle demek istiyorum ki; 
iktisadi Devlet Teşekküllerinde Türk millî var
lığının yüz milyara varan büyük bir gücü, po
tansiyel gücü, iktisadi gücü bulunmaktadır. 
Bunlar veremli, aksiyoner hale getirilmek için 
yeni bir reorganizasyona tâbi kılınmalı, ehliyetli, 
titr sahibi kimseler iş başında bulunmalı, her 
türlü siyasi tasallutun ötesinde verimi artırıcı 
bir çığıra akmalıdır. 

Nasıl ki babasına güvenen evlât israfın için
den çıkamaz, onun siyanetinde kaldığı müddette 
de şahsiyetini, varlığını, yaratıcı kabiliyetini 
bulamaz ise, iktisadi teşekküller de artık bütçe
ye güvenmemeli, «Genel Bütçenin imkânların
dan geçinirim, açığımı bunlardan kapatırım.» 
zihniyetinden vazgeçmelidir Kârlı olanlar çalıştı-
rılmalı, zararlı olanları ikaz ve ihtarla milletin 
ve memleketin başında yük olmaktan kurtarıl
malıdır. 

Evet, demin arz etmiştim; bunlar memleket, 
milletin teknik ve sanayi alanında gelişmesinde 
bfcer ekol, birer örnek müesseseler demiş idim. 
Bu yolda faydalı olanlarını tutmalı, artık mek
tep olma vazifesini görmüş, Türkiye'de bu dal
da müesseseler gelişmişse, öylelerine de artık lü
zum kalmamalı, özel teşebbüse devredilmeli de
rim. Meselâ Sümerbank Türkiye'de bu vazifesini 
şerefle yapmıştır. Trikotaj sanayiinde Avrupa-
dan hiç te geri değiliz. Vazifesini bitirmiş bir 
teşekküldür. Diğer dallara atlayıcı teşebbüslere 
aktarılmalı, sivil sektörün başaramadığı dallara 
akmalı, vazifesini yapmış olanlar o sahadan çe
kilmelidir. 

Konuşmalarımı böylece özetlemiş oluyorum. 
Diğer müessese bölümleri geldiği zaman her bi
risi üzerinde kısa kısa notlarım var, onları da 
arz etmek üzere huzurlarınızdan ayrılıyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Okçu, buyurun efendim. 
HİLMİ OKÇU (Manisa) — Sayın Başkan, 

Meclisin değerli üyeleri; ben Kamu İktisadi Te
şebbüslerine, müsaade ederseniz iktisadi Devlet 
Teşekkülleri diyerek başlamak isterim.' 

— 380 — 
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Kamu yatırımlarının % 40 ını Devlet, îkti-
sadi Devlet Teşekkülleri eliyle yapmaktadır. 
Bunlar sanayi sektörüne % 40 - 45 arasında kat
ma değer yaratmaktadır. Bu teşekküller, tarım
da çalışan işçiler harâç tutulursa, bütün işçile
rin % 20 sini istihdam etmektedir. Değerlendi
rebilmek için kısa tarihçesine bakmak lâzımdır; 
ama ben tarihçesini 1917 veya 1914 veya 1930 
değil, 1960 olarak mütalâa etmek istiyorum. 

1960 başlarında bu teşekküllerde bir buh
ran dönemine girildiği genel olarak kabul ©dil
mekteydi. Bu yönden özel ihtisas komisyonları 
kurulmuştur Dertler* kısaca şunlar olarak gö
rülmüştür: Yetersiz bir yönetim. Fiyatlar ve 
işletme. Kararları bakımından muhtariyet nok
sanlığı. Rasyonel olmıyan maaş politikası. Tu
tarsız muhasebe usulleri. Anasermaye ve amor
tisman karşılıklarının değerlerinin altında kıy
metlendirilmesi. Fazla mal stoku, özet olarak; 
îkt^adi Devlet Teşebbüslerinde görülen husus
lar bunlar idi, 1960 yılının başlarında. 

Hükümet bu tavsiyelere ve bu telkinlere uya
rak o tarihlerde 440 ve 441 sayılı kanunları çı
kardı. Yalnız, bu 440 sayılı Kanunda ve 441 de, 
ek fonların yaratılması için üretim ve fiyat tes-
bitinde muhtariyet, muhasebe ve isletme kont
rolü gibi hususlar yer almakla beraber, anamal
ların fiyatlarını Hükümete danışmadan değiştir
me yapamaması faslını da koymuş idi. 

Bu arada genel tavsiyelerde bulunmak üzere 
Yeniden Düzenleme Komitesi kuruldu. Aynı za
manda yatırımlarını yerine getirebilmek için 
Devlet Yatırım Bankası kuruldu. Bilhassa fi
nansman karşılıklarını bu noktadan karşılıyor
du. Hafızam yanılmıyorsa, aşağı - yukarı sabit 
sermaye teşekkülünü, bu teşekküller yıllık 
programlara göre, 2/3 veyahut 3/4 olarak ger-
çekleştirebiliyorlardı. Uzun vadeli borçlarında 
ise, bunlar da aşağı - yukarı sermaye harcama
ları faslına giriyor, borç ödemeleri 1963 - 1966 
seneleri arasında, ortalama 577 ve 724 milyon 
lira arasında değişiyordu. Herşeye rağmen, alı
nan bu tedbirlere rağmen kısmen başarı sağ
lanmıştır. Hükümet müdahalelerine karşı da
ha fazla muhtariyet vermekte faydalar var-
.dır. Aynı zamanda, kontrolü merkezleştirmek 
lâzımdır. Bu işletmelerden bâzılarına, şöyle 
işletmeci İktisadi Devlet Teşekküllerine kısaca 
bir göz atmakta fayda vardır. 

Beş büyük grup halen, 1964 -1965 - 1966 se
neleri içerisinde zarar etmektedir. Bunlar, Güb
re tesisleri, Kömür İşletmesi, Gemi ile Nakliyat, 
Havayolları ve Devlet Demiryollarıdır. 1964 -
1965 ve 1966 seneleri içerisinde bu teşekkülle
rin zararı, ortalama senede (420) milyondur. 
Her şeye rağmen geniş yatırımlar, yani bu sa
hada yapılan yatırımların büyük kısmı, yüzde 
23 ü buraya olmasına rağmen, bu zararlar de
vam etmektedir. Bu da daha çok şu ana nokta
da toplanıyor : Bilhassa Demiryollarında yol 
nakliyatı ile rekabet şartlan, kömür ve güb
rede ise, fiyatları düşük tutmakta hükümetle
rin ısrar etmelerinden ileri gelmektedir. Daha 
^âzı sebepler olabilir, ama anasebej/lerini bu
rada toplamak lâzımgelir. 

Teşekküllerde kâr getiren kısımlar ise, sa
nayi ve maden vesaire noktalarıdır ki, bunla
rın kârı da sermayeleri itibariyle mütalâa 
edilebilirse çok cüzidir. Yani sermayeden alı
nan gelir, iyi sayılamaz. Fakat kâr yapmakta
dırlar. Fakat, iyi bir kâr olduğu mütalâasında 
değilim. Şu bakımdan : Bu tesislerinde ek bâzı 
gruplarda yaptıkları hususiyetler icabı za
rarlar yapmaktadır. Dolayısiyle, kârın bir kıs
mını götürmektedir. 

Netice olarak şunu arz etmek isterim ki, 
Birinci Plân döneminde, yani bu 1963 - 1964 -
1965 - 1966 yılları üzerinde sözlerim toplanmak
tadır. İşletmeci İktisadi Devlet Teşekkülleri, 
kendi sermaye harcamalarını finanse etmek 
için sürplüs yaratma faaliyetleri başarısız 
olmuştur ve finansman için geniş ölçüde baş
ka kaynaklara dayanmak zorunda kalmışlar
dır. Bunun başlıca nedeni, hakiki maliyetleri 
aksettirmeyen fiyatlarla mal ve servis temini
dir. Ayrıca, ticari mülâhazalara uymayan çok 
geniş bir işgücüne iş temini gibi, İktisadi Dev
let Teşekküllerinin sosyal birtakım roller yük
lenmiş olmasından ileri gelmektedir. 

Bâzı arkadaşlarımız şunu ileri sürebilir
ler : İş gücüne, yani insana iş temini dolayısiy
le buralardaki personel enflâsyonu yönünden 
«Efendim, özel teşebbüs bunları kalifiye ola
rak yetiştiremez.» Dolayısiyle özel teşebbüs için 
de burada bir kaynak yetiştirme durum mevcu-
dolduğunu söylerler. Ama her şeye rağmen ora
da çalışan şahısların büyük kısmının ileride 
tekaüt olduğuna veyahut tekaüt olmakta bu-
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lunduğuna da şahit oluyoruz. Modern demok
rasilerde modern devlet adamları hiçbir za
man mutlak eşitsizliği müdafaa ettikleri vâki 
değildir. Sosyal adalet içerisinde, sektörlerara-
sı ve fertlerarasında gelir dağılımına azami 
dikkat ederler. Bendeniz, bir arkadaşımın, is
mini zikretmiyeceğim, modern demokrasilerde 
modern devlet adamları arasında bugün mutlak 
eşitsizliği müdafaa eden hiçbir fert kalmamış
tır. 

Maruzatım bundan ibarettir, teşekkür eder, 
hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurunuz efen
dim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Yüce 
Meclisin Sayın Başkanı, değerli milletvekili ar
kadaşlarım; İktisadi Devlet Teşekküllerimizin 
çok mümtaz mensupları; hepinizi hürmetle ve 
sevgi ile selâmlıyarak sözlerime başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye Cumhuri
yetinin iktisadi siyasi bünyesi karma ekonomi
dir. Devletimizi, karma ekonomik bir Devlet 
haline getiren, karşımızda mümtaz temsilcileri 
oturan iktisadi Devlet Teşekküllerimizdir. Bu 
teşekküllerin, Cumhuriyetimizin kuruluşundan 
bugüne kadar, Yüce Atatürk'ümüzün rehber
liğinde memleketimize yaptığı hizmetler çok 
büyüktür, ne kadar öğünsek o kadar azdır. 

Milletimizi 1970 yılma kadar dünya mil
letleri içerisinde hür, vakur, ismi sayılır mil
let haline getiren unsurların başında, asla 
şüphem yok, İktisadi Devlet Teşekküllerimiz 
gelir. Bunlara mazide ve bugün hizmeti geçen 
her arkadaşı hürmetle ve minnetle anmak iste
rim. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; her 
teşekkülün mutlak surette noksanı olabilir, 
hatası olabilir. Yüce Meclisimizin bütün men
supları, bütün partileri çok yapıcı, çok sa
mimi bir görüş ve anlayışla bu noksanlık ve 
hataları birlikte gidermemiz lâzımdır, iktisadi 
Devlet Teşekküllerimizin evvelâ istihsalini ar
tırmamız lâzımdır ve istihsalin maliyetini de 
düşürmemiz lâzımdır. Dış pazarlarla rekabet 
edebilir hale getirmemiz lâzımdır. Anakonuları 
bunlardır. Bu üç hususu tahakkuk ettirebilmek 
için, bunu yapacak olan iktisadi Devlet Te
şekküllerimizin en başındaki genel müdürden 
en küçük elemanına kadar, manen ve maddeten 
pnlan huzura kavuşturmamız lâzımdır. Bu-
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gün - hepimiz biliyoruz - iktisadi Devlet Te
şekküllerimizde yetişmiş olan, tecrübe kazan
mış olan arkadaşlarımız özel sektöre kaymak
ta, memleketimizin iktisadi belkemiği olan bu 
teşekküllerde zayıf elemanlar kalmaktadır. 
Bu teşekkülleri çok seven emeği sinmiş olan
lar ancak buralarda kalıyorlar. Maddi ve Mâ
nevi yönden burada hizmeti geçmiş olan, bu 
teşekküllerin içinde olan arkadaşlarımızı her 
yönden tatmin etmemiz lâzımdır. Ümidediyo-
rum ki, Sayın Hükümetimiz 1970 Mart ayından 
itibaren tatbik edeceği Personel Kanunu ile, 
teknik personel kanunları ile maddi tarafını ele 
akacaktır, 

Mânevi tarafına gelince : 
Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'mizi teknik 

sahada kalkındıracak herkes, başımızın üstünde 
taç olmalıdır. Türkiye teknik sahada kalkınır. 
Türkiye teknik sahada esaretten kurtulur. Bi
naenaleyh, hepsi teknik olan iktisadi Devlet 
Teşekküllerimizin bütün personelini maddi ve 
mânevi yönden huzura kavuşturmak, tatmin et
mek, Devletimizin birinci vazifesi olmalıdır. 

Şimdi, konuşmamın ikinci safhasına geçiyo
rum : 

iktisadi Devlet Teşekküllerimiz - demin bir 
arkadaşım, Sayın Kabadayı arkadaşım dedi ki, 
«Özel sektör iktisadiyatımızın mektebi, anası 
olmuştur» dedi. Çok güzel bir buluş... Hakika^ 
ten, iktisadi Devlet Teşekküllerimiz, Cumhuri
yetimizin kurulduğu günden bugüne kadar in
kişaf etmekte olan özel sektörümüzün anası v$ 
okulu olmuştur; bu vasfına devam etsin. 

Biz bugün, her halde bütün partilerimiz 
- birkaçı müstesna - Türkiye Cumhuriyetini 
ilelebet karma ekonomi prensipleri dâhilinde 
yükseltmeye azimliyiz. J3u karma ekonomi pren
sibinin en büyük bölümünü, iktisadi Devlet Te
şekküllerimiz temsil etmiş, ediyor ve etmeye de
vam edecektir. Bu vazifesinde daha çok muvaf
fak olmasını Allah'tan temenni ederim. 

Yalnız, iktisadi Devlet Teşekküllerimiz es
kiden nereye koymuşsak orada otluyor, gibi ge
liyor bana... 

Arkadaşlar, bu memleketin başka yerleri de, . 
var. Başka yerlerde, geri kalmış sahalarda bâzı 
üniteler ihdas etmek, tohum ekmek, orada bâzı 
iktisadi tesisler kurmak; okul olan, ana olan 
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İktisadi Devlet Teşebbüslerimizin de millî vazi
fesidir. Kâğıt fabrikası İzmit'te, illâ orada; Halı 
Fabrikası İsparta'da, illâ orada; bu olmasın. 
Muhtelif yerlerde, memleketimizin bütün sat
hında bölgesel dengeli kalkınmayı sağlıyacak 
şekilde, Kamu İktisadi Teşekküllerimizin de 
üzerine düşen vazifeyi yapmakta Devletimize 
ve Hükümetimize öncül olmasını, rehber olma
sını temenni ediyorum. Memleketimizin sathına 
kalkınmayı yayarsak, daha çok muvaffak olu
ruz, kanaatindeyim. İstihsalde maliyeti düşüre
bilmek için iptidai maddeyi en uzak yerden fab
rikanın yanına değil, fabrikayı iptidai madde
nin yanına getirelim lütfen, biraz da bu siste
mi tatbik edelim.. Her halde Sayın İktisadi 
Devlet Teşebbüsüne mensup muhterem arkadaş
larımız ne demek istediğimi anlıyorlar, Hükü
metimiz de anlıyor her halde... Maliyeti düşür
mek, rekabeti sağlamak, üretimi artırmak birin
ci vazifemizdir. 

Muhterem arkadaşlarım, çok yakında Ortak 
Pazara gireceğiz, onun giriş hazırlıkları içeri
sindeyiz. Türkiye Cumhuriyetini Ortak Pazar
da iktisadi ve sanayi savaşının ön cephesinde 
temsil edecek, İktisadi Devlet Teşebbüsleridir. 
1970 ten itibaren bu teşebbüslerin her ferdi, he
pimiz birlikte istihsali artırmaya, maliyeti dü
şürmeye, rekabet imkânını sağlamaya çalışmaz
sak, Ortak Pazar içerisinde - bir kazan aşure 
içerisinde - erir gideriz. Türk varlığını, Türk 
benliğini, Türk sanayi gümnü, Türk iktisadiya
tını ancak biz - daha çokçaııyla - İktisadi Dev
let Teşekküllerimiz vasıtasiyle Ortak Pazarda 
temsil edeceğiz. Bunun için de, bu dediğim 3 
prensip üzerine, sayın temsilcilerin ve mensubol-
dukları iktisadi teşekküllerin büyük mikyasta 
eğilmesini, bunların bu sahadaki muvaffakiyeti 
için de Sayın Hükümetimizin elden gelen bütün 
maddi, mânevi desteği yapmasını gönülden isti
yoruz. Millet Meclisi olarak da bunun en büyük 
destekçisiyiz. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; İk
tisadi Devlet Teşekküllerimizin muhterem men
supları, hepinizi hürmetle selâmlıyarak sözle
rime son veriyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Komisyon raporunun üzerinde gruplar ve şahıs
lar adına görüşmeler bitmiştir. 

Hükümet adına Sayın Devlet Bakanı Hüsa
mettin Atabeyli. Buyurun, 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin malî ve iktisadi 
durumlarını, işletme faaliyetlerini ve yatırımla
rını toplu olarak inceliyerek, Hükümet çalışma
larına da ışık tutacak bir dokümanı yüksek 
huzurlarınıza getirmiş bulunuyor. Bu faaliye
tinden dolayı Yüce Komisyonumuza Hükümet 
adına teşekkürlerimi arz ederim. 

Müzakeresi yapılmakta bulunan İktisadi Dev
let Teşekkülleri raporları, 1964, 1965, 1966 yıl
larını kapsadığına göre, konuyu bu vüsat ve 
şümul içerisinde mütalâa etmek ve tenkidleri-
mizi bu şümul içerisinde tutmak zarureti var
dır. Şüphesiz, İktisadi Devlet Teşekkülleri ra
porlarının tümü üzerinde yapılan müzakereler
de grupların ve sayın milletvekili arkadaşları
mızın, bu teşekküllerin genel politikalarını ilgi
lendiren konulara temas etmeleri lüzumludur 
ve tabiîdir. Esasen kanaatimize göre ve bir İn
sim milletvekili arkadaşlarımızın da beyanları 
içerisinde müşahede ettiğimiz görüşlere göre, 
bu murakabenin daha ziyade bu siyasi ağırlık 
üzerine oturtulmasında zaruret vardır. Tama
men teknik olan, tamamen malî, iktisadi bir te
mele oturan konunun, daha ziyade teknik komis
yonlarda müzakere edilmesi hususunda ileri sü
rülmüş olan görüşlere de bu vesile ile iştirak et
mekte bulunduğumuzu ifade etmek isterim. Bu 
konuda yapılacak çalışmalara bu müzakereler 
ve bu müzakerelerde ileri sürülen fikirler geniş 
ölçüde ışık tutacak ve teşvikçi olacaktır. 

1966 yılı sonu itibariyle İktisadi Devlet Te
şekküllerimizin genel görüşü hakkında rakam
lara istinadeden birtakım bilgileri icmalen Yü
ce Heyetinize takdim edeceğim. 

1966 yılı itibariyle Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinin memleket ekonomisinde işgal ettiği yer 
anahatlariyle şöyle görünmektedir: Sayısı 124 e 
varan Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 136 000 i 
memur ve hizmetli, 188 000 i işçi olmak üzere 
324 000 kişi çalıştırılmış, ücret ve sosyal yar
dım olarak bu personel için 4,2 milyar Türk 
lirası harcanmıştır. Kamu iktisadi Teşebbüs-
lerince 6,9 milyar liralık alım, 12,5 milyar lira
lık mal ve hizmet satışı yapılmıştır. Ayrıca, 
tüm kaynaklarda biriken mevduatın yüzde 9 u 
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oranında; 7,5 milyar lirası Kamu İktisadi Te
şebbüsü niteliğinde olan bankalarda toplanmış 
ve banka plasmanlarının yüzde 53 ü oranında; 
11,6 milyar liralık kısmı aynı nitelikteki banka
larca yapılmıştır. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri resmî sektör ya
tırımlarının yüzde 34 ü oranında; 2,8 milyar li
ralık yatırım yapmak suretiyle, kendisine veri
len yıllık yatırım programını yüzde 95 oranında 
da gerçekleştirmiştir. 

Karşılıklı olarak birbirlerine açtıkları kredi
ler ve sermayelerine iştirak payları dâhil olmak 
üzere, Teşebbüslerin kullandığı genel sermaye 
58,3 milyar liraya ulaşmıştır. Bunun 23,2 mil
yar lirasını öz kaynaklar teşkil etmiştir. Kulla
nılan sermayenin 14,7 milyar lirası sabit kıy
metlere, 2,1 milyar lirası iştiraklere yatırılmış 
ve bakiyeyi meydana getiren 41,5 milyar lira da 
döner değerlere tahsis olunmuştur. 5,7 milyar 
lira tutarındaki birikmiş amortismanlar sebe
biyle de, 14,7 milyar lira değerinde gözüken sa
bit kıymetlerin edinme değeri 20,4 milyar lira
dır. Yıllarca evvel yapılmış yatırımlarla mey
dana geldiği için bu sabit kıymetlerin halihazır 
değeri ise pek tabiî bunun çok üzerindedir. 

Bu teşebbüslerce 1966 yılında Hazineye öde
nen vergi ve resimlerin tutarı 1,4 milyar lira 
gibi önemli bir miktara baliğ olmuş bulunmak
tadır. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinden bâzıları za
rar etmiştir. Ezcümle faaliyetleri kamu hizmeti 
niteliği taşıyan Ereğli Kömürleri İşletmesinin 
zararı 106 milyon lira ve Devlet Demiryolları
nın zararı ise 255 milyon 700 bin liraya varmış
tır. Buna rağmen teşebbüslerin ekserisi kârlı 
sonuç verdiğinden, 1964 te 1 milyar 57 milyon 
lira, 1965 te 1 milyar 452 milyon lira olan net 
kâr ve gelir fazlası 1966 yılında 2 milyar 27 mil
yon liraya yükselmiştir. 

Yapılan önhesaplara g"öre Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin gayrisâfi millî hâsılaya katkısı 
8,4 milyar liradır. Bu miktar memleketimizin 
1966 yılmda 92,5 milyar liraya ulasan gayrisâfi 
millî hâsılasının yüzde 9 unu teşkil etmektedir. 
Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 1966 yılı faali
yetlerinden elde edilen bu sonuçlar memleketi
miz ekonomisinde bu teşebbüslerin çok önemli 
bir yer işp-al ettiğini de acıkca göstermektedir. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri bizim kendi özel 
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şartlarımız içerisinde; malî ve ekonomik şartla
rımız içerisinde kurulmuş, gelişmiş ve gelişmek
te bulunan müesseselerdir. Bu müesseselerden 
bir kısmının özel teşebbüse devri konusu öteden 
beri bir kısım siyasi teşekküller tarafından ma
zide ileri sürülmüş ve 1951 senesinde bu çalış
malar âzami devresine ulaşmıştır. İktidarımızın 
kanaati odur ki, bunu muhtelif dokümanları
mızda ifade ettiğimiz gibi, karma ekonomi dü
zeni içersinde, özel sektörün henüz sermaye piya
sasının tam ve kâmil mânasiyle teşekkül edip 
gelişmemiş bulunduğu memleketimizde, özel te
şebbüse Devletin girmesine lüzum olmıyan saha
larda çalışma imkânı ayırmak ve özel teşebbüsün 
sosyal Devlet anlayışına bugünün Devleti kadar 
adapte olamaması imkânsızlıkları muvacehesin
de, Devletin Kamu İktisadi Teşebbüsleri vasıta-
siyle bu kamu hizmetlerini yürütmesinin zaruri 
bulunduğu noktasında fikirlerimiz toplanmak
tadır. 

Biz Kamu İktisadi Teşebbüslerinin özel te
şebbüse devri konusunda; bu teşebbüsle-
lerin gözü kapalı bir surette özel teşeb
büse devri mânasını çıkarmıyoruz. Bu teşebbüs
lerin kâr getirmiyenleri mevcut ise, bunları 
kârlı hale getirmek için Devlet tarafından giri
şilecek teşebbüslerin Devlet maliyesine tahmil 
edeceği külfetler ziyade ise ve bunların hepsin
den önemli olarak, özel teşebbüsün bu tip mües
seseleri alma temayülü mevcut ise, gayet tabiî 
bunların devrinde bir mahzur mütalâa etmedi
ğimizi muhtelif vesilelerle ifade etmiş bulunmak
tayız. Binaenaleyh, her ne pahasına olursa 
olsun, iktisadi Devlet Teşekküllerinin özel sek
töre münakaşasız devri konusunda aklı basında 
hiçbir iktidar ve Hükümet müsamaha sröstermez, 
cevaz vermez. Bunlar bir hesap meselesidir, mem
leketin menfaatleri meselesidir ve meselenin de
ğerlendirilmesi, bilhassa içinde bulunduğumuz 
devrede, sosyal Devlet telâkkilerinin itina ile 
değerlendirilip muhafaza edilmesi kaydiyle 
mümkün olabilir. Binaenaleyh. Sayın Yavuz-
kan'm, bizim bu konudaki fikirlerimizi öğren
mek hususundaki temayülüne bu suretle kısaca 
arzı cevap etmiş oluyorum. 

Sayın Yavuzkan tenkidlerini yaparken daha 
ziyade 1968 rakamlarına istinadettiler. Sözle
rimin başında da ifade ettiğim gibi, mesele 1966 
ya kadar olan 3 yıllık devreyi kapsamaktadır. 
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Bu itibarla bu kadro içerisinde kalmakta zaru
ret olduğuna kaaniim. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin denetimleri
nin şüphesiz zamanında yapılmasında büyük 
faydalar vardır. Bunu reddetmek imkânsızdır. 
Ancak 440 sayılı Kanunun ve 468 sayılı Kanu
nun 1964 Mart ve Mayıs aylarında çıkmış ol
ması, kendisinden önce, yani 1964 döneminin 
murakabesini öngörmüş bulunması ve maalesef 
bu denetim usulünün biraz da ağır işlemesi so
nucunda, zamanında bir denetim mümkün ola
mamıştır. Bu noktaya matuf olan tenkidlere 
iştirak etmemek mümkün değildir. 468 sayılı 
Kanunun tadili suretiyle bu denetimi yılına irca 
etmenin zarureti vardır. 

Yeniden Düzenleme Komitesi bâzı kuru
luşların tasfiyesi ve bir kısmının da fizyone edil
mesi konusunda çalışmalar yapmıştır. Bu çalış
malar Hükümet kanaliyle Devlet Plânlama Ku
ruluna değerlendirilmek üzere intikal ettirilmiş 
bulunmaktadır. Plânlama Teşkilâtımız bu ko
nuda fikrini ifade ettikten sonra mesele Hükü
met canibinden de, gayet tabiî, ele alınarak müs
pet bir sonuca ulaştırılmaya çalışılacaktır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin Kuruluş ka
nunlarının gerçekten çıkarılmasında, bu teşek
küllerin daha oturmuş bir hüviyet içerisinde ça
lışmaları bakımından, zaruret vardır. Hükü
metimiz 1969 yılı içerisinde 2@ İktisadi Devlet 
Teşekkülü kuruluş kanununu Meclise sevk et
miş, ancak Yüce Meclislerde görüşülmek imkâ
nına mâlik olmadan, seçim gelmiş ve kadük ol
muş durumdadır. Bu kanunlar yeniden Meclise 
sevk edilmiş ve görüşülmek üzere takdirlerinize 
sunulmuştur. 

440 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi gere
ğince Hükümete verilen görevler dolayısiyle za
rara uğrıyan İktisadi Devlet Teşekküllerinin bu 
zararlarının karşılanması konusunda Devlet 
tarafından bir tedbir alınmadığı tenkid konusu 
yapılmıştır. Devlet tarafından bu konuda ge
rekli tedbir alınmıştır. Nitekim 1964 yılı Büt
çesinden 206,7 milyon, 1965 yılı Bütçesinden 
149,5 milyon ve 1966 Bütçesinden de 255 mil
yon lira ödenmiş bulunmaktadır. Bir rakam ver
miş olmak için arz ©deyim, 1970 yılı Bütçesi 
için ise zararlar karşılığı olarak 371,8 milyon 
lira ödenek teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Yavuzkan, Ortak Pazar konusunda 
birtakım endişeler izhar ettiler. Ortak Pazara 
giriş konusu bizim iktidarımızdan önce ele alın
mış bir konudur ve memleketimizin menfaati
ne olduğuna bizim de inandığımız bir konudur. 
Bütün mesele, bu girişin şartlarını, şekillerini 
ve Türk ekonomisine, Türk sanayiine; bir kıs
mı itibariyle yeni kurulmakta bulunan, bir kıs
mı itibariyle gelişmekte bulunan Türk sanayii
ne zarar vermeden bu geçişin temin ©dilmesi 
noktasında toplanmaktadır. Şüphe yok M, Or
tak Pazar memleketleriyle aramızda yapılan 
müzakerelerde memleketimizin bu özel duru
mu itina ile, teknisyenlerimiz ve Hükümetimiz 
tarafından takibedilmektedir. Elbette biz Ortak 
Pazara girerken memleket sanayiini, yerleşmiş 
gelişmiş ve dünya şartları içerisinde rekabete 
alışmış, Batı Avrupa, kısmen kontinental Av
rupa memleketlerinin ekonomilerinin ağır bas
kısı altında ezdirmemek durumunldayız. Bunu 
hükümetimiz itina ile takibetmektedir ve bu 
müzakereler henüz bir sonuca bağlanmamıştır, 
bir karar verilmemiştir, bir tercih yapılmamış
tır. Endişe buyurulmasın, ifade buyurdukları 
noktalar, Hükümet tarafından da, yani bizim 
tarafımızdan da itina ile takübedilmekte ve de
ğerlendirilmektedir. 

440 sayılı Kanun kendi hükümleri içerisin
de tatbik edilmektedir, Sayın Yavuzkan, «nasıl 
tatbik edilmektedir» diye sordular. 440 sayılı 
Kanun kendi hükümleri içerisinde tatbik edil-
mekteidir. Tatbikata ıait tenkidlerini, İktisadi 
Devlet TeşekküUerinin sektörlere ait bütçelerin 
müzakeresinde ifade buyururlarsa, Komisyon 
lüzumu halinde Hükümet bunlara cevap arz 
eder, ama soruyu genel olarak sormuş oldukla
rı için ben de kısaca, genel olarak 440 sayılı 
Kanunun kenldi hükümleri içerisinde tatbik 
edildiğini ifade etmekle yetiniyorum. 

Bir taraftan karma ekonomi düzeni içinde 
bulunmanın zaruretinden bahsediyoruz ve zan
nediyorum ki bu noktada müttefikiz; diğer ta
raftan 1964 yılında çıkan 440 sayılı Kanuna gö
re Devlet sermayesinin % 50 den aşağı bulun
duğu birtakım iştiraklere Devletin katılmış ol
masının Devlet parasının istismarına yol aça
cağını, Devlet parasının suiistimaline yol aça
cağını arkadaşımız ifade ettiler. Devletin işti
rak etmiş olduğu bu tip iştiraklerde, şüphesiz, 
Devlet emniyet sübaplarmı da düşünmek mec-

— 385 — 



M. Meclisi B : 33 26 . 1 . 1970 Ö : 2 

buriyetindedir. Bu iştiraklerin de yönetim ku
rulları vardır. Devlet de siermaye ölçüsünde bu 
yönetim kurullarına iştirak öder ve kemdi hu
kukunu bu yönetim kurullarında himaye ve 
nüüdafaa eder. Buradan Devlet sermayesinin is
tismar edileceği neticesini çıkarmak, karma 
ekonomi anlayışı içerisinde bulunan insanlar 
için, teşekküller için bir tezat gibi görünmek
tedir bendenize. 

iktisadi Devlet Teşekküllerini daha rahat 
ve daha geniş imkânlar içerisinde çalıştırmak 
için sermayelerinin tezyidi konusu, şüphesiz bu 
teşekkülHeıre yapılacak en büyük destektir. Yal
nız, sermaye meselesi, bildiğiniz gibi bir kay
nak meselesidir. Devletin büyüyen ve gelişen 
kaynaklan, sosyal devletin gerektirdiği hiz
metlerin gene aynı ölçüde ve çoğu kere o ölçü
nün üstünde Devleti bir malı tazyik altımda bu
lundurduğu için, İktisadi Devlet Teşekkülleri
mizin sermayelerini attırma konusunda geniş 
ve tultarlı bir yardım her zaman mümkün ola-
mıaımaktadır. Binaenaleyh, İktisadi Devlet Te
şekküllerinin kaynak yaratma faaliyetlerine 
başka imkânlarla yardımcı olmak, şu hale na
zaran Devletin görevleri içerisinde bulunuyor 
ve bizzat iktisadi Devlet Teşekküllerinin kendi 
görevleri içerisinde bulunuyor. Buna rağmien 
gene Sümerbanlkmnızın sermayesi 500 milyon 
liradan 1,5 milyar liraya çıkarılmak suretiyle 
bu müessesemizde geniş bir ferahlık yaratılmış 
bulunmaktadır. 

Yönetici kadrolarda yapılacak değişiklikle
rin siyasi sebeplerle yapılmaması, müessesenin 
daha iyi verim temin edecek, müessesenin idari 
yönden yönetimini daha mükemmelleştirecek 
bir fikriyat içerisinde yapılması her zaman 
mümkündür. Yöneticileri bizim şartlarımız içe
risinde, Türkiye'min sosyal, ekonomik şıartları 
içerisinde bir çakılı top gibi yerinde tutmak 
zarureti yoktur. Nihayet, oraya getirilecek yö
neticiler de o müesseseyi idare edebilecek ka
pasitede ve nitelikte kişiler olacaktır. Malî ve 
iktisadi mesuliyetini deruhte ettiğiniz bir mü
essesenin idaresinde muihltar olmak mecburiye
tindesiniz. Bizim anlayışımız budur. Madetm ki, 
malî ve üktisaJdi sorumluluğu bizdedir, yani icra
dadır, icra bu sorumluluğu, kimlerle iştirak et
mek suretiyle, kircileri yönetim kadrosuna getir
mek suretiyle derulhde etmek istiyorsa, o tercihi 
yapacaktır. Bu tercih derhal bir siyasi tercih 

mânası vermek, bu müesseselerde hizmet görmüş 
olan, çoğu yöneticiler, gene o müessesesinin için
den elemanlar bulunan bu değerli Devlet memur
larını incitir. Biz değiştirdiğimiz yöneticilere 
kusurlar izafe ederek değiştirmek itiyadında de-
ğliz; bir hizmet nöbeti anlayışı içerisinde bu de
ğiştirmeleri yapma kararlılığı içerisindeyiz. 

Sayın Palaoğlu'nun, Parlâmento denetimi üze
rinde ileri sürmüş olduğu görüşlere tamamen 
iştirak ediyoruz. Sözlerimin başında da bu kıs
ma bir nebze temas etmiştim. Hakikaten, Parlâ
mento denetimini teknik sahadan alıp, daha zi
yade siyasi sahaya intikal ettirmekte biz de fay
dalar mütalâa ediyoruz, ümidederinı ki, 4Ö8 sa
yılı Kanunda yapılacak bir değişiklikle bu im
kân dâhiline sokulacaktır. 

Güven Partisi Grupu Sayın Sözcüsünün, Ada
let Partisi Grupu Sayın Sözcüsünün çok değerli 
olan mütalâalarının, iktisadi Devlet Teşekkül
leri yönetiminde Hükümete ışık tutacak ölçüde 
ve değerde bulunduğunu ifade etmek itiyorum. 
Kendi özel şartlarımız içerisinde kurulduğunu 
ve gelişmekte bulunduğunu ifade ettiğim ikti
sadi Devlet Teşekkülleri hakkımda Yüce Mecli
simizin değerli gruplarının ve milletvekillerinin 
izhar ettiği fikirleri, bu müesseselerin yöneti
mimde bulunan değerli idarecilerimi'z ve icradan 
sorumlu olan Hükümetimiz gerekli ölçüde değer
lendirecektir. Bu vesileyle saygılarımı arz ede
rim. Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başkaca görüş
mek istiyen Sayın üye?.. Yok. Teşekküller, bağlı 
müesseseler ve iştirakler üzerinde görüşmeye 
geçilmesi hususunu oylarınıza arz edeceğim. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1. Sümerbank Teşekkül Merkezi 
A) Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesi 
B) Sümerbank Merinos Yünlü Sanayii Mü

essesesi 
€) Sümerbank Bakırköy Pamuklu Sanayii 

Müessesesi 
D) Sümerbank Ereğli Pamuklu Sanayii Mü

essesesi 
E) Sümerbank Kayseri Pamuklu Sanayii 

Müessesesi 
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F) Sümerbank Malatya Pamuklu Sanayii 
Müessesesi 

G) Sümerbank izmir Basma Sanayii Mües
sesesi 

H) Sümerbank Nazilli Basma Sanayii Mü
essesesi 

i) Sümerbank Kendir Sanayii Müessesesi 
J) Sümerlbank Alım ve Satım Müessesesi 
K) ıSümerbank Deri ve Kundura Sanayii 

Müessesesi 
L) Sümerbank Sungîpek ve Viskoz Mamul

leri Sanayii Müessesesi 
İYE) Sümerbank Sivas Çimento Sanayii Mü

essesesi 
N) Sümerbank Ateş Tuğlası Sanayii Mü

essesesi 
0) Sümerbank Kütahya Keramik Sanayii 

Müessesesi! 
ö) Sümerbank Yıldız Porselen Sanayii Mü

essesesi 
P) Sümerbank Pamuk Satınalma ve Çırçır 

Fabrikaları Müessesesi 
R) ISümerbank Halıcılık Müessesesi 
a) Anitalya Pamuklu Dokuma Sanayii T. 

A. Ş... 
b) Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma Sa

nayii T. A. Ş. 
c) Manisa Pamuklu Mensucat T. A. Ş. 
d) Karaman İplik ve Pamuklu Mensucat 

T. A. Ş. (Montaj halinde) 
e) Nevşehir Pamuklu Dokuma Sanayii A. 

Ş. (Montaj halinde) 
f) Adıyaman Pamuklu Dokuma Sanayii T. 

A. Ş. (Montaj halinde) 
g) Eskişehir Basma Sanayii T. A. Ş. (Tas

fiye halinde)' 
h) Maraş Pamuklu- Dokuma Sanayii T. A. 

Ş. (Tasfiye halinde) 
i) Suni Tahta Sanayii T. A. Ş. 
ı) Ordu Soya Sanayii A. Ş. (Tasfiye halin

de): 
k) Salihli Palamut ve Valeks Sanayii A. Ş. 
1) Çanakkale Palamut ve Valeks Sanayii 

A. Ş. (Tasfiye halinde) 
m) İçel Selüloz ve Kâğıt Sanayii A. Ş. (Tas-

% e halinde) 
n) Porselen ve Çini Fabrikaları Limited Ş. 
o) Türkiye Yapağı ve Tiftik A. Ş. 
BAŞKAN — Programımız gereğince görüş

melere Sümerbank'tan başlamaktayız. Sümer

bank, teşekkülü, bağlı müesseseleri ve iştirak
leri üzerinde grupları adına ve şahısları adına* 
söz almış sayın üyeleri arz ediyorum:: 

G. P. Grupu adına Sayın Hamdi Hamamcı-
oğlu, 0. H. P. Grupu adına Sayın Eşref Derin-
çay, A. P. Grupu adıma Sayın Esalt kıratlıoğ-
lu. 

Şahıslan adına Sayın Vahit Bozatlı ve Sa
yın Eşref Derânçay. 

Eşref Derinçay, hem şahsı adına hem grup 
adına mı efendim? 

EŞREF DERİNÇAY (İstanbul) — Grup 
adına. 

BAŞKAN — Grup adına konuşacaksınız. 
İlk söz Güven Partisi Grupu adına Sayın 

Hamdi Hamamcıoğlu'nda Buyurun efendim. 
Tekrar hatırlatacağım; gruplar adına görüş

meler 30 ve kişisel görüşlerini ifade edecek ar
kadaşların görüşmeleri 10 ar dakika ile kısıtlan
mıştır. 

G. P. GRUPU ADINA HAMDİ HAMAİMCI-
OĞLU (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Millet adına murakabe görevini yapmak üze
re toplanmış olan Yüce Meclisin taJsvip ve ten-
kidlerine sunulmuş olan İktisadi Devlet Teşek
küllerinin mevcut raporlarının en genci dört 
senelik, en yaşlısı altı seneliktir. Bu itibarla, 
aradan bu kadar uzun zaman geçmiş olması ne
deniyle yapılacak murakabe ve eleştirmelerin 
müsmir ve fiilî bir fayda sağlıyacağıma inan
madığımızı ve Yüce Meclisin murakabesinin 
bu nedenle geç kaldığını arz etmek suretiyle 
C.H.P. sayın sözcüsünün bu yöndeki mütalâası
na iştirake kendimizi zorunlu hissettik. Yalnız 
buradan beklediğimiz tek fayda, millete vermiş 
olduğumuz sözü yerine getirmek suretiyle vazi
fe yapmış olmanın vicdan huzurunu duymak
tan ibaret kalmaktadır. 

Sayın milletvekilleri; 1933 yılında, 37 sene 
evvel memleketimizin arz ettiği ekonomik 
şartların tabiî bir sonucu olarak sanayi ala
nında önderlik etmek ve bugünkü deyimi ile 
özel sektörün yapamadığı işleri görmek üze
re kurulan Sümerbank, aradan geçn uzun 
zamana rağmen kuruluş gayesini kendi bünyesi 
içerisinde devam ettirebilmiş nadir müessese
lerimizden birisidir. Esasında belirli sanayi 
kollarında önderlik etmek, bunun gerektir-
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diği yan sanayii geliştirmek amaciyle kurulan 
Sümerbank, dış tesislerle, her evde bulunan 
ve elimize geçenleri içine attığımız öteberi tor
bası veya sandığı haline getirilmiş, bu nedenle 
iştigal alanı kendi gücünün dışına çıkarılmak 
suretiyle, zarar veren bir müessese olmaktan 
maalesef çıkarılamamıştır. 

İktisadi Kamu Teşekküllerinin müzakeresi
ni tesbit eden programı tetkik ettiğinizde gö
receksiniz ki, Sümerbank tam 34 aded kurulu
şun sermayesinin ekseriyetinin sahibidir ve ban
kacılık işinden tutunuz, trikotaş, toprak sa
nayii, kundura ve gıda alanının içine atılmış
tır. Tâbir caizse sanki bir Gima mağazası man
zarası arz eder. Bu kadar geniş, ayrı, ayrı çalış
ma sahasını kapsıyan bu müessesenin gayesin
den aynlmadan, yani millî sanayie önderlik et
me gayesinden uzaklaşmaksızın faaliyetlerine 
devam edebilmesini şükranla tesbit etmek gö
revimizdir. Biraz sonra açık olarak izaha ça
lışacağım, bu kadar çeşitli sanayi kollarına so
kulan müessesenin malî cephesinin de, tahmin 
edebileceği veçhile, iç açıcı olmadığı ve olamı-
yacağı da bir gerçektir. 

440 sayılı Kanunun 23 ncü maddesi çok açık 
olarak, «işletme ve idarede prensip, kârlılık 
ve verimliliktir» âmir hükmünü sevk etmiştir. 
Bu nedenle, kanun emirlerine itaat mecburiyeti 
muvacehesinde, bu müesseseyi de kâr zaviyesin
den mütalâa etmek lâzımgelir. 

Yüce Meclisi lüzumsuz rakamlara boğmak 
ve zaman israfını önlemek maksadiyle, Sümer
bank'm sadece nominal sermayelerini göz 
önüne almak suretiyle, kâr ve zarar durumunu 
kısa kısa arz etmekte fayda vardır. Yalnız şu
nu arz etmek isterim ki, bu arz edeceğim ra
kamlar 1966 senesine aittir. Sümerbank Merkez 
Teşkilâtının rakamı 1964 senesine ait bulunmak
tadır. 

izmir Basma Fabrikası : Sermayesi (90) mil
yon lira, kâr (27) milyon lira. 

Adıyaman Pamuklu Dokuma Sanayii : Ser
mayesi (4) milyon lira, zarar (1 300 000) lira. 

Antalya Pamuklu Sanayii : Sermayesi (80) 
milyon lira, zarar (29,5) milyon lira. 

Ereğli Pamuk Sanayii : Sermayesi (14) mil
yon lira, zarar (681) bin lira. 

Manisa Pamuklu Mensucat Sanayii : Ser
mayesi (65) milyon lira, zarar (6) milyon lira. 

26 . 1 . 1970 O : 2 

Bakırköy Pamuklu Sanayii : Sermayesi (22) 
milyon lira, kâr (3) milyon lira. 

Salihli Pamuklu ve Valeks Sanayii : Ser
mayesi (7) milyon lira, zarar (18) milyon lira. 
(Sermayeyi yitirmiş durumu var) 

Karaman İplik ve Mensucat Fabrikası : Ser
mayesi (6) milyon lira. 1966 senesine kadar faa
liyette bulunduğunu tesbit edemediğim için, 
kâr ve zarar arzına imkân yoktur. 

Merinos Yünlü Sanayii : Sermayesi (40) mil
yon lira, kâr (21) milyon lira. 

Nazilli Basma Fabrikası : Sermayesi (35) 
milyon lira, zarar (1 761 000) lira. 

Nevşehir Dokuma Sanayii : Sermayesi (4) 
milyon lira, zarar (1 240 000) lira. 

Malatya Pamuklu Sanayii : Sermayesi (50) 
milyon lira, kâr (6 400 000) lira. 

Gemlik Suni ipek ve Viskoz Sanayii : Ser
mayesi (10) milyon lira, kâr (3) milyon lira, 

Diğer kuruluşlara gelince : 
Taşköprü Kendir Sanayii : Sermayesi (7) 

milyon lira, zarar (17 600 000) lira. 

Yıldız Porselen : Sermayesi (8) milyon lira, 
zarar (2 400 000) lira. 

Halıcılık : Sermayesi (19) milyon lira, kâr 
(600) bin lira. 

Ateş Tuğlası Sanayii : Sermayesi (11) mil
yon lira, kâr (2) milyon lira. 

Deri ve Kundura Sanayii : Sermaye (30) 
milyon lira, kâr (5 400 000) lira. 

Kütahya Keramik Fabrikası : Sermayesi 
(2,5) milyon lira, kâr (924) bin lira. 

Pamuk Satın Alma ve Çırçır Fabrikası : 
Sermayesi (20) milyon lira, kâr (142) bin lira. 

(Sivas Çimento Fabrikası : Sermayesi (17) 
milyon lira, zarar (4) milyon lira. 

Sümerbank Genel Müdürlük veya Merkez 
Teşkilâtı : Sermayesi (500) milyon lira, kâr (10) 
milyon lira. 

Elimizde mevcut, Başbakanlık Yüksek De
netleme Kurulunun raporlarından anlaşılmak
tadır ki , şimdi arz etmiş olduğum 24 kalem
de müesseselerin vaz'ettikleri sermaye yekû
nu (1 076 000 000) lira olmasına mukabil, (93) 
milyon lira kâra karşılık, (82) milyon liralık 
zarar tesbit edilmiş, netice olarak kâr yekûnu 
11 milyon liradan ibaret ve bu kadar yatırıma 
karşılık da kâr oranı % 1 den ibaret kalmıştır. 
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Bugün özel veya millî bankaların vadesiz 
mevduata % 3, vadeli mevduata % 6, halka 
açık sermaye piyasasının % 13 faiz verdiği bir 
devirde % 1 kân, iyi niyetimize rağmen, kâfi 
görmek mümkün değildir. Tasfiye halindeki 
bâzı kuruluşlardaki tevali eden zararları ve bu 
müesseselere iştirak eden yabancı sermayeleri 
de bu rakamlara ithal ettiğimiz takdirde, tah
min ediyorum ki, % 1 nisbetindeki kâr da el
de kalmamaktadır. 

Sayın milletvekilleri; bugün Türkiye'de bin
lerce işçimizin Almanya'ya veya sair dış mem
leketlere gitmek için, senelerce sıra bekledi
ği, kendi yağı ile kendisi kavrulan bir memle
kette işsizlik ve iktisadi sıkıntı göz önüne alın
dığında, 1 076 000 000 luk bir yatırımı, bâzı 
sosyal faydaları hariç, âtıl bir sermaye ola
rak nitelendirmek, zannederiz ki mübalâğalı 
bir netice olmıyacaktır. 

Arz ettiğim anormal neticelerin sebepleri 
üzerinde de kısaca durmak faydalıdır. Evve
lemirde, İktisadi Devlet Teşekküllerinin faali
yetleri hakkşnda, tümü üzerinde konuşan ar
kadaşlarımın da isabetle işaret ettikleri gibi, 
hemen hemen Türkiye'de İktisadi Devlet Te
şekküllerinde, personel adedinin çokluğuna 
dikkat edilmiş ve alınması gerekli tedbirlerin 
başında da, personel kadrosunun norm hadde 
indirilmesi öngörülmüştür. Sümerbankın işti
gal sahasına giren bütün kuruluşlarda personel 
adedinin norm haddine indirilmesi alınacak ted
birlerin başında gelmektedir. 

Burada calibi dikkat bir cümle üzerinde 
durmakta fayda vardır. Sümerbankın Merkez 
Teşkilâtına ait raporda, aynen; «Çeşitli neden
lerin etkisi altında kalındığından» tâbiri mev
cuttur. Biz, her türlü politik ve art düşüncenin 
dışında olarak, bu deyimden, Sümerbankın da 
maalesef «işe adam» değil, «adama iş» esasına 
mâruz bırakıldığı sonucuna varmaktayız. Bâzı 
kuruluşlarda - ki, misal olarak Taşköprü Ken
dir Sanayiini alabiliriz -1960 yılından 1966 yılı
na kadar 6 tane müdür değiştirilmiştir. 7 mil
yon sermayeli bir sanayi kolu olan bu kuru
luşta 17 600 000 lira zarar da olmasına (yani 
7 milyan bittikten sonra 17 600 000 lira da 
zarar tesbit edilmiştir) ve zararı da tamamen 
Sümerbank deminde etmesine rağmen, memur 
sayısı 36 iken, % 6 oranında bir artışla me
mur kadrosu mânâsız şekilde şişirilmiş. Bu 

kadar geniş bir zarar içerisinde olan bir mü
essesenin memur adedini çoğaltmasının sebebi
ni hiçbir suretle izah etmek mümkün olmamış
tır. 

Yine, Karaman iplik ve Pamuklu Mensucat 
Sanayii 1966 yılında kuruluş halinde olmasına 
rağmen, şirket merkezinin Ankara'da bulun
ması gibi garip bir durum dikkatten kaçma
maktadır. Kuruluşlarda ekonomik esaslara ria
yet edilmemesi, bâzı sanayi kolunun bile bile 
zarara sokulmasına sebebiyet vermektedir. 

Yine, Yüksek Denetleme Kurulu raporların
da belirtildiği üzere, Adıyaman Pamuklu Do
kuma Sanayii için teknik ve mütehassıs ele
manlar ilk tetkikte müsait rapor vermedik
leri halde bu tesisin kurulması, keza Karaman 
Fabrikasının da tesisi işi, yine iktisadi olmıya-
cağı nedeni ile durdurulması öngörülmüş ol
masına rağmen, sonradan açıManmıyan sebep
lerle kuruluşlara yeniden başlama ve ikmal 
emri verilmiştir. Bu tip fabrikaların muhitin-
deki işçilere iş bulmaktan başka bir fayda 
sağlamadığını murakabe raporuna istinden 
iddia etmek, zannederiz ki, isabetsiz bir görüş 
olmıyacaktır. 

Sümerbank, türlü nedenlerle zarar ettiği 
bilinen bâzı ortaklıklara âdeta zorlanıp girmiş 
bilâhara tevali eden zararları kendi bünyesin
den kapatmak zorunluğunda bırakılmıştır. Adı
yaman ve Antalya dokuma sanayii bunların 
açık örnekleridir. 

Çalışan bâzı fabrikaların, makina ve teçhi
zat aksamının zamanla verimini kaybetmiş ol
ması, bugünkü teknolojiye ayak uyduramama
sı, imalâtın kalite ve miktarının düşmesine se
bebiyet vermiştir. Şayet bu fabrikalar çalış
maya devam edecekse, bunların biran evvel 
ıslah edilmesi en halisane temennimizdir. 

Sümerbankın imallerindeki bâzı şekil ve es
tetik noksanlığının satış imkânlarını azalttığı 
da bir gerçektir. Bugün Sümerbankın imal et
tiği deri mamullerinin sağlamlığı hakkında ke
sin bir kanaat mevcut olmasına rağmen, fan-
taziye kaçan zamanımızda satışın biraz da dev
rin icaplarına bağlı olduğunu gözden kaçırma
mak faydalı olacaktır. Sümerbank, mamullerini 
daima büyük şehirlerde teşhir ve pazarlamak
ta ısrar etmiştir. Bunun da satış miktarında 
menfi tesiri olduğu bir vakıadır. Bilhassa, is-
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tidraten şunu arz edeyim ki, Sümerbank, ku
maşlarını Ankara dışında mağazalara sevk et
tiği zaman, henüz denkler açılmadan kumaş
ların vasıf ve desen itibariyle en iyileri maale
sef o il veya ilçenin ekabirine verilmekte, kala
nı vatandaşın seçimine bırakılmaktadır. Bunu 
bizzat müşahade etmiş, görmüşüzdür. Sayın ilgi
lilerin hakikaten teessürümüzü mucibolan bu 
duruma müdahale etmelerini hassaten rica edi
yorum. 

Zarar sebepleri arasında, bâzı fabrikaların 
hammadde ve nakil imkânları olmıyan yerler
de kurulması hali de, haliyle, maliyetin yüksel
mesinin sebepleri arasında sayılabilir. 

Sayın milletvekilleri, mensubu bulunduğum 
partinin anaprensibi müteaddit defa dinlediği
niz veçhile, aka ak, karaya kara demektir. Şim
diye kadar arz ettiğim hususat Partimizin pren
siplerine uygun olarak Sümerbank'm kara ta
rafları idi. Müsamaha ederseniz biraz da ak ta
rafından bahsetmek faydalı olacaktır. 

Sümerbank, ilk kuruluştaki gayesinden, 
yani sanayi kolunda önder olmak vasfından 
bâzı dış etkilere rağmen uzaklaşmamış bir ku
ruluş olarak sayın Meclisin teşekkürlerine hak 
kazanmış bir müessesedir zannediyoruz. Çeşitli 
sanayi kollarında kalifiye eleman yetiştirilme
sinde bugün her yerde aranır ve tutulur teknik 
ve mütehassıs eleman yetiştirilmesinde Türki
ye'de baş rolü oynamış bir kuruluş olduğu
nu da kabul etmek yerinde bir kadirşinaslık 
olacaktır. 

Şimdiye kadar dış memlekette okutup ye
tiştirdiği eleman adedi 1 400 ün üzerindedir. 
Bu arada üzüntüyle arz etmek isterim ki, mü
essesenin okutup yetiştirdiği bu elemanların 
büyük bir kısmı, tâbir caizse, baba ocağını ter-
kederek daha çok ücret veren özel sektör ala
nına kaymış, hayırsız evlâtlar durumundadır. 
Esasında bugün Türkiye'deki öğretim sistemi 
ve kalitesi dış memleketlerden daha geri olma
masına göre, ileride baba ocağını terketmesi 
muhtemel gençlerin yurt dışında eğitilmesin
de pratik bir fayda kaldığı da pek rahat ola
rak iddia edilemez. 

Sümerbank'in, iştigal "alanına giren bütün 
kuruluşların bulundukları yerlerdeki sosyal 
faaliyetleri, maddî yönden devam eden nok
sanlıklarının telâfisine imkân verecek kapasi

tede ve vasıftadır. Merinos kumaşlarının bugün 
ünlü ingiliz kumaşından daha aşağı vasıfta ol
maması, dış piyasalarda isim yapmış hali, por
selen ve çini fabrikalarının vitrinlerde zevkle 
seyrettiğimiz mamulleri bu müesseseye karşı 
olan sempatimizin ve yarma ümitle bakmamı
zın başlıca âmilleri arasındadır. Büyük Ata
türk'ün eserlerinden biri olan Sümeribanka bun
dan sonraki yıllarda daıha üstün başarılar diller 
ve neticenin aziz milletimiz için hayırlı olma
sını yürekten temenni eder, saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — 0. H. P. Grupu adına Sayın 
Derinçay buyurun. 

0. H. P. GRUPU ADINA EŞREF DERİN
ÇAY (istanbul) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; 

T.B.M. Meclisi Kamu İktisadi Karma Teşeb
büsleri Kaıima Komisyonu tarafından hazırlanan 
ve Anayasanın 127 nci maddesince denetimi 
Yüce Meclislere ait bulunan Kamu iktisadi Te
şebbüslerine ait rapor ve ekleri üzerinde 
C. H. P. Grupu adına Sümerbankın 1964 -
1965 - 1966 yılları faaliyetlerine ilişkin tüm 
halindeki görüşlerimizi arz edeceğim. 

Sümerbank teşekkülü ile buna bağdı, ikisi 
yünlü, altısı pamuklu, ikisi kimya ve deri, dör
dü toprak, ,biri kendir, biri de ticari olmak 
üzere onaltı teşekkülü inceliyeceğiz. 

1964, 1965, 1966 yılları 440 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girdikten sonraki faaliyelt yıllarıdır. 

Bu kuruluların, özel teşebbüsler gibi kârlı
lık esasına göre kendi imkânlarını en iyi tarz
da kulanarak kâr sağlamak anlayışına göre ça
lışması gereken yıllardır. 

Bu kanunun yeterli olmadığı, noksan bulun
duğunu da ifade etmek zorundayız. 

incelemekte olduğumuz bu müesseselerin ço
ğu, ikinci Dünya Savaşından evvel dünya ik
tisatçıları, doktrin münakaşaları yaparken, 
Atatürk'ün kurduğu C. H. P. ve onun hükümet
lerinin, Türkiye'nin bünyesine uylgıın hiçbir 
doktrinin tesirinde kalmadan kurduğu bu mü-
eF&eselerden sonradan dünya iktisatçıları hay
ranlıkla bahsetmişlerdir. 

Bugün hiçbir demokratik ülkede, Sümer
bank kuruluşu gibi geniş kapsamı olan bir ku
ruluş yok gibidir, iktisadi Devlet Teşekkülleri
nin kuruluş felsefesi, bâzı arkadaşlarımızın an
ladığı gibi, «Halkın yapamadığını Devlet ya-
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par» anlayışından doğmamıştır. Bunu, zaman 
zaman C. H. P. nin dışında «Sümerıbank bugün 
fonksiyonunu kaybetmiştir, özel teşebbüs bunu 
daha iyi yapıyor, bir kısanı zarar ediyor» diyen
lere karşı söylemek lüzumunu hissediyoruz. Bu
gün bu görüşte olan Parlömanterler vardır, 
«Niçin özel teşebüsün yaptığını Devlet yapar?» 
zihniyetine karşı kullandığımız cümledir. 

Sümerbank kuruluşlarından üç tanesi Cum
huriyetten evveilki Osmanlı Devletinden intikal 
etmiştir. Pamuklu fabrikası gibi, Osmanlı İm
paratorluğu çok dar imkânlarına rağmen baş
ta Ordu olmak üzere, memleketin birtakım za
ruri ihtiyaçlarına cevap verecek sanayi dalları
dır ki, Beykoz Deri Fabrikası dâhil, o zamanki 
Devlet adamları düşünmüş ve yapmışlardır. 

Cumhuriyet devrinde üç anasanayi kurul-
anası öngörülmüş, bu anlayış içinde Osmanlı 
Devletinden kalma üç fabrika ile birlikte diğer 
Sümerbank kuruluşları işletmeleri C. H. P. Hü-
kümo'derince kurulmuştur. Bilhassa dünya ik
tisadi kriz yıları olan 1929 - 1933 devresinden 
sonra Türkiye'de sanayileşmenin zaruret oldu-
ğu, Devlet eliyle bu sahada öncülük yapılması 
gerektiği düşünülmüş ve Sümerbank 1932 de 
faliyete geçirilmiş olarak, eski tesislere yeni 
imkânlara göre gelişme sağlanmış ve yeni bir 
anlayış ille ele alınmışlardır. Yeni sanayi mües
seseleri kurulması da vazife olarak verilmiştir. 
O tarihlerde fabrika kurma, sanayi kurma an
layışımız; memleketin zaruri ihtiyaçlarını ken
di kaynaklarımızdan, kendi hammadde kaynak
larımızdan sağlıyarak memleket içinde imâl et
mek, mümkün olduğu kadar dışarıya az muh-
tacollmak anlayışını taşımaktadır. 

İkinci Dünya Savaşından sonra nüfusumu
zun hızla artmış olması, bilhassa, köylerdeki nü
fus çokluğu, bir yandan toprak reformunu zo
runlu kılarken, bir yandan da nüfusu yeni iş 
dehalarına aktarma ve onlara devamlı iş bulma 
zarureti sanayide yeni bir anlam getirmiştir. 
İnsan emeğini en iyi bir şekilde değerlendiren 
bu mensucat sanayii, Türkiye'de âdeta sanayi
leşmenin sembclü olmuştur. C. H. P. hükümet
leri zamanında kurulmuş olan fabrikalarımız, 
sosyal dengeyi sağlayıcı ve bölgesine iş temin 
edici maksatlara göre yerleştirilmiştir; tabiî 
sosyal tarafı öncelikle alınınca mallî rantabdlite 
ve iktisadi rantalbilite de peşinden gelmektedir.. 

Bu bakımdan daha fabrikaların kuruluşun
da rantabiliteyi aramak durumunda olan Sü-
merbanktan, mutlaka hepsini kâr eder halde 
çalıştırmayı istemek isabetli olmaz. Bir süre 
böyle kabul etmemiz gerekir. 

Bu sanayi kolları, özellikle mensucat sana
yii Türkiye'de sanayileşmenin sembolü olmuş
tur, diye arz etmiştik. Yeni bir sanayici nesil 
yetiştirmek hususunda bu fabrikalar öncü ol
muşlardır. 30 sene içinde 1 500 e yakın mühen
dis ve idareci dış memleketlere Sümerbank he
sabına tahsile gönderilmiş, eğitilip yetiştiril
miş, bunlar için milyonlar harcanmıştır. Bu 
fabrikalarımızda bugün yüzbdnlerce işçi çalış
tırılıyor. 

Bütün bu vatan evlâtları kökü köylerden 
gelen, köylü ve çiftçi çocuklarıdır. Yüzbinler-
ce vatandaş, ihtisas sahibi, işçi haline gelmiş, 
fabrika çevresine şehre yerleşmiş bir sanayici 
nesil olarak ortaya çıkmıştır. Bugün görmekte
yiz ki, sanayide en tatminkâr ücret verebilen 
bu sanayi kollarımızdır. 

Bu müesseseler birtakım sosyal hakların da 
verilmesinde özel teşebbüse öncü olmuştur. Sos-
j al hizmetlerin memlekete girmesini, yerleşme
sini sağlamışlardır. Sanayici toplumda; işyerin
de yemek vermeyi, işçiye elbise vermeyi, diğer 
giyim eşyası sağlamayı, devamlı sağlık kontrol-
ları yapmayı, çalışan annelerin çocuklarına iş
yerinde barındıracak kreş - çocuk bakım yer-
'leri sağlamayı bu sanayi kollarımız memlekete 
getirmişlerdir. Ayrıca kooperatifler kurup, 
kurdurup işçilere, sanayi mensuplarına birer 
ev sahibi, mesken sahibi olması hususunda yar
dımcı, öncü olmaktadırlar. Türkiye'de özel te
şebüsün en çok geliştiği dokuma sanayii, kad
rosunu, bu Sümerbank tesislerinden sağlamış
tır. Sümerbankın maddi ve mânevi değerlerle 
yetiştirdiği, Avrupa'da tahsil etmiş mühendis 
ve idarecileri özel teşelbbüs bünyesine almıştır. 
Son senelerde de bütün bu sosyal haklara rağ
men her gün artan hayat pahalılığı karşısında 
geçim sıkıntısına düşen işçilerimiz, çok sevdik
leri işyerlerini, muhitlerini terk ederek ve en 
önemlisi vatan hasretini göze alarak dış ülkele
re gitmekte, açık veren bütçemize döviz katkı-
nnda bulunmaktadırlar. Bugün sanayi kolları
mızın daha verimli çalışmasını, bütün bu et
kenlere rağmen sağlamaya mecburuz. Ortak 
Pazara girmek gayretindedir Hükümet. Bir 
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süre sonra tam üye olma çabasındadır. Türkiye, 
Ortak Pazara, bilhassa hammaddesini kendi 
kaynaklarımızdan temin etmek suretiyle imal 
etliğimiz çeşitlerimizin biri de yünlü ve pamuk
lu kumaşlarımızdır, ama müşahede etmekteyiz 
ki, Ortak Pazar üyeleri bu mamullerimiz üze
rinde müşkülât çıkartmaktadırlar. Buna rağ-
r-en Orta - Doğu, Afrika, Romanya gibi ülkele
re kumaş ihraoetmek imkânlarımız vardır. 

Bu kuruluşların rantabilite çalışmaları, ser
mayeleri ve kârlan hakkında rakamlar vermek 
suretiyle zamanınızı almamaya çalışacağım. 

Bu kuruluşların hâlâ defter kayıtlarında 
sermayeleri, sabit tesisleri, eski para rayici üze
rinden tesbit edilmiştir. Fakat Türk parasının 
bu kuruluşlardan sonra iki defa kıymet deği
şikliğine uğramış olması, 1946 da ve 1958 de 
önemli nisibetlerde devalüasyona gitmiş olma
mız dolayısiyle bugün bu müesseselerin defter 
kayıtlanndaki rakamlara göre rantabilitelerini 
hesabetmek bizi yanlış yola sevk eder. Bir fab
rikanın sermayesi ile bugün o fabrikanın arsa
sını alamayız. Zaten bu durumdaki vurguncu, 
özel teşebbüsün fabrikaları devralması için, 
«özel teşebbüsün yaptığını Devlet yapmamalı
dır» türküsünü söyletir. Bâzı kombinezonlarla, 
fabrikaları günün rayiç kayıtlariyle değil, sa
bit kıymet fiyatlariyle ele geçirmek onların 
başlıca amaçlarıdır. 

C. H. P. nin kurduğu ve 1964 yılında da da
ha verimli çalışması suretiyle Sümerbank mü
esseselerini konsolide bilanço hesaplarını zarar
dan kurtulup kâra geçmesi 1964 yılında 
C. H. P. Hükümetinin koalisyonlardan kurtul
duğu zamana raslar. 1964 yılında atılan yeni 
adımlar, şimdi görüşmesini yaptığımız 1965 -
1966 yıllarının modern işletmecilik anlayışının 
mahsulüdür. Temennimiz diğer yılların da bu 
snlayış içinde yürütülmesidir. 

1964 yılında alınan tedbirlerle, toplu sözleş
meden doğan 22 milyonluk açığa rağmen 10 mil
yon kâr etmiştir. Bu yıl alman tedbirlerden bir 
tanesini izah edeceğim : 

Hammadde olan pamuk evvelce borsadan 
alınırdı. Bu yıl doğrudan doğruya köylüden 
alınmak suretiyle aracı aradan çıkarılmış, hem 
köylünün cebine fazla para girmiş hem de Sü-
merbank pamuğu ucuza almıştır. 

Sümerbank, yılda otuz bin ton civarında 
pamuk alır. Hükümetten öğrenmek istiyorum, 

1964 yılında doğrudan doğruya köylüden alman 
bu düzen değiştirilerek yine tamamı veya bir 
kısmı bozuk düzene dönülerek aracıdan almak
ta mıdır? Ne miktar almaktadır? Aracıya ve
rilen fark nedir? 

Değerli milletvekilleri, Sümerbankm, mer
kezi istanbul'da olan ve fabrikalarının alım ve 
satımlarını yapan bir Alım - Satım Müessesesi 
vardır. 1964 yılına kadar 400 milyon sermayeli 
bu kuruluş 24 milyon lira civarında zarar eder
ken, alman tedbirlerle kâra dönmüştür. Bu ted
birlerden biri, taksitle satış kararıdır. Bugün 
her gün artan geçim sıkıntısı memur ve iş
çilerimizi günlük kazançlariyle geçindirmiyecek 
bir duruma getirmiştir. Bütün istihlâk maddele
rini taksitle alan bu vatandaşlarımız, taksitle 
Sümerbank mamullerini almak için kanuna sa-
hibolmaları dolayısiyle, bu durum Sümerbank 
mamulleri satışlarında tesirli olmaktadır. Sümer
bank satış mağazaları içinde zarar edenler bu
lunabilir, bunların kapatılması değil, ıslahı ge
reklidir inancındayız. 

Yine 1964 yılında alınan tedbirlerle yünlü 
mensucat ihracatı yapılırken 1966 - 1967 yılla
rında bu ihracatın devam edip etmediğini Hü
kümetten öğrenmek istiyoruz. 

ihracatın «zarar ediyor» düşüncesiyle dur
durulduğu söylenmektedir. Metresi 1 dolar 60 
cente mal olan yünlülerimiz 2,5 dolara satılıyor
du, yani 22 liraya. Vergi iadesiyle denk geliyor
du ve böylece memleket döviz tasarrufu sağla
maktaydı. 

özel teşebbüse ihraç primi verilirken Sümer
bank mamullerinin ihracı durdurulmuş ise, bu 
yeni bir bozuk düzen örneğidir. 

Deri ve Kundura Sanayii : 
1964 yılında alman tedbirlerle kâr 45 mil

yon liradan 56 milyon liraya çıkarılmıştır. 
1963 - 1965 yıllarında zam yapılmamıştır. 1965 
yılında maliyeti 41 lira olan ve 55 liraya satı
lan ayakkabılar varken, son yıllarda 90 ilâ 110 
lira arasında Sümerbankta ayakkabı satılmk-
tadır. 600 lira maaş alan memur nasıl olur da 
bunları alır. Bir de bunun dışında, «köylüyü 
çarıktan kurtardık» diyenler her halde 110 li
ralık ayakkabı alacak seviyeye getirmişlerdir. 
Eğer böyle bir şey olmuşsa, biz iftihar ederiz. 
Köylü çarıktan kurtulup da 110 liralık ayakka
bı alacak seviyeye gelmişse, biz Cumhuriyet 
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Halk Partisi olarak bununla iftihar ediyoruz. 
(A.P. sıralarından «Elde çank kaldı mı?» ses
leri) 1964 yılında alınan ve dar gelirlilere hiz
met anlayışı taşıyan 35 liralık halk tipi suni kö
sele ile yapılan ayakkabılar satış mağazalannda 
bulunmamaktadır. Bulunsa, milletvekili olmama 
rağmen 35 liralıklardan ben alacağım, ama köy
lü nasıl alır, memur nasıl alır onu ben bilmi
yorum. 

Bu ayakkabıların az yapılma sebeplerini öğ
renmek isteriz. Ortak Pazara biran evvel girmek 
istiyen Hükümete sormak isteriz, 110 liraya 
Sümerbank ayakkabısiyle, özel teşebbüs ayak
kabıları 200 liraya çıkarmıştır, bu teşebbüslerle 
mi, özel teşebbüsü desteklemek suretiyle mi Or
tak Pazara girme hevesindedir Hükümet? 

Yine bu deri sanayiinin Millî Savunma Ba
kanlığına ne miktar ayakkabı yaptığını ve halk 
tipi ayakkabı kapasitesinin ne miktarda oldu
ğunu yine Hükümetin açıklamasını istirham edi
yorum. 

Halıcılık Müessesesi : 
Raporda belirtildiği gibi, halıcılık bizim eski 

sanatlaranızdandır, ama Türkiye'de büyük öl
çüde halıyı kadınlar ve çocuklar dokurlar. Bu 
bir realitedir. Esasında halı dokunuşu kuvvet 
istiyen, sert ve sık bir örgüttür. Halıcılığı, yazın 
üç ay çalışıp dokuz ay oturan bütün Anadolu'ya 
ve Doğu'ya teşmil etmeliyiz. Devlet olarak insan 
gücünü üretici hale getirmeliyiz ki, sonradan üç 
aylık kazanciyle bir yıl geçinmeye mahkûm et
tiğimiz insanlara iş sahası açılsın. Bunu yapmaz, 
bu masum insanları köy kahvesinde oturan tem
bel insanlar olarak niteleriz. Hükümetin görevi, 
bu bozuk düzene son verip, insanları üretici ha
le getirip hem onları insan gibi yaşama seviye
sine getirmek, hem de ihraç imkânları hazırla
yıp ihracatı geliştirmektir. Köylünün emeğini 
değerlendirmek için prim mi ödiyeceksiniz, za
rar mı edeceksiniz? Ama ne yaparsanız yapın, 
köylünün emeği muhakkak değerlenmeli ve halı 
ihracedilmelidir. 

İstanbul'da Vakko Emprime Sanayiine 85 
milyon lira kredi verildiği İstanbul piyasasında 
yaygın haldedir. Vakko Emprime Fabrikası bir 
gayrimüslimindir. 85 milyonu bu özel teşebbü
se peşkeş çekenlere söylüyorum, bu güçlü in
sanlara kredi verilen zihniyete hitabediyorum: 
Güçsüz olan binlerce köylü ailesine bu kredi ile 
halı tezgahları verilirse, bu güçsüz insanların 

kader bağını koparıp hem memlekete hem de 
kendilerine faydalı hale getiririz. 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Seçim
de söyle bunları, seçimide... 

C.H.P. GRUPU ADINA EŞREF DERİN-
ÇAY (Devamla) — Seçimde söyledik ama anla-
maidınız. 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Ama 
vatandaş anladı reyini bize verdi. 

O.H.P. GURUPU ADINA EŞREF DERİN-
ÇAY (Devamla) — O reyler zamanla belli olur. 

İsparta'da bir halıcılık müessesesi vardır, 
bir tane de Ankara'da yapılması düşünülmüş. 
Fakat öğrendiğimize göre Ankara'd'alki de İs
parta'ya nakledilmiş. Daha verimli olacağı dü
şüncesiyle mi, başka etkenlerle mi nakledilmiş
tir? Bunu açıklamanızı istirham ediyorum. İs
parta'dan onun için dört milletvekili çıkar
dınız. 

Çürük mensucattan yapılmış ipliklerle de 
hah imâl edilip Sümerbanka satıldığı yaygın 
haldedir. Bu bir ihtisas işi olduğu için herke
sin anlaması imkânsızdır, ama ihracettiğiıniz 
bu mamuller bâzı şahısları himaye etmek gay
retiyle böyle yapılırsa, bunları halkımıza inti
kal ettirdiğimizie kendi vatandaşımızı aldatmış 
oluruz, ihracettiğimİ7,de de memleketimiz için 
yüzkarası olur. zeytinyağına, makinaypirı ka-
mtırüdıin erlM. Bu hususta da yetkili Hükü
metten bilgi istiyoruz. 

Tüm tablolara baktığımızda; 16 müessese
den 8 inin kâr, 7 sinin zarar ettiği ve bir tane-. 
sinin (Ereğli Pamuk Müessesesinin) kârsız ve 
zararsız olduğu görülür. 1965 yılında aynı 16 
müessesenin 9 unun kâr, 7 sinin zarar ettiği gö
rülür. 1966 yılında, 1964 - 1965 yılına ek ola
rak Sümerbank Halıcılık Müessesesi, Sümer
bank Satmalına ve Çırçır fabrikalariyle 18 mü
essese denetlenmiş. 14 ü kâr etmiş, 4 ü zarar et
miş olarak kaydedilmiştir. 

Simidi görmekteyiz ki, bazı kuruluşlar üç 
yıl üst üste zarar etmişlerdir. Kendir Sanayii 
devamlı zarar halindedir. Hükümet yetkilileri 
tedbir almalıdırlar. Yalnız Porselen Sanayii za
rar etmektedir, Sivas Çimento Fabrikası, bu 
üçüncüsünün zarar ettiği yıllar çimentonun ka
raborsada satıldığı yıllardır. Bu zararların se
beplerini ve alınan tedbirleri izah ederlerse mü
teşekkir kalırız. 
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Bâzı Sümerbank müesseseleri de, kendilerin-
den yüzlerce kilometre ilerde diğer müesses'ele-
re bağlı bulunmaktadırlar. Bir misal olarak 
Denizli Dokuma, izmir Baısma'ya bağlıdır. Bun
ların müstakil hale getirilmesinde ne gibi mah
zurlar vardır? Bunu da Sayın Hükümet üyele
rinden öğrenmek istiyorum. 

Eskişehir Basma Fabrikası 1959 yılında özel 
teşebbüs ile ortak olarak başladı, fakat yürü-
tütemedi. Şimdi kendi bünyesine alman bu ku
ruluşun özel teşebbüs sevgisinin sonucu Maraşı 
Tekstil de aynıdır, Ordu Soya Fabrikası da ay
nı şekildedir, onların durumlarının da Hükü
met tarafından açıklanmasını istirham ediyo
rum. 

Sayın milletvekilleri, bunların bugünkü ça
lışma tarzları ile ve sağladıkları netice ile ik
tifa etmiyerek daha verimli olmalarını temine 
mecburuz. Murakabe heyeti raporlarını tetkik 
edersek, bâzı görüşlerin tesbit edilmiş olduğu
nu müşahede edebiliriz. Bu sanayi kollarında 
hammaddeyi doğrudan doğruya müstahsıldan 
almak suretiyle aracıları kaldırmak mümkün 
olacaktır ve daha ucuza hammadde temin edil
miş1 olacaktır. 

işletmelerde, bünyeleri eski olanlar yenilen
meli, bugünkü tekniğe ve verimlilik esasına uy
gun olmalıdır. Personeli eğitmek ve yeni ele
manlar yetiştirmek üzere gençlere imkân veril
melidir. Bünye içindeki teknik değişiklikten 
(kasdımız, istihsali yapılan yerde emeği değer
lendirmek, hammaddeyi tasarruf ederek kul
lanmak, fireleri azaltmak. Bunlar maliyet un
surlarıdır. 

Piyasayı daha iyi takibetmlek, çok seyyal ol
mak mamullere yenilik, kalite ve şekil vermek 
zaruretleri vardır. Satıcılığı geliştirici tedbirler 
almak, reklâm ve tanıtmaya, numune gönder
meye, sergilere yeniliklerle iştirak etmeye, ida
recilerin yetkilerini ve sorumluluklarını iyi şe
kilde kullanmak üzere artırmaya mecburuz. 

440 sayılı Kanun; kafası ile, yenilik getire
bilecek, icraat yapabilecek elemanları tatmin 
etmez, barem içinde çalışan mühendis veya ida
reci müesseseyi verimli hale getiremez. Bunu 
istemeye de hakkımız yoktur. Özel teşebbüsün 
baremin beş misli maaş verdiği kimselerden 
vatan - millet edebiyatiyle görev beklenemez, 
Bugün bütün dünyâ, (demokratik ülkelerde 
'de? totaliter rejimlerde de sanayi branşında 
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da) müteşebbis elemanına fikriyle, bilgisiyle, 
tecrübesiyle o müesseseye katkıda bulunana 
prim vermeyi esas kabul etmiştir. Bilfarz, bir 
yılda 5 milyon zarar eden bir müessese kâra 
geçmiş. Müesseseye 5 milyon kazandırıyor, fa
kat onu yapanlara bir şey vermezseniz ondan 
hizmet aşkı bekliyemezsiniz. 

Özel teşebbüs, az eleman istihdam ediyor, fa
kat daha yüksek ücret ödüyor. Bürokrasiyi 
azaltmak lâzımdır. Bugünkü iş hayatı sürat 
ister. Bugünkü ileri memleketler elektronik 
beyinle idare sistemi kurmuşlardır. Biz hâlâ 
yetkiler istiyerek vakit geçirmekle meşgulüz. 
Bunlar Türkiye'nin acı gerçekleri. Bu düzen de
ğişmedikçe bunları ıslah edemeyiz. 

Fiyat politikasında da elastikiyete, bilhassa 
ihracatta, Türk sanayi mamullerini dış piyasa
larda tanıtmak veya yerleştirmek için icabında 
bir süre zarara katlanmaya mecburuz. Bu açı
ğımızı; hemen ifade edeyim ki, Sümerbank 
Alım ve Satım Müessesesinin kendi ihtiyaçları
nı, yani ithal mallarını kendisinin ithal etmesi 
suretiyle (yani Hükümetten döviz alarak getir
diği ama tekrar Hükümetin bir kuruluşu olan 
Sümerbanka sattığı mamullerden) kazançla ka
patabiliriz, yeter ki Sümerbank bâzı ihtiyaçla
rını kendisi ithal etmek yeteneğine sahibolabil-
sin, 

Politik maksatlarla, Kamu İktisadi Teşek
küllerinde adama ihtiyacolduğu için değil, ada
ma iş bulmak için yerleştirmelere son vermeli
yiz. Hükümetin alacağı bir kararla, politik mü
lâhazalardan uzak olarak, şişirilmiş kadrolar 
kaldırılmalı, bu işçi müstahdem ve memurlara 
dış ülkelere gitme önceliği tanımalıdır. Çünkü 
bir yandan vaktiyle adamları partizan zihni
yetle fabrikalara koymuşsunuz, şimdi kadro faz
lası diye çıkartırsak sosyal bir mesele çıkar kar
şımıza. Onun için, fazla olan kadrolardaki ele
manlara, dış ülkelere gönderme önceliği tanı
mak suretiyle bu külfetten kurtuluruz. Sayın 
Hükümet üyelerinin bunu nazara almalarını bil
hassa rica ederim. 

Bugün dış ülkelere iyi yetiştirdiğimiz teknis
yenler gitmektedir. Birkaç gün önce Almanya 
izlenimlerini anlatan Sayın Genel Sekreterimiz, 
orada, kalifiye işçilerimizin, sanat okulu mezun
larının, teknisyenlerimizin bant başında bir işçi 
muamelesi gördüklerini ifade ettiler. Biz Sü-
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merbankta çeşitli branşlarda kalifiye işçi yetiş
tiriyoruz, az ücret verdiğimiz için bunlar dış ül
kelere gidiyorlar ama burada kalifiye olmıyan 
işçileri Sümermank kadrolarında bol keseden 
besliyoruz. Evvelâ bu kalifiye olmıyan işçilere 
öncelik tanımak suretiyle, onları göndererek, 
Sümerbank camiası içindeki kalifiye işçilere de 
fazla ücret vermek suretiyle bunların gitmesini 
önlemek lâzımdır. 

Sümerbankın sermayesi 1,5 milyara çıkarıl
dığı halde, raporda bu belirtiliyor, esasında bu
nun 200 milyon lirası vergi olarak mahsubedil-
miş, geri kalan 800 milyon da verilmiş değildir. 
Sermaye artırılması nazari olarak kalmaktadır. 
Bu hususta Sayın Sanayi Bakanının fikirlerini 
öğrenmek isterim. 

Gene bundan birkaç gün evvel Yüce Meclisi
nizde Stok Vergisi ve Gider Vergisi kabul edil
di. Bu Gider Vergisinin Sümerbank mamulleri 
üzerindeki etkisini yakında göreceğiz. 110 lira
lık ayakkabılar 130 a, 100 liralık kumaşlar 130 
liraya çıkacaktır. Biz Sayın Sanayi Bakanından 
istirham ediyoruz, Hükümet görüşü olarak, Sü
merbank mamullerinden İstihsal Vergisi ve Gi
der Vergisi alınmaması yani o elastikiyetten, 
yüzde yüz artırma elastikiyeti içine sokulma
ması konusundaki görüşlerini ifade etsinler. Ama 
bunda da özel teşebbüs gene yaygarayı ko
paracak, gene hücum edecek, «Memlekette iki
lik yaratacaksınız» diyecektir. Bu işin içinden 
de nasıl çıkacaklar, onları artık kendi ince zekâ
ları çözecektir her halde. 

Değerli arkadaşlarım, Sümerbank kuruluş
ları, Türkiye'de faaliyete geçtiği günden bugü
ne kadar fiyat artımlarına mâni olmuştur. Tür
kiye'nin birçok ihtiyaç maddeleri Sümerbankta 
çıktığı için özel teşebbüs bunu bir rayiç kabul 
etmiş, yüksek fiyatlara çıkamamıştır. Sümer
bankın, bu nâzım rolü oynamasından dolayı, bu 
müessesede çalışan teknik elemanları, idareci
leri, umum müdürlerden işçilere kadar hepsini 
yürekten, gönülden muhabbetle selâmlıyoruz. 

Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için 
hepinize teşekkür ederim. (O. H. P. sıralarından, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Adalet Partisi Gru-
pu adına Sayın Esat Kıratlıoğlu'nda. Buyurun 
efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ESAT KIRATLIOĞ-
LU (Nevşehir) — Sayın Başkan, Millet Mecli
sinin değerli üyeleri; 

Bugün burada Kamu iktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonunun hazırlamış olduğu rapo
run, ilk defa Senatoda müzakere edildikten son
ra Millet Meclisine gelmiş şekliyle müzaekresi-
ni yapıyoruz. Bugün ilk sırada Sümerbank oldu
ğu için Sümerbankın durumu üzerinde A. P. 
grupunun fikir ve görüşlerini arza çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, Sümerbank, daha ev
vel de bâzı arkadaşlarımızın izah etmiş olduk
ları gibi, Türkiye'nin büyük kurtarıcısı Büyük 
Atatürk'ün dâhi bir görüşüyle 1933 yılıîîda ku
rulmuştur. Bunu kurarken Büyük Atatürk,, 
Türkiye'nin harbden çıkmış, her şeyi yok olöîtiş; 
ve âdeta imkânları bulunmadığı bir durumdaV 
Türk sanayiinin Türkiye'nin kalkınmasındaki 
rolünü anlayıp, böyle bir teşebbüsün Türkiye'
de özel teşebbüse dahi önderlik yapacağını v£ 
aynı zamanda o zaman imkânları büyük olan-
Devletin de böyle bir katkıda söz sahibi olması 
lâzımgeldiğini kabul ederek bu teşekkülü kur
muş idi. Cidden Sümerbank, kurulduğundan 
bugüne kadar kurmuş olduğu çeşitli iştirakle
riyle, ki, bu iştirakleri burada uzun boylu say
maya lüzum görmüyorum, zira arkadaşlarım 
aşağı yukarı hepsinin isimlerinden teker teker 
bahsettiler, bu teşekküller ya doğrudan doğru
ya Sümerbankın iştirakiyle yahut da sermaye
sinin büyük bir kısmına sahibolmakla yahut da 
doğrudan doğruya kendisine aidolan teşekkül
lerdir; bunlara isim itibariyle temas etmeyi za
it görüyorum. Bu teşekküller çeşitli sahalarda 
iş yapan müesseseler olarak 1939 yılından 1966 
yılma kadar birtakım vergiler olarak Hazineye 
(2) milyar (485) milyon lira para vermişlerdir. 
Bu ödemenin haricinde Türk sanayünin geliş
mesinde muhakkak ki, rolü inkâr edilemiyecek 
büyüklüktedir. 1945 - 1946 yıllarında (200) 
milyon liralık bir sermayesi varken, Sümer
bank, 1955 yılında (500) milyon liralık bir ser
mayeye kavuşturulmuştur ve ondan sonra hiç
bir sermaye tezyidi yapılmamış, ancak 1968 yı
lının Şubat aylarında bu sermaye (1,5) milyar 
liraya yükseltilmiştir. Böylece Sümerbank, da
ha büyük imkânlar yapabilme ve teşekküllerine 
ödemekle yükümlü bujunan taahhütlerini yeri
ne getirme imkânına kavuşturulmuş bulunmak
tadır. 
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Burada C. H. P. nin sayın sözcüsü, bu ser
mayenin aslında artırıldığını ama (200) mil
yon liralık bir ödeme öngörülmesine rağmen, bu 
(1) milyar liralık artırmadan, «Bunu da vergi 
tahsili suretiyle Sümerbankm elinden almıştır» 
diye ifade buyurdular. Vergiyi ödemekle mü
kellef bulunan bir müesseseye böyle bir imkânı 
sağlamak ve vergi borcunu geri almak, onun im* 
kânlarını kısıtlamak değil bilâkis elinde bulu-
nan imkânlara yeniden imkân katmak demek
tir kanaatindeyim. 

EŞREF DERİNÇAY (istanbul) — 800 mil
yon... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — E, 
(800) milyon da muhakkak ki, her yıl bütçede 
öngörülen muayyen rakamlarla ödenmek du
rumuna gidecek. Malûmuâliniz sermaye tezyi
dinde, «Kanunun kabul edildiği tarihten itiba
ren derhal hepsi ödenecektir» diye bir şey yok. 
İller Bankasının da sermayesi zamanında tezyid 
edildi, (600) milyondan (1) milyar (200) mil
yon liraya çıktı. Bu da zaman içerisinde öden
mek durumuna girdi. Sermaye tezyidinin asb 
budur. 

Böylece A. P. Hükümetinin büyük bir an
layışla Sümerbanka böyle bir imkânı yaratmış 
olmasından mütevellit grup adına şükranları
mızı sunmak isterim. 

Diğer arkadaşlarımızın ifade ettikleri bir
takım rakamları vererek hafızanızı sıkıntıya 
sokmak istemem. Kuruluşlarına ne kadar öde
diği, ne kadar taahhüdü bulunduğu, bunlar 
nihayet raporlarında belirtilmiş ve deneticiler 
tarafından (ki, arkadaşlarımız ifade etti; bu
raya gelinceye kadar epey denetim görmüştür) 
denetlenmiştir. Ben bunların tafsilâtına girmek 
istemiyorum. Ancak, söylemek istediğim husus 
şudur : Sümerbank, hakikaten üzerine mevdu 
vazifeyi bihakkin yapabilme imkânını aramış
tır ve bu imkânı hakikaten değerlendirmeye ça
lışmıştır. 

Sümerbankm kuruluş gayeleri, gayet tabiî 
ki lokal birtakım gelişmelerin kâr zihniyeti 
görülmeden sağlanmasıdır. Bu, aslında, yine o 
anda belki kârlılık durumuna geçmese bile, 
ilerdeki imkânların1 Sümerbank marifetiyle 
tahdidedilmiş olmasından mütevellit yeni bâzı 
imkânlara kavuşturulması mevzuubahs iken, o 
andaki zararlılık aslında istikbale muzaf bir 

I kâr durumu olarak düşünülmelidir. Yalnız, 
Sümerbankın kuruluşu itibariyle öngörülmüş 
bulunan, meseleler bugün tam mânasiyle kuru
luş tarihi itibariyle, aynı hükümleri taşımamak
tadır. 1933 yılının ve ondan sonraki yılların 
durumları itibariyle 1970 ve ilerisi Türkiye'si
nin önümüzdeki bulunan imkânları, Sümer
bankm ve diğer Kamu iktisadi Teşebbüsleri
nin üzerinde de memleket yararına birtakım 
değişikliklerin yapılmasını gerektirdiği kanaa
tindeyiz. Bu, daha ziyade iktisadilik, rantabi-
lite ve aynı zamanda memleket gerçekleri yö
nünden bugün meydanda bulunan Türkiye'nin, 
özel teşebbüs itibariyle gelişme durumunda 
bulunan Türkiye'nin gerçekleri yönünden ele 
alınmalıdır. Gayet tabiî ki, artık, Sümerban
km el atması lâzımgelen birtakım mevzularda 
özel teşebbüsün söz sahibi olduğu düşünüleıbi-
lirse, böyle durumların Devletin zorunlu kud
retiyle bu hususların nazarı itibara alınmasın
dan sarfınazar edilmeli. Ama Sümerbankm 
ve gayet tabiî ki diğer Kamu iktisadi Teşeb
büslerinin tümünün ortadan kaldırılması diye 
bir şey olamaz. Bunların bugünkü şartlar al
tında rasyonalitesi düşünülmeli ve ona göre 
birtakım revizyonist hareketlere girişilmelidir. 

Malûmuâliniz, Sümerbank üç mevzu ile işti
gal etmektedir. Sanayi kuruculuğu yapması, 
sanayi teşekküllerinin böylece devamı ve bu
nun işletmeciliği. Ayrıca, bir de bankacılık 
hüviyeti vardır. Bunların tümünün birer ih
tisas mevzuu olması itibariyle, tahmin ederim 
biraz önceki bahsetmiş olduğum mevzu itiba
riyle, bir revizyondan geçirilmesinin hiç kim
senin itirazına lüzum kalmıyacak şekilde de
ğerlendiğini kabul etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, Sümerbankm hangi 
müesseselerinin, teşekküllerinin kâr veya za
rarlılık durumunu, eğer görmüşsek, mevzuu-
bahisse, burada arkadaşlarım yine teferrua-
tiyle üzerinde durarak izaha çalıştılar. Ben 
malûmu ilâm kabilinden tekrarı zait bulmak
tayım. O bakımdan, burada bâzı noktalara 
sırasiyle şöylece temas etmeyi faydalı mütalâa 
etmekteyim : 

Sümerbankm birtakım müesseseleri kâr et
miştir, daha doğrusu, birtakım teşekkülleri 
kâr eitmiştür, birtakım teşekkülleri zarara gir-
^ t i r . Bunların üzerimde tek tek durmaktan 

| ise umumi bir havayı şöyle yoldayıp durumun 
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ne olduğunu görmek daha iyidir kanaatinde
yim. 

Daha evvelki yıllarda ve ondan sonraki ge
len yıllarda toplu iş sözleşmeleri Sümerbankın 
umumi yükü üzerine hakikaten büyük tesirler 
icra etmiştir. Sümerbank 1964, 1965 ve 1966 
yıllarında memur kadrosunu sabit tutmaya 
gayret etmiştir. Aklımda kaldığına göre 1964, 
1965 ve 1966 yıllarında tahminen 29 bin civa
rında çalışan memur istihdam gücünü sabit tut
maya çalışmıştır ki, 1964 ün 29 bini 1966 da bi
raz daha fazlası olması lâzım gelirken - zira 
o zamana kadar ya birtakım müesseseler tevsi 
edilmiştir yahut da yeni birtakım teşekküller 
kurulmuştur - buna rağmen çalışan rakamı, sa
bit tutuhnuştur. 

Disiplinli ve organize bir çalışmaya sureti 
kaitiyede inanan bir insanım. Memleketimizde 
ki mevcut birialkım sıkıntıların ortadan kalk
ması için, her şeyden evvel disiplinli bir çalış 
maya ihtiyaç hâsıl olduğunu kabul eden bir in
san olarak, her müessesede olduğu gibi, Sü-
merbankta da disiplinli bir çalışmanın yaratıl
masını ve yapılmasını uygun mütalâa etmekte
yim. 

Eğer Sümerbank, yapmış olduğu zararları 
kapatmak durumunu düşünür ise, özel teşeb
büs zihniyetiyle çalıştırdığı birtakım teşekkül
lerde kârlılık durumu devamlı ve hiç kesilme
den gittiğine göre, diğer teşekküllerinde de 
özel teşebbüs ruhu ile kendi statüsünün hari
cinde bir işletmeciliğe gitmesi uygun mütalâa 
edilir kanaatindeyim. Meselâ bunlardan Aydm 
ve Balıkesir her zaman için kârlı birer fabrika 
olarak faaliyetlerini devam ettirmişlerdir. Zira 
bunlar müstakil çalısına hüviyetimi haiz, Sü
merbankın çalışma statüsünün haricinde bir ça
lışma hüviyetini haiz müesseselerdir. 

Ayrıca burada «unu açıklamak isterim : Sü
merbankın fabrikalarının zararlılık durumu
nun y^rafalmasmda, demode nıakinaJarla çalış
masının rolünün olduğunu da nazarlardan uzak 
tutmamamız lâzım gfilir. Bundan otuz. otuzbes 
sene evvel monte edilmiş makinalar gavet tabiî
dir ki, 1970 şartlarını ve ondan sonraki şartla
rı karsılıyabilecek kapasitede değildir. Bunun 
en mühim misalinden bir tanesi Kayseri fa,b-
rikasrdır. Onk demode bir malkina ile cnb -̂mnk 
durumundadır, öyle ise Sümerbankın, «şuralar 

şöyle zarar etmiş, buralar böyle zarar etmiş» 
düşüncesinden daha ziyade hem teşekküllerini 
modernleştirmeliyiz, hem de müesseselerini 
ezel teşebbüs zihniyetiyle çalışır duruma getir
memiz icabeder. 

Burada diğer grup sözcüsü arkadaşlarımın 
da hakikaten isabetle ifade buyurdukları gibi, 
eğitim yönünden Sümerbank Türkiye'de kendi 
çapımda özel teşebbüslere, birer örnek teşkil 
etmiş, öncülük yapmıştır ve hattâ onlara kendi 
eleman gücü itibariyle devamlı yardımcı ol
muştur. Bunu takdirle karşılamamak elde de
ğildir. 

Ayrıca SümJerbankm pazarlama durumları, 
hakikaten, yine biraz evvel ifade ettiğim gibi, 
bir özel tesebîKüscülük zihniyetiyle hareket ede
rek aranmabdır. Bir devlet pazarcılığı ile özel 
t.e^ebhüscülük pazarcılığının buo-ün k^rblık du
rumu itibariyle ne kadar büyük farklılık gös
terdiğini nazardan uzak bulundurmamamız ica
beder. 

Değerli arkadaşlarım, Sümerbankın bu ça-
bsma devresindeki faaHyetlerini biz şahsan 
müspet olarak mütalâa etmekteyiz. Ancak, bu
rada değerli grup sözcüsü arkadaşlarımın ifade 
buyurdukları bâzı noktalara temas etmeden ev
vel, şurada 1964, 1965 ve 1966 yıllarını kapsa-
mıyan, ama bugünkü durumla alâkalı bâzı nok
talara temas etmeyi faydalı mütalâa etmekte
yim. 

Devamlı zararlı müesseselerinden Taşköprü 
Fabrikası hakikaten bir sıkıntı mevzuudur. Bu
nu mutlak surette bir neticeye bağlamak icabe
der. Tahmin ediyorum, bir jüt ithali mevzuu 
itibariyle bir hammadde sıkıntısından böyle 
bir durum Task^priiyü zarar eder hale sokmuş
tur. Bunun bir çaresi mutlak aranmak lâzım 
gelir. 

Diyarbakır'da kurulmuş olan Yün Ş°yak 
Fabrikası da devam1! z^rarbbk p-ftsteren mües-
c,n«ıelprdendir. Knml^nğundan bn°*üne ka^ar, 
vanil burada bahsettiğim isimler, kuruldu#un-
da,n bugüne kadar zararlılık gösteren müesse
selerdir. Bu Diyarbakır'daki yün ve saydık fab
rikası da devamlı zararlılık gösteren fabrika-
lanndandır. Memnuniyetle öğrendiğime göre; 
Sümerbank bu durumu nazarıitibara almıştır 
ve biraz evvel Doeıı'da habnbflin o'filfctirilme-
si mevzuuna temas eden C. H. P. sözcüsü arka-
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daşımızm temennisi, Sümerbank tarafından ye
rine getirilmektedir. Sümerbank'ın Diyarba
kır'daki bu yün şayak fabrikasının makina ha
lıcılığı şeklinde bir faaliyete geçmesi öngörül
mektedir ki, bu makina halıcılığı tahmin 
ederim, o bölgede hiçbir zaman bilinmiyen ve 
dokunmıyan böyle bir durumda, kendi ufak tez-
gâhlariyle bir destekçi, bir yardımcı gücünün 
de olacağını kabul ederek hem fabrika zararlı
lıktan kurtarılacak, hem de Doğu'da bir halı
cılık sanayiinin gelişmesine yardımcı olacaktır. 

Eskişehir ve Maraş pamuk dokuma fabrika
ları da devamlı zarar gösteren müesseseler
dendir. Yalnız bunlar yeni kurulmuş tesisler 
olarak amortisman dolayısiyle bir zararlılık içer
sindedir. ileriki yıllarda bunun kâra inkılâbe-
deceğini şahsan kabul etmek durumundayım. 

Salihli'de bulunan Valeks Fabrikasının da 
yine bir hammadde sıkıntısından dolayı devamlı 
zararlılık içersinde bulunduğunu görüyoruz. Bu 
durumun da düzeltilmesi temenniye şayandır, 
bir çaresi bulunmak lâzımdır. 

Aslında bu durumda olan fabrikaların gaye
si değiştirilir ve icabında memleketin o günkü 
durumu neye ihtiyaç gösteriyorsa o yolda geçil
mek suretiyle bu durumlar önlenmiş bulunur. 

Değerli arkadaşlarım, burada Adıyaman, 
Nevşehir ve Karaman fabrikalarına, grup söz
cüsü arkadaşlarımdan bâzılarının temasının neti
cesinde onlara cevap arz ederken konuşacağım. 

Güven Partisinin değerli sözcüsü arkadaşı
mız, burada, zararlı müesseselerin ve fazla kârı 
olmıyan diğer teşekküllerin durumuna temas 
ettiği zaman, biraz evvel bahsettiğim hususlar 
aslında kendi konuşmalarında mündemiç idi, 
ancak, ben burada şunu ifade etmek isterim: Bu 
zararlılık gösteren müesseselerden çoğu ya tev
si vaziyetindedir, yahut da yeniden kurulan mü
esseseler itibariyle amortisman durumunu kar-
şılıyamama vaziyeti itibariyledir. 

Burada, acı bir tecellisi, acı bir gerçeği bu
lunan Nevşehir, Adıyaman ve Karaman fabri
kalarına temas etmek isterim. Bunların zarar
lılık durumları nerelerden gelmiştir, bunu izaha 
çalışalım. 

Malûmunuz olduğu üzere bu fabrikalar 1957 
yılında temeli atılan fabrikalardır. Ancak, 
1960 yılında 72 numaralı Kanunla bu fabrikalar 
daha doğrusu, bu kuruluş halindeki fabrikalar 

bambaşka bir istikamete sokulmuştur. Nevşe
hir Fabrikasının temeli atılmış, beş ilâ altı mil
yon liralık masraf yapılmış, - yahut da o civar
da bir masraf, rakam kati değil, - temelleri yük
selme durumunda; fakat 1960 yılında bulunan 
iktidarın mensupları Nevşehir'e gelerek bu fab
rikanın rantabl olamıyacağı düşüncesiyle dur
durulmasına ve bütün Nevşehirlilerin gözleri 
önünde, göz yaşları altında dört beş milyon lira 
sarfıyla çıkmış temellerin yıkılmasına karar ve
rilmiştir ve 70 bin lira para sarf edilerek bu te
meller yerle bir edilmiştir. Bu durum bütün 
Nevşehirlilerin ağıt gözyaşları arasında cere
yan etmiştir. 

Değerli milletvekilleri, eğer böyle bir teşek
kül rantabl değil idiyse, tutulacak yol şu olmalı 
idi, 1960 yılında: O derece masraf yapılmış 
bir durum, başka faydalı bir mevzua intikal 
ettirilmek suretiyle masrafın üstü tamamlanmak 
suretiyle, para çarçur edilip heba edilmezdi. Bu 
durum, Nevşehirlilerin gözyaşları arasında cere
yan etmiştir. 

Adıyaman Fabrikası da aynı vaziyettedir, 
Karaman Fabrikası da. Üstelik yalnız bununla 
değil, getirilmiş malzemeleri yok pahasına sa
tılma durumuna sevk edilmiştir. Üstelik, di
ğer bir zarar gibi gösterilen mevzu ise, o zaman, 
1957 yılı itibariyle dolar 2,80 lira üzerinden ma
kina ithaline yardımcı bulunurken, devalüasyon 
neticesiyle 9,20 liraya yükseltilmesi itibariyle 
gelen makinalar bu rakamlar itibariyle değer 
bulmuştur, işletme için ayrılan para, aslında 
makinalarm getirilmesi için kullanılmıştır. Dola
yısiyle burada zarar gibi gösterilen mevzu bun
larla alâkalıdır. 

Üstelik, bu fabrikalar şimdi faaliyettedir ve 
kuruluşu, yine şükranla kaydetmek isterim ki, 
Adalet Partisi iktidarı zamanında gerçekleşmiş
tir ve Cumhuriyet Hükümeti böylece memleketin 
üç ayrı bölgesinde, biraz evvel C. H. P. nin ve 
Güven Partisi Grup sözcülerinin lokal gelişme
ler itibariyle gayret gösterdiğini methettik
leri Sümerbanm Adalet Partisi iktidarı sayesin
de üç fabrikası faaliyete geçmiş duruma girmiş
tir. 

Değerli arkadaşlarım, biraz da C. H. P. Sa
yın Sözcüsünün burada dokunduğu mevzulara 
temas etmek isterim. 
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Sümerbanka Sayın Sözcü, C. H. P. namına 
tesahülbetmek istedi. Biz, Atatürk devrini, millî 
bir devir olarak kabul etmekteyiz. Atatürk, 
hiç kimseye ait değildir. Atatürk, topyekûn 
Türk Milletine aittir. Dolayısiyle Atatürk'ün 
zamanında yapılmış bilûmum eserlerin Cumhuri
yet Hükümetlerinin yapmış olduğu ve Ata
türk'ün damgasını taşıdığını kabul ediyoruz. 
Çünkü, Atatürk milletin damgasını taşımaktadır, 
hiç kimsenin inhisarı altında değildir. 

Değerli arkadaşlarım, burada yine değerli 
sözcü çarık mevzuuna temas etti. Bugün Tür
kiye'de çank giyilen her hangi bir yeri göstere
mezsiniz. Eğer o çarık giyiyorsa... (C. H. P. sı
ralarından «Lâstik giyiyordu Beyefendi, çarık 
değil» sesi.) 

Sizin zamanınızda lâstik de bulamadı Beye
fendi, çarık da bulamadı. 

BAŞKAN — Meseleyi bu sathımaile getir-
miyelim efendim. Sümerbank faaliyetleri üze
rinde teksif edelim. 

(0. H. P. sıralarından «Sen tiler Bankasında 
yaptıklarının hesabını ver» sesi) 

A. P. GRUPU ADINA ESAT KIRATLIOĞ-
LU (Devamla) — iller Bankasından sorarsanız 
cevabını alırsınız, hiç merak etmeyin. Hesabını 
veremiyeceğimiz hiçbir mevzu yoktur. Alnımız 
açıktır, sorun cevabını verelim. İşte Meclis Kür
süsü. 

BAŞKAN — Oturduğunuz yerden müdahele 
etmemenizi rica ederim. 

Sayın hatip... (0. H. P. sıralarından gürül
tüler) Müsaade buyurun efendim... Ne buyu
ruyorsunuz sayın efendim?.. 

EŞREF DERİNÇAY (istanbul) — Efendim, 
ben C. H. P. Grupu adına konuştum. Bana ce
vap verme hakkı Sayın Bakana aittir. Hatip, 
Bakan adına mı konuşuyor, Adalet Partisi adı
na mı?... 

BAŞKAN — Konuşuyor efendim, zâtiâlinize 
bir şey dediği yok ki... Müdahale etmiyelim, 
Sümerbank çerçevesi içinde meseleleri hallede
lim. 

HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Sayın Başkan, 
siz de vazifenizi yapın. 

BAŞKAN — Çank geçti, ayakkabı geçti, ce
vap veriyorlar. Kimin adına konuşacağını tâ
yin etmek de sizlere aidolmasa gerektir. Grup 

adına konuşuyor, Sayın Bakan da tabiî verecek
tir gerekli cevapları. 

Buyurun efendim, devam edin. 
A. P. GRUPU ADINA ESAT KIRATLIOĞ-

OĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 
C. H. P. li sayın milletvekili arkadaşlarımın he
yecanlanmasına lüzum yok. Ben aslında kim
seyi itham etmiyorum. Burada yalnız çarık sö
zü geçti de onun için temas ediyorum, iktidar, 
Adalet Partisi iktidarı olduğu için grup adına 
Adalet Partisi iktidarını korumak ve onu dili
mizin döndüğü kadar müdafaa etmek vazifemiz
dir. Bunu takdir edeceğinizi tahmin ederim. 

Değerli arkadaşlarım, yine halıcılık mevzu
unda bâzı iş sahalarının açılması lâzımgeldiği-
ne 0. H. P. nin değerli hatibi temas buyurdu
lar. Türkiye'nin her tarafında kurulan fabrika
lar, işletmeye giren eserler, işte böyle bir iş 
sahasının açılmasiyle alâkalıdır. 

Burada sözlerimi fazla uzatmadan neticeye 
gelmek istiyorum. Biz, Sümerbankı bu 1964, 
1965 ve 1966 yıllarındaki hesaplarını ibraya lâ
yık görmekteyiz. Sümerbankm değerli mensup
larına teşekkürlerimizi sunarak hesaplarını A. P. 
Grupu adına ibra ediyoruz. 

Beni dinlemek zahmetinde bulunduğunuzdan 
dolayı hepinize saygılarımı sunuyorum, teşekkür 
ederim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına vâki görüşme
ler hitam bulmuştur. Şahısları adına söz isti-
yenlere söz vereceğim. 

EŞREF DERİNÇAY (istanbul) — Bakan
dan sonra söz istiyorum. 

BAŞKAN — Belki özel beyanlardan sonra 
Hükümet hepsine topyekûn cevap verecektir... 
Çok rica ederim. 

Saym ihsan Kabadayı, buyurun. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, milletlerin 
hayatında üç beyaz madde vardır. Bunlar bez, 
un ve şekerdir, işte Sümerbank da Cumhuri
yetin kuruluşu ile beraber bez gibi hayati ehem-
?nıyeti haiz maddeyi içine alarak kurulan ilk 
iktisadi Devlet Teşekküllerindendir. 

Sümerbankm bünyesinde, çeşitli dallarda 
vazife gören, bankacılık, pamuklu, yünlü, top
raklı seramik sanayi, çimento, deri ve ayak
kabı, ateş tuğlası gibi sahalarda çalışan ceman 
34 müessese vazife görmektedir. 
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Daha evvel de dediğimiz gibi bu müessese
ler hem halkın ihtiyacını sağlıyacak, hem de 
memleketin bu yoldaki kabiliyetlerine, müte
şebbis ehline mektep vazifesi görecek ve yetiş
tirici olacak idi. Hakikaten SUnıerbıaıık kendi 
dalında, bu gaye ile kurulan müesseseler içinde 
en çok hizmet eden, memleketi kendi sahasında 
Garb seviyesinde, pamuklu ve yünlü seviyesin
de ileri hamleler yapmış ve bu limite kavuştur
muş bir müessesedir. 

Bu yönüyle Sümerl^an.kı takdirle anarız, ku
ranlarını ve bu yolda hizmetleri geçenlerinin 
sağ olanlarını selâmetle, gelmiş geçmiş olan
larını da rahmetle huzurlarınızda yadetmek bir 
vazifemdir. 

Sümerbankın çeşitli dallardaki hizmeti ne 
kadar çeşitli olursa olsun, asıl gövdesini yünlü 
ve pamuklu sanayi teşkil etmektedir. Bu mü
essese, demin de arz ettiğim gibi, halk ihtiya
cını görecek ve aynı zamanda bir sosyal mües
sese olarak sosyal adaleti sağlayıcı hizmetine 
(Jevam etmek zorundadır. 

İste, ismi üzerinde, pamuklu sanayii Tür
kiye'de en çok kavrayan ve bu volda ağırlık 
teşkil eden bdr müessesedir. Türkiye'de ekici
ler içerisinde, son 5 - 6 sene içerisinde en muz-
dar olan pamuk müstahsilidir. Pamuğun ye
tişmesine tesir eden bütün yan unsurlar fırlar
ken, maalesef maliyete tesir eden yan unsurlar 
fırlarken, pamuk fiyatı hemen hemen altı yedi 
seneden beri 180 ile 200 kuruş arasında yerinde 
sayar hale gelmiştir. 

Makina, yevmiye, mazot herşey pahalanmış, 
ama pamuk rençberinin ürettiği pamuk yerinde 
sayar durumda kalmıştır. Ege'de sık sık gezen 
bir insanım. Pamuk fiyatı pamuğun borsaya 
ilk akışında 220 kuruş olarak ilân edilir, fa
kat pamuğun Ege'de 220 kuruşa satıldığı na
dir hallerdendir. Derhal 180 kuruşa düşer, tüc
carın eline geçer, bir ay sonra 220 değil 230 ku
ruşa da çıkar. Kanaatim odur ki, Sümerbank 
bumdan 5 - 6 sene evvel yaptığı gibi, pamuk 
piyasasına ciddî olarak girmemekte ve müda
hale alımı yapmamaktadır. İhtiyacını borsa
dan, özel tüccardan sağlamaktadır. Sümerbank 
daha evvel yaptığı gibi, madem ki, pamuklu sa
nayiinin merkezi sıkletini teşkil etmektedir, 
alımını da müstahsıldıan direkt olarak alsa, 
koruma vazifesini ve sosyal vazifesini de daha 
ileri derecede yapmış olur. inşallah, bundan 

böyleki alımlarında tüccara, borsaya değil de 
direkt olarak remçberin elinden alıcı tedbirleri 
ahmak suretiyle sosyal vazifesini yapmış olur. 
Pamuğun yüzü. ak, ama çıkaranların yüzleri 
maalesef ızdırap, dert doludur, onların da yüz
lerini ağartmış olur. 

Bugün, pamuklu ve yünlü sanayiinde, özel 
sektör hemen hemen Sümerbankı... 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Dünya 
t iyasasiyle ilgilidir.. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Yok, 
ben dünya piyasası için değil, Sümerbankın 
kendi imkânlariyle yapacağı hizmetten bahset
mek istedim. Yani Sümerbank, kendi sarf et
miş olduğu, fabrikaların harcamış olduğu 
direkt piyasadan alıcı hamlelere girerse, ka-
Laatim odur ki, pamuğu daha ucuza mal eder, 
pamuk müstahsili de korunmuş olur, ben bu 
iddia ile söylüyorum. Bunda samimiyim, ez
bere değil, pamukçuluk yapan bir insanım, 
toprağı olan bir insanım, pamuğun maliyetini 
bilen bir insanım. 4 - 5 seneden beri Sümer
bank mensuplarını, «Dostlar alış verişte gör
sün» olarak piyasada görüyorum. Ciddî olarak 
borsaya, piyasaya girmediğine kaaniim. Bunu 
kesin olarak söyliyeibilirim. Güneş balçıkla sı
vanmaz, mızrak çuvala girmez. Sümerbank cid
dî olarak hizmetini yapmamaktadır. Yapabilir, 
rıüstaihsıla faydalı olur, ibtidai madde olan 
pamuğu da daha ucuza temin edebilir, iddiam 
bu. özel sektör.. 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Siz, id
dia ediyorsunuz, Kabadayı. 

BAŞKAN — Sayın Aytaç, müdahale etme
yin, lütfen. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Burda, 
sis de cevap verirsiniz. 

özel sektör, benim kanaatim odur ki, Sü-
merbanka nazaran hem kalite, hem desen ba
kımından takaddüm etmiştir, yani onu geride 
bırakmıştır. Böylece Sümerbank yünlü ve 
pamuklu hizmetine devam edecek ise, kalite 
ve desen bakımından özel sektörden geri kal
mamaya gayret etmelidir. Yoksa bugünkü tu
tumuyla devam ederse, fantaziye, desene, ka
liteye değer vermezse, Sümerbankın malları, 
halkın en son arıyacağı mal olacaktır. Buna 
daha çok itina etmelidir. 
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Sordum, bâzı yünlü sanayide çalışan Konyalı, 
Kayserili dostlarıma; «Bu tutumuyla Sümer-
bank, artık yünlü sanayide bize rekabet ede
mez. Nuh'u Nebi'den kalma makinaları vardır. 
Ne kadar iddia ederseniz, ediniz, kalite ve de
sen bakımından bizim yanımıza gelemez, biz 
İngiliz seviyesinden de ötede, özel sektör olarak 
yünlü kumaş dokumaktayız.» dediler. Bu, ilgili
lerce tahkike değer mevzudur. Eğer yünlü çı
karacak ise, tapon kumaş kalıbı, halk tipi ku
maş satıyorum demek istemiyor ise makinaları-
nı da değiştirmeli, piyasayı elde tutucu imkân
lara girmelidir. Birden bire yerli kumaşlar 200 
liraya fırladı, yani bir nevi yerli pazar bilhassa 
yerli pazarı, trikotaj sanayiindeki büyük fab
rikalar bir sömürücü edasiyle (bu tâbiri kul
lanmak istemem, ama kullanıyorlar) Türkiye'
de bugün 180 liraya, 200 liraya kumaş satılı
yor. Bu, iş pazarı doğrudan dorğuya bir istis
mar zihniyetiyle kullanmaktadır. Sümerbank bu 
boşluğu kapatmalıdır. 

Evet, makinaları eskidir, kimi fabrikaların 
kuruluş hataları vardır, fuzuli nakliye masrafı 
ödemektedir, ama bence, bunlar maliyete bü
yük etkileri olan faktörler değildir. 

Hepiniz bilirsiniz, «bin işçi, bir başçı» der
ler, «köşe değil, köse işletir» derler, öyle ise 
bir fabrikayı kurmak, teknik imkânları sağla
mak değildir. «Köşe» değil, «köse» işlettiğine 
göre, «bin işçi, bir başçı» dendiğine göre, bu 
fabrikaları yöneten kişileri, biraz evvel de bah
settiğim gibi her türlü siyasi tesirin, baskının 
dışında, sevmediğimiz kişiler de olsa, siyasi aki
desi uymıyan kişiler de olsa millî menfaatleri 
severek, kabiliyetli cinsinden, kaliteli cinsinden 
kilit personelini, genel müdürlerini seçmeliyiz. 

Kanaatim odur M, bu müesseselerin başını 
baş olarak iyi seçersek, kilit personelini yetiş
miş kişiler olarak seçersek, lâfla değil, karın 
doyurucu tedbir ahrsak, bunlara emniyet verir
sek, bunlara inisiyatif verirsek, zararla işliyen 
Sümerbank müesseselerinin bir kısmının da 
kârla işliyeceğine kaaniim, inancım bu. 

Maalesef, büyük üzüntü ile söylemeye mec
burum, dün olduğu gibi bugün de en çok genel 
müdürleri ve kilit personeli değişen müessese, 
Sümerbanka bağlı olan müesseselerdir, bu bir 
vakıadır; inşaallah, Güven Partisine iktidar or
tak da olsa bir gün nasibolursa, teknik personel
le uğraşan, iktisadi Devlet Teşekküllerinde ye

tişmiş personelle uğraşan siyasilerle mücadele 
edeceğim. Memleketin bu yolda büyük zararı, 
büyük ziyanı vardır. Hep beraber, bunlardan 
vazgeçip yetişkin, kaliteli, kıymetli teknik ele
manlara itibar edici, yerlerinde huzur ve emni
yetle çalışıcı, itibar ve saygıya varmamızın zo-
runluğuna inanmaktayım. 

Ayrıca, «iktisadi Devlet Teşekkülleri» diyo
ruz ama maalesef bunlar da iktisadi teşekkül ol
duklarını, bir ticaret ve tüccar müessese olduk
larını unutuyorlar. Kullanmak istemem tâbiri, 
ama diğer Devlet kademelerindeki memur gi
bi çalışıyorlar, iktisadi Devlet Teşekküllerin-
deki memurlar ve genel memurlar bilsinler ki, 
başından sonuna kadar, Genel Müdüründen ka-
pıcısme kadar, bunlar memur değildir. İşletici 
olduklarını, tezgâhtar olduklarını, kâr getirici 
müessesede, kâr sağlamak zorunda olduklarını 
bilmelidirler. Kâr sağlıyanlarına pirim verme
li, korumalı, ama zararına işletenlerine sureti 
katiyede pirim verilmemeli. Masasında yan pa
la gelip oturan, kalem efendisi, Osmanlı efen
disi oturan Genel Müdürü, mühendisi, memu
ru - özür dilerim - çalışır hale getirmeli veya 
çalışmıyanlara demin dediğim tırpanı atmalı. 
iyisine hürmet, yan pala yatana da «buyurun 
gidin» demek, vazifemiz olmalı. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, konuşma sü
reniz bitmiştir. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Evet, 
bitiriyorum, birkaç dakika müsamaha edin Sa
yın Başkanım, bitiriyorum. 

Halıcılık, tarih boyu bizim yegâne sanat ha-
zinelerimizdendir. Selçuklu devrinden sonra 
maalesef halıcılık ölmüş ve kalitesi bozulagel-
miştir. 

Bunu yeniden ihya etmeye mecburuz. O, 
Horasan'da, Türkistan'da, iran'da Selçuklu 
devrinde o kıymetli halıları yapan Gördes, 
Kula Lâdik Konya halılarını yapacak eller, 
«Ayşe» 1er, nineler vardır. Ama - maalesef 
üzüntü ile söyliyeyim - bunlar bugün imkân
sızlık içindedir. Sümerbankm halıcılık politi
kası hatalıdır. Büyük çapta halıcılık işletmesin
den vazgeçmeli, köylere parasiyle tezgâhiyle, 
imkânlariyle girici tedbirler almalı, standartla
rını vererek, tezgâhını vererek, parasını vere
rek köye hem iş sokmalı ve hem de değerli ha
lıların bu yolda yapımını sağlamalı. Bu yapı-
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lırsa halktan, temelden kalkınma olur. Teker 
teker, ferdî sanata, kabiliyete bağlılık halıcı
lık da mazideki seviyesine kavuşmuş olur. Bu 
yolda öncü müesseseyi, bizim Konyalı Kemal 
Seli kurmuştu, fakat genç oluşu, tecrübesiz olu
şu veya malî imkânların kifayetsiz oluşundan 
muvaffak olamadı. Her köye tezgâh götürdü, 
para verdi, ip verdi, çalışır hale geldi, kalite 
ve imkân bakımından muvaffak oldu, ama, 
maddi takati kâfi gelmedi. 

Sümerbank büyük halıcılık müesseselerin
den vazgeçip, Kemal Sel'in yapmış olduğu sis
tem üzere köye girici, onun metodunu gelişti
rici hamleye girişirse daha çok muvaffak olur, 
kanaatindeyim. 

Evet, bir de ayakkabı mevzuu, maalesef 
ayakkabı mevzuunda Sümerbankın tutumunu 
son seneye kadar takdirle anmak zorundayım, 
ama son senedeki tutumu piyasayı elde tutu
cu değil, kendisi ayakkabı fırlayışına, ayakka
bı fiyatlarını fırlatanların önünde koşucu ve 
onların önüne geçici vaziyete geldi. Halbuki Sü
merbank yaptığı ayakkabılariyle onların önü
ne geçici değil, öne gitmiş olanları geriye çe
kici, seviyede tutucu olmalıydı. 

35 liraya halk tipi ayakkabı yaptılar, tak
dir ederim. Halk için büyük hizmet oldu. Ben 
de onlardan giymekteyim, istanbul'da buldum, 
burada bulamamıştım, İstanbul'da buldum. 40 
liraya çıktı. Bunun gibi 80 - 90 olanları 120 -
139 liraya çıktı. Bunların fiyatları fazladır, da
ha da düşebilir. Buna çare aranmalı. 

Bir de Valeks Fabrikası var, sözümün so
nudur. Bu, bir halk teşebbüsü olarak doğdu 
Salihli'de, yarı tarafım Salihli'dir, tyi bir te
şebbüstü bu, korunmalıydı» maalesef Devlet, 
koruyamadı. 1960 dan bu tarafa bu tesis ko
runamadı, zaranna çalışır hale geldi.. Zararına 
çalışması ve palamudun para etmemesi de De
mirci, Kula ve Salihli bölgesinde olan tekmil 
palamut ağaçlarının kesilip kömür olmasına, 
Konya'ya ve Ankara'ya odun olarak taşınma
sına vesile oldu. Sebep? Sümerbankın Veleks 
sarf eden Beykoz işletmesi olduğu halde, ken-
ihtiyacı için 1 500 ton valeksi kendi cebinden, 
kendi imkânlarından, kendi kolundan almadı, 
Bornova'da ve Halkapmar'da kurulan bir fir
madan 1 500 tonu parayla aldı. Bu kadar şaş
kın bir işletme, bu kadar tersine bir orantı 
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dünyada bulamazsınız, Sümere bağlı iki mües
sese, biri Beykoz, biri Valeks fabrikaları; 
bunların ikisi de Sümere bağlı, yüzde 51 i Sü-
merindir. işletmeci fabrikası, kendi malı oldu
ğu halde kendi istihsal ettiği malı almadı, özel 
sektörden 1 500 ton valeks aldı. Elbette fabri
ka güme gitti, zararına gitti. 

Beşer yüz liralık küçük, garip hisse senet
leriyle doğmuş fabrikadır. Halk mustariptir. 
Bunu alıp da, gelecekte halkın bu kabîl kura
cağı müesseselere imkân vermek lâzımdır. Ak
si takdirde halkın cesareti kırılacak, bu kabîl 
kuruluşlara itibar etmiyecektir. 

işte iktisadi Devlet Teşekkülleri, bu kadar 
kontroldan uzak çalışmakta, sanki göğüslerin
de saban demiri sarılıdır, Battal Gazi cesaretiyle 
çalışmakta, Hazreti Ali yüreği ile gitmekte. Ne 
anlayıştır bu? Kendi fabrikası var, kendi fab
rikasının ihtiyacını yine kendi fabrikasından 
değil, gidip özel sektörden alıyor. Âlemi millet 
için bu işi yapanları mahkemeye vermeli, iğne
den ipliğe satıp ceza almalı. 

Hürmetlerimle efendim. 
BAŞKAN — Başkanlık bir hususu Genel 

Kurula arz edecektir. 
Programımızın 19 a kadar devam edeceği 

malûmunuzdur. Almış olduğunuz karar, zaman 
kifayet ettiği takdirde bir gün sonraki progra
mın da görüşüleceğini kapsamaktadır. Bu ba
kımdan, Sümerbank üzerindeki görüşmelerin 
19 dan evvel biteceği kanısındayız. Makina 
ve Kimya üzerindeki görüşmelerde söz alan 
grup sözcülerinin ve şahısları adına konuşacak 
arkadaşların ayrılmamalarını rica edeceğim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, arkadaşlar ayrıldılar... 

BAŞKAN — Bu karar alınmıştır, bilmeleri 
lâzımdır. Ben ihtiyaden arz ediyorum efendim. 

Sayın Sait Reşa, buyurun. 
M. SAİT REŞA (Hatay) — Sayın Başkan, 

saygı değer milletvekilleri arkadaşlarım; 
Huzurunuzda kişisel olarak fikirlerimi, pa

muk mevzuunda, arz etmek üzere kürsüye gel
miş bulunuyorum. 

Sümerbankın kuruluş ve faaliyetleri arasın
da pamuklu mamullerinin imali için pamuk 
alımı da yer almaktadır. 

Geçmiş yıllarda föümertoankm pamuk mah
sulleri derinlimde ahım piyasasına girmesiyle 
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üreticiler arasında ferahlık yaratmış ve piya
sada da istikrar sağlamıştır. 

Benden önceki konuşmacı arkadaşım Sa
yın Kabadayı'nın da ifade ettiği gibi, üzün
tüyle ifade edeyim, Sümerbank, Çukurova'da 
savucunlu birkaç tane fabrikası olduğu halde 
ve bu fabrikaların maliyeti de 10 - 15 milyon 
liranın üstünde olmasına rağmen, müstahsilin 
yetiştirdiği kütlü pamuk alım piyasasına gir
memekte, pamuklu mamullerinin imali için fab
rikanın ihtiyacını karşılamak üzere şahısların 
fabrikasında ve Çukobirlik fabrikalarında ma
mul hale gelmiş, preselenmiş pamukları piya
sadan satınalmaktadır. Elinde, kütlü pamuk
lan piyasadan satınalmak suretiyle imal et
mek imkânı varken, bu milletin 10 - 15 milyon 
lirasiyle Adana'da, Ceyhan'da kurulmuş olan 
fabrikalar, bugüne kadar muattal, çalışmaz 
halde, kapalı olarak ellerinde bulunmaktadır. 

Kütlü pamuk için eğer alıma girse, hem 
fabrikasını çalıştırmış, fabrikanın maliyetini 
hu. suretel amorti etmiş olur, hem de oradaki 
çalışan işçi vatandaşlarımıza, iş vermek im
kânı hâsıl olur ve aynı zamanda pamuklu ma
muller için piyasadan almış olduğu preseli pa
mukların yerine, kendi fabrikasında işletmiş 
olduğu pamuğu pamuklu mamuller için kulla
nırsa, maliyeti daha ucuz ve dolayısiyle pa
muklu mamulleri piyasaya ucuz sürme imkânı 
ve vatandaşın da ayrıca istifadesi olur. 

Bu seneki mahsullerin alınması için, piya
saya girmesi hususunda pamuk yetiştiren böl
geler üreticilerinin mütaaddit müracaattan 
üzerine Hükümetin de ilgisini çektiği bu nokta
da üreticilerimizi haklı bulmak suretiyle, Sü
merbankın alıma girmesi için gerekli emri ver
miş olduğu kanaatindeyiz ki, Sümerbank bu 
sene Çukurova'da ve diğer pamuk yetiştiren 
bölgelerde alıma girmiştir. 

Yalnız bu alımı tabiî ki tatminkâr olmamış
tır ve gayet nazlı olarak günde, Sümerbank 
gibi bir kuruluşun, 50 - 100 ton civarında bir 
ikütlü pamuk almasının, piyasa üzerinde pek 
etkisi olmamıştır. 

Çukobirliğin piyasaya girmesi ve müstah
silin bir hafta, 10 gün gibi sıra beklemek su
retiyle, bir 10 ton kütlüyü vermek için, kuy
ruk yaptığı sıralarda, Sümerbankın alıma gir-
memesiyle piyasada kütlü pamuğun fiyatını 

| 170 kuruşa kadar, üzüntüyle ifade edeyim ki, 
düşürmüştür ve piyasanın düşmesiyle tefeci
lerin de dışardan gözetlemesi, onlara imkân 
sağlamıştır. Müstahsıllarımız aslında 150 kuru
şun üstünde malettiği kütlü pamuğunu, maa
lesef, 170 - 180 kuruşa satabilmiştir. 

Buna bir misal vereyim; kendi bölgemde 
şahıslara ait çırçır fabrikalan önünde, çırçır 
fabrikalanna mallarını satabilmeleri için, kuy
ruk yapmak suretiyle 2 - 3 gün beklemişler ve 
mallannı âdeta yalvarırcasına vermişlerdir. 
Değeri düşük olmasına rağmen, adam eline 
ne geçtiyse cebine koymuştur. Alt maliyeti 
150 kuruşun üzerinde olduğundan - banka fa
izi de hariç - ihtiyacını karşılıyamamıştır. Müs
tahsil Çukurova ve havalisinde kan ağlamakta
dır. 

Sümerbankın kuruluş gayesinde pamuk alı
mı olduğu halde böyle yıllarda vatandaşlan-
mızın yetiştirmiş olduğu pamukları değerlen
dirme pahasına dahi olsa, alıma girmemesi, 
bir üzüntüdür. Hükümetten ve ilgili arkadaş-
lanmdan temennim, bundan sonraki yıllarda 
bu gibi ahvallerde Sümerbankın bir ön ted
bir düşünmek suretiyle, mahsullerin verimin
den evvel, kendi fabrikalannı faal hale geti
rebilmeleri için bir hazırlık yaptmlması ve hem 
fabrikalarda işletilecek pamukların ucuz fiya
ta alınması, hem de müstahsıllarımızın korun
masıdır. Bunun çok faydalı olacağı kanaa
tindeyim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Saygılarımla 
arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar ve şahıslar adına Sü
merbank ve buna bağlı olarak faaliyette bulu
nan teşekkül ve müesseseler hakkındaki konuş
malar sona ermiş bulunmaktadır. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Bü
yük Millet Meclisince denetlenmesinin düzen-

1 lenmesi hakkındaki 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğinie bilançoları tasvibe arz olun
ması gereken teşekkül ve müesseselerin hesap 
yılı itibariyle bilançolarını ayrı ayrı tahkik ko
nusu olan ve kaza mercilerine intikal etmiş veya 
edecek olan hususlardan doğacak sonuçlar sak
lı kalmak kaydiyle, okutup bilanço ve netice 
hesaplannı tasviplerinize sunacağım : 

1. Sümerbank Teşekkül Merkezi : 
I 1964 yılı kâr 10 386 708,48 kuruş. 

— 403 — 



M. Meclisi B : 33 26 . 1 . 1970 O : 2 

BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 
Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibolunmuştur. 

1965 yılı kâr 19 344 024,34 lira 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibolunmuştur. 
1966 yılı 23 693 244,44 lira. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
A) Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesi : 
1964 yılı kar : 9 210 082,62 lira. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Tasvibolunmuştur. 
1965 yılı kâr 7 638 894 lira. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
1966 yılı 7 666 160,55 kuruş. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
B) Sümerbank Merinos Yünlü Sanayii 

Müessesesi : 

1964 yılı kâr 8 058 424,83 kuruş. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
1965 yılı 17 154 797,38 kuruş. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
1966 yılı 21 741 892,83 kuruş. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
C) Sümerbank Bakırköy Pamuklu Sanayii 

Müessesesi : 

1964 yılı zarar 4 109 380,97 kuruş. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
1965 yılı kâr 820 852,40 kuruş. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
1966 yılı kâr 3 155 301,34 kuruş. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
D) Sümerbank Ereğli Pamuklu Sanayii 

Müessesesi : 
1964 yılı zarar 2 486 438,11 kuruş. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
1985 yılı zarar 1 551 286,88 kuruş. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
1966 yılı kâr 1 559 532,20 kuruş. 

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

E) Sümerbank Kayseri Pamuklu Sanayii 
Müessesesi : 

1964 yılı kâr 1 876 101,08 kuruş. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
1965 yılı kâr 7 102 657,28 kuruş. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
1968 yılı kâr 11 464 581,90 kuruş. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
F) Sümerbank Malatya Pamuklu Sanayii 

Müessesesi : 
196i yılı zarar 1 131 731,97 kuruş. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
1985 yılı zarar 22 625,93 lira. 
BAŞKAN — Tasvibinize arz ediyorum. Tas

vibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
1966 yılı kâr 7 037 967,10 kuruş. 
BAŞKAN — Tasviplerinize sunuyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
G) Sümerbank izmir Basma Sanayii Mü

essesesi : 
1964 yılı kâr 3 739 210,26 kuruş. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
1965 yılı kâr 3 726 692,99 kuruş. 

BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 
Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 

1966 yılı kâr 27 069 303,41 kuruş. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
H) Sümerbank Nazilli Basma Sanayii Mü

essesesi : 

1964 yılı kâr 5 055 511,53 kuruş. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
1965 yılı kâr 5 033 009,35 kuruş. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

I Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
1966 yılı kâr 12 647 825,64 kuruş. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
î ) Sünerbank Taşköprü Kendir Sanayii 

Müessesesi : 
| 1964 yılı zarar 3 419 265,56 kuruş. 
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BAŞKAN — Tasviplerinize sunuyorum. 
Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 

1965 yılı zarar 3 207 992y60 kuruş. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
1966 yılı zarar 1 893 503,50 kuruş. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
J) Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi : 
1964 yılı zarar 9 960 381,27 kuruş. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
1965 yılı kâr 14 051 850,69 kuruş. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
1966 yılı kâr 24 120 917,24 kuruş. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
K) Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura 

Sanayii Müessesesi : 
1964 yılı kar 7 518 653,56 kuruş. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
1965 yılı kâr 3 669 880,72 kuruş. 

BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 
Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 

1966 yılı kâr 5 389 554,52 kuruş. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
L) Sümerbank Gemlik Suniipek ve Viskoz 

Mamulleri Sanayii Müessesesi : 

1964 yılı kâr 3 051 348,89 kuruş. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
1965 yılı kâr 5 279 382,19 kuruş. 

BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 
Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 

1966 yılı kâr 5 133 095,98 kuruş. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
M) Sümerbank Sivas Çimento Sanayii Mü

essesesi : 

1964 yılı kâr 2 620 511,61 kuruş. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
1965 yıh zarar 3 344 169,49 kuruş. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 

1966 yılı kâr 995 542,32 kuruş. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
N) Sümerbank Ateş Tuğlası Sanayii Mü

essesesi : 
1964 yılı kâr 2 623 371,93 kuruş. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir, 
1965 yılı kâr 3 978 423,73 kuruş. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
1966 yılı kâr 2 137 807,62 kuruş. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
O) Sümerbank Kütahya Keramik Sanayii 

Müessesesi : 
1964 yıh kâr 397 061,97 kuruş. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
1965 yılı kâr 395 938,64 kuruş. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
1966 yılı kâr 924 935,74 kuruş. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
Ö) Sümerbank Yıldız Porselen Sanayii 

Müessesesi : 
1964 yılı zarar 2 656 659 37 kuruş. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
1965 yılı zarar 3 289 110,22 kuruş. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
1966 yılı zarar 2 433 039,86 kuruş. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
P) Sümerbank Pamuk Satmalma ve Çırçır 

Fabrikaları Müessesesi : 
1964 yılı yok. 
1965 yılı kâr 78 610,86 kuruş. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
1966 yılı zarar 142 242,61 kuruş. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
R) Sümerbank Halıcılık Müessesesi : 
1964 ve 1965 yok. 
1966 yılı kâr 59 098,48 kuruş. 
BAŞKAN — Tasvibedenler... Etmiyenler... 

Tasvibedilmiştir. 
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Okunan ve tasviplerinizle neticelenen bilan
çolar ve hesaplar ibra sonucuna varmış bulun
maktadır. 

468 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 1 nci 
bendi kapsamına giren kurumların da bilanço
ları, hesap yılı itibariyle, sırasiyle okutulacak 
ve aynı kanunun 3 ncü maddesinin 4 ncü ben
di gereğince bilgilerinize sunulmuş olacaktır. 

a) Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii 
T.A.Ş. : 

1964 yılı, zarar 8 960 270,61 lira; 
1965 yılı, zarar 6 031 811,44 lira; 
1966 yılı, zarar 1 142 570,30 ura. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
b) Bergama Bamuk İpliği ve Dokuma Sa

nayii T.A.Ş. : 
1964 yılı, zarar 2 434 522,34 lfra. 
1965 yılı, zarar 492 966,99 lira. 
1966 yılı, kâr 6 002 105,35 lira. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
c) Manisa Pamuklu Mensucat T.A.Ş. : 
1964 yılı, zarar 3 170 570,76 lira. 
1965 yılı, zarar 437 574,87 lira. 
1966 yılı, kâr 3 856 472,76 üra. 

BAŞKAN ı— Bilgilerinize sunulmuştur. 
id) Karaman İplik ve Pamuklu Mensucat 

T.A.Ş. : (Montaj halinde) 1964, 1965, 1966 yok. 
c) Nevşehir Pamuklu Dokuma Sanayii 

A.Ş. : (Montaj halinde) üç yıl da yok. 
f) Adıyaman Pamuklu Dokuma Sanayii 

T.A.Ş. : (Montaj halinde) üç yıl da yok. 
g) Eskişehir Basma Sanayii T.A.Ş. : (Tas

fiye halinde) 1964 yok. 
1965 yılı, zarar 1 533 630,52 lira. 
1966 yılı, zarar 1 867 800,89 lira. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
h) Maraş Pamuklu Dokuma Sanayii T.A.IŞ. 

(Tasfiye halinde) 
1964 yok 
1965 yok. 
1966 yılında zarar 1 281 670,95 lira. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
i) Suni Tahta Sanayii T.A.ıŞ. : 
1964 yılında zarar 952 924,11 lira. 
1965 yılında kâr 907 210,76 lira. 
1966 yılında kâr 3 535 288,78 lira. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
j) Ordu Soya Sanayü A. Ş. : (Tasfiye ha

inde) 1964 ve 1965 yok. 

1966 yılı, zarar 7 093 361,44 lira. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
k) ıSall'ihli Palamut ve Valeks Sanayii A.Ş. : 
1964 yılı, zarar 3 137 200,57 lira. 
1965 yılı, zarar 4 166 133,69 lira. 
1966 yılı, zarar 6 482 318,93 lira. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
1) Çanakkale Palamut ve Valeks Sanayii 

A. Ş. : (Tasfiye halinde) 
1964 yılı, zarar 885 539,84 lira. 
1965 yılk, zarar 2 298 170,26 lira. 
1966 yılı, zarar 1 470 155,31 lira. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
m) İçel Selüloz ve Kâğıt Sanayii A.Ş. : 

(Tasfiye halinde) 
1964 yılı, kâr 87 289,71 lira. 
1965 yılı, kâr 70 239,63 lira. 
1966 yılı, zarar 177 209,36 lira. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
n) Porselen ve Çini Fabrikaları Limi

ted Ş. : 
1964 yılı yok. 
1965 yılı zarar 11 699 464,46 litfa. 
1966 yılı, zarar 0 478 405,91 lira. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
o) Türkiye Yapağı ve Tiftik A. Ş. : 
1964 yılı, kâr 85 272,89 lira. 
1965 yılı; kâr 1 054 690.01 lira. 
1966 yılı, kâr 1 427 182,87 lira. 
BAŞKAN — Bililerinize sunulmuştur. 
2. — M alcına Kimya Endüstrisi Kurumu. 
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR

MA KOMİSYONU BAŞKÂNVEKİLİ SÜLEY
MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Sayın Başkanım, 
rapor üzerinde gerek tümü ve gerekse Sümer-
bank müesseseleri konuşulmuş bulunmaktadır. 
Salonumuzda, gerek Etibank'ın, gerekse Ma-
kina Kimya'nm grup sözcülerinin bulunduğunu 
tahmin etmiyorum. Kaldı M, aynı müessese
lerin teknik elemanları da salonumuzda hazır 
değildir. Bu sebeple celsenin yarın saat 10,00 a 
talik edilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Genel Kurulun tatil isteğinin 
gerekçesi içtüzüğümüzde yazılıdır. Ve 19.1.1970 
tarihinde Genel Kurulun ittihaz etmiş olduğu 
kararda da «gündem saat 19.00 dan evvel ik
mal edildiğinde, bir sonraki gündemin müzake
resine geçilir» denmektedir. 

Başkanlık, bâzı sözcülerin burada mev-
cudolduğunu görmektedir. Evvelâ bir yoklama 
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yapalım, hakikaten bu denetimin gereği ifa 
edilmiyecekse o suretle.. 

HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Sayın Başkan, 
bu şekilde yoklama yapamazsınız. 

BAŞKAN — Yoklama yapmıyorum efendim. 
Grup sözcülerinin bulunup bulunmadığına ba
kalım, demek istedim. Beş kişinin ayağa kalk
tığını kabul etmedim. 

O.H.P. Grupu adına Sayın Oevat Küçük?.. 
Buradalar A.P. Grupu adına Sayın Cavit Tev-
fik Okyayuz?.. Buradalar. Sayın Salih Yıldız, 
G.P. Grupu adına... Buradalar. Gruplar burada. 

KAMİT İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ SÜLEY
MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Sayın Başkanım, 
Makina Kimya ve Karabük Demir Çelik fabri
kaları yarınki gündemde olduğu için arkadaş
larımız burada bulunmamaktadırlar. Yani, sa
lonumuzda yokturlar. O bakımdan müzakere
lerin âtisi bakımından, Heyeti Umumiyeye tek
nik bilgi verebilme yönünden kifayetsiz bir mü
zakere olacağı kanaatindedir, Komisyonumuz. 

BAŞKAN — Zaten Genel Kurul ve Başkan
lık, bu kurulları karşısında muhatap kabul et
memekte, Komisyonu ve bakanları muhatap ka
bul etmektedir. Komisyon ve Hükümet burada 
bulunduğuna göre, biz müsaade ederseniz, mü
zakeremize kararımız veçhile devam edelim. 
Aksi halde Sayın Genel Kurulun takrir verme 
hakkı çoğunluğun olmadığı iddiası hakkı var
dır. Bizim muhatabımız bulunmıyan bir ku
rumun ademi mevcudiyeti, bizim müzakeremiz 
üzerine tesir icra etmez. Komisyon ve Hükü
met olmazsa bu, olabilir. Makina ve Kimya ve 
diğer teşekkülü biz zaten tanımıyoruz; Ko
misyonumuzu ve Bakanımızı karşımızda gör
mekteyiz. 

ilk söz G.P. Grupu adına Sayın Salih Yıl
dız'indir... Yoklar. Olmadığına göre Sayın 
Vefa Tanır beyde. 

VEFA TANIR (Konya) — Salih Bey gele
cekler efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, ikinciye, geçi
yoruz. Söz sırası C.H.P. Grupu adına Sayın 
Cevat Küçük'te. Buyurun efendim. 

C.H.P. GRUPU ADINA CEVAT KÜÇÜK 
(Trabzon) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri, Makina ve Kimya Kurumu 1964 - 1965 ve 
1966 yılları faaliyetlerine dair, C.H.P. Grupu 

adına görüşlerimizi açıklamaya ve Yüce Mecli
se bilgi vermeye çalışacağım. 

Kurumun çalışmaları ve aldığı neticeleri 
tahlil etmeden önce kurumun ne maksatla ku
rulduğunu ve hangi tarihi gelişimi takibettiğini 
bilirsek, değerlendirmemiz daha objektif olur. 

15 rici Yüzyılda ilk top dökümhanesinin is
tanbul'da kurulmasıyla başlıyan harp. sanayii, 
sonradan zamanın tekniğini takibetmemesi yü
zünden gerilemiş ve yetersiz duruma düşmüş
tür. 

1925 yılında yeniden canlandırılmak iste
ğiyle birçok fabrikalar kurulmuş, ancak bun
ların gerek idare mekanizmaları ve gerekse 
bağlı oldukları statüler dolayısiyle ve yalnız 
ordu ihtiyaçlarına hitabeder durumda olmala
rı, gelişmelerine engel olmuştur. İktisadi bir 
kaidedir; para kazanmıyan kurumlar gelişme 
imkânından mahrum demektir. Bu durumda 
gelişmek için ya Devlet her türlü yeniliğe uya
cak, finansmanları karşıhyacak ve siparişleriy-
le destekliyecektir, yahut da piyasaya hitabede-
cek mamullerle fabrikalar gelişme olanağına 
kavuşacaklardır. 

Nitekim, son zamanlarda kurum fabrikala
rında piyasa mallarına daha çok önem yerme 
yolu denenmektedir. Ancak, bu çeşit imalâta 
geç başlandığı için, yeteri kadar tecrübe ka
zanılmamıştır. Bir taraftan sivil sanayi imalâ
tında tecrübe azlığı, diğer taraftan tecrübeli 
eleman yokluğu, yapılan malların kalite düşük
lüğüne, maliyetlerinin yüksekliğine tesir et
mekte ve piyasada alıcı bulamamaktadır. Böy
lece gelişme güçlüğü ortaya çıkıyor. Belki za
manla bu noksanlar giderilecek ve istenilen 
seviyeye ulaşacaktır. O günlerin yakın olmasını 
temenni ederiz. 

Kurumun elinde birçok fabrikalar vardır. 
Bunları makina imâline uygun hale getirmek 
ve imalâtı piyasa ihtiayçlarına cevap verecek 
şekilde ayarlamak lâzımdır. Kalkınmamız ve 
ekonomimiz bu imkândan istifade edecektir. 
Kurumun gelişmesi, gerkli hamleyi ve yatırım
ları yapması için lisans anlaşmasından gerekli 
maddi güce sahibolmasma kadar her türlü im
kânla donatılması millî bir vazifedir. Bu nok
tada «Biz kaliteli makina ve malzeme yapama
yız, o halde imalâta geçmiyelim» fikri yanlıştır. 
Lisans sahibi firma bizden daha kaliteli' ve 
ucuz mal yapıyor, diye biz sanayileşme hamle-
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sinden vazgeçemeyiz. Bu geri, kalmışlığın çilesi-
sinden vazgeçemeyiz. Bu geri, kalmışlığın çilesi
zdir. Ne zaman bu teşebbüse geçersek, aynı zor
luklan ve pahalılığı karşımızda bulacağız. Ne 
kadar erken başlarsak ,o kadar erken bu gem 
kalmışlığın vergisinden, kaderinden kurtulmuş 
olacağız Bunun için fabrika kurmak ve imalâta 
yönelmek, hız vermek lâzımdır Ancak, bu nok
tada lisans firmaları ve yabancı sermaye bizim 
imkânlarımıza el atabilirler ve ilerde ekonomik 
bağımlılığa sebep olabilir Bu anlaşmalarda da
ima ibrenin ağırlığı ve seyyaliyet millî menfa
atlerin lehime olmalıdır. Titizliğimiz bundan
dır. 

Makina ve Kimya Kurumumuzun, bizim te
mel sanayiimizin motoru veya lokomotifi duru
munda olması gereklidir. Fabrika yapan fabri
kalar vasfını kazanmalıdır. Küçük de olsa bu 
vasıf bir ölçüde görülmektedir. Ancak, Kuru
mun her çeşit fabrikalarımızda arzu edilen ge
lişme ve yenilenme çok yavaş gitmekte, hattâ 
bazan yerinde saymaktadır. Çok sonra başka
ları tarafından kurulan faibrikalar gelip ileri 
geçmiş durumdadır. Kurumun elinde silindirler 
ve modern tezgâhlar bulunduğu devirlerde si
vil piyasada külçeler şahmerdanlarla levha ha
line getiriliyordu, ama şimdi bu tarzda çalışan 
müesseseler ileri fırlamış durumdalar. 

Bu durum Makina ve Kimya Kurumunun 
gelişme hızının ne kadar yavaş olduğunu gös
terir. Kurumun makina, çelik sanayii ve döküm-
haneleriyle ağır sanayi önderliğine yakışmıyan 
ve verimi de olmıyan bâzı imalâta son vermesi 
uygundur. Gazocağı, baskül, pülverizatör gibi 
maddeler artık ağır sanayi kolunun değil, kü
çük atelyelerin işi haline gelmiştir. Zaten kâr
lılık vasıfları da pek yoktur. 

Son zamanlarda NATO dan silâhlarımızı te
min etmeye başladığımızdan, bu faibrikalar si
lâh imalâtı bakımından da geri kalmıştır. Yarın 
NATO dan çıktığımızda silâhlarımızı kim vere
cektir veya nasıl yapacağız? Bunu şimdiden dü
şünüp fabrikalarımızı bu istikamette geliştirme
liyiz. Dünyanın her tarafında milletler silâh sa
tışından zengin olup para kazanırken, biz ise 
satışlarımızdan zarar ediyoruz. 

Türkiye'de fazla işçi istihdam edilmesi, bir1 

nevi işsizlik primi ödemek gibidir. Maliyete te
sir edeceği doğrudur. Bu yükü, Devlet çekmek
tedir, özel sektörün buna katlanmadığı bir ha-
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kikattir. 0. H. P. memur ve işçilere toplu söz
leşmeler ve diğer yollarla verilecek fazla ücret
lere karşı değildi*. Yeter ki, yöneticiler ve iş
veren durumunda olanlar, işçiyi çalıştırıp randı
man almasını bilsinler. 

Şimdi de senelere göre Kurumun elde ettiği 
neticelerin mukayesesine geliyoruz. 

Üretimin mukayesesi : 
1964 üretim programı % 80,3, satış programı 

% 76,3. 
1965 üretim programı % 77,2, satış progra

mı % 84,4. 
1966 üretim programı % 77, satış programı 

% 77,1 oranında gerçekleştiği ve böylece hedef
lere erişilemediği açıkça görülüyor. 

Sermaye mukayesesi : 
Şirketin 1964 yılında nominal sermayesi 400 

milyon liradır.. Genel sermaye ise 1 194 000 000 
dür. Bunun % 47,6 sı öz kaynak, % 52,4 ü ya
bancı kaynaktır. Genel sermayenin % 41 i bağlı 
değerlere, % 59 u da döner değerlere bağlıdır. 

1966 yılında ise genel sermaye 105 milyon 
lira artışla 1 299 000 000 liraya ulaşmış, % 48,9 
u öz kaynaktan, % 52,1 i de yaibancı kaynaktan 
temin edilmiştir. Bu iki seneyi kaynaklar bakı
mından mukayese edersek; kurumun iç kaynak 
yaratmadığı gerçeği ortaya çıkar. Dış kaynak
lar yüzünden kurumun her sene 25 - 30 milyon 
lira faiz ve komüsyon ödediği ve böylece yatı
rım yapma imkânının daraldığı açıkça görül
mektedir. Kısa vadeli bu kredilerin kurum kâ
rını alıp götürdüğü gerçeği karşısında kurumun 
ödenmiş sermayesinin 1,5 - 2 milyar liraya çıka
rılması lüzumuna inanıyoruz. 

Kurumun çalışmıyan kısım masrafları, bölü
mündeki rakamlara bakıldığında, 2 218 918 li
ralık masraf yapıldığı görülür ki, sadece bu ra
kam bile, neden gelişme güçlüğü çekildiğini izah 
etmeye yeter. 

Harice satılan mühimmat ve silâhların 1964 
yılında bir miktar kâr sağlamış olup, diğer yıl
larda zarar ettiği, Devlet bu zararları ya sinesi
ne çekerek Maliyeye ödetti, veya Kurum, zararı
na da olsa sipariş taahhütlerini yerine getirme
ye devam etti. 

Görülen umumi bir netice de; hemen bütün 
yıllarda program fiyatları ile maliyet fiyatları 
arasında büyük farkların bulunmasıdır. Bu du
rum hem kâr ve sarar hesaplarında karışıklığa 
seboboluyor, hem de ayrıca itimat telkin etmi-
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yor. Pahalı geliyor. Yıllara göre kurumda, ha
fif de olsa, bir gelişme mevcut. Yeni projeler 
ve hamleler zaman zaman yürürlüğe girmekte
dir veya öyle gözüküyor. 

1966 yılının incelenmesi: 
Kurumun malları: Malzeme, mühimmat, ma-

kina ve kimyevi madde olmak üzere dört sınıf
ta toplanabilir. 1962 den beri devam eden re-
organizasyon çalışmaları 1966 da istenileni ve
remedi. Sanayi Mühendisliği Genel Satış Koor
dinatörlüğü adı ile kurulan yeni organlar iyi 
ayarlanır, iyi eğitilirse kuruma çok faydalar 
sağlıyabilirler. 

Personel işleri : 
Kurumda yirmi binin üstünde kadro mev

cut gözükmektedir. Çalıştırılanların sayısı 
12 424 kişidir. Kurumun personel miktarı ihti
yacın çok üstündedir. Her sene öngörülen he
deflere bir türlü inilememektedir. Yalnız 1965 
yılında, sayıda bir miktar azalma görülmüştür. 
1966 ile 1964 yıllarında personel sayısı devamlı 
hedefleri aşmıştır. Böylece, başlıca saydığımız 
az gelişmişlik primini kurum ödemeye devam et
ti. Yalnız 1966 yılında 1103 işçinin, geçmiş se
nelerden fazla alındığını söylersek durum orta
ya çıkar. 

İşçi ücretlerine yapılan zammın, Kurumun 
kârını alıp gittiği hesabediliyor. Eğer verilen, 
emek olarak geri almamıyorsa, yani üretim art-
mıyorsa, Kurumun imkânlarının azaldığına hük
metmek gerekir. 1966 da bir kişinin ortalama 
kazancı 1 323 liraya çıkmıştır. 1965 ten % 8 
bir farklılık ifade eder. 

Yevmiyeli elemanlarda ortalama ücret 1966 
da 2 589 lira, 1965 te ise 2 370 lira olarak gö
züküyor. Yeni gelenlerin ücretlerinin düşük ol
masından husule gelmiş bir durumdur bu. 

1966 programında 607 milyon liralık bir sa
tış ve bu satıştan da 17,8 milyon liralık kâr 
öngörüldüğü halde 468,8 milyon liralık satış 
yapılmış ve bundan da 41 milyon lira kâr sağ
lanmıştır. 1966 yılında satışlarda mühimmat sa
tışları önsırayı işgal etmektedir. Halbuki ma-
kina satışlarının üstünlük sağlaması çok arzu 
edilirdi. Gelişme ancak bu yoldan sağlanabile
cektir. 

Mamul stokları : 
Mamul stokları 1966 da 10,4 milyona, yarı-

mamul stokları ise 172 milyona indirilmesi ön
görülmüş iken, yıl sonunda mamuller yirmi mil-
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yon fazlasiyle 96 milyon liraya, yarı mamul 
stokları ise 178 milyon liraya çıktığı ve hedef
lerin tersine aşıldığı görülmüştür. 

İmalâtın yarı mamul halinde bekletilmesin
de büyük zararlar vardır. Bu mahzurları orta
dan kaldırmak için gerekli tahsislerin zamanın
da verilmesi temennilerimiz arasındadır. Serma
ye sıkıntısı çekmekte olan Makina ve Kimya 
Kurumu bu gibi sebeplerle daha müşkül duru
ma düşmektedir. Harice yapılan ihracatların 
gecikmesi ve dolayısiyle miktarlarının düşmesi 
bu gibi sebeplerden ve maliyet yüksekliği ve ka
lite düşüklüğünden husule gelmektedir. Muh
telif fabrikalar arasında yapılan ithalât sipariş
lerinin fiyatlariyle maliyet fiyatları arasındaki 
fark asgariye indirilmedikçe istenilen neticeyi 
almak mümkün değildir. 

1966 da alımlar, öngörülenin % 72, 1 oranın
da gerçekleştiğini göstermektedir. 

Bu noktaya gelmişken bâzı gördüğümüz tu
tarsızlıklar ve bilhassa bu tutarsızlıkların daha 
ziyade yatırım noktalarında olduğunu arz et
mek isterim. Bu tutarsızlıkları gösterirken arz 
edeceğimiz hususları şimdi sıralamak istiyorum: 

Çelik Fabrikası : 
Mevcut Çelik Fabrikası İM kısımdır. Çelik-

hane kısmı: Bugün nazari olarak 60 ilâ 65 ton 
çelik kapasitesi vardır, fakat dar boğazlar se
bebiyle aşağıda listede görüleceği gibi, bu sevi
yeye hiçbir zaman erişememiş, 35 bin tondan 
yukarı istihsalde bulunamamıştır. 

Şimdi, bu listeyi sunuyorum: 1964 te 30,1 
bin ton, 1965 te 28 bin ton, 1966 da 30,5 bin 
ton, 1967 de 34,6 bin ton ve 1968 de 35 bin ton. 

Şimdi haddehane kısmına geçiyorum. Had
dehanenin fluid kısmı 70 bin ton kapasitelidir. 
Ancak, çelikhane kısmından en çok 35 bin ton 
fluid geldiğinde normal kapasite ile çalışama
maktadır. Fazla kapasitesinin değerlendirilmesi 
lâzımdır. Makina ve Kimyanın 1969 çelik ima
lâtı 34 500 ton 1970 te ise programda 35 000 
ton olarak gösterilmektedir. Bu duruma 
göre yatırım tutarsızlığı ortadadır. Şöyle ki; 
proje numarası 67 O 13 02 olan ve Devlet Plân
lama Teşkilâtı 1967 yatırım programında sayfa 
53 te «çelikhane düzenlenmesi» adı altında 1967 
de başlayıp 1971 de bitirilecek çelik izabe tesis
lerinin 26 milyon liraya mal olacağı ve 1967 de 
bir milyon lira harcanacağı yazılıdır. 1966 da 
ise işe başlandığı ve güçlüklerin giderilmekte 
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olduğu denetleme raporlarında belirtilmektedir. 
1968 de ise yatırım programında sayfa 53 te 
proje devam ediyor gözüküyor. 500 000 lira har
canmış, 1 500 000 lira da harcanacak görünü
yor. 

Sene 1969, yatırım programında, burada çok 
dikkat etmek lâzım, esas çelikhane yatırım plâ
nında gösterilen nokta değiştirilmiş, seramik 
kısmına aktarılmış ve orada 1969 yatırım prog
ramında sayfa 49 da 1967 de başlayıp 1971 de 
bitecek toplam bedel de bu sefer 85 000 000 lira 
olarak gösterilen izabe tesisinin, eskiden har
canan para bölümünde yine yalnız 500 000 lira 
ve harcanacak para bölümünde ise sadece 
100 000 lira gözükmektedir. Bu durumda her 
şey açık olarak göstermektedir ki, bu fabrika 
proje haline bile getirilmemiştir. Nerde kaldı 
ki, 1971 de bitirilecek. 

Buna göre, bir başka tutarsızlık da birbiriy
le irtibatlı olduğuna göre, çelik boru çekme 
fabrikasının akibetidir. 1966 dan itibaren prog
ramda gözüken ve halen devam etmekte olan, 
1971 yılında bitirileceği belirtilen bu fabrikanın 
bitirildiğini farz edersek, ilk sene ihtiyacı olan 
20 000 ton çelik hammaddedeki özel kütükler 
nereden temin edilecektir? Bu merak konusu
dur. 

Aynı şekilde, pirit fabrikası ıslah ve tevsii 
işi de programda olduğu halde uzayıp gitmek
tedir. Bu noktada denilebilir ki, efendim, fab
rika bittiği anda ham külçe çeliği dışardan ala
bileceğiz. Ticari ithal güçlükleri içinde, döviz 
güçlükleri içinde olan bir memleketin ithalât 
güçlüğünün ortada olduğu açık bir gerçektir. 

Kurumun 1966 kârının 42,9 milyon olduğu, 
1965 kârının ise 33 milyon lira olduğu görülü
yor ise de, bu rakamların sağlanmasına dış sa
tışlardan husule gelen zararın Maliye Bakanlığı 
tarafından karşılanması suretiyle elde edildiği 
ve böylece muavenetlik, kârlılık unvanından 
kurtulamadığı açık bir hakikattir. 

Yüksek Denetleme Kurulunun hazırladığı 
ve her birinin büyük çalışma ve emek karşılığı 
olan temennilerinin dikkate alınması ve ilâve 
olarak da «işe yaramaz» diye hurdaya atılan 
alet ve tezgâhların üzerinde daha titizlikle du
rulmalıdır. 

Bu noktada kendi müşahademi size arz et
mek isterim. On sene, yahut oniki sene evvel 
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«işe yaramaz» diye hurdaya atılan bir silindi
rin, çok iyi bildiğim bir arkadaşımın fabrikasın
da halen otomobil çamurluğu basmakta olduğu 
açık bir gerçek olarak ortada durmaktadır. O 
bakımdan bu titizliklere, tezgâhları hurdaya ayı
rırken riayet edilmesini rica ediyorum. 

Hurda satışlarında dedikodulara yol açma
yacak usuller takibedilmelidir. 

Yenilik yapabilecek kabiliyette olan perso
nele imkân tanınmalı ve onları armağanlarla 
taltif etme usulü benimsenmeli, ister imalât usu
lünde yenilik, ister sair şekilde yenilik meyda
na getirecek olanlara alâka ve itimat gösteril
meli, branşlarında yükselmeleri sağlanmalıdır. 

iyi tetkik edilmeden ve faydası açıkça belli 
olmadan ölü yatırımlara gidilmemelidir. Kuru
mun gücü boşuna harcanmamalıdır. Böylece 
Kurum daha süratli gelişecek ve ticari rekabe
te ayak uydurmuş olacaktır. 

Personel ve Genel Müdürlük personeli ara
sında görülen değişikliklerin yaratmış olduğu 
iktisadi sıkıntılar veya işlemezlik konusu : 

Genel Müdürlük kadrosunda bulunan ele
manların sene içinde sık sık yerleri değiştiril
miş veya başka yerlere atanmışlar, yerlerine 
yenileri getirilmiştir. Sık sık değişikliklere yer 
vermek, zaman kaybına sebebolabileceği gibi, 
zararlı da olmaktadır. Bunun için yetişmiş 
elemanları, yerinde bırakmak, akıllıca bir iş 
olur. Devamlı atılma veya değiştirilme korku
su içinde olan müdürler veya yardımcıları hâdi
selerin üstüne gitmek cesaretini gösteremezler. 
Ne suya, ne sabuna dokunma prensibi içinde 
oyalama yoluna saparlar; böylece de hizmetle
rin verimi düşer. 

Genel satış koordinatörlüğü ve satış şubesi 
istenileni veremiyor. Bir satış yönetmeliği bile 
henüz hazırlanmamıştır. 

Kurumun eğitilmiş eleman yetiştirme yolun
da harcadığı çabalar olumludur. Gerek çırak 
okulu, gerekse iş okulu bu çalışmaların mah
sulüdür. 

Alım Şubesi, Stoklar ve Ambar Şubesi, Ge
nel Muhasebe Şubesi vazifelerini yapmak gay
reti içindedirler. Ancak bunlar da gelişmeye 
muhtaç görülüyor. 

Beslenme: Yeteri ölçüde değilse bile tatmin 
edici sayılabilir. 
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Barındırma politikası : 
Gerek memurlara ve gerekse işçilere loj

manlar verilmekte oluşu güzel bir sosyal anla
yıştır. 

Sağlık işleri: Askerî Fabrikalar Tekaüt ve 
Muavenet Sandığı hükümlerine göre yürütül
mektedir. Sağlık işlerinde genellik sağlamak 
için Kurum hastanelerinin biran önce îşçi Si
gortalarına devredilmesi ve birleştirilmesi lâ
zımdır. 

Kültür ve spor işleri: Hizmet öncesi ve 
hizmet içi eğitimi şeklinde yürütülmektedir. 

1966 yılında 143 traktörün satışından bir 
miktar kâr sağlandığı gösterilmektedir. Aslın-
Ja zarar etmiştir. Bu şekilde, zarar edipte kârlı 
'gösterilmeye çalışılması hoş karşılanacak bir 
tutum değildir. 

Fabrikaların yıllık üretim ve satışlarına bir 
göz atarsak gelişimin ne kadar zayıf olduğu 
kanaati açıkça meydana çıkar. 

Çelik Fabrikası, üretim programı yüzde 
77.5, satış programı yüzde 53.9 olarak gerçek
leşmiştir. 

Pirinç fabrikası; üretim programı yüzde 
69.2, satış programı yüzde 83.3 olarak gerçek
leşmişler. 

Mühimmat Fabrikası; üretim ve satış prog
ramında çok düşük kalmıştır. 

Fişek Fabrikası; üretimde yüzde 77.5, sa
tışta yüzde 91.4 oranında gerçekleşmiştir. 

Makina Fabrikası; üretimde yüzde 75.8, sa
tışta çok düşük, yüzde 45 civarında kalmıştır. 

Silâh Fabrikası; programını gerçekleştir
miştir. 

Uçak Fabrikası; üretimde yüzde 54.9, satış
ta 45.5 seviyesinde kalmıştır. 

Marangoz Fabrikası; yüzde 83.6, satışta 
yüzde 69.4 oranında bir gerçekleştirme yap
mıştır. 

Patlayıcı ve kimyevi maddeler üretiminde 
yüzde 108, satışta yüzde 71, kapsül imalâtında 
yüzde 84.6, satış ve irsalâtta yüzde 90.9, av tü
feği imalâtında üretimde yüzde 74.6, satışta 
yüzde 74.8.. 

BAŞKAN — Sayın Küçük, iki dakikanız 
kalmıştır. 

CEVAT KÜÇÜK (Devamla) — Bitiyor, 
efendim, birbuçuk sayfamız var. 

Kuvvet santralı üretiminde, üretim progra
mı. yüzde 90.7, satış programı yüzde 101 oranın-

I da gerçekleşmiş gözükmektedir. Bu durum, fab
rikalardaki istenilen seviyeye doğru ulaşmanın 
ne kadar yavaş olduğunu ve bu seviyeye çık
makta ne kadar güçlük çekildiğini göstermek
tedir* Devam eden projelerin biran önce bitiril
meleri veya fiiliyata konulmaları temenni edi
lir. 

1966 yılının, göze çarpan diğer bâzı nok
sanlarına dikkatinizi çekmek isterim. Kurumun 
1966 yılında işletme bütçesinde 607 milyon sa
tışa karşı 17.8 milyon liralık kazanç hesaplan
dığı halde, 468 milyon liralık satışla 41 milyon 
liralık kâr sağlaması, hesapların tutarsızlığı
nın en büyük delilidir. Bu farkın, mühimmat 
.atışlarından beklenen zararın az oluşu ve prog
ramın, maliyet fiyatlarının yüksek tutulmasın
dan ileri geldiği öne sürülse bile, hesaplar ara
sında bu kadar fark dengesizliktir, işi, tesadüf
lere bırakmak demek olur ki, aksi de bir gün 
vâridolabilir. 

Başka }nr örnek de şudur: 1966 yılında 
mamul stokların -0.4 milyon liraya ve yan ma
mul stoklarında 172 milyon liraya indirilmesi 
öngörüldüğü halde, mamul stoklar, 1965 ten 20 
milyon lira fazlasiyle 96.8 milyon liraya çık
mıştır. Yan mamuıl stoklan ise 178 milyon lira
ya çıkmıştır. Arzu edilenin tam tersi tahakkuk 
etmiş olması, yukarıdaki endişelerimizi doğru
lamaktadır. 

Maliyetin düşürülmesi için; «az işçi, tam 
randımanla çalışma» prensibi, iktisadi bir gö
rüş olmakla beraber, Türkiye'nin şartlarında, 
geri kalmışlığın etkileri görüldüğünden, bâzı 
gerçeklere büerek katlanma zorunluğu ortaya 
çıkıyor. 

Millî Savunmamızın, siparişlerinin bir kıs
mını dışandan temin etmesi hoş karşılanacak 
bir tutum değildir. Bizim fabrikamız nasıl ge
lişecektir? 

Bir misal olarak kurumun 1965 teki üretim 
programının iş hacmini şöyle sıralayabiliriz: 
Yüzde 42.7 ile iç piyasa, yüzde 32 ile dış piya
ta, yüzde 26 ile de Millî Savunma Bakanlığı 
siparişleri.. 

Bu durum herşeyi açıkça ortaya koymakta
dır, hattâ Beş Yıllık Plân çerçevesinde öngörü
len siparişler bile yeteri ölçüde kuruma veril
memektedir. 

Kurumun finnasman güçlüğü çektiği, 1965 
I yılı Yüksek Denetleme Kurulu raporunun 15 nci 
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sayfasında yazılı ibarelerle ortaya konulmakta
dır. 1965 te kurum 112 milyon liralık finans
man açığı ile karşılaşmıştır. Yatırım Bankası 
iıe genel bütçeden alınan borçlarla hesap ka
patılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Küçük, bitirmenizi rica 
edeceğim, efendim. 

CEVAT KÜÇÜK (Devamla) — Müsamaha 
ederseniz bir sayfam kaldı. 

BAŞKAN — Bir sayfa, ama 10 dakika tu
tuyor. Atlamak mümkünse, Genel Kurulun ka
rarma riayet etmiş oluruz. 

CEVAT KÜÇÜK (Devamla) — Bir kısmını 
atlıyalım, efendim. 

Netice olarak: Makina Kimya Kurumunun 
kullanacağı her çeşit mamul ve yarı mamul par
çalar ile hammaddeleri «hep ben yapacağım» 
zihniyetinden vazgeçmelidir. Bâzı askeri ve 
stratejik maddeler harioolmak üzere, yeni fab
rikalar kurma yoluna gitmek ve gücü dağıt
mak, netice ve verim almayı güçleştirir, ikti
sadi değildir. 

Kurumu iki ayrı müstakil hüviyete sahip 
üniteler haline getirmek ve böylece teşebbüs 
kabiliyetini artırmak lâzımdır. Bu üniteler «ma
kina genel müdürlüğü» ve «mühimmat ve as-
ksri teçhizat genel müdürlüğü» olarak teşki-
lâtlanmalıdır. Ayrıca MKE nin âtıl duran ka
pasite farklarının çalıştırılarak değerlendiril
mesi şarttır. Meselâ haddehane kapasite farkı 
böylece kârlı olarak işletilebilir, dışarıya işçilik 
yapmakla değerlendirilebilir. 

Gerek yatırım projeleri, gerekse kârlılık 
vasfı, kâğıt üzerinde gözüken bir unsur olmak
tan çıkmalıdır ve böylece birtakım proje oyun
larından uzak, gerçek puanlar olmasını bekle
mek, millet olarak hakkımızdır. 

Muhterem milletvekilleri, Makina Kimya 
Kurumunun 1964, 1965, 1966 devreleri hesap ve 
programlarının tasviıbedilmek üzere huzurunuza 
tevdi edildiği şu anda, kurum çalışmalarının 
hayırlı ve uğurlu olması dileği ile, hizmeti ĝ e-
çen bütün personele, C. H. P. Millet Meclisi 
Grupu adına teşekkür eder, saygılar sunarım. 
ı O H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Söz sırası G. P. Grupu adına 
Sayın Hasan Tosyalı'da. 

Buyurun, -efendim. 
G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 

(Kastamonu) — Yüce Meclisimin Sayın Baş

kanı, değerli arkadaşlarım, kamu iktisadi teşek-
külerimizin en büyük kuruluşu olan MKE nin 
sayın mensupları, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, devlet sektörümü
zün en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan 
MKE Kurumu 1964, 1985, 1968 yıllarının ince
lemesini yapıyoruz. 

Tümü üzerinde söz alan arkadaşlarım gibi, 
ben de tekrar etmek mecburiyetindeyim: Bu 
kadar hayati önemi haiz kuruluşların hesapla
rının incelenmesi, faaliyetlerinin Yüce Meclisi
mizde denetlenmesi beş, altı sene sonra yapı
lırsa, isabetli bir neticeye ulaşmamıza imkân 
yoktur. 

Başta Sanayi Bakanlığımız olmak üzere, Hü
kümetimiz olmak üzere, sayın Genel Kurul men-
s anları olmak üzere bu denetimin en gec yıl so
nunda yanılması, isabetli neticelere ulaştırır, 
bizi. UsuHîiin. geleneğin mutlak surette değişti
rilmesi şayanı arzudur. 

Muhterem arkadaşlarım, 1964 ten beri MKE 
rrn gittikçe inkişaf eden üretimi, istihsali, 
faaliyeti ve gelişmesi tetkik edildiğ zaman ha
kikaten memnuniyetb'aihs bir durum vardır, fa
kat arzu ettiğimiz seviyede değildir. MKE Ku
rumumuz kalkınan ve gelişen Türkiye sana
yimin öncüsü olma vasfını, daha büyük ham
lelerle temsil etmesi lâzım idi. Maalesef bu bü-
>ük hamleyi, arzu ettiğimiz bu büyük hamleyi 
göremiyoruz, bu üç yılık faaliyeti esnasında. 
lürkiye Büyük Millet Meclisi olarak biz yurdu
muzun en eski kuruluşu olan, en köklü kuru-
ıluşu olan, bağrında çok kıymetli teknik eleman
ları muhafaza eden bu kuruluşun hakikaten 
kalkınan sanayiimizin, gelişen Türkiye'mizin 
rehberliğini daha büyük hamlelerle yapmasını 
arzu ederdik. Her nedense bakıyoruz ki, bu 
yüce kuruluşun içerisindeki teknik eleman bu 
kuruluşun muhtelif branşlarından ayrılıyor. 
Tecrübesiz veya bu kuruluşu çok seven arka
daşlarımız bu kuruluşta kalıyor, adamakıllı tat
min olmamalarına rağmen. Bu devrede, yani 
İ964, 1965, 1966 yıllarında Hükümetin bu ku
ruluşa, her halde iktidarı yeni alışından olacak, 
arzu edilen ilgiyi, alâkayı, himmeti göstermedi
ğini görüyoruz. Daha sonraki yıllarda bu kuru
luşun daha büyük hamle yaptığı görülmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım bir endüstri kuru-
1 usunun muvaffakiyeti şu dört hususla ölçülür: 
Birincisi; üretim kapasitesinin yüksekliği, ikin-
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«isi; düşük maliyet, üretilen maddenin düşük 
maliyette oluşu. Üçüncüsü; yüksek evsafta olu
şu. Dördüncüsü; iç ve dı§ pazarda rekabet im
kânına sahiboluşu. Buna bir madde daha ilâve 
edersek; insan ba§ma üretimin, insan başına 
madde imalâtının mukayesesini de yaptığımız 
zaman daha iyi neticeye vâsıl oluruz. 

Bu beş hususu gözönünde bulundurarak 
MKE Kurumumuzun yüce varlığı ile istihsalini 
kıyasladığımız zaman istihsal miktarı, kapasi
telinin çok altındadır, arkadaşlar. Bu üç yıl 
böyle idi. 1970 de de aynıdır. Bunu Hükümet 
olarak, Sanayi Bakanlığı olarak ve bilhassa 
MKE Kurumunun değerli mensupları olarak is
tihsal miktarını, kapasitesine ulaştırmak, kapa
sitesinin üstüne çıkmak ve hattâ Türkiye sa
nayi hamlesinin rehberliğini yapacak, öncülü
ğünü yapacak şekilde ileri hamlelere ulaşması 
Tasımdır. 

Bu, neden böyle olmuyor, neden kapasitenin 
sltında istihsal vardır? Bu Türkiye sanayiinde 
çok mühimdir. Bu noksanlığın Hükümet ola-
lak, Sanayi Bakanlığı olarak - her halde nok
sanlıkları vardır bilemiyorum, tetkik ettim, bu
lamadım, kapasitesi yüksek, istihsali az - mut
laka halledilmelidir, Sayın Bakanım bu husus 
mutlaka halledilmelidir. Bu iş yürekler acısı. 
İkinci husus, Makina ve Kimya Kuruluşumu
zun her kademesinde istihsal edilen madde
lerin maliyeti çok yüksektir. Bu devirde müm
kün olduğu kadar maliyetin, emsal kuruluş
lar içerisinde düşük olması lâzımdır. Meselâ, 
arkadaşlarım mukayese edelim: Bizim Kırık
kale çelik sanayiimizin bir ton çelik maliyeti 
ile İzmir'de özel sektörün yapmış olduğu çeli
ğin bir tonunun fiyatını kıyasladığımız zaman, 
Kırıkkale çeliğinin maliyetinin çok yüksek ol
duğunu görüyoruz. Kırıkkale'de 3 000 kişi is
tihdam edilerek misal olarak 35 ton istihsal 
edilirse, aynı miktar işçi istihdam ederek iz
mir'de üç misli, 100 tona yakın çelik haddeha
nede üretiliyor. Bundan anlaşılıyor ki, insan 
başına üretim özel sektörde daha fazla, bizim 
en eski, en fazla güven kaynağımız olan Kırık
kale Çelik Sanayiinde üretim az, maliyet yük
sek. 

Bu durum bizi çok fazla müteessir etmekte
dir. Kapasiteye göre üretim az, maliyet yüksek. 
Bu müessesemiz, özel sektöre ve resmî sektöre 
rehberlik etme imkânını kaybeder bir hava içe-
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risinde görünüyor. Gönlümüz arzu ediyor ki, 
hem sivil sektörümüze, hem de diğer sanayi ku
ruluşlarımıza Makina ve Kimya Kurumu haki
katen rehber olsun. Bu kapasiteyi kendilerin
de görüyoruz, imkânsızlıkları ne ise, bunun se
bepleri ne ise araştırılarak gerekenin yapılma
sı, Sanayi Bakanlığımızın başta gelen vazifele
rinden birisidir. 

Şahsan ben büyük bir üzüntü içinde bulu
nuyorum. Makina ve Kimya Kurumu Türkiye'
nin bu konudaki sanayi branşının hakikaten 
her şeyidir. Bir koordinesizlik mi var, idaresiz
lik mi var, bütçe noksanlığı mı var, teşkilât 
noksanlığı mı var, her ne hal ise çok iyi bir 
etüde müsteniden Sayın Bakanım, bu işin üste
sinden gelinmesi gerekir. Makina ve Kimya En
düstrisi Kurumunu teşkil eden çelik, haddeha
ne, barut, fişek, makina, Hanomoğ traktörü 
uçak fabrikası, marangoz atelyesi ve saire hep
sini tetkik ettiğimiz zaman kapasiteleri yüksek 
ve fakat istihsalin az olduğunu görüyoruz. Ma
liyetleri yüksek, evsafları ithal malına naza< 
ran düşüktür. 

Muhterem arkadaşlarım, deminki sözümle 
de arz etmiştim, biz Avrupa devletleri arasın
da Ortak Pazara gireceğiz, girmek çabası, ar
zusu içindeyiz. Girersek iyi olacaktır, iyi ola
bilir, ancak ve ancak, gerek kamu, gerekse özel 
sektördeki sanayiimizin Ortak Pazara girdiği
miz sırada, istenilen bir seviyede bulunması ge
rekir. Aksi takdirde iyi netice alamayız. Tür
kiye için bir felâket olabilir. Binaenaleyh, gün 
kaybetmeden, bugünden itibaren gerek kamu 
ve gerekse özel sektör sanayi tesislerimizin is
tihsalinin artırılması, maliyetinin düşürülmesi, 
evsafının yükseltilmesi, mamullerimizin Avru
pa sanayi mamulleri ile rekabet edebilecek se
viyeye getirilmesi için başta Büyük Millet Mec
lisimiz, Hükümetimiz, bakanlığımız ve ilgili 
kurumlarımız kalb kalbe, samimî ve yapıcı bir 
şekilde çalışarak bu hedeflere mutlaka ulaş
mamız lâzımdır. 

Ben, işin teferruatına girerek, tetkiklerim 
sonunda elde ettiğim neticeye göre ağır ten-
kidler yoluna girmiyorum. Güven Partisinin 
her zamanki tabiatı icabı daima samimî, dai
ma yapıcı, daima iyiye, doğruya, tekâmüle yol 
gösterici vasfımızı muhafaza ederek, konuşma
larımı yapıyorum. 

413 — 
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Hep birlikte Türkiye'mizin sanayiinin bel 

kemiğini teşkil eden Makina ve Kimya Kuru
munun daha üstün kapasiteye, daha iyi ma
mul istihsaline yönelmesi lâzımdır. 

Bir de özel olarak arkadaşlarım, şunu arz 
edeceğim: Bundan bir iki yıl evvelki bütçeler
de münakaşaları geçti. Arkadaşlar, biz NATO'-
nun müttefikiyiz. Ve o şerefli müttefik olarak 
kalmaya devam edeceğiz. Menfaatimiz bu yol
dadır, herkes ne derse desin. Fakat, NATO 
müttefikleri içerisinde şerefli Türk Milleti, şe
refli ordusunu en iyi teçhiz eden, millî yoldan 
teçhiz eden şerefli bir devlet vasfını da haiz ol
mamız lâzımdır. Ordumuzu kendi silâhlarımız
la kendi mühimmatımızla teçhiz eden bir dev
let vasfında olmamız lâzımdır. O ordunun sahi
bi kahraman, o ordu kahraman ve fakat onu 
teçhiz eden Makina ve Kimya gibi kuruluşlar, 
onu teçhiz etmek kabiliyetinden mahrum olur
sa, milletimin yüceliğine, ordumun kahraman
lığına halel gelebilir. 

Arkadaşlarım, işte bu sebeplerle Makina ve 
Kimya Endüstrisi, ordunun ihtiyacı olan silâh, 
mühimmat istihsalini hakikaten miktarca, ev
safça yapar duruma getirilmelidir. Bugünkü 
durumu ile tatmin edici değildir. Taşıma su ile 
değirmen dönmez, mânası anlaşılıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer mühim bir 
husus da, Türkiye'miz kalkmıyor, kalkınacak. 
Bu kalkınmanın manivelası Makina ve Kimya 
Endüstrisinin muvaffakiyetidir. O halde Tür
kiye zirai kalkınma mı yapacak, elbette yapa
cak. Bu zirai kalkınmanın icabı olan su mo
torlarını kurak yerlerdeki tarlalarımızı sulıya-
cak su motorlarını, arteziyen kuyusu açacak 
su motorlarını, tarlalarımızı sürecek traktör
leri, tarla ve ağaçlarımızın zirai mücadelesini 
yapacak zirai mücadele makinalarını - şimdi 
yaptığı gibi, sonsuz müteşekkiriz - Makina ve 
Kimya Kurumunun miktar ve evsafça daha 
yeterli bir şekilde, artan bir kapasite ile, imâl 
etmesi lâzımdır. Zirai kalkınmanın icabı olan 
makinalaşmayı tam olarak yapması lâzımdır. 
Bunun için ithalât yaparsak arkadaşlar biz zi
rai kalkınma yapamayız. 

Zirai kalkınmasının makinasını kendisi yap-
mıyan, ordusunun silâhını, mühimmatını ken
disi yapmıyan bir millete, millet denmez. Gö
zümüzü açalım. Zirai kalkınma deyince, onun 
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makinasını kendimiz yapmalıyız. Ordu deyince 
onun mühimmatını, silâhını hakikaten kendi
miz yapmalıyız. O halde, Makina ve Kimya Ku
rumuna çok mühim iş düşüyor. Bugünkü duru
mu bu seviyenin altındadır, icabı olan yapıl
malı, ne gibi desteğe ihtiyacı varsa yerine geti
rilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım bir de, bir millet 
sanayi sahasında ilerliyebilmek için, sanayi 
kalkınmasının icabı olan âleti, edevatı, makina-
yı kendisi yapmalıdır. Çekicini, kerpetenini, 
tornasını, frezesini, yani sanayi yapacak alet 
ve edevatı kendisi yapmalıdır. Sanayiin inki
şafına temel olan hususları kendisi yapmalı
dır. Bunu Türkiye'de yapacak Makina ve Kim
ya Kurumudur. Binaenaleyh, bu kurumun bu 
istikamette yayılması, bütün sanayie temel ola
cak bu âlet ve edevatı, temel sanayi unsurla
rını yapması lâzımdır. O halde bu kuruma çok 
şey düşüyor. Bu kurumu elimizden geldiği ka
dar maddi, mânevi yönden, bir devlet plânla
ması çerçevesi içinde, bütün partilerce ve Hü
kümetçe gönülden desteklenerek bu kurumun, 
arzu edilen seviyeye çıkarılması lâzımdır. Bu ku
rumun iştigal sahası, Türkiye'nin kalkınması
nın temelidir. Bu bakımdan yaptıklarına te
şekkür, yapacaklarını ümitle bekler, Allah'tan 
muvaffakiyet dilerim. Hepinizi hürmetle selâm
larım. 

BAŞKAN — Söz Adalet Partisi Grupu adı
na Sayın Okyayuz'undur, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA CAVİT TEVPİK 
OKYAYUZ (İçel) — Sayın Başkan, sayın mil-

j letvekilleri, değerli arkadaşlarım; gerçekten 
örnek bir cesaretin gücü ile başardığımız Kur
tuluş Savaşını takibeden günlerin imkânsızlık
larını da aynı hız ve heyecanla yenmek inanış 
ve davranışımızın eseri olan Devlet iktisadi 
Teşebbüslerini yürütmenin, bellidir ki, kendi 
hususiyetlerine göre iktisadi şartları, iktisadi 
kurulları olacaktır. 

Siyasi istiklâlin millî cesaret ve faziletlerle 
kıymetlendirilen büyüklüğünü, iktisadi istik
lâlin kendisine has kanunları ve usulleri ile 
kıymetlendirilmesi yolu ile korunması zorun-
luğu, bu kanatta da yeni bir cihazlanmanm za
ruretlerini tahrik etmiş ve bu zaruret de İkti
sadi Devlet Teşebbüslerini meydana getirmiş
tir. iktisadi sahada süratle cihazlanmak yo-
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lundaki hamle ve hareketin eseri olan bu te
şebbüsler, tarihî gelişimleri içerisinde topluma 
karşı rollerini müessiriyetle ifaya başlamışlar 
ve kendi ölçülerinde sermaye terakümüne de 
önayak olmuşlardır. Karma ekonominin plân 
ve program çizgileri içerisinde yapıcı bir güç 
olarak hareket halindeki yürüyüşünde görül
mektedir ki, bugün de Kamu İktisadi Teşeb
büsleri büyük bir payın sahibidirler. 

Sayın Başkan, kamu ve özel kesimin piyasa
da bir arada bulunması karma ekonomi düze
ninin kurallarının açıklıkla tanımlanmasını 
gerektirmektedir. Böylece, bir yandan piyasada 
mevcut belirsizlizin ortadan kaldırılması ile 
kamunun zarar düşüncesi olmadan yapabilece
ği rekabetin doğurabileceği risk unsuru azaltı
lacak, öte yandan da Devlet kuruluşlarına ge
liştirilmesi istenilen faaliyet dalları yönünden 
istikamet gösterilmiş olacaktı. 

iKarma ekonomimizin amacı, kaynaklarımı
zın ekonomik ve sosyal faaliyet dalları arasın
da daha iyi dağılımını sağlıyacak bir ortam ya
ratmak suretiyle memleketin bütün kaynak ve 
imkânlarını seferber ederek ekonomik kalkın
mayı hızlandırmaktır. Bugün tatbikine dikkat
le gayret ettiğimiz bu sistem, Türk toplumunun 
daha yüksek bir refah seviyesine erişmesinde 
âdil, dengeli bir gelişmenin, gelişme sağlama
nın aracı olarak kullanılmaktadır. Bu istika
mette Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, 
iktisadi ve ticari hüviyeti ile işsizliği önlemek 
için istihdam imkânlarını plân hedeflerine uy
gun şekilde genişletmek, büyük sanayileşme 
hamlelerini geliştirmek yolundaki gayretleri
mizin artırılmasında istinadettiğimiz müspet 
kuvvetlerimizden biri olmuştur. 

Müessesenin bir reorganizasyona tabi tutu
larak, elindeki imkânlardan daha çok faydalan
mak ve yeni kaynaklar yaratmak suretiyle kal
kınmaya olan katkısını daha da artırmak, plân 
ve program çalışmalarının hukukî ve gerçek 
bir neticesi olarak zaruri görülmüştür. Bu isti
kamette 1965 yılından beri devam eden reorga-
nizasyon çalışmalarının tatbikatı olarak fabri
kaların hükmi şahsiyeti haiz müesseseler haline 
getirilmesi düşünülmüş ve kararlaştırılmıştır. 
Bu karar, mütalâamıza göre, hassas ve dikkatli 
bir hesap ve alâka ile tatbiki icabeder bir muh
teva taşımaktadır. Çünkü, bu uygulama mali

yeti artırıp, koordinasyonu zorlaştırabilir. Bu 
ise, arzumuzun tamamen hilâfına bir neticeyi 
tahrik ederek, fiyat istikrarı üzerine ehemmi
yetle ve hassasiyetle durması gereken memleket 
ekonomisini menfi yönden etkiliyebilir. 

Reorganizasyon çalışmaları arasında etüt ve 
konstürüksiyon görevlerini bir araya toplamak 
fikri, merkez teşkilâtının reorganizasyonu ve 
buna paralel olarak ele alınan görev ve servis
lerin birlikte mütalâası, fikrimizce, isabetli bir 
davranış olur. 

Teknik personelin ücret sisteminin günün 
şartlarına uygun hale getirilmesi, hakiki ihtiya
cın çok üstünde olan işçi, memur ve hizmetli 
kadrolarının ihtiyaca yetecek ölçülerde tesbiti 
ve norm kadrolar üzerinde çalışmalar yapılması, 
hizmetin verimine ve maliyetine doğrudan etki 
yapacak müessir tedbirler olarak iktisadi bir 
kıymet ve ehemmiyet taşımaktadır. 

Elimizdeki raporlardan kesin olarak anlaşı
lan odur ki, kurumun memur, hizmetli ve işçi 
kadrosu gerçek ihtiyacın üstündedir. Bu bün
yeye iktisadi ölçülerin taşıyamıyacağı bir yükü 
yükliyerek süratten kaybettirici, iş ahlâkını ze
deleyici, maliyeti büyük ölçüde artırıcı menfî 
etkili bir âmil olarak, derhal ele alınmalı ve 
ihtiyaca uygun kadro mutlaka tesbit edilerek, 
bu istikametteki müessir maddi ve yalnızca 
- dikkat edin - hukukî tedbire gidilmelidir. An
cak, bu istikametteki çalışmaların, Anayasanın 
kişi hukukunu her yönü ile emniyette tutan 
hükümleri içinde mütalâa edilmesi şarttır. Sos
yal Devlet fikrinin realitede tam bir hüviyet 
ile tezahürü, fertlerin yalnızca hak ve hürriyet
lerini korumakla değerlendirilemiyeceği göz 
önünde tutularak, maddi hakların da emniyette 
tutulması prensibi asla ihmal edilmemelidir. Bu 
haklı gerçeği göz önünde tutarak, müessesenin 
en mükemmel şekilde hizmet ve verim fikri et
rafında ahenkli ve müessir bir çalışma düzenine 
girmesi zaruridir. Bu personelin, sosyal hayat 
düzeni içinde perişanlığına, asla mahal bırak
mamak üzere kurumun kendi bünyesi içinde 
kaydırmalar yapılarak, ıslahata imkân hazır
lanması zaruri bir tatbikat olarak göz önünde 
tutulmalıdır. 

Sayın Başkan, dengeli ve verimli bir çalışma 
ortamı yaratmanın iktisadi kalkınma hareketle
rimize getireceği kuvveti bilerek insangücü ve 
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sermaye kaynaklarını en ahenkli şekilde kullan
mak, kullanabilmek mühim bir ölçü olarak da
ima büyük bir ehemmiyet ifade etmektedir. Bu 
sebeple müessese içinde, her tasarrufta, her ha
rekette plânlı kalkınmaya ve Devlet bünyesine 
uygunluğu sağlıyacak tedbirler dikkatle ele 
alınmalıdır. 

Verimin artırılması, hizmetin hızlı, üretimin 
daha ucuza sağlanabilmesi bakımından eleman
ların yetiştirilmesi ve gereken eğitime tabi tu-
tulmasındaki isabet münakaşa edilmez faydalar 
sağlıyacaktır. Personelin ihtisaslaşması, kalifi
ye işçi miktarının artması, hatalı üretimi önli-
yecek en müessir tedbir kuvetindedir. 

Sayın Başkan, müessesenin sanayi sektörün
deki yeri bütün icaplariyle kıymetlendirilerek, 
fiyatların piyasa fiyatları ve üretim durumu ile 
bağlılığı daima göz önünde tutulmalıdır, ikti
sadi münasebetlerde hâkim ve müessir bir gerçek 
olarak görülen rekabetin işi hızlandırıcı, mali
yeti düşürücü, malın kalitesini iyiye doğru iten 
etkisi dikkate alınarak, özel sektörün getireceği 
kolaylıklar, her türlü ticari tedbir ve tertipler 
şekillendirilerek tatbikatta kıymetlendirilmeli-
dir. Bu istikamette kredili satış, kademeli satış 
fiyatı; iskonto usulleri yerinde ve isabetli ted
birlerdir. 

Stokların satış imkânlarının bu türlü bir zih
niyetin yapıcı anlayışı ile sevk edilecek emek
ler içinde temin edilebileceği mütalâasındayız. 
Reklâm, fiyat tenzili, ödeme kolaylıkları sürüm 
imkânlarını müessir şekilde artıracak tedibrler 
olarak devamlı şekilde ele alınmalıdır. Zama
nında teslim edilemiyen siparişten bahsetmek, 
hangi müessir zaruretle olursa olsun, haklı bir 
ifade, haklı bir beyan olamaz. Siparişlerle alâ
kalı hammaddelerin zamanında temini için en 
kesin ve müessir tedbirler mutlaka alınmalıdır. 
İktisadi hayatın hassas bünyesi ve hususiyeti 
göz önünde tutularak kuruma, ticari zarar ve 
zorluklar getirebilecek bu türlü hareketlerden 
kaçınılması kesin olarak ve mutlaka lâzımdır. 

Diğer kamu kuruluşlariyle tam bir koordi
nasyon tesisi, döviz tasarrufu, hattâ döviz ge
lirlerimizin artımı ve plân hedeflerinin tam ve
rim ile tahakkuku yönünden gerçekten lüzumlu 
bir davranıştır. Sanayide üretim bellidir ki, 
riyazi bir düzen, bir bilgili hazırlanma ile daha 
iyiye, daha ucuza ve faydalı bir sürate ulaştırı
labilir. Bu istikamette makina, işçi, malzeme 

verimleriyle tezgâh ve tesislerin yük durumu 
ve bunlardan daha çok faydalanma derece ve 
tatbikatının tesbiti rasyonel bir çalışma mües-
siriyeti taşımaktadır. Kurumun bu yöndeki ça
lışmaları, üretim sonucuna mutlaka müspet te
sir yapacaktır. 

Sayın Başkan, plânımıza göre kamu kesimi, 
her hizmet sahasında başlamış olduğu yatırım
ları tamamlamaya, elindeki üretim kapasitesini, 
ekonomik olmak niteliğini korumak için, artırıcı 
tedbirler alarak daha verimli kullanmaya mec
burdur. Bu yoldaki faaliyetlere tam bir anla
yış ile katılacak kurum, aynı zamanda ekono-
met sahasında istikrarı sağlıyacak ve fiyat me-
mik hayatın düzenleyicileri arasında kendi me
kanizmasının yetersizliklerini, kredi iç ve dış 
ticaret araçlariyle düzenliyecek ve bu sahada 
tekelci güçlerin belirmesine engel olacak ve tü
keticinin de ezilmesine, memleket çapında, im
kân vermiyecektir. 

Sayın Başkan, istihsalde dış piyasada tutun
mak fikri şüphe yok ki, iktisadi hayatımızda 
gerçekten istenilen bir netice olarak büyük bir 
cazibe ifade ediyor. Maliyetlere büyük ölçüde 
tesir ettiği anlaşılan hammadde fiyatlarının et
kisinden korunabilmenin tedbiri olarak, mali
yet birimindeki nisbetin sabit tutulmasına çaba 
gösterilmesi ve bu istikamette diğer kamu sek
törleriyle işbirliği yapmaya gayret edilmesi, 
müessir ve faydalı bir çalışma düzenine girmek 
olur. Çabaların, üretimin artışı ile sabit mas
rafların maliyetlerdeki etkisini azaltmak isti
kametinde teksifi, lüzumlu ve yararlı bir ted
birdir. 

Kurumun memleket kalkınmasındaki kuvve
ti, kalkınmanın sürükleyici unsuru olarak değer
lendirdiğimiz sanayiimizin, esas ve temel ihtiya
cı olan çelik üretimine yönelen çabası ile açıkça 
sabit olmaktadır. Plân hedefleri içinde sevin
dirici bir neticeye varan çimento üretimi çalış
malarının bu muzaffer neticeye varmasında, ku
rumun bu sanayiin bütünü ile kuruluşunu, ya
bancı tekniğin ve yabancı sermayenin tahakkü
münden kurtarmasını bilmiş olması büyük öl
çüde tesir etmiştir. 

Elektrik sayaçlarını bir montaj sanayii hü
viyetinden alıp, tam bir imâl sanayii neticesine 
görüdebilmesi, müspet bir katkının tam ve sevin
dirici bir neticesidir. Grayder, dısgrayder gibi 
vasıtaları yaparak, memleketi üretim ve ulaşım 
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gücü ile değerlendirecek hamlelere, yabancı 
tekniğe ve sermayeye ihtiyacolmadan girişil
miş olması, yan sanayiin ihtiyaçlarına kaynak 
hazırlanması, belediye hizmetleri için otobüs 
imaline gayret edilmesi, madenî eşya ve makina 
sanayiinin ümit verici gelişimine bilgili, hesaplı 
ve düzenli bir ölçü ile gidilmesi, plân hedefleri
nin tahakkukunda isabet ve müessiriyet ifade 
eden muzaffer neticelerdir. 

Sayın Başkan, kurumun mühimmat yapımı 
ile ilgili fabrikalarının Türk Silâhlı Kuvvetle
rinden aldığı siparişler dışında, dış memleket
lerden alınan tekliflerle meşgul olduğu da gö
rülmektedir. Kurum, Alman ve NATO sipariş
leri dışında Pakistan ve iran'dan da siparişler 
almış ve 1965 yılı içinde yurt dışına yaptığı tes
limat 137 060 000 lirayı bulmuştur. 

Bâzı mamul maddelerin ithalinde uğranılan 
güçlüklerin faaliyetlere menfi tesir yaptığı ve 
istenilen, memnuniyet verici neticelerin sağlan
masına engel olduğu görülmüştür. İmalât, her 
şeyden evvel bir ahenk, bir bütün meselesidir, 
bünyesine hâkim unsurların tam bir armoni için
de, tahakkuku yolu ile kıymetlendirilebilir. Bu 
sebeple, Devletin icra gücü olan Hükümetin bu 
pürüzleri süratle gidermek yolunda kuruma yar
dımcı olmasında zaruret vardır. 

Sayın Başkan, her türlü dış imkândan mah
rum kalabileceğimiz düşüncesini hiçbir zaman 
hatırdan çıkarmadan, memleket müdafasında 
gerçeklere dayanan bir harb sanayiinin, Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin, eski ismi ile Askerî Fab
rikalar olarak, dayandığı ve dayanabileceği bir 
müessese hüviyeti ile Makina Kimya Endüstri
si Kurumunun bu ehemmiyetli hüviyetini ve fa
aliyetini daima birinci plânda korunmasının 
icabedeceği cihetine ehemmiyetle işaret ediyor 
ve 1965 yılı bilanço, kâr ve zarar hesaplarının, 
komisyonun faaliyetine muvazi bir anlayış ile, 
tasvibini arz ediyor, iş ahlâkını çalışma hayatı
mıza her şart içinde ve mutlaka hâkim kılmayı 
esas prensip, esas kaide sayan A. P. Grupu adına 
Sayın Başkanı, sayın milletvekili arkadaşlarımı 
hürmetle, Makina Kimya Endüstrisi faaliyetine 
emek katan işçi, memur, mühendis bütün üye
lerini de muhabbetle selâmlıyorum. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına görüşler bitmiş
tir. 

Şahsı adına Sayın Eşref Derinçay?.. Yok. Sa
yın Kâzım özeke? Buyurun efendim. 

KÂZIM ÖZEKE (istanbul) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Makina Kimya En
düstrisi Türkiye'nin bir beyni, bir gözü. Biraz 
evvel konuşan grup arkadaşımdan da dinledi
ğiniz gibi, bu müessese, muhtar bir üniversite 
gibi çalıması gereken bir müessesedir. Bunu bu
radan tenkid etmek kâfi değil, iyi niyetle ku
rulmuş, büyük teknik elemanlardan müteşekkil 
olan bu kuruluş itibar görmeli, onun raporlarına 
inanmalı, Türkiye'yi kalkındıracak olan görüş
lerine yer verilmelidir. 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Türki
ye'de her şeyin inceliğine vakıf bir müessesedir. 
Bugün bir acayip politikanın içerisinde bulu
nan Türkiye'de, rehberlik edecek olan bu mües
seseye, bütün bakanların yer vermişi gerekir. 

İstanbul'dan Ankara'ya gelen arkadaşlarımız 
görürler: Yüzlerce - montaj sanayiinde yapıl
mış - kamyon ve kamyonetler fabrikaların bah
çelerinde yağmur altında çürüyor. Diğer taraf
tan, yol ve iş yokluğundan şikâyet ediyoruz. 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun Tür
kiye'de imalâta mı, montaja mı, otomobil veya 
traktör fabrikasına veya Tüfek fabrikasına mı, 
neye önem ve yer verecekse, onlara inanarak, 
Hükümetin yardımcı olması lâzımgelir. Biz bu 
görüşteyiz. 

Büyük bir personeli, ilmî bir kadroyu içine 
alan bu müesese - benim şahsi görüşüme göre -
kendi çapında büyük çalışmalar yapmıştır. Ken
dilerine başarılar temenni ederim. Daha verim
li olması için de Hükümetin yardımcı olmasını 
diler, hürmetlerimle huzurlarınızdan aynlınm, 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Kabadayı, buyu
runuz efendim. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; Makina ve 
Kimya Endüstrisi Kurumunu, arkadaşlarımın 
eleştirmiş olduğu mevzuların dışında ve bir 
başka yönde eleştirmek istiyorum. 

Dünyada ilk daimî orduyu kuran Türkler
dir. İlk Türk daimî ordusunu Osman Gazi kur
muş, Murat Hüdavendigâr geliştirmiştir. Bu
nunla beraber, orduda sabit ve seyyar harb 
sanayiimiz de bütün dünyaya örnek olacak 
çapta gelişegelmiştir. 
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Barutu ilk defa Çinliler bulmuş; eğlence 
ve gezi maksadiyle kullanırken, barutu ilk 
defa topa ve harbe tatbik eden Türkler olmuş
tur. Yattığı yer nur olsun, Büyük Fatih, Ma
car Mühendisi Urban ve Türk Mühendisi Sa
raca Paşa Balyemez ve Sahi toplarını dökmüş, 
İstanbul'u bu topların açmış olduğu gedikle 
zaptetmiş idi. 

1526 yılında, yine Türk Büyüğü Babür Şah, 
Hindistan'da Panibad'da yine Türklerin yap
tığı top ve barut ile Hint ordularını mağlûbet-
mişti. 

Böylece, 18 nci Asrın başına kadar Türk Or
dusu, dünyanın en ileri seviyesinde kullan
dığı silâh ve teçhizatı yapan bir ordu idi. Maa
lesef o tarihten bu tarafa, diğer yönlerde oldu
ğu gibi, orduda da lüzumlu teçhizat ve silâhı 
yapmak babında gerilere gittik, tekniği ve 
yeniliği takibetmedik. Yeniçeriye, yeniliği ka
bul ettirmek güç oldu. Yeniçeri, yeni silâha ve 
eğitime uymadı. «Testiye kurşun atar, keçe
ye pala sallarım; silâh atmam, talime çıkmam» 
dedi. Bu gerilik, harb sanayiinde de korkunç 
gerilikleri tevlidetmiş oldu. Üçüncü Selim'in 
yapmış olduğu teşebbüs, büyük talihsizlikle 
son buldu. Sultan Mahmut ve Abdülmecit za
manında ileri adımlar atılmış ise de kâfi de
ğildi. 

Cumhuriyet devrinde - Allah rahmet etsin -
Büyük Atatürk'ün isabetli görüşlerinden biri
si de, milletlerin millî varlığını koruyup, müs
takil yaşayabilmelerinde, kendi ordularının, 
silâhının ve teçhizatının yapılmasının lüzumu
na inanmıştı ve bu inanç içerisinde harb sana
yiinin ve askerî fabrikaların temelini atmıştı. 

Bu devirde hakikaten ileri adımlar atmışız-
dır. Uçak hariç, ordumuzu teçhiz eden tek
mil teçhizatı ve silâhı yapar hale gelmiştik. 
Piyade silâhı, mermi, kapsül, barut, havan 
topu, tabanca, trotil, fülümünat, orta çapta 
toplan yapar bir durumda idik. 31 Mart 1950 
senesinde, Askerî Fabrikalar yani Harb Sa
nayii ordudan alındı, İktisadi Devlet Teşek
külü hüviyetiyle yeni bir isim altında, Maki-
na ve Kimya Endüstrisi Kurumu adı altında 
doğdu. Bu doğuşu; iktisadi alanda da geliş
meler yapacak, ekol vazifesi görecek, diye 
sevinçle karşıladık. Bu dallardaki gelişmesini 
yine huzurlarınızda takdirle anarım. Ancak 

ve ancak, Harb Sanayiinin gelişmesi-bakımın
dan Türk Ordusu ve Türkiye için büyük şans
sızlıklar oldu. Kader bize gülmedi. NATO'ya 
girdik, sevindik. Fakat, harb sanayiimizin ge
lişmesi ^bakımından büyük talihsizlik ve büyük 
bedbahtlıklar doğdu. Onun «standartlarına 
uyacağız» diye onun verdiği silâhları kullan
mak zorunda kaldık. Bu kullanış ve ona bağ
lılık, gelişmekte olan Türk Harb Sanayiini 
maalesef, «Beşikteki yavruyu boğmak gibi» 
boğmuştur ve Türkiye'nin geleceği için telâ
fisi güç olan toüyük tehlikeler ve felâketler ya
ratmıştır. Bu, bir şanssızlık olmuştur. 

Nasıl ki, başkasının eline bakan bir fert 
kişiliğine sahip sayılmaz ise; veren el aziz, 
alan el alil ise, hangi anlamda olursa olsun, 
başka milletlerin eline bakan milletler, haysi
yetli ve şerefli milletler değildirler. Tarihin 
en eski efendisinin çocukları bulunuyoruz. Ec
dadımız gibi şerefliyiz ve şerefli kalmaya mec
buruz. Aşımızdan, işimizden - namus müstes
na - her şeyimizden fedakârlık yaparak, Tür
kiye'de millî harp sanayiini doğurmaya, geliş
tirmeye mecburuz. 

Şunu bilesiniz ki, milletlerin tarih boyunca 
dostları olmamıştır, menfaatleri olmuştur. Mil
letlerin menfaati oldukça dostlukları vardır. 
Menfaat bittiği anda dostluklar biter. 20 nci 
Asrın bünyesi, süratle gelişen, değişen bir dün
yadır. Strateji, teknoloji ile değişmektedir. Bu 
değişiklik bir gün olur ki, NATO'nun bize sağ
ladığı, yaptığı silâh yardımlarını bitirebilir. 
Böyle bir günde, ayazda kalıp da döğünmemek 
için, bugünden millî harp sanayiimizi geliştir
meye, temeli ile, ilk doğuşu ile «Askerî Fabri
kalar Millî Harb Sanayii» olarak doğan, Ma-
kinp, Kimya Endüstrisi'ni, hakikî hedefine, ha
kikî çığırına oturtmaya mecburuz. 

Sadece harb yönünden demiyorum, piyasa
nın isteği olan ağır sanayi mevzuunda gelişme
li, etüt ve çalışmalar yapmalıdır. Ama, insaf 
edin bugün herkesin yapageldiği, Beyşehir'in 
Muğulu köyünde hâlâ kırma ve tek silâh yapı
lırken; Makina Kimya gibi b!ir dev gücün, hâ
lâ tek tüfek ve çifte yapmasını ben üzüntü ile 
karşılıyorum. Özel kişilerin «Bükenler» gazo-
cağı yaptığı halde, Makina Kimya gibi bir dev 
kuruluşun, bu yolda kendini avundurmasını 
üzüntü ile karşılıyorum. Küçük ziraat âletlerini 
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yapan tekmil müesseseler özel sektörde, Kon
ya'da, Antep'te, Kayseri'de her yerde gelişmiş
tir. Onları yapmasını ben fuzuli bulmaktayım. 

istiyorum ki, iyi niyetle kurulan, her tür
lü imkânlara sahibolan, her türlü dinamik gü
cü, kafa gücü, teknik gücü olan bu müessese, 
piyasanın ağır sanayideki ihtiyaç dallarına ce
vaz verecek reformu, hamleyi yapmalı; harb 
sanayii olarak ta Türk Ordusunu kendi stan
dartlarına uygun besleyici imkânlara kavuş
manın yolunu ve hedefini çizmelidir. İktisatçı 
ve teknolojist arkadaşlarım hedeflerini arzu et
tikleri şekilde çizerler. Ama ben nâçiz arkada
şınız, bir asker olarak, bu müessesenin çalışma 
hedeflerini, şurada kısaca özetlemeye çalıştı
ğım şekilde kendi ordumuzu, millî ordumuzu 
teslüh edici, besleyici imkânlar üzerine yeni bir 
reforma götürülmelidir. 

Türkiye olarak, zengin tarihimiz gibi, zen
gin şansımız da vardır. Yakın şarktaki bütün 
millötler, her inancı ile, gelmiş gieçmişi ile hiç
bir zaman haç'tan değil, hilâli taşıyan, Allahı, 
Kur'anı seven ve bağlı olan Türklerden mal 
alacaklarına ben inanıyorum. Bu yolda gelişir
sek, Yakın Şark'ın ve Asya'nın Müslüman Dev
letleri, her türlü imkânlarını bizden sağlıya-
caklardır, silâhlarını bizden alacaklardır. Böy
lece bu müessese, Bütçeye katkısı olan, yük ta
şıyan büyük güc haline gelecektir. 

Hürmetlerimle efendim. (A. P. ve G. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Makina Kimya Kurumu üze
rindeki g-örüşmeler bitmiştir. 

1964 - 1965 ve 1966 kâr ve zarar bilançola
rını okutmak sureti ile tasviplerinizi alaca
ğım. Tasviplerinizi ifade etmek aureitiyle ibra 
etmiş olacaksınız. 

Okutuyorum : 

2. — 3 lakin a ve Kimya Endüstrisi Kurumu : 

1964 yılı kâr : 20 911 474,21 Tl. 
BAŞKAN — İbra edenler... Etmiyenler... 

ibra edilmiştir. 
1965 yılı kâr : 31 349 536,92 Tl. 
BAŞKAN — ibra edenler... Etmiyenler... 

ibra edilmiştir. 

1966 yılı kâr : 42 891 237,63 Tl. 
BAŞKAN — İbra edenler... Etmiyenler... 

İbra edilmiştir. 

468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğin
ce, Makina ve Kimya Kurumu ibra edilmiş bu
lunmaktadır. 

Vaktin 19,00 olması hasebiyle, programda 
yazılı hususatı g-örüşmek için 27 Ocak 1970 Sa
lı günü saat 10,00 da toplanılmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 

— 419 — 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

33 NCÜ BİRLEŞİM 

26 . 1 . 1970 Pazartesi 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1965 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 

maddesi gereğince hazırladığı (1964, 1965, 1966 
yıllarına ait) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
denetimi sonuçları hakkındaki raporlarına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi D : I I ; 3/108, 122, 259, 267, 
385, 436, 456, 469, 506, 519, 538, 544, 740, 796, 
800, 813, 814, 841, 847, 848, 866, 867) (Millet 
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