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1. — GEÇEN-TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu raporlarının görüşülmesine devam oluna
rak; 

Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Üzerinde 
bir süre görüşüldü. 

Saat 14 te yeniden toplanılmak üzere Birle
şime ara verildi. 

İkinci Oturum 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri ve 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmesi Divriği 
Demir Madenleri Müessesesinin bilançoları ve 
hesap neticeleri kabul olunarak yönetim kurul
larının ibra edilmiş olundukları bildirildi. 

Tasfiye halinde olan Maden Hurdacılığı 
T. A. Şirketinin bilançosu Genel Kurulun bilgi
sine sunuldu. 

Etübank ve Etübanka bağ-lı müesseselerin 
bilanço ve netice hesapları, yapılan görüşmeler
den sonra, kabul olundu ve yönetim kurulları
nın ibra edilmiş oldukları bildirildi. 

28 . 1 . 1970 Çarşamba günü saat 10,00 da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16,03 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 
İsmail Arar Şevket Doğan 

Kâtip 
Siirt 

Zeki Çeliker 

» > • • « « 

(BİRİNCİ OTURUM 
, Açılma isaati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KATİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Zeki Çeliker (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 35 nci Birle gimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, isim 
okumak suretiyle yapılan yoklamada arkadaş
larımın yüksek sesle «buradayım» demelerini 
rica edeceğim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama muamelesi sona er
miştir. 

Müzakere için gerekli çoğunluğumuz var
dır, müzakereye başlıyoruz. 

484 — 
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III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. —• tçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Tür
kiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçakçılı
ğını tesbit ve önlenmesi için alınacak tedbirle
re ışık tutmak maksadiyle bir genel görüşme 
yapılmasına dair önergesi (8/7) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, veril
miş bulunan bir genel görüşme açılması öner
gesi vardır, okutuyorum : 

24 . 1 . 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Bütün Türkiye'de büyük çapta vergi ka
çakçılığının yapıldığına dair kamu oyunda ke
sin bir kanaat yer etmiştir. Yapılan bu vergi 
kaçakçılığının miktarı hakkında türlü söylen
tiler bulunmakta ve yılda milyonlarca lira ver
gi kaçakçılığı yapıldığı iddiaları her an orta-
ay atılmaktadır. 

Bu iddiaları ispatlıyan türlü olaylar mev
cuttur. Bugün sermayesi milyonların çok üs
tünde bulunan birçok müesseselerin, yıllık 
ödediği vergiler o müesseselerin büyüklüğü ve 
kazançlariyle katiyen bağdaşmıyacak derece
dedir. Halen beyannameli Gelir Vergisi mü

kellefinin yarısı, yılda 400 er lira vergi öde
mektedir. Esasen icra programları ve sayın 
Maliye Bakanının da beyanlarında bir ölçüde 
belirttiği bu konudaki vergi zıyaı dikkati çe
kicidir. 

Çoğu zaman yılda yüzbinleri kazanan şahıs
ların da ödedikleri vergiler bir memurun veya 
küçük bir esnafın ödediği vergiden azdır. 

Vergi kaçakçılığının yapılması ve bu ka
çakçılığın gerçek tedbirlerle önlenilmemesi, 
Türkiye ekonomisini temelden sarsan tehlikeli 
bir etkendir. 

Türkiye'de yapılan vergi kaçakçılığını tes
bit etmek ve bu kaçakçılığın önlenmesi için 
alınacak tedbirlere ışık tutması bakımından, 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir ge
nel görüşme açılmasını saygılarımla arz ve 
rica ederim. 

tçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Genel görüşme önergesi Mec
liste okutulmuştur. Gündeme alınacak ve sıra
sına konulacaktır. 

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. -— Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1965 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı (1964, 1965, 1966 
yularına 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 : 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). 

5. — Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu. 

A) T. K. 1. Ereğli Kömürleri İşletmesi Mü
essesesi, 

B) T. K. 1. Garb Linyitleri İşletmesi Mü
essesesi, 

C) T. K. 1. Kömür Satış ve tevzi müessesesi, 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
dem gereğince bugünkü programımızda Türki
ye Kömür İşletmeleri Kurumu üzerinde görüş
me yapılacak. 

Görüşmede, grupları adına söz istemiş ar
kadaşlarımı okuyorum. 

G. P. Grupu adına Reşit önder, O. H. P. Gru-
pu adına Ahmet Güner, A. P. Grupu adına 
Neşet Tanrıdağ. 

Şahısları adına söz istiyen arkadaşlarımdan 
* aJlnız Reşit Ülker yazılmıştır. 

G. P. Grupu adına Sayın Reşit önder, bu
yurunuz. 

Sayın önder, biliyorsunuz ki, konuşmacıla
rın konuşmaları yarım saatle kayıtlanmıştır. 
Ona riayet edilmesini bilhassa rica edeceğim. 

Buyurunuz. 

G. P. GRUPU ADINA REŞİT ÖNDER (To
kat) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, 

— 485 — 
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bir iktisadi Devlet Teşebbüsü olan Türkiye Kö
mür İşletmelerinin 1964, 1965, 1966 yıllarına 
ait faaliyetleri hakkında Yüksek Denetleme 
Kurulunun vermiş olduğu rapor üzerinde, tefer
ruata girmeksizin, G. P. Grupu adına görüş ve 
temennilerimizi arz etmek üzere Yüksek Hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, kömür, yurdumuzda 
deniz araçlarında, demiryollarında, elektrik üre
timinde, teshinatta, fabrika ve imalathanelerde 
kullanılan, memleketin ekonomik ve sosyal ha
yatında önemli yeri olan bir yeraltı ürünümüz
dür. 

Türkiye Kömür işletmeleri 1957 yılında bir 
kanunla kurulmuştur. Bu cümleden olarak, bu 
isletmeler Türkiye'nin Zonguldak Ereğli, Kü
tahya Tavşanlı ve Çorum Dodurga Linyit iş
letmeleri olarak üç işletme halindedir ve Denet
leme Kurulunun raporu da bu şekilde tanzim 
edilmiştir. 

Bu tesislerde üretilen kömürler Türkiye Kö
mür Satış ve tevzi müessesesi eliyle piyasaya 
arz edilir. 

1964 yıüı raporunda (diğer istatistikî ra
kamlara geçmiyeceğim, çünkü raporun tablola
rında bunlar gösterilmiş, rakamlar orada ay
dınlatılmıştır) 1964 yılına kadar bu müessese
lerin büyük zararlarla kapandığı ve 1964 yılın
da 11 400 000 lira kadar bir kâr elde edildiği 
ifade edilmektedir. Fakat, buna dikkat edecek 
olursak arkadaşlar; yapılan yatırım sermayesi
ne göre, ki bu yatırım sermayesi çok astrono
miktir, benim partimin görüşüne göre, 700 -
800 milyon liralık bir yatırımın karşısında 11 
milyon veyahut 20 milyon liralık bir kâr pek 
de övünülecek, pek de ym güldürücü bir kâr 
değildir. 

Kaldı ki, bundan sonraki yıllarda bu mües
sese büyük zararlarla kapanmış. 

Şimdi, bendenizin nâçiz İkanaati, Denetleme 
Kurulunun raporunda da tavsiye edildiği gibi; 
bu teşekküllerin malî güçlerinin artırılması ge
rektiği istikametindedir. Biz de bir bakıma bu
na katılmak istiyoruz ve katılırız. Ancak yine 
Denetleme Kurulunun raporunda gösterildiği 
veçhile, rantabiliteye riayet edilmiyor, arkadaş
lar. Sadece Kömür İşletmeleri değil, bütün İk
tisadi Devlet Teşebbüslerinde, yurdumuzdaki di
ğer tesislerde geniş ölçüde israflar vardır. Hü

kümetin, bu israfların önlenmesi için gere|kli 
tedbirleri almasını bilhassa istirham ediyoruz. 
Zina benim seçim bölgemde bir şeker fab
rikası vardır; Turhal Şeker Fabrikası; vaktiyle 
oranın sayın müdürünün cam sıkılır, istasyona 
çıkar, trenlerden geçen aşina simalara bakar, 
eğer orada bir ahbabı varsa, onu trenden in
dirir, akşam götürür, yüzlerce kişilik bir ziya
fet... 'Bu nereden geliyor, nereye gidiyor arka
daşlar?.. 

Sonra, ilki şişe bira için motorlu araçlar 
yüzlerce kilometrelik yerlere gider. Bir naylon 
çorap için motorlu araçlar kilometrelerce 
uzak yerlere gider. Bunları murakabe edecek 
müesseseler nerededir arkadaşlar? 

Binaenaleyh, sadece yatırım sermayelerini 
artırmak değil, tasarruflara, rantabilitelere ri
ayet etmekte de elbette isabet vardır. 

Garb Linyitleri İşletmeleri, kömür işletme
leri içerisinde en rantabl çalışan, en verimli ça
lışan bir müessese olarak raporda belirtiliyor. 
Hakikaten biz de parti olara|k buna iştirak edi
yoruz. Zira bu müessese şimdiye kadar her se
ne bilânçounu kârla kapatmıştır. Bu müesse
senin malî gücünün artırılmasına G. P. olarak 
'biz de katılıyoruz. 

Bu müessese 1964 yılında 2,5 milyon ton sa
tılabilir linyit kömürü üretmiştir. Gün geçtik
çe, yurdumuzda artan yakıt ihtiyacımızın kar
şılanabilmesi için, üretimin artırılmasının temini 
ve vatandaşlarımızın hem kolaylıkla ve hem de 
daha ucuz fiyatla kömür ihtiyacının sağlanabil
mesi için yukarda belirttiğimiz gibi, işletme gi
derlerinde rantabiliteye titizlikle riayet edilme
sini ve yeni yeni yurdun mulhtelif yerlerinde 
araştırmalar yapılmasını ve halkımızın yakıt 
ihtiyacının odundan değil kömürden sağlanma
sı istikametine götürülmesi için gerekli tedbir
lerin alınmasını G. P. Grupu olarak tavsiyeye 
uygun görmekteyiz. 

Fiyatların ticari esaslara göre ve 440 sayılı 
Kanunla tanınan hareket serbestisiyle sağlanma
sını, tesislerde meydana gelen iş kazalarının as
gariye indirilmesi için gerekli emniyet tedbirle
rinin alınmasını temenni etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, bu konuda fazla 
konuşmayı lüzumsuz görüyoruz. Zaten rapor
da da bütün istatistikî rakamlar ortaya kon
muştur. Bizim parti olarak görüşümüz, bir-
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takım israfların önlenmesi ve bâzı meselele
rin düzeltilmesi ve rantabl çalışan, verimli ça
lışan bâzı müesseselerin malî gücünün artırıl
ması istikametindedir. 

Bu itibarla burada sözlerimizi bitiriyorum. 
Hepinize teşekkürler ederim. 

BAŞKAN — O. H. P. Grupu adma Sayın 
Ahmet Güner, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA AHMET GÜNER 
(Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; O. H. P. Grupu ve şahsım adına 
hepinizi selâmlarım. 

Aziz arkadaşlarım, Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinin 1964, 1965, 1966 faaliyetlerini görü
şürken, Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu
nu bir tanıyalım : 

Kurum, 1957 yılında 6974 sayılı Kanuna 
göre teşekkül ettirilmiş ve Etilbank bünye
sinde faaliyetini devam ettirirken Ereğli Kö
mürleri İşletmesi, Garp Linyitleri İşletmesi, 
Kömür Satış ve Tezvii Müessesesini de bünye
sine alarak Türkiye Kömürleri İşletmesi ku
rulmuş oldu. 

Sanayi Bakanlığı emrindeki bu Kurum, bi-
lâhara Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
kurulduktan sonra bu Bakanlığın emrindeki 
müesseselerden birisi olmuştur. 

Türkiye'mizin yakıt politikası ve ağır sa
nayi kollarımızın: kaderi ile ehemmiyetli iliş
kisi bulunan bu Kurumun 6, 5 ve 4 sene ev
velki hesap durumlarını bugün bu kürsüden 
eleştirmek bir talihsizlik olduğu kadar, Ka
mu İktisadi Teşebbüslerimizi çirkin göstermek 
için hem bir gayret, hem de düzenlerinin bo
zukluğunu halkın gözünden, gününde uzak 
tutma gayretidir. 

Sayın milletvekilleri, kendi ocağının duma
nını seyrettiremediğimiz vatandaşa, kuraca
ğınız fabrikanın tüttürdüğünüz bacasinı, işli-
yen makinalarını göstererek öğünmezsiniz. 
O halde Türkiye Kömür İşlemeleri Kurumu, 
vatanımızda katı yakıtımızı emrindeki mües
seselerle ve özel teşebbüs müesseseleriyle bir
leştirerek hem istihsal işini, hem de satış 
işlerini yüklenen bir kurum olmasına rağmen, 
iç Ibünyesinde rahatsızlıklar vardır, hakkın
daki şikâyetler önlenememiştir. 

Yakıt politikamız var mıdır ve başarıya 
ulaşabilir mi? İkinci Dünya Harbinin başla
dığı yılları hatırlıyanlar, telâşlı günlerimizin 

verdiği millî heyecan ile 1938 yılında böyle 
bir kanun çıkarıldığını hatırlarlar. Bu kanun 
o günün Türkiye'sinde 100 bin ton linyit kö
mürünün istihsal edilmesini öngörürken, bu
günkü linyit istihsalinin 5 milyon tona çıktığı 
halde yetmediği gerçeği karşısında, 31 yaşını 
doldurmuş bu Kanunun yerine Türkiye'mizin 
kalkınma çabasında olduğunu ispatlıyabilece-
ğimiz bir yakıt Kanununu bugünün iktisadi 
şartlarına uygun olarak getirecek Hükü
meti alkışlamak ve dâvada inançlı olduğunu 
görmek istiyoruz. 

Yakıt politikamızın olmaması yüzünden
dir ki, bugün evine kömür alamıyan ve ala
cak parası bulunmıyan vatandaşlarımızı sız
landırmanın çaresizliği içinde olduğumuzu 
görmemizde sebepler vardır. Bir hizmetliye 
400 lira maaş vereceksin, öz vatanımın top
raklan altından çıkarttığın linyit kömürü
nün tonunu bir eve 390 liraya malettireceksin. 
Yabancı ülkelere işçi göndereceksin, en zengin 
sahalan özel teşebbüse verecek, onun har
manından aldığın kömürün parasını peşinen 
ödediğin halde, Kömür Satış ve Tevzi Müesse
sesinin karşısında özel kömür depoları daha 
pahalı kömür satışına devam edecekler ve 
sonra bu ülkede yoksul vatandaşın koruyucusu 
olduğunu iddia edeceksin... 

Kolay zengin edilmek istenenlerin, Hükü
metin kanunlarından güçlü olduğu bir devreyi 
yaşıyoruz âdeta. Vatandaşın yakıtını yeteri ka
dar verememe düzensizliği ve bir sürü farmo-
liteciliği içinde yakıt politikamızın sadece bu 
yönü değil, başka bozuk yönleri de vardır, 

Petrol ve fuel - oilin yakıt olarak tesir sa
haları aoaba nedir? Geri kalmış ülkemizde gaz 
lâmbasına ucuz gazyağı koyamıyarak ışıksız 
yatıp kalkan 500 bin kişinin olduğunu, 10 bin 
ailenin çadırda ve mağarada yaşadığını, 927 500 
ailenin yıkanacak yerden yoksun olduğunu, 22 
milyon ailenin sıhhata muzır yerlerde oturdu
ğunu son nüfus sayımımız neticesinde imar ve 
iskân Bakanlığımızın kıymetli uzmanlarının ra
porlarından öğrendiğimize göre, doğal kaynak-
lanmızı millî hislerimizi ve malî kaynaklanmızı 
şahlandırarak işletmesini becermemiz ve işleri 
keyfilikten kurtarmamız gerekmektedir. 

Yukarda arz ettiğim acı gerçekler karşısın
da, petrol sobalannın imali linyit istihsalimize 
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darbe vuruyorsa, önlenmesini bilmeli idik. Işık
sız yatanlara kandil veremiyecek, meskene ka-
vuşturamıyacak gücü bulmadığımıza göre, ha
riçten ucuza maloluyor diye fuel - oil ithâl edip 
de ne kazandık acaba? Şimdiye kadar izah edil
medi. Hele Karabük'te 25 milyon liraya kurul
makta olan fuel - oil tesisleri kömür sanayimi
ze vurulan bir darbe değil midir? 

Bir müessese ki, fabrikanın ihtiyacı olan su 
tesislerini yapacak müsaadeyi Sanayi Bakanlı
ğından alamıyacak kadar baskı altındadır, bu 
müessese elbette kömür sanayiini düşünmez, 
düşünmemesi de gereklidir. 

Bugün 177 kuruşa Karabük Demir - Çelik 
Fabrikalarından alınan demir kütüklerinin, 
özel teşebbüsün kontroldan uzak tutulması kar
şısında köylünün en çok kullandığı çiviyi 5 ve
ya 6 lir%ya çıkartması nasıl bir gerçek ise, ken
di doğal kaynaklarımızı işletmeme durumu
muzu söylediğimiz halde kaloriferlerinde, ucuz
luğa kavuşsun diye hariçten fuel - oil ithâlini 
de yapmamak idik. 

Bugün Amerika kömür istihsal seferberliği
ne başladı. Çünkü atom enerjisi ona pahalıya 
gelmeye başladı. Almanya kömürün ehemmiye
tini henüz başka yakıtta bulamamıştır. 

özel teşebbüsün madencilikteki rolü: 

Sayın milletvekilleri, C. H. P. ni özel te
şebbüs düşmanı gösterip politik gayesini tat
min etmek istiyenler vardır. Gerçek odur ki, 
acıyı çeken bilir. Ben karşınızda arkadaşınız 
olarak, kömür havzasında ilk Türk işçilerinin 
kömür istihsalinde her işi yapacak kabiliyeti 
vardır diye yabancı şirketlerle mücadeleye gi
rişmiş en eski ve halen sağ kalan bir maden
cinin oğluyum. Vatanımda okula giderken ya
bancı azınlığının çocuklarının, «sersem Türk» 
diye tempo tuttuklarını duymanın acısını hâlâ 
taşırım. 

1939 yılında kömür havzasının, Türk işçile
rinin nezaretçilerinin, mühendislerinin idaresi
ne girişinin sevincini hâlâ hatırlarım. Nasıl ya
bancı şirketler vaktiyle kömür havzasında ko
lay işletmeciliği tercih etmişlerse, kömür sana-
yimizdeki özel teşebbüsçü madencilerimiz de 
daha çok kazanabilmek için plânlı hiç kömür bı
rakmadan çalışmak temposundan uzak hareket 
ettikleri bir gerçektir. 

Vatan hepimizindir, hakikatleri söylemek 
kusur sayılmamak. Onun için diyoruz ki, doğal 
kaynaklarımız millî müesseselerimizin elinde 
olsunlar ve geri kalmışlıktan kurtulmak için 
siyasi düşüncelerimizi yan tesirlerin baskısın
dan kurtaralım. Sadece ihmalle değil, partizan
lıktan görevini yapacak vakit bulamıyanların 
eserleri olduğu bir gerçektir. Hele bu ihmalle
rin kişilerin üzerindeki tesirini biraz sonra eleş
tireceğiz. 

Kalkınmamızdaki kömürün yeri: 
Kıymetli arkadaşlarım, çok şükür üçüncü 

demir - çelik fabrikamıza kavuşacağımız gün
ler de yakındır. O halde Türkiye'mizde tek taş
kömürü istihsal yerimiz Zonguldak kömür hav
zasıdır. Bugün linyit istihsalimizle, petrol var
lığımızla, ithal ettiğimiz fuel - oil, yakıt duru
mumuzu düzenliyememiş iken, üçüncü de
mir - çelik fabrikamızın kömür ihtiyacını zar 
zor karşılasak bile, diğer sanayi kollarımızın 
kömür ihtiyacına cevap veremiyecek duruma 
düşeceğiz. O halde istihsali artırmanın, maliye
ti düşürmenin veya sabit tutabilmenin çaresini 
teknik elemanlarımızın dirayetlerinden bekli
yor, Hükümetimizin ve gelecek Hükümetlerin 
de Türkiye'mizin yakıt ve sanayimizdeki kö
mür istihsali politikamızın açıklığa kavuştur
malarını bekliyoruz. 

Kömür yalnız Zonguldak şehrinin altında 
imiş gibi bir hareketin içinde olduğunu görü
yoruz Türkiye Kömürleri İşletmesinin. 1326 sa
yılı bir fermanında hudutları vardır ve bugün 
Kastamonu, Bolu civarı kömür sahaları içinde 
olmasına, rağmen buralarda bir araştırma 
yapılmadığının üzüntüsünü duymaktayız. Bir 
misâl isteniyorsa, Amasra kömür ocak
larının ne kadar verimli olduğu meydana çık
mış, Cide kısmında da kömür olmasına rağ
men, yine beklenilmektedir. Elbette bunun se
beplerini de bilmek istiyoruz. 

Aziz arkadaşlarım o halde, Türkiye Kömür
leri İşletmesi Kurumunun kendisine bağlı ve 
kendi durumunun hesaplarına şöyle kısaca bir 
göz atalım: 

Kurumun bünyesinde toplanan müesseselere 
ait ortalama memur sayısı; 1964 te 5 865, 1965 
te 5 909, 1966 da 5 981 dir. Görülüyor ki, me
mur sayısı daima artmakta, fakat işyeri çoğal
mamaktadır. 

— 488 — 
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Çalıştırdığı işçi sayısı; 34 302, 35 440, 37 381 
dir. 1964 e nazaran 3 000 işçi artmıştır. Bir ta
raftan makinalar gelmiştir ama öbür taraftan 
işyeri artırılmamıştır. Bunu da işsizliği önleme 
politikası denemez. 

Yatırım oranları: 65, 53, 50 olarak görül
mektedir. Kâr ve zarar da; 5 447 000, 4868 000, 
1 397 OOOdir. 

Garp Linyitlerinde kâr görerek seviniyoruz, 
ama bu kâr azdır, aşağıda izahını yapacağımız 
üzere, müessese yan tesirlerden kendisini kur
tardığı için tebrik ediyoruz. 

Kömür Satış Müessesesi 1 028 000, 8 681 000, 
1 830 000 lira kâr etmiş. Bu çok az kârdır, bu
nun da izahına geçeceğiz. 

Ereğli Kömürleri İşletmesi; en garip, en bü
yük, en eski müessese olarak memur ye müstah
dem: 2 555, 3 588, 3 611. Ne yapmış? Mütemadi
yen artıyor memur... Ne yapmış acaba Ereğli 
Kömürleri İşletmesi? Ortalama işçi sayısı 29 267, 
30 441, 31 922 dir. Yine mütemadiyen işçi sayı
sı artıyor, fakat işyeri sabit kalıyor, kazalar ço
ğalıyor. 

Yatırım oranı: 71, 76, 61. Kâr ve zarar da; 
1964 te 26 642 955 lira, 1965 te 72 561 000 li
ra ve maalesef 1966 da 106 147 790 lira. Bu ra
kamlar çok kere aynaya benzerler. Görebilen 
bakıp kusurunu anlar, kendisini beğenenler za
ten kusur kabul etmezler. Gaip Linyitleri işlet
mesi cılız sayılacak imkânlarına rağmen hem iş
çisini memnun etmiş hem de zarardan müessse-
yi korumasını bilmiştir. O halde o bölgedeki 
müessesenin kendisini yan tesirlerden korudu
ğu anlaşılmaktadır, tebrik ederim. 

Ereğli Kömürleri işletmesindeki üzücü du
rumun mazereti şöyle özetleniyor: işçinin dört 
günlük grevi, münavebeli işçilere tanınan haf
ta tatili. 1966 yılındaki 106 milyonluk zarar için 
ise 123,65 kuruşa mal olan kömürün tonunun, 
116,22 kuruşa satılmasına ve ödenmemiş serma
yenin ödenmesi, nominal sermayenin ihtiyacı 
karşılıyacak orana çıkarılması tavsiye ediliyor. 

Aziz arkadaşlarım, 1964 yılında ödenmiş ser
maye miktarı 327 milyon lira, mütaakıp yıllar
da ise bu miktar aynen, fakat 1964 yılında kö
mür istihsalinin tonu 105,13 kuruşa mal edil
miş : edilmesi neticesidir ki, 26 642 000 lira kâr 
etmiştir. 
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Çok sayın milletvekili arkadaşlarım, konuş
mamızın başında sizlere kısaca Türkiye Kömür
leri işletmesi Kurumunu tanıtmıştım. Sizi sık
madan anlatabilirsem kısa kısa özetlerle, temiz 
ve memleketsever düşüncelerinize sığınarak bâ
zı hakikatlerde hakemliğinizi diliyeceğim. 

Kömür havzası Devletin eline geçtikten son
ra 1941 yılında 2 milyon ton satılabilir kömür 
istihsali, bugün 5 milyon tonun üstünde. Kömü
rü kazarak çıkartan işçinin amelesi veya yar
dımcıları dâhil 1941 de 2 300 kilo olan istihsal 
gücü 1966 yılında 7 109 kiloya çıkmış. Demek 
ki, ciğerlerine silis tozlarını dolduran işçimiz, her 
yıl istihsal hızını artırmış artırmaya da devam 
ediyor, fakat zararlar birbirini kovalıyor. 

Ocak içinde çalışan bilûmum işçilerin behe
rinin hissesine düşen kömür istihsal randımanı; 
1941 de 715 kilo iken, bugün yani 1966 yılında 
1 370 kiloya çıkmış. Bu da gösteriyor M, çalı
şanlar sınıfında gerileme yok, ilerleme vardır. 

Satılabilir kömür istihsalinde 1941 de beher 
işçi başına düşen 400 kiloluk pay, yani randı
man 1966 yılında iki misli, 800 kiloya ulaşmış. 

1941 yılından 1950 yılına kadar hazırlık ve 
yerleşme, plânlı çalışma giderleriyle uğraşan 
müessesenin en az 1, en çok 19 milyonluk zara
rı olmuştur. Bugüne kadar kömür havzasının 
korkulacak zararları, 1957 yılında 131 043 000 
lira, 1960 yılında 98 539 000 lira ve 1966 yılında 
ise 106 147 000 liraya, rekor rakamlara çıkmış
tır. Bu büyük müessesenin zarar etmesi neden
dir acaba? 

Kıymetli milletvekili arkadaşlarım, Lokman 
Hekim, hikmeti körlerden öğrendiğini söylemiş. 
Kör, değneğini sağlam yere vurup sesini duy
madıkça adım atmaz. Bizlerin hiçbir duygumuz 
noksan olmadığına göre, hakikati görüp teşhis 
etmemiz elbette mümkün olacaktır. 

Yukardaki izahlarımızdan anlaşılacağı üze
re, EKİ müessesesinde idareye memur ettikleri
miz, isterlerse müesseseyi kâr eder hale soka
biliyorlar, istemezlerse zararı canlarının istedi
ği seviyeye çıkartabiliyorlar. Bu gidişe «dur» 
diyecek, bu gidişin sorumlularını bulacak elbet
te Hükümetimizdir, Bakanlıktır. Bugüne kadar 
sorumlu bulunamamış, bugüne kadar zarar ne
denlerinin kapıları kapatılamamış ise kusuru, 
müdahaleci bir idare tarzına bağlamak zorun-
luğundayız. 
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Şöyle ki; kömürü kazan, nakleden, yıkayıp 
harmana kadar getiren tüm işçilerdeki çalışma 
gücünün üstün olduğunu rakamlar gösteriyor, 
teknik elemanların bilgilerinden, görgülerinden 
şüphemiz yok, teknik imkânlarımız da var, o 
halde huzursuzluk ve bu zararlar neye birbirini 
kovalar? 

EKİ de terfiler, fazla mesailer politikacıla
rın elindedir, teknik idarecilerin elinde değil
dir. Bizden olmıyana hak verilmesin, bizden ola
nın da her imkân elinde olsun, esasından hâlâ 
vazgeçilmemiştir. Başarılı teknik elemanlarla, 
başarısızların ayırımı yapılmadığından, göreve 
güven, siyasi parti mensuplariyle dostluk esası
na dayalı durmaktadır. Sağlık işleri, ilâç işle
ri meselesi bozuktur. İşçilerin her türlü bilgi
lerini artırmak için kurulan Radyo ve işçi öğ
retim Servisi, başka gayelere alet edilmiştir. Di
lek büroları, mubayaa işleri keyfilik içindedir. 
Zonguldak'ta işsizlik kol gezmekte iken, «ocağa 
işçi sevkiyatı» diye milyonlar harcanmaktadır. 
Bu harcamaların, «Baş Memurluk» kisvesi altın
daki partizan yuvalarının iktidar partisine kâr 
getirdiğine inanmıyoruz. Yalmz bir besleme 
sınıfı yaratılmıştır. 

Tecrübeli teknik elemanlarımız, «müşavir, 
danışma üyesi» diye tam maaşla dairelerde ika
mete memur edildikleri kapkara bir devir içeri
sinde olduğumuzu, kasten söylemiyorum, üzün
tü duyduğumdan söylüyorum. 

TKİ. Kurumu bu hataları önliyemez mi aca
ba? 

Soru yerindedir. Bu kurumun başına idareci 
olarak getirilenlerin, 1947 de Etibank dâhil, is
tifa ederek ayrılmaları nasibolmamış, daima si
yasi etkiler ve yan tesirler hâkimiyeti önde yü
rümüş. Demek oluyor ki, teknik bilgi ve gör
gülerini, tecrübelerini bulundukları müessesele
rin başarısına verecek olanlara, şu veya bu dü
şünce ile siyasi iktidarlarımızın veya teşkilât 
mensuplarının müdahale ettikleri, oturduğu dalı 
kesen insanların halinden bizi hâlâ kurtarama
dığı bir gerçektir. Biz o kanıdayız ki, iyi niyet
lerin ortaya konmaması halinde kömür sanayii-
mizde idareci bulamama durumuna düşmemizin 
gün meselesi haline geldiği inancındayız. 

Başka bir ispatlama ve sonuca gelelim. 
Kıymetli milletvekilleri, Zonguldak'ta her 

gün bir evin duvarı çatlar, gecekondu yıkılır, 

dâvalar birbirini kovalar, tazminatlar bu dev
letin kasasından çıkar. Bu faciaların sebebi so
rulmaz. 

Bir sanayi şehrinde ormanlık ve çalılık böl
ge ile iskân edilecek saha hâlâ ayrılamamıştır. 
Zonguldak belediye hudutları dâhilinde iskân 
sahasının yüzde 90 ı EKİ. Müessesesinin elinde
dir. O halde müessesenin, bu şehrin imarı, bura
da yaşıyanların huzuru için anlayışlı davran
ması gerekirken, 7 milyon bütçeli belediyeye 
yıktığı evlerin enkazını taşıtarak parayı bitirt-
mektedir, şehrin imarı geride kalmaktadır. Evi 
yıkılanların yüzüne bakılmaz, yardım yapılmaz 
ve ondan sonra da «reorganizasyona dikkat ede
rek çalışıyoruz» denir. 

Zonguldak sahilleri, müessesenin pisliği dö
külerek hançerlenmektedir. Hattâ öylesine ki, 
Teknik Okula lütfedilen bir sahanın şimdiden 
önü kapanmış ve mezbelelik hale gelmiştir. Sa
hillerimizi bu kadar kötü hançerlemenin önüne 
geçilmesini Sayın Bakanlıktan ve TKİ. Kurumu 
idarecilerinden rica ediyoruz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — O bele
diyenin işidir. 

AHMET GÜNER (Devamla) — Belediyenin 
işi değil Sayın Bakan, kömür pisliği dökülüyor, 
başka pislik değil. 

Aziz arkadaşlarım, başka bir misal daha 
arz edeyim dedim, Sosyal Sigortalar da bu te
şekkülümüzden çok para almaktadır, kazaların 
durumunu okuyayım. 

1964 yılında 8 307 kazalı, 60 ölüm, 477 mes
lekî hastalık. 1965 te 8 578 kazalı, 66 ölüm, 825 
meslekî hastalık. 1966 da 9 592 kazalı, 64 ölüm, 
1 445 meslekî hastalık. 

Bütün imkânlar alınmış, işçi eğitim servis
leri kurulmuş, her türlü masraftan kaçınılmamış 
olmasına rağmen kazalar artmakta, meslekî 
hastalıklar çoğalmaktadır. 

İşletmecilik, programa bağlı olarak yapıldı
ğı halde evler cayır cayır yıkılır, tazminatlar 
ödenir, sebebi sorulmaz, sorumlusu bulunmaz. 
Sosyal Sigortalar Kurumu kusurlu kazalar için 
dâva açar, tazminat alır, sebebi sorulmaz, so
rumlusu bulunmaz. Meslekî hastalık, bilindiği 
gibi, kömür kazanın kömür aramak için lâğım 
bacalarında ilerlemesinden, tozu önleyici tedbir 
alınmamasından zuhur eden hastalıktır. Kaza-
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lar gibi tazminata tabidir bu hastalık ne öle
nin, ne de ölüme sürüklenenin acılarını duyarız, 
ne de bu işlerin altında neler yattığını merak 
ederek sorumlu kişilerin açıklanmasını görürüz. 

Aziz arkadaşlarım, bu müessesenin işçi öğ
retim Servisinin, Hükümetin radyosunu dahi iş
yerlerinde, pavyonlarda dinletmiyecek bir dü
zene girdiğini, kazaları önlemediğini ve orada 
eğitilerek işe sevk edilenlerin kazadan asla per-

, va etmedikleri halde bu müessesenin TKİ ile 
zararı önliyecek, yeni bir buluşları uygulıyacak 
organizasyona girmediğini esefle görmekteyiz. 
Bütçe görüşmelerinde birçok hakikatleri Sayın 
Bakanıma arz etmek fırsatını bulacağım. 

Aziz arkadaşlarım, Sayın Bakanın, hattâ 
bugünkü Hükümetin kusurunu aramak gayre
tinde olmadım. Bu iş kolumuzdaki düzen bozuk
luğunu ispatlamaya çalışarak, gelecek yılları 
mutlulukla idrak edelim, gayretini C.H.P. Gru-
pu adına dile getirmeye çalıştım. Bu kurumun 
bünyesinde bulunan bilûmum emek sahiplerini 
Sayın Başkanı ve hükümetimizin üyelerini say-
giyle selâmlıyarak sözlerimi bitiriyorum. (C.H. 
P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Neşet Tanrıdağ?. Yok. Hüse
yin Baytürk?. Buyurun efendim. Şahsınız adı
na konuşacaksınız. 

Sayın Baytürk, şahıslar adına yapılacak 
konuşmalar, yüksek malûmunuzdur ki on daki
ka ile kayıtlıdır. Buyurun efendim. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarım; benden 
evvel G. P. adına G. P. sözcüsü ve C. H. P. adına 
da C. H. P. sözcüsü arkadaşım konuştular, is
tifade ettik. Ben de havzada yirmi yedi sene 
çalışmış ve birçok devreleri yaşamış bir meslek-
daşmız olarak, yani maden mühendisliğinin bir 
meslekdaşı olarak, burada birkaç kelime ile 
Büyük Millet Meclisine izahat vermekle yetine
ceğim. 

'Sayın arkadaşlarım, havza tarihinde 1943 te 
işe başlardım. Havza tarihini ben kendi şahsım 
adına şu kısımlara ayırıyorum: 

1. 1940 senesine kadar, havzada çalışan 
ecnebi şirketler devri, 

2. 1940 tan 1950 ye kadarla devir, 
3. 1950 den 1960 a kadar olan devir, 
4. 1960 tan 1963 e kadar olan bir küçük 

devir, 

5. 1963 ten 1964 ün sonu 65 e kadar olan 
bir kâr devri ve 1965 ten sonra yine zarar devri. 

Sayın arkadaşlarım, Türk ekonomisine bü
yük katkıda bulunan Zonguldak'ın talihsizli
ği. 1940 yılından evvel havzada çalışmış olan 
ecnebi şirketlerle başlar. Bu şirketler tam bir 
sömürü düzeni ile işe başlamışlardır ve yalnız 
kâr gayesi gütmüşlerdir. Bu durumu gören bü
yük Atatürk, bu ecnebi şirketleri Havza'dan 
çıkartıp millîleştirmeyi düşünmüş ve Havza 
1940 senesinde millîleştirilmiş, Türk teknisyen
leri ecnebi teknisyenlerin yerini almışlardır. 
Fakat o kadar kötü şartlta bir Havza almışlar
dı? ki, bütün iyi niyet ve bütün çalışmalara rağ
men 1940 tan itibaren Havza, ecnebi şirketle
rin kâr ettiği bu Havza zararla işe başlamış
tır. 

Sebep şudur arkadaşlar: Fransızlar prodük-
tif olan, kâr getiren kısımlarda çalışmışlar, en 
a* masrafı ve en çak istihsali düşünmüşlerdir. 
Çalışırken emniyeti ve diğer hususları, işçi sağ
lığını, işçinin sosyal durumunu hiç düşünmemiş-
lfrdir. Eskilerimiz hatırlar işçilerin bir çokla
rı büyük ağaçların altında ve küçük kulübe
lerde yaşıyorlardı. 

Ne zaman ki «füzyon» dediğimiz 1940 tan 
sonra işletme Türk makamlarına geçti, Türk 
işletmesine geçti, o zaman büyük sosyal tesis
lerle, Fransızların ekonomik değil diye alma
dıkları, kötü şartlardaki damarlarda çalışmaya 
başladılar ve zararla işe başlamış oldular. Bü
yük amenajman plânları yapıldı. Tam kâra geçe
ceği zaman, 1950 de hepinizin bildiği gibi, De
mokrat Parti iktidara geldi ve daha evvel «Halk 
Partili» diye gördüğü iyi idarecileri attılar. 
Yerine particilik zihniyeti ile harekete geçti
ler. 

Bunun aksini iddia etmeye kalkmayın, çün
kü isim verebilirim. Ben de o Havza'nın için
de çalışan ve o günün şartlarında o partinin 
bir mensubu idim. Böyle bir şeye teşebbüs et
meyin, isim verebilirim. 

1950 den itibaren bu şartlar altmda aynı 
mühendislerin bir çoklarının bütün iyi niyetle
rine rağmen, dediğim gibi, particilik zihniyeti 
ile zarar yine devam etti istihsal artmış olma
sına rağmen her sene bir miktar zarar devam 
etti Millî Birlik Hükümeti zamanına kadar. 

Millî Birlik Hükümeti zamanı iki senelik bir 
devirde on senelik devrin hatalı çalışmaları, 
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particilik yönünden Havza'ya bıraktığı miras 
kaldırıldı, kötü âdetler kaldırıldı ve sene 
1962 - 1963 - 1964 te Havza kâra geçti. Belki 
bu kâr, tatmin edici değil ama netice itiba
riyle zarara nazaran bir kâr mevzuubahistir. 

O gün başında bulunduğum bir bölge var
dı, Havza'nın en büyük bölgesi, Karadon bölge
si. Plânlamadan bir hanım geldi, grafikleri 
etüdetti, tetkik etti ve «Neden bütün grafikler 
kâra geçenler hep yukarıya doğru, direk gibi 

1 az olması icabedenler hep aşağı doğru gittiler» 
diye bana bir sual tevcih etti. Ben o bölgenin 
başında olduğum için cevap vermekten istin-
kâf ettim ve bir arkadaşımız, bana nazaran 
biraz daha tok konuşan bir arkadaşımız, «Efen
dim, particilik ortadan kalktı, mühendis 
mühendisliğini, nezaretçi nezaretçiliğini kuK 
landı. Bu grafikleri yukarıya kaldıran işte 
bu zihniyettir. Yoksa, 1950 den evvel, 1960 tan 
evvel de biz burada çalışıyorduk, bugün de biz 
çalışıyoruz. Değişen hiçbir arkadaşımız yok
tur. Fakat grafikler, Havza kâra geçmiştir. 
Değişen yalnız zihniyettir» dedi. 

Sayın arkadaşlarım, 1965 ten sonra başlı-
yan Koalisyanla beraber yine zarar başladı. 
O zamanın Hükümetine, o zamanın Bakanına 
ben bu durumu bizzat rapor ettim ve bugün
kü Havza'nın zararını, o günden ihbar ettim. 
Söyledim, fakat kimse aldırmadı, beni bir 

, muhalif olarak kabul ettiler, her şeyden ev
vel bir mühendis kabul etmeleri icabederken, 
söylediklerime aldırmadılar. 

Havza'ya bir teknik heyet gönderdiler. 
Havza'nın bugünkü durumuna gelmesi doğru 
mudur, gelebilecek midir, Hüseyin Baytürk'ün 
nöylediği doğru mudur, değil midir, diye bir 
heyet gönderdiler. O verilen raporu bilmiyo
rum, ama tahmin ederim Havza'nın bugünkü 
zarara, bugünkü çıkmaza gireceğini doğru
lar mahiyette idi. 

Arkadaşlar, o gün dinlenmedi. 

Bugün temennim şudur: Hiçbir mühendis 
arkadaşıma, hiçbir nezaretçi arkadaşıma kö
tü bir düşüncem yok. Hattâ işe yeni başla
mış olan Bakan için de hiçbir kötü düşüncem 
yok. En az benim kadar hüsniniyet sahibi ol
duğuna inanıyorum. Türkiye'nin müşterek da
vasıdır bu. Havza'ya partili, partisiz hepimiz 
el atmalıyız ve teknik imkânları tam mâna-

siyle arkadaşlara kullanmak fırsatını verme
liyiz. Ocağa, mühendis mühendisliği ile girme
li, nezaretçi nezaretçiliği ile girmeli, mühen
dis girmiş olmak için değil. 

Havza'daki terfi esası partilere yaranmak 
suretiyle değil, üst âmirlerinin takdiri ve alın 
teri ile olmalıdır. 

Bu prensipleri koyamadığımız takdirde, şa
hısların prensiplerinin arkasında Hükümetin 
prensibi olmadığı takdirde, şahısların prensibi 
sabun köpüğü gibi kaybolur, gider ve Havzada 
zarardan hiçbir zaman kurtulamaz. İkiyüz, 
üçyüz milyon gibi, bu fakir millete bir külfet 
yükliyen, halbuki Türk ekonomisine katkıda 
bulunması icab^den bu Havza hiçbir suretle 
zarardan kurtarılamaz. 

Sözlerime son vermeden evel sayın yeni| 
Bakanımızın bu söylediklerimin ışığı altında, 
Havza'ya el atıp Havza'yı zarardan kurtarma
sını temenni etmekteyim. 

Hepinize saygılar sunarım arkadaşlarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?... Yok. Baş
ka söz istiyen olmadığına göre Türkiye Kö
mür İşletmeleri Kurumu ve buna bağlı olarak 
faaliyette bulunan teşekkül ve müesseseler hak-«, 
kındaki konuşmalar sona ermiş bulunmaktadır. 

Kamu iktisadi Teşebbüslerinin T. B. M. M.-
nce denetlenmesinin düzenlenmesi hakkındaki 
488 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince 
bilançoları tasvibe arz olunması gereken teşek
kül ve müesseselerin hesap yılı itibariyle bi
lançolarımı ayrı ayrı okutup, bilanço ve netice 
hesaplarını Yüce Meclisin tasvibine sunaca
ğım. Ancak, elbette tahkik konusu olan ve kaza-
mercilerine intikal etmiş bulunan veya edecek 
olan hususlardan doğacak sonuçlar saklı kala
caktır. 

Şimdi bu esasa göre 1 numaralı cetveldeki 
netice hesaplarını teker teker tasvibe sunaca
ğım. Bu suretle bilançolar ve netice hesapla
rı tasvibedilmiş olmakla yönetim kurulları da 
ibra edilmiş olacaktır. 

Okutuyorum. 
5. — TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ 

KURUMU : 
1964 yılında kâr, 5 447 399,29 lira 
BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo. 

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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1965 yılında kâr : 4 868 240,25 lira 
BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo. 

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1966 yılında kâr : 1 397 664,99 lira 
BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo. 

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bu şekliyle yönetim kurulu ibra edilmiş bu. 
lunmaktadır. 

A) EREĞLİ KÖMÜR İŞLETMELERİ MÜ
ESSESELERİ : 

1964 yılında kâr : 26 642 955,06 lira 
BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo. 

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1965 yılında zarar : 72 561 93,15 lira 
BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo. 

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1966 yılında zarar : 106 147 790,42 lira. 
BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bu şekliyle Ereğli Kömür İşletmeleri Yö
netim Kurulu ibra edilmiş bulunmaktadır. 

B - GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ 
MÜESSESESİ : 

1964 yılında kâr : 11 957 490,05 lira. 
BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1965 yılında kâr : 14 675 799,42 lira. 
BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1966 yılında kâr : 16 509 953,40 lira. 
BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bu şekliyle Garp Linyitleri işletmesi Mües
sesesi Yönetim Kurulu ibra edilmiş bulunmak
tadır. 

# G - KÖMÜR SATIŞ VE TEVZİ MÜES
SESESİ : 

1964 yılında kâr : 1 023 316,77 lira. 
BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

.1965 yılında kar : 8 681 532,99 lira. 

I BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1966 yılında kâr : 1 830 378,76 lira. 
BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bu şekliyle Kömür Satış ve Tevzi Müesse
sesi Yönetim Kurulu ibra edilmiş bulunmak
tadır. 

6 - TÜRKİYE SELÜLOZ VE KÂĞIT FAB
RİKALARI İŞLETMESİ 

A) ÇAYCUMA SELÜLOZ VE KÂĞIT 
FABRİKALARI MÜESSESESİ 

a) Azot Sanayii T. A. Ş. 
I o) Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. 

c) Afyon Çimento Sanayii T. A. Ş. 
d) Balıkesir Çimento S mayii T. A. Ş. 

1 e) Bartın Çimento Sanayii T. A. Ş. • 
f) Çorum Çimento Sanayii T. A. Ş. 
g) Elâzığ Çimento Sanayii T. A. Ş. 

I h) Gaziantep Çimento Sanayii T. A. Ş. 
I i) Niğde Çimento Sanayii T. A. Ş. 

j) Söke Çimento Sanayii T. A. Ş. 
I k) Trakya Çimento Sanayii T. A. Ş. 

1) Ankara Çimento Sanayii T. A. Ş. 
m) Adana Kâğıt ve, Torba Sanayii A. Ş. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu
günü kabısıyan program bu şekliyle sona er
miş bulunmaktadır. Ancak, Yüce Meclisin 
daha evvel, bu müzakereler başladığı sırada 
almış olduğu karar gereğince, bir günlük prog
ram bitirildiği takdirde diğer günkü prog
rama geçilebilir, hükmüne istinaden, haddi
zatında elimizde bulunan programda Cuma 
günkü gündemi teşkil eden Türkiye Selüloz 
ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi ile Çaycuma 
Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları Müessesesinin 
raporu üzerinde görüşmelere geçiyorum. 

Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları iş
letmesi raporu üzerinde şu ana kadar söz is
temek üzere isimlerini kaydettirmiş bulunan 
arkadaşlarımı okuyorum : 

G. P. Grupu adına Hasan Tosyalı, C. H. P. 
Grupu adına Yusuf Ziya Yağ,cı, A. P. Grupu 
adına Halil İbrahim Oop. 

Şahısları adına şu ana kadar söz istiyen 
yalnız Eşref Derinçaydır. 

I Sayın Hasan Tosyalı G. P. Grupu adına. 
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İHSAN KABADAYI (Konya) — Haber gön

derdik, şimdi gelecekler. 
BAŞKAN — Peki efendim. Sayın Yusuf 

Ziya Yağcı C. H. P. Grupu adına. Yok. Sayın 
Halil İbrahim Cop A. P. Grupu adına, buyuru
nuz efendim. 

ıSaym Cop malûmunuzdur ki, grup adına 
yapılan konuşmalar yarım saat ile kayıtlıdır. 

Buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA HALİL İBRAHİM 
OOP (Bolu) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri ; 

Bendeniz Türkiye Selüloz ve Kâğıt işletme
lerinin 1964 - 1966 devresine ait üç yıllık kâr, 
zarar ve çalışma hesaplarını kapsıyan rapor 
üzerinde A. P. Grupu adına huzurunuzda söz 
almış bulunuyorum. 

Konuya, kâğıdın zamanımızdaki önemi ile 
kısaca girmek istiyorum. Malûmları bulunduğu 
üzere bugün bir medeniyet ölçüsü olarak ve 
kalkınma miyarı şeklinde kabul edilen kâğıdın 
ıriillet hayatında önemi her türlü izahtan va
reste bulunmakla beraber, memleketimiz için 
daha da büyük önem taşıdığı bir vakıadır. Ge
rek memleketimizin sanayi yönünden kalkın
ması, istihdam gücünün artması, kültürünün 
artmasında yardımcı olması, kâğıt istihsalimi
zin önemli bir tarafını teşkil etmektedir. Ger
çekten bugün dünya devletlerinde kâğıt kulla
nılması, fert başına, memleketimizde olandan 
çok fazladır. 1964 yılı esas alınırsa Amerika 
Birleşik Devletlerinde fert başına kullanılan 
kâğıdın 227 kilo civarında bulunduğu ve dün
ya vasatisinin de 29 kilo civarında bulundu
ğu tesbit edilmiştir. Memleketimizin bu yön
den olan durumu maalesef dünya vasatisinin 
de altında ve 5 kilo civarında seyrettiği görülür 
ki, gerçekten bu konunun memleketimiz için 
olan öneminin de bir işareti sayılmak lâzımge-
lir. 

İşte bu itibarla memleketimizde kâğıt üre
timi büyük önem taşır. Bu maksatla 1934 yı
lında izmit'te Sümerbanka bağlı olarak kurul
muş olan tesislerimiz 1936 yılında faaliyete 
geçmiş, 1937 yılından itibaren 9 - 1 0 bin ton 
civarında bir istihsalle memleket hizmetine gir
miş bulunmaktadır. 

Bugün müzakeresini yaptığımız ve 1955 
yılından itibaren çıkan bir kanunla Sümer-

banktan aynlarak kısaca SEKA işletmeleri 
şeklinde isimlendirilmiş bulunan tesislerimiz 
kurulduğu günden itibaren muhtelif yıllar iti
bariyle artan ihtiyaçlara da paralel olarak tev
zi edilmek suretiyle gerek direkt kâğıt istihsa
limizde ve gerekse yan mahsul istihsalinde 
önemli artışlar kaydetmiş ve bugün bu tesis
lerimiz hemen hemen kapasitesinin son duru
muna ulaşmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; konumuzu teşkil 
eden SEKA işletmelerinin 1964 - 1966 yılları
na ait üç yıllık çalışma durumunu rapordan 
tetkik ettiğimiz zaman, bu işletmemizin umu
miyetle inkişaflı bir seyir takibetmekte olduğu 
görülmektedir, üretiminin 98 bin tondan üç 
yıllık devre sonunda 106 bin tona çıktığı, 
kâr durumunun da aynı seviyeyi muhafaza et
tiği, 40 milyon lira civarında bulunduğu, yal
nız 1965 te bu kârın 20 milyon liraya düştüğü 
ve kârlılık, rantabilite durumunun yüzde 10 
civarında bulunduğu, yatırımın şu senelerde 
maalesef biraz aksamış bulunduğu ve devre 
sonu olan 1966 yılı itibariyle yatırımlarda en 
büyük gerçekleşmenin sağlandığı müşahede 
olunmaktadır. 

Aslında, müzakeresini yaptığımız 1964 -
1966 devresi, bugünkü tarih nazarı itibara alı
nırsa bir işletmenin fonksiyonunu ve faaliye
tini kontrol etmek bakımımdan biraz geç kal
mış, geri kalmış bir işletme olarak gözümüze 
çarpar. Bu itibarla işletmenin Türkiye'deki in
kişaf durumuna, mütaakıp yıllar itibariyle 
- kısa da olsa - biraz değinmekte fayda vardır. 

Sözlerimin başında da arz ettim; kâğıt is
tihsali ve kâğıt işletmeleri memleketimiz için 
büyük hayati önem taşımaktadır ve vasati fert 
başına kullanılan miktar da azdır. Nitekim 
memleketimizin gelişmesine paralel olarak bu 
ihtiyacımız artmaktadır ve bu sebeple bâzı se
neler 50 bin ton civarında bir ithalât yapmak
la karşı karşıya bulunmaktayız. Bu itibarla 
kâğıt işletmelerimizin de gerek Birinci Beş Yıl
lık Plânda, gerekse İkinci Beş Yıllık Plânda 
tevsiine ve yeni yeni tesisler kurulmasına ihti
yaç hissedilmiş ve bu maksatla yapılmakta olan, 
memleketimiz için güzel, hayırlı işler mevcut 
bulunmaktadır. Ancak, yine arz etmiştim; mev
cut tesislerimizin bugün artık tevsi' edilebi
leceğinin son noktasına kadar imkânları zor-
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lanmış, hattâ programın da üstünde bir istih
sali gerçekleştirme durumuna gelinmiştir. Bu
nun dışında yeni tesislerimizin yatırımlarının 
tahakkuku da bu anatesisimize verilmiş bu
lunmaktadır. 

1967 itibariyle 100 bin ton civarında olan 
mevcut tesisimizin üretiminin 1969 da 106 
bin ton civarına programlaşması öngörülürken, 
gerçekleşen miktarın 1969 yılında 116 bin ton 
olarak, programın 10 bin ton üstünde gerçekleş
miş olduğunu memnuniyetle müşahade etmek
teyiz. 

Gerçekten kontrolünü yaptığımız, müzake
resini yaptığımız devrenin sonunda müessese
nin kârlılık durumunda da önemli artmalar bu
lunmaktadır, programın da üstünde 1967 kâ
rının 43 milyon, 1968 kârının 80 milyon, 1969 
kârının 120 milyon civarında olduğunu tesbit 
etmiş olmammız bu müessesenin gerçekten ras
yonel ve rantabilite istikametinde bir çalışma
ya yönelmiş bulunduğunun memnuniyetle bir 
ifadesi olması gerekir. 

Bu arada yatırımlara da kısaca temas et
mekte fayda mütalâa etmekteyim. Arz etmiş
tim; 1964 - 1966 yılları arasında yatırımların 
pek de arzu edilen seviyede gerçekleşmediği 
görülmektedir - vaktin darlığı sebebiyle bunla
rın detayına girmek istemiyoruz - ama ondan 
sonraki yıllarda SEKA müessesesinin vazifeli 
bulunduğu yatırımlara süratle devam edildiği 
ve gerçekleşmekte olduğu görülür. Misal ola
rak, 1969 yılında 690 milyon lira civarında 
olan SEKA işletmelerimizin yatırım programı
nın 715 milyon lira olarak fazlasiyle tahakkuk 
ettirilmekte olması memnuniyetle müşahade edil
mektedir. Bu, bir ölçüde de eski yıllarda biraz 
geri kalmış olan yatırımların, fazlasiyle te
lâfi edilmesinin bir ifadesi olması gerekir. 

Bu arada Birinci Beş Yıllık Plânımızın 
programlamış bulunduğu yeni üç tesisimizin du
rumuna da kısaca işaret etmekte fayda mütalâa 
ederim. 

60 bin tonluk 287 milyon lira civarında bir 
yatırım icabettiren Çaycuma Graft tesisleri, 
öğrendiğimize göre, 1970 yılı Martında işletme
ye açılmak üzeredir, tecrübe çalışmalarını yap
maktadır. 

Aksu Gazete Kâğıt Fabrikasının 290 milyon 
lira yatırım maliyeti ile 85 bin ton kâğıt istih

sal etmek üzere Eylül 1970 de faaliyete geçe
ceği öğrenilmiş bulunmaktadır. 

Dalaman Kâğıt, Karton Fabrikasının da 750 
milyon lira yatırımla 75 bin ton kapasiteli ola
rak 1971 yılı başında işletmeye gireceğini mem
nuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Bütün bunların neticesinde büyük bir ölçü
de üretimimizin artmış olacağı muhakkak ol
makla beraber yine de ihtiyacımızı bu tesisle
rin de karşıhyamıyacağı bir vakıadır, daima 
ihtiyaç üretimin üstünde gitmektedir. Bu iti-
barla ikinci Beş Yıllık Plânda yeni bâzı tesis
lerin planlanması ve yatırımı bahis konusu ol
muş bulunmaktadır. Bu arada özel teşebbüsün 
ve Orman Genel Müdürlüğünün de iştiraki ile 
düşünülen Balıkesir Selüloz ve Kâğıt Fabrika
sının 414,5 milyon lira yatırımla 1974 yılında 
bitmek ve hizmete girmek üzere arsasının alın
dığı ve bu sene çalışmalara başlanacağı mem
nuniyetle öğrenilmiş bulunmaktadır. 

Keza kısmen saman ve göl kamışları gibi 
hammaddelerden de istifade etmek suretiyle 
bu konudaki açığımızı bir ölçüde kapatmak için 
devreye girmesi ve tesisi düşünülen Afyon te
sislerinin de 50 bin ton kapasiteli yazı tabı kâ
ğıdı imal etmek üzere 1974 yılında bitecek 
şekilde programlasmış olduğunu memnuniyetle 
müşahade etmekteyiz. 

Bu arada - vakit dar olduğu için teferru
ata geçmiyorum - Antalya'da da İkinci Beş Yıl
lık Plân icabı etüt safhasında bulunan ve son 
devrelerine gelimiş bulunan tesisin de düsünül-
*nekte olduğunu memnuniyetle huzurlarınızda 
ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım. 1964 -1906 yılların
daki Türkiye Selüloz ve Kâğıt İsletmelerinin 
çalışması, raporlarının da tetkikinden anlaşı
lacağı üzere, umumiyetle başarılı olmuştur. Bil
hassa memnuniyetlerimizi mucip olan husus 
1966 senesinden sondaki devrelerde bu isletme
mizin dafha faal, gerek üretimde, gerek yatı
rımlarda daha göz doldurucu bir çalışma düze
ni içine girmiş bulunmasını huzurlarınızda ifa
de etmek büyük bir hakşinaslık olur. Bu mese
leye bu kadar değindikten sonra simdi müesse
se ile ilgili grupumuzun görüşü olarak bâzı te
mennilerde bulunmak istiyorum. 

Bugün gerçekten SEKA İşletmelerimizin 
hizmeti, biraz önce arz ettiğim, Türkiye sathı-
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nm hemen hemen her tarafına yayılmış yeni ya
tırımlar ve tesisler sebebiyle genişlemiş bulun
maktadır. Bütün bu yatırımların tahakkuku 
gerçekleştirilmesi ve hizmetlerini SEKA İşlet
melerimiz, SEKA Genel Müdürlüğü yürütmek
tedir. MalûmlUan bulunduğu üzere SEKA İşlet
melerimizin merkezi hâlen izmitte bulunmakta
dır. Halbuki, Aksu, Dalaman, Çaycuma, Antal
ya, Afyon, Balıkesir gibi yerlerde yeni tesisle
rin kurulması sebebiyle vazifeli bulunan bu 
Genel Müdürlüğün hizmetleri yaygın hale gel
diği gibi, bir merkezî kuruluşa da ihtiyaç gös
termektedir. Misâl olarak arz ettim; bu Genel 
Müdürlüğün 1969 yılında yapmış olduğu yatı
nım 715 milyon liradır. Bu yatırımın tahakkuku 
için, döviz transferleri ve çeşitli muamelelerinin 
takibinin İzmit'ten çok zor olacağı kanaatinde
yim. Sayın Hükümet bu hususta ne düşünür 
bilmiyorum ama Genel Müdürlük çok sıkı ola
rak Bakanlıklarla temas etmek mecburiyetin
dedir. öyle zannediyorum ki, bugünkü Genel 
Müdür zamanının pek çok kısmını Ankara'da 
geçirmek mecburiyetinde kalmaktadır, buna 
mukabil bürosu İzmit'tedir. Bu gerçekten, bir 
güçlük doğurmaktadır. Esasen bu müesese bir 
iken 1970 yılında dört, 1974 yılında altıya, ye
diye, sekize varacaktır. Bu itibarla Genel Mü
dürlüğün kanaatimce en iyi olarak Ankara'dan 
idare edilmesi mümkündür ve İzmit işletmele
rimizin bir müdürlük hafline ifrağı suretiyle 
Genel Müdürlük merkezinin derhal Ankara'ya 
alınmasında, işlerin daha süratli ve daha inti
zamlı, daha başarılı gitmesi noktasından zaru
ret mütalâa etmekteyiz. 

Ayrıca, 100 milyon lira sermiayeli kurulmuş 
bulunan bu teşekkülümüzün sermayesi, Bakan
lar Kurulu karariyle 200 milyon liraya çıkarıl
mıştır. 700 milyon liraya çıkarılmasını öngören 
kanun tasarısı geçen devre maalesef kadük ol
muştur. Bu devre zannediyorum, bu teşekkülün 
kuruluş kanun tasarısını süratle sevk etmek du
rumundadır, öğrendiğime göre de sevk etmiş 
vaziyettedir. Ancak, bu teşekkülün, yeni kurul
makta olan tesislerle birlikte 700 milyon lira 
sermaye ile de idare edileceği kanaatinde deği
lim. Bilanço hesaplarına baktığımız zaman sabit 
sermaye tesislerinin, sermayesinin çok üstün
de olduğu görülür. Bu itibarla, bu müesesen'in 
sermayesinin de süratle artırılmasına lüzum ve 
zaruret olduğunu burada bilhassa işaret etmek 

istiyorum. Ve kanaatimce bu miktarın mevcut 
ölçüler içinde 700 milyonun da üstünde herhal
de bir milyon liranın da üstünde olmasında za
ruret vardır. Tesbit edebildiğime göre, yalnız 
Çaycuma, Aksu, Dalaman işletmelerine bugün 
fiilden tahsis edilmiş olan sermaye miktarı 420 
milyon liraidır. Bunun kâğıt üzerinde şeklen 100 
milyon da, 200 milyon da kalması, hiçbir fay
da temin ötmediği gibi, işletmeyi bir takım 
fiili olmasa bile şeklî sıkıntılara sokmaktadır. 
Bu itibarla yeni sevk edilmiş bulunan kuruluş 
kanun tasarısında da bu müessesenin sermayesi
nin bir milyar liranın üzerine çıkarılması fayda
lı ve yerinde olacağı kanaatindeyim. 

Bu arada müessesenin daha rantbl ve daha 
rasyonel çalışabilmesi için kuruluş kanununun 
bir an önce Meclisten geçmesine lüzum ve zaru-
rat olduğuna işaret etmek istiyorum. 

Müessese her yıl artan bir seviyede kâr et
mektedir. Memnuniyetle tesbit ettiğimize göre 
bu kârlar yatırımlara senede 100 milyon 110 
Trilyon lira civarında transf er edilmektedir. Bu 
teşekkül, gerçekten Kamu İktisadi Devlet Te
vekkülü prensibine uygun bir çalışmanın sahibi
dir. Bunu memnuniyetle dile getirmekten haz 
duyarım. 

Burada bir meseleyi daha dile getirmekte 
fayda mütalâa etmekteyim. 1970 Eylülünde 
faaliyete geçmesi beklenen Aksu Fabrikasının 
bir enerji meselesi ortaya çıkmaktadır. Bu 
fabrikanın enerji meselesi Hopa santralinden 
programlanmışken, sayın arkadaşlarımın da bu
rada bir vesile ile ifade edilmesi üzerine malû
mat sahibi oldukları gibi, Hopa enerji tesisle
rinin makinalan yolda vapurda çıkan yangın 
sebebiyle kazaya uğramıştır. Bu sebeple Hopa 
telislerinin hizmete girmesi 1 yıl, 1,5 yıl aksa
mış bulunmaktadır. Halbuki Aksu kâğıt tesis
lerimiz buradan enerji temin edeceği düşünce
sine göre programlanmıştı. 1970 yılının Eylül 
ayında Aksu tesislerimiz ikmal edileceği ve iş
letmeye hazır duruma geleceğine göre, bu te
sisin enerji kifayetsizliğinden, yokluluğundan 
hizmete girememesi konusunda Hükümet şimdi
den tedbirini almalı. Öbür taraftan, enerimin 
verilmesi gecikecek ise buna süratle, hiçolmaz-
sa Samsun tarafından açılış zamanına uymın 
düşecek şekilde enerji verilmesi hususu dikka
te alınmalı ve mutlaka sağlanmalıdır. 
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Muhterem arkadaşlarım; bir noktayı da mem
nuniyetimizi mucip olarak zikretmeyi faydalı 
mütalâa etmekteyim. 

Bendeniz çeşitli Kamu iktisadi Teşebbüsle
rinde genellikle fazla istihdam olduğu meselesi
ne dikkatimi çekerek bu konuda Seka'nm du
rumunu da eleştirdim. Hakikaten Seka'da 
fazla istihdam var mıdır, yok mudur, bu husus 
şahsa göre değişir, bâzı arkadaşlarım gelir bu
rada bendenizin aksi mütalâsını serd edebilir, 
hürmet ederim. Memnuniyetimi mucibolan hu
sus bugün artık Seka'da donmuş bir personel 
istihdamını görmek mümkün. Ve hattâ seneler 
itibariyle 50 - 100 miktarında bilhassa işçinin 
azaldığını görmek, bizim için bugüne kadar 
kafalarımızda teessüs etmiş fikrin hilâfına, 
memnuniyet verici bir keyfiyet olarak huzuru
nuzda arz. etmem de hoş görülür. 

Ayrıca Seka tesislerimiz, kurulmakta olan 
3, 4, 5, 6, 7 fabrikaya eleman yetiştirme konusun
da öğretici, eğitimi sağlayıcı, kalifiye eleman 
temin edici fonksiyonu da göz önünde bulundu
rulursa mevcut işçi ve personel durumunun seka 
tesislerinde çok iyi idare edilmekte oldu
ğunu ifade etmekten büyük bir haz duymakta
yım. 

Değerli arkadaşlarım sözlerimin sonuna gel
miş bulunuyorum. Seka işletmemizin 1963, 
İ964, 1966 devre çalışma raporları grupumuzca 
genellikle memnuniyeti mucibolmuştur. İşletme 
daha sonraki yıllarda daha da başarılı çalışma
lar göstermektedir. Bu itibarla bu yıllara ait 
çalışma raporlarının tasvibini grup olarak ye
rinde buluyoruz. Hepinizi hürmetle selâmlar, 
grupum adına saygılarımı sunarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Kabadayı buyurunuz efendim. 

G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım; 

Güven Partisi Grupu adına Türkiye Selüloz 
ve Kâğıt İşletmeleri hakkında görüş ve müta
lâalarımızı arz etmek üzere huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. 

Eskiden milletlerin hayatında hayati ehem
miyeti haiz üç beyaz madde var derlerdi. Şe
ker, un, bez. Gelişen dünyada üç beyaza bir 
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beyazı daha eklemeye mecburuz. O da kâğıt. 
Kâğıt da diğer üçü kadar medeni âlemde millet
lerin ihtiyacında ayrılması mümkün bir lâzimül 
gayri müfariktir. Hattâ bugün milletlerin me
deni seviyesinde kâğıt istihlâki ileri seviyenin 
ölçüsünde bir birim olarak alınabilmektedir. 
Hangi millet kâğıt sarfiyetmda ön seviyeye git
mişse, bütün çerçevesi ile gelişimi, medeni sevi
yesi ileri ölçüde olarak kabul edilir. Fakat ma
alesef Türkiye'de kâğıt istihlâki dünya vasa
tisine nazaran geri, düşük bulunmaktadır, bu 
miktar 5 kiloyu bile zor bulmaktadır. Şükran
la arz ederiz ki, geç kalmış olmakla beraber 
yine rahmetli Atatürk'ün zamanında izmit'de 
kâğıt sanayii 1934 te kurulmuş ve 10 000 ton
luk bir kapasite ile faaliyete başlamış. Bilâhara 
bönün Sümerbank bünyesine bağlı bir teşek
kül olarak değil, gelişen ihtiyaçlara cevap ve
rebilmesi için müstakili hüviyetle doğması ve 
çalışması öngörülmüş, 1954, 1955 yıllarında 
SEKA adı ile müstakil hüviyeti ile bir işletme 
olarak doğmuştur. Türkiye'de İktisadi Devlet 
Teşebbüsleri içerisinde süratle gelişen, memle
kete hazineye yük olmıyan, kendi imkânları ile 
millî varlığa katkıda bulunan bir müessesedir. 
Böylece bu teşekkülü kurucuları ile halen işle
tip bugünkü memnuniyet verici hale getiren
lerin cümlesini grupum adına huzurlarınızda te
şekkür ve minnetle karşılarım. 

Kârlı işliyen bir müessesedir. Yıldan yıla 
da terakki ediyor. Ancak, yine de artan nüfus 
ve ihtiyaçlara kâfi gelmemekte, her yıl için 
5ü 000 ton kadar ithalâtta bulunmak mecburi
yetinde kalıyoruz. Birinci ve İkinci Beş Yıllık 
Plânlar bu ihtiyacı görmüş, memleketin bu ko
nudaki potansiyelini de isabetli olarak keşfede
rek büyük değer vermiş, 690 milyon liralık 
biı yatırımı öngörmüş. Fakat bugün 700 milyon 
un üzerine çıktığını memnuniyetle görmekte
yiz. İhtiyacı karşılayabilmek için yeni kuruluş
lara gitmek zorunda kalınmış ve bugün bu ku
ruluşlar da muvaffak olmuştur. 180 milyon lira 
sarfı 60 bin tonluk Bartın, 300 milyon lira sarfı 
ile 80 bin tonluk Aksu, 700 milyon lira sarfı 
ile 75 bin tonluk Dalaman işletmelerinin bir kıs
mı bitmiş, bir kısmı da bu yıl sonuna kadar 
iaaliyete geçecektir. 

Balıkesir'de Orman Genel Müdürlüğü ile bir
likte yeni bir yatırıma teşebbüs edilmiş; Af-
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yoldaki çevre sazlığındaki iptidai maddeleri 
de değerlendirerek keza yeni bir kuruluşun 
hazırlıklarına girişilmiştir. 

Böylece, bütün el attığı yerlerde muvaffak 
olan, memleketin millî gelirine büyük katkısı 
bulunan bir ciddî ve muvaffak olmuş müessese
nin elindeki döner sermayesi ile imkânsızlık 
idinde bulunduğu raporda ilân edilmektedir ki, 
doğrudur. Bu ihtiyaçları karşılamak ve kârı
nı daha çoğaltıp bütçeye plasman imkânı yara
tabilmek için en kısa zamanda sermayesinin 
1 milyar liraya çıkarılması ve bu imkâna ka
vuşturulması yerinde olur. 

Ayrıca bu işletmenin ilk kurulan işletme
leri, yeni kurulan işletmelere öncülük yapmış
tır, mektep vazifesini görmüştür, yeni yeni fab
rikalara yetişmiş elemanlarını aktarmak zorun
da kalmıştır. Kanaatimiz odur ki, böyle kârlı 
çalışan, verimli çalışan bu müessesede yetiş
miş kıymetli, kabiliyetli elemanlar, memlekete 
ağlamış oldukları kâr, nema derecesinde koru
namıyor. Bu yetişmiş elemanları dışarıya kaçır
mamak için bunları tatmin edici, değerlendirici, 
yüzünü güldürücü, vazifeye daha çok bağlanma
larını sağlayıcı, yaratıcı ve kârlı hamlelere teşvik 
edici yeni formüller bulunması bir zaruret haline 
gelmiştir. Eskiler derler ki, yörük at yemini 
artırır. İyi faaliyet gösteren bu kişilerin prim
lerini artırmak lâzım, maddi, mânevi bakım
dan değerlendirmek lâzım. 

Ayrıca yine derler ki, bir sanat nerede il
tifat görmezse, oradan göç eder. 

Bu muvaffak olmuş kişilere başka sektöre 
atlamaması, göç etmemesi için maddi ve mâne
vi yolda iltifat etmek gerekir. Yeni kuruluşlar 
açılıyor. Bu kuruluşlarda verimli çalışabilmek 
için, muvaffak olmuş, memleket ekonomisine 
katkısı olan, büyük hamleler içinde olan per
soneli değerlendirmeli, faydası olmıyan, mes
kenet içinde olanları da benim kanaatim ve 
grupumuzun kanaatine göre tasfiye etmeli; bu
nu cesaretle söyliyeyim, tasfiye etmeli. Bu fakir 
memleketin; faydası dokunmıyan, kâr sağlamı-
yan kişileri barındıracak hal ve takati kalma
mıştır. Lüzumsuz kadrolan tasfiye, millî gelire 
katkısı olan kişilere de kıymet, ehemmiyet ve
rici imkânları yaraitmak gerekir. 

Gezilerimde gördüğüm ve grup arkadaşları
mın pek çoğunun şahidolduğu bir mevzu var ki, 
Türkiye'de selüloz sanayiinde değerlendirilemi-

yen, maalesef çürüyüp giden, heba olan pek 
çok çapta iptidai madde var. Ben dışarıya git
medim, görmedim, ancak gidip gelen arkadaşla
rımdan dinledim. Finlandiya'da tek bir çöp 
dahi çürütülmüyor, kaybolmuyor, heba olmu
yormuş. Teker teker toplanıyor, her birisi kâğıt 
sanayiinde değerlendiriliyormuş. Konyalı ve bir 
Beyşehirli olarak, Aramas yöresindeki ormanlar 
lâşe içindedir, çürür, yanar, yakılır gider. 
SEKA nın böyle uaak köşelerde kalan, çürüyen, 
yakılan bu kabîl orman artıklarını değerlendiri
ci yollara gitmesi ve hamle yaparak bunları de
ğerlendirmesi hem ormanlarımızın genç kıs
mının gelişmesini hem de heba olan milli ser
vetin kıymete kavuşmasını temin etmiş olacak
tır. Hizmetlerini bu yola da yöneltmesini gru-
pumuz olarak istirham etmekteyiz. 

Bir ıayrı konu da; Ege'de gezdiğimiz zaman 
görürüz, her yerde pamuk alınır ama pamuk 
saplan orada kalır, hattâ yakılır. Bunun tek
nik etütlerini yapmış değilim, ama yapılırsa gö
rülecektir ki, Ege'de pamuk saplan değerlen
dirilirse SEKA mevzuunda bir kâğıt fabrikasını 
işletecek bir kapasitesi vardır. Bu kapasite po
tansiyel değerlendirilmelidir. Bu yeni bir etüt 
sahası olarak, SEKA Genel Müdürlüğü tara
fından ele alınırsa çok faydalı olur. 

Yine bir Konyalı olarak kesin bir iddia ile 
söyliyebilirim, Konya'da da artık biçer - döğer 
alıyor buğdayı. Geri tarafta saplan tarlalarda 
kalıyor, çörüyor, sürülüyor hattâ yakılıyor. 
Orta - Anadolu'da buğdayı, arpayı alınıp ta, 
tarlada kalan hububat saplannı değerlendirici 
yolda etüt yapılır da millî gelire katkısı olan, 
hem de dışandan ithal etmek zorunda kalmış 
olduğumuz kâğıt mevzuunda yeni imkânlar yara-
tılırsa, grup olarak, mütalâamız olarak arz ediyo
ruz, memnun kalacağız. 

Böylece, kısaca özetlediğim, her yönü ile 
hayırlı ve faydalı imkânlar içerisinde bulunan 
ve Türkiye'nin geleceği için ümitler veren, 
yük değil yeni plasman imkânlan yaratmak ta
katinde ve şansında bulunan bu teşekküle hu
zurlarınızda teşekkür ederken, grupumuz adına 
üç yıllık raporunu tasvibetmekte olduğumuzu 
arz ederim. Hürmetlerimle efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Şahsım 
adına söz istiyorum efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Yusuf Ziya Yağcı.. Yok. 
Sayın Eşref Derinçıay.. Yok. Sayın Tosyalı, 
buyurun efendim, bir şey mi buyurdunuz? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Şahsım 
adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, söz istiyorsunuz. 
Buyurun efendim. 

Sayın Tosyalı, şahıslar adına yapılan konuş
malar onar dakika ile kayıtlıdır. 

Buyurun. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Muhte

rem Başkan, değerli arkadaşlarım; Türkiye Se
lüloz ve Kâğıt Fabrikasının işletmelerinin müm
taz temsilcilerini hürmetle ve sevgiyle selâmlı-
yarak sözlerime başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, müzakeresini yaptı
ğımız 1964 - 1965 - 1966 yılı işletmeleriyle bi
lanço, kâr ve zarar hesapları Türkiye Cumhu
riyeti Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 
temsilcileriyle Sanayi Bakanlığı temsilcisinin ve 
teşekkül idari genel müdür yardımcısının da iş
tirakiyle hazırlanmış olan raporları tetkik et
tik. 

Çıkardığımız netice şöyledir : Bu üç yıl içe
risinde kâğıt fabrikaları ve selüloz sanayimiz 
ileri bir hamle yapmak hazırlığı içinde olmuş
tur. 20 - 25 adedi bulan çeşitli istihsal verilerin
de büyük ilerlemeler kaydetmiştir. 1966 dan son
ra, 1970 e kadar geçen devredeki selüloz ve kâ
ğıt sanayimizin inkişafına temel olacak hazır
lıkları yapmışlardır. Kârlı olmuştur her üç yıl 
da. 1966 dan sonraki yıllarda daha büyük kâr, 
daha büyük istihsal yapmak hazırlığını yapmış
lardır. Bundan dolayı selüloz ve kâğıt sanayi
mizin faaliyetlerini takdirle anmak isterim. 

Yalnız, G. P. ve onun bir temsilcisi olarak 
şahsım adına konuşurken, selüloz ve kâğıt sa
nayimizi gerek bu devrede, yani 1964 - 1966 
arasında ve gerekse 1970 yılı içerisinde Türki
ye'nin selüloz ve kâğıt ihtiyacını karşılıyabilir 
kapasitede istihsal gücünde göremiyoruz. Tesis
lerin kurulduğu yerleri, plân ve programla ku
rulacağı yerleri gayri ekonomik olarak görüyo
ruz. Çünkü; bir tesis, iptidai maddesinin yanın
da olmalıdır, nakliye külfetlerinden uzak olma
lıdır. Her üç yıla ait raporları incelediğimiz za
man, bizdeki kâğıt üretim maliyetinin çok fazla 
olduğu söylenmekte, her üç senedeki temenni
ler hanesinde maliyetin düşürülmesi temenni 

edilmektedir. 1964 te bu temenni var, 1965 te 
var, 1966 da yapılmamış. 1967 ile 1970 arasında 
tetkik ediyoruz ki, muhterem arkadaşlarım, ma
liyet maalesef düşürülmemiştir. Bunun sebebi, 
kâğıt sanayiini, selüloz sanayiini kurduğumuz 
yerlerin civarında iptidai maddeyi teşkil eden 
odun, saman, paçavra, kendir ve kendir artığı 
gibi maddelerin çok uzak yerlerden taşınmış olu
şudur. 

îsim ile bahsetmek mecburiyetinde kalaca
ğım, Türkiye'nin orman istihsalinin 1/10 unu 
istihsal eden 1 150 000 metreküb senede keres
te istihsal eden Kastamonu'da bir selüloz fabri
kası, bir kâğıt fabrikası kurulmuyor, bunun çok 
uzaklarında, beş yüz, üç yüz kilometre uzakla
rında, buradan giden tomrukla işliyecek kâğıt 
fabrikaları kuruluyor. 

Muhterem arkadaşlarım, yalnız Çaycuma ile 
izmit Kâğıt Fabrikamıza, Kastamonu'dan geçir
diğimiz yıl içinde giden tomruk halindeki selü
loz miktarı (bugünkü gazeteler yazıyor) 200 bin 
metreküptür. 

Elbette bu şekilde uzak mesafelere, yolu it
hal malı makinalarla yapılan, nakliyesi ithal 
malı kamyonlarla yapılan bir iptidai madde 
nakliyatı sonunda istihsal edilen kâğıdın mali
yeti elbette ki, çok yüksek olur. 

Demek istediğim şu ki, maliyeti düşürmek, 
istihsali artırmak ve kaliteyi, kâğıt evsafını yük
seltmek için kâğıt fabrikasının, selüloz fabrika
sının mutlaka, onun iptidai maddesinin kaba 
olarak tomruk halinde, odun halinde olan ipti
dai maddesinin bulunduğu yerde kurulması lâ
zımdır. Bunun da gereği Türkiye'nin en zengin 
ormanlarının bulunduğu Kastamonu, Türkiye 
kâğıt fabrikalarının mihrakı olabilir. Bu yönde
ki bir çalışmayı, maalesef, ne kâğıt fabrikaları, 
selüloz fabrikaları Genel Müdürlüğünde, ne Sa
nayi Bakanlığında, ne de Plânlama Teşkilâtımız
da göremedik. Bundan dolayı Türkiye Selüloz ve 
Kâğıt fabrikalarının istikbali için endişe için
deyiz. 

Ben iskandinav memleketlerini, isviçre'yi, 
Kanada'yı, Rusya'yı şahsan gezdim, gördüm. 
Oralarda Sayın İhsan Kabadayı 'nm da söyledi
ği gibi, inşaat kerestesine yaramıyan, mobilya 
kerestesine yaramıyan orman artıkları sellüloz 
atölyelerinde evvelâ sellüloz haline getirilir, kâ
ğıt hamuru yapılır. Kâğıt hamuru, büyük mer-
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kezlerdeki kâğıt fabrikalarına selltiloz ve kâ
ğıt hamuru halinde nakledilir, tomruk halinde 
değil. 

Bizim Türkiye'mizin en büyük noksanı, or
manlık olan bölgelerimize Finlândiye ve İsviç
re'de olduğu gibi selüloz atölyeleri, fabrikacık-
ları kurulmayışıdır. Halbuki, böylece hem ipti
dai maddeyi, selltilozu, orman artıklarını ye
rinde kıymetlendirmiş oluruz ve hem de orman
lık bölgelerdeki halkımıza iş bulmuş oluruz. 
Sayın Sellülöz ve Kâğıt Fabrikaları Genel Mü
dürlüğümüzün, Sanayi Bakanlığımızın bu yön
de çalışmalar yapmasını ve Kastamonu'da Tür
kiye'nin en büyük kâğıt fabrikasının, selltiloz 
fabrikalarının kurulmasının lüzumlu olduğu
nu önemle belirtmek isterim. 

Kastamonu'daki orman zenginliği Fnlândi-
ya'daki orman zenginliğine eşittir. Orada 2 600 
aded sellülöz atölyesi, fabrikası var idi. 

Kastamonu'daki orman zenginliği İsviçre'
den fazladır. 6 milyon İsviçre nüfusunun 2 mil
yonunu orman köylüsü teşkil eder, 2 milyonu 
dünyanın eli müreffeh insanı halinde yaşamakta
dır. 6400 aded selltiloz atölyesi, orman mahsulü
nü kıymetlöndirici atölye var. Bizim Kastamo
nu'muzda, onlardan daha üstün orman zengin
liği olan Kastamonu'da bir aded yok. Çok istir
ham ediyorum, hakikaten kâğıt ve sellülozda 
ilerleme yapacaksak; orman denizi, orman der
yası halinde olan, iptidai madde bakımından 
Türkiye'nin en zengin yeri olan Kastamonu'da 
hiç olmazsa kâğıt hamuru, sellülöz ve bilhassa 
bunların beslediği kâğıt fabrikasının kurulma
sı yoluna gidilmesi lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir milletin, bir 
insanın medeni oluşu veya olmayişı sarf ettiği 
kâğıtla ölçtilür. Kâğıt sarfiyatı, bizim Türkiye'
mizde 4 - 5 kilogram, diğer memleketlerde, ile
ri memleketlerde 30 - 40 kilogram arasındadır. 

Biz bü tutumumuzla, bugünkü kâğıt sana
yiini kurma politikamızla, iptidai madde kay
naklarından uzak yerlerde fabrika kurmakla 
bu hedefe gayet geç ve güç, gayriekonömik ola
rak ulaşırız; 

Yüce Meclisten, kâğıt sanayii ile ilgili müm
taz arkadaşlarımdan ve Hükümetten; ^Türklyö'-
niri ön zengin ormanının, sellülöz iptidâi mad
desinin bulunduğu Kastamonu'da sellülöz ve 
kâğıt hamuru, kâğıt fabrikaları kurmak sufe-
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ttylö, Türkiye'nin en mübrem ihtiyacı olan kâ
ğıdın ve selltilozun temini yoluna gidilmesini 
arz ve talebediyorum. Ayrıca ifade etmek iste
rim ki, bu üç yıla ait faaliyetler gayriekonö
mik olmakla beraber, yapılan hesaplar doğru
dur, tatmin edicidir. İbrasının gerektiğine kaa-
ni bulunuyoruz. Bundan sonraki çalışmalarında 
selltiloz ve kâğıt fabrikaları tesislerimize ve 
onun mensuplarına başarılar dilerim, hürmetle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen... Yok. Olma
dığına göre Türkiye Sellülöz ve Kâğıt Fabrika
ları İşletmesi, Çaycuma Sellülöz ve Kâğıt Fab
rikaları Müessesesi ve buna bağlı olarak faali
yette bulunan teşekkül ve müesseseler hakkın
daki konuşmalar sona ermiş bulunmaktadır. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin T. B. M. M. 
nce denetlenmesinin düzenlenmesi hakkındaki 
468 sayılı Kânunun 3 ncü maddesi gereğince 
tasvibe arz olunması gereken teşekkül ve mü-
escseselerin hesap yılı itibariyle bilançolarını 
ayri ayrı okutup, bilanço ve netice hesapları
nın tasviplerini oyunuza sunacağım. 

Ancak, elbette tahkik konusu olan ve kaza 
mercilerine intikal etmiş veya edecek olan hu
suslardan doğacak sonuçiar saklı kalacaktır. 

Şimdi, buna göre, 1 numaralı cetvelde bulu
nan netice hesapları teker teker tasvibinize su
nulacaktır. Bu suretle bilançolar ve netice he
saplan tasvibedilmiş olmakla, yönetim kurulla
rı da ibra edilmiş olacaktır. 

Türkiye Sellülöz ve Kâğıt Fabrikaları İşlet
mesi 1964 - 1965 - 1966 yılı kâr hesaplarını oku
tuyorum : 

6. — Türkiye Sellülöz ve Kâğıt Fabrikaları 
İşletmesi : 

«1964 yılı kâr: 41 447 098,61 Tl.» 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyönler.,. Kabul edil
miştir. 

«1965 yılı kâr: 20 408 209*33 Tl.» 

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

«İ966 yılı kâr: 37 665 422,82 Tl.» 

BAŞKAK — Yüce Metlisin oytina sunuyo
rum. Habtil edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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A) ÇAYCUMA SELLÜLOZ VE KÂĞIT 
FABRİKALARI MÜESSESESİ : 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Çay
cuma Kâğıt ve Sellüloz Fabrikaları İşletmesi 
de, yukarda okuttuğum esasa girmektedir. 
1964 - İ965 - 1966 yıhnda, henüz faaliyete geç
miş olduğu cihetle, kâr hesabı bahis konusu ol
mamaktadır. Binaenaleyh, bu hesaplar dairesin
de Yönetim Kurulları ibra edilmiş bulunmakta
dır. 

468 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin birin
ci bendi kapsamına giren kurumların da bilan
çoları hesap üniteleri itibariyle sırasiyle okutu
lacak ve aynı kanunun 3 ncü maddesinin 4 ben
di gereğince Yüce Meclisin bilgilerine sunula
caktır. 

Okutuyorum: 

a) Âzöt Sanayii A. Ş. : 
Tl. 

Mİ yih kâr 4 828 584,40 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bil
gilerine sunulur. 

1965 yıh kâr 8 854 826,19 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bil
gilerine sunulur. 

İ3Ö8 yih kâr 6 019 385,87 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bil
gilerine sunulur. 

b) Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. : 

Tl. 

1964 yıh kâr 10 079 146,93 
1965 yıh kâr 9 833 399,89 
1966 yıh kâr 8 750 582,41 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. 

c) Afyon Çimento Sanayii T. A. Ş. : 

Tl. 

1964 yıh kâr 1 958 710,76 
1965 yılı zarar 330 656,36 
1966 yıh kâr 4 390 142,54 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. 

d) Balıkesir Çimento Sanayii T. A. Ş. : 
Tl. 

1964 yıh kâr 3 229 737,99 
1965 yüi kâr 5 970 050,54 
1966 yıh kâr 6 372 240,19 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu

lur. 
e) Bartın Çimento Sanayii T. A. Ş. : 

Tl. 

1964 yıh kâr 1 955 537,55 
İ965 yıh kâr 7 032 608,— 
1966 yılı kâr 6 611 168,31 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu

lur. 
f) Çorum Çimento Sanayii T. A. Ş. : 

Tl. 

1964 yıhnda kâr 1 941 857,83 
19Ö3 irılihda kâr 4 528 417,48 
19Ö6 yıhnda kâr 4 267 000,06 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. 

g) Eİâziğ Çimento Sanayii T. A. Ş. : 
Tl. 

1964 yıhnda kâr 910 784,25 
İ965 yılında zarar 630 484,75 
1968 yihnda kâr 6 361 632,81 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu

lur. 
h) Gaziantep Çimento Sanayii T. A. Ş. : 

Tl. 

1964 yıhnda kâr 1 147 977,61 
1965 yılında kâr 3 769 849,19 
İ966 yılinda kâr 77 547,78 

BAŞKAN — Yüce Meclisirİ bilgilerine sunu
lur. 

i) Niğde Çimento Sanayii T. A. Ş. : 
Tl. 

1964 yılında zarar 606 690,09 
1965 yıhnda zarar 4 193 097,79 
1966 yılında zarar 1 339 145,54 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. 
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j) Söke Çimento Sanayii T. A. Ş. : 
Tl. 

1964 yılında kâr 1 214 650,28 
1965 yılında zarar 2 402 250,74 
1966 yılında kâr 4 893 939,73 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. 

k) Trakya Çimento Sanayii T. A. Ş. : 
1964 yılında kâr 372 793,87 
1965 yılında zarar 1 300 841,08 
1966 yılında zarar 644 045,56 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. 

1) Ankara Çimento sanayii T. A. Ş. : 

Tl. 

1964 yılında kâr 2 052 674,74 
1965 yılında kâr 5 198 364,28 
1966 yılında kâr 4 481 329,23 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. 

m) Adana Kâğıt Torba Sanayii T. A. Ş. : 
Tl. 

1964 yılında kâr 509 790,86 
1965 yılında kâr 1 365 453,98 
1966 yılında kâr 1 905 305,19 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu şekliyle 30 Ocak 
1970 Cuma günü görüşülmesi gereken programı 
da sona erdirmiş bulunmaktayız. Türkiye Selü
loz ve Kâğıt Fabrikaları işletmesi ile Çaycuma 
Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları Müessesesi Yöne
tim Kurulları ve diğer yönetim kurulları Yüce 
Meclisçe ibra edilmiş bulunmaktadır. 
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Şimdi, aslında 31 Ocak 1970 Cumartesi gü
nü, görüşülmesi bahis konusu olan, Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi ve 
Türkiye Cumhuriyeti Posta Telgraf ve Telefon 
İşletmesi müesseseleri yönetim kurulları ibrası 
ve raporları üzerinde görüşme yapmamız gere
kir. Ancak müsaade ederseniz, grupların bu ko
nuda muvafakatlerini almak üzere saat 14 te 
müzakereyi açacağım. Şayet gruplar bu pro
gramın müzakeresi üzerinde bir mutabakat içe
risinde bulunurlarsa, o zaman devam edece
ğim. Yok, mutabakatları bahis konusu olmadı 
ise, saat 14 te müzakereyi açtıktan sonra bir
leşimi kapatıp yarına tehir edeceğim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başka
nım, arkadaşların hazırlanması bakımından zor
luklar meydana gelmektedir, kendileri de şu an
da burada bulunmamaktadırlar. Bundan dola
yı, müzakerenin bugün öğleden sonraya bıra
kılmamasını rica ederim. 

BAŞKAN — Yani yetkili olarak, Grup Söz
cülüğünüzün bugünkü müzakerede bulunması
nın mümkün olamıyacağını beyan ediyorsunuz. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Evet efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ben de 

Sayın Ülker'in fikrine iştirak ediyorum. Elimize 
verilen programa göre hazırlık yaptığımız için 
arkadaşlarımız burada değildirler. Cumartesi 
günü grup namına konuşacak olan arkadaşımız 
bugün burada yoktur. 

BAŞKAN — öğleden sonra saat 14,00 te mü
zakereyi açmış olsam dahi, Grup Sözcünüzün bu
rada bulunması mümkün değildir, diyorsunuz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Evet 
efendim; mümkün değildir. 

BAŞKAN — O halde, Birleşimi 29 Ocak 
1970 Perşembe günü saat 10,00 da toplanmak 
üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 12,25 
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