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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde üç otunun yapan (rene! Ku
rulda : 

Birinci Oturumda çoğunluk sağlanamadı. 
Diğer oturumlarda.; 
İstanbul Üyesi Ekrem Özden; İstanbul/un 

512 nci Fetih yıl dönümü münasebetiyle ter
tiplenen mitingin kutlamadan öteye başka bir 
mânaya büründüğünü ve üzücü bir mahiyet al
dığını açıkladı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 12 . 5 . 1964 
tarih ve 468 sayılı. Kanunun 3 ncü maddesi ge

reğince hazırladığı Kamu iktisadi Teşebbüsleri
nin denetimi sonuçları hakkında raporunun tü
mü üzerindeki görüşmeler bitirildi. 

3 Haziran 1965 Pereembe günü saat 10 da 
toplanılmak üzere Birleşime, saat 18.15 t e son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekil i Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Fksam Hamil Tif/rM Âdil ûnfv 
Kâtii) 
Bolu 

Sırrı UmmıhaMnoğlu 
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B I R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Muhittin Kılıç. 

KÂTİPLER — Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) ,Sakıp Önal (Adana) 

BAŞKAN — 89 ncıı birleşimi acıyorum. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığının bir ya
zısı vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divânına 
Dışişleri ve Bütçe Komisyonları tarafından 

kabul ve Umumi Heyete sevk ve tevzi olunan, 
1. — Devlet Memurları aylıklarının tevhit 

ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı 1 sayılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla değişti
rilen Dışişleri Bakanlığı kısınıııa bâzı kadrolar 
eklenmesi hakkındaki kanun İt aşarisi (S. Sayısı : 
629) ile, 

2. — Dışişleri Bakanlığının yabancı memle
ketlerde görevli telsizcilerin ücretleri hakkında
ki kanun t aşarisi um (S. Sayısı : 630) 

Pek müstacel mahiyet arz etmeleri, buna 
mukabil birer maddelik kısa metinler halinde ol
maları dolayısiyle bugünkü gündeme alınarak 
(incelik ve İvedilikle ve diğer tasarılara takdime n 
görüşülmesini rica ve müzakereler -esnasında Ba
kanlığımı Genel Sekreter Yardımcısı Hikmet 
lîensan'ın temsil eyliyeceğini saygı ile arz ede
rim. 

Dışişleri Bakanı 
Hasan Işık 

BAŞKAN — Daha evvelki Divân kararın
dan ve Genel Kurul kararından çıkan mâna 
bir kanunun müzakere edilmemesi şeklindedir. 
Ancak bu iki kanun tasarısı da birer madde ol
duğu için, Cumhuriyet Hükümetinin Dışişleri 
Bakanı da bir müstaceliyet beyan ettiği için 
okutmaya kendimi mecbur; hissettim, müzakere 
cereyan etmiyeceğini zan AT tahmin ederek. 

'O itibarla öncelik takririni evvelâ 629 sıra 
sayılı Kanun tasarısı için oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

630 sıra sayılı Kanun tasarısı için kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1. — Devleti memulları aylıklarının tefohit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) siıyılı cetvelin 1665 saydı Kanunla değiş
tirilen Dışişleri Bakanlığı kvimına bâzı kadro
lar eklenmesi hakkındaki hanımı tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve (Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm- ve Tanıtma ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/762, Cumhuriyet Senatosu 1/543) (Sıra dayı
sı : 629) (1) 

BAŞKAN — 629 sıra sayılı Kanun tasarısı
nın tümü hakkında söz istiyen var mı! Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

îvedil,ikle müzakeresini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla değiştirilen 
Dışişleri Bakanlığı kısmana bâzı karrolar eklen

mesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Devlet (memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 sayılı 
Kanunla değiştirilen Dışişleri Bakanlığı kısmı
na ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar ek
lenmiştir. 

(1) 629 S. Sayılı basmayazı 
nundtıdır. 

tutanağın s o-
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. I 

Maddeyi cetveH ile birlikte oyarınıza sınuyo- I 
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul ed h 
mistir. I 

MADDE 2. — 4644 ve 7245 sayılı kanunlar
la alınmış bulunan kadrolardan ilişik (2) nu
maralı cetvelde yazılı kadro'ar kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi cetveli ile birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Elmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edi'mistir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hüküm1 e.'ini Dış
işleri ve Maliye Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi Kabul eden'er... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmyenler... Kabul edilm'şiir, ka
nun tasarısı 'kanunlaşmıştır. I 

630 a geçiyoruz. 

2. — Dış'şleri Bakanlığının yabancı memle
ketlerde* görev'i telsizcilerin ücretleri hakkında
ki k:;nun tasar sının Mü'et Mecl's'nce kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatomu Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma ve Bü'çe ve Plân komisyonları 
raporları (Mil 'et Mecliıi 1/763, Cumhu. iyet Se
natosu 1/545) (S. Sayısı : 630) (1) 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edi'mistir. 

tvedi'ikle müzakeresini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 

edil m'şt ir. 
Dışişleri Bakanlığının yabancı memleketlerde 

görevli telsizlilerinin ücretleri hakkında kanun 
MADDE 1. — Dışişleri Bakanlığınca ya

bancı memleketlerde telsizci olarak çalıştırılan
ların ücretleri, 7244 sayılı Kanununun 5 nci 
maddesine gö~e a1ab*l çekleri ücret tutar'arının, 
emeMi ıVseneği, Gelir Vergisi ve tasarruf bono
su kesildikten sonra ıbakıyes'na, bulunduk'an 

(1) S. S ay üt bazmayazı tutanağın sonun-
dadtr. > 

3 . 6 .1965 0 : 1 
memleketin geçim şartlarına göre aynı memle
kette bulunan 9 ncu dereceye kadar (9 ncu de
rece dâhil) mes'ek memurlarına 1212 sayılı Ka
nun gereğince veri1 en (Dış memleket tazminatı) 
kadar bir meblâğın ilâvesi suretiyle ödenir. 

Asıl ücrettin ita miktarı i'e net o1 arak ödene
rek miktar arasındaki farka tekabül eden (Dış 
memleket tazminatı) Gelir Vergisinden müstes
nadır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenle:*... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilnvgtir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu hizme leri 1963 ve 
1944 malî yılları ile bu kanunun yürürlüğe gir
diği ayın sonuna kadar ücret tahakkukları ay
nen kabul olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edi'mistir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edi'miş ir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen?... Yok. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edi'miştir. 

Kanun tasarısı açık oyunuza sunulacaktır. 
Şimdi gündeme geçiyoruz. 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin denetimi sonuçları hakkında ra
por (3/423) (S. Sayısı: 624) (1) 

BAŞKAN — Sayın Atalay buyurun. 
C. II. P. GRUPU ADINA SIRRI ATALAY 

(Kars) — Sözlerime başlarken yine Hükü
metin görüşmeleri takübetmemekte olduğunu 
görmekten ıstırap duyduğumu ifade etmek iste
rim. Hatırlarsınız, dün ve evvelki günkü görül
meler sırasında öğleden önce ve öğleden sonra 
ki dört bölüm içerisinden Hükümeti 3/4 bölüm 
içerisinde görememiş, ancak 1/4 bölüm sırasında 

(1) 624 S. sayılı basmayazı 1.6. 1965 gün
lü 87 nci Birleşim tutanak dergisine bağlıdır. 
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çok çetin müzakerelerden sonra ve Sayın Beis-
vekili TigrePin Anayasa anlayış içindeki zecri 
davranışı sonunda bir nebze aramızda görebil-
tifk ve bu görebilmeyi temin için biz Sayın 
Bakana 440 sayılı Kanunun 18 ncıi maddesinin 
zamanımıza ait yapılmıyan şeyleri de sormak 
suretiyle hiç olmazsa bu kürsüden, çıkıp cazip 
olan bu mevzularda bizim zamanımıza aidolup ta, 
yapılmıyan hususlar hakkında konuşma fırsat
larını dahi vermiştik. Böylelikle biz hem bir 
balkana burada konuşma imkânı vermek, hem de 
kendi devremize ait yapılmamış şeyleri de ten-
kid etmenin Parlâmento vazifemiz olduğunun 
(bir örneğini vermiş olduk. Asıl bizim Cumhuri
yet Halk Partisi olarak köklü ve güçlü oluşu
muzun sebebi budur zaten. 

Muhterem arkadaşlarım, İktisadi Devlet 
Teşebbüslerinin tümü üzerindeki görüşmelerden 
sonra büyük bîr,idari teşkilâtı ve geçmişi olan 
Sümerbank üzerinde görüşlerimizi açıklatmaya 
çalışacağım. 

Sümerbank ve müessöselerindn 1959 - 1963 
yılları bilanço kâr ve zarar hesaplarıyla çalış-
ımalarım göaden geçirirken, düzenli ve sağlam 
bir kanıya sahilbolalbilmek için teşekkülün ku
ruluş gayesini belirtmemiz ve çalışma seyrine 
kîsaca göz atmamız gerekli bulunmaktadır. Sü-
meıtbankm kuruluş amacını objektif şekilde tes-
foit edebilmek için 2262 sayılı kuruluş Kanunun 
gerekçesine başvurmak veya kurulduğu yılın 
ve önceki yılın veya yılların şartlarını tesbit et
mek şüphe yok ki, başvurulacak en emin bir 
kaynak olabilir. Biz daha objektif olabilmek 
için tarafsız vesikaya başvuracağız. 15 Mayıs 
1961 tarihinde Milletlerarası îmar ve. Kalkınma 
Bankası tarafından Barker Misyonu raporu adı
nı alan ilmî ve tarafsız raporun ilgili kısmını 
alacağız. Sümerbank kurulduğu zaman şartlar 
ne idi ve niçin devrin siyasi iktidarı böyle bir 
İktisadi Devlet Teşebbüsünün kurulmasına git
miş idi. Bu, sebebi şartlan biraz önce arz etti
ğim gilfoi Barker Misyonu raporunun 69 ncu say
fasından kısaca bir pasaj okumak suretiyle be
lirteceğim. 

«Halea Devlet Teşebbüslerinin organizasyo
nu tfâbknmndast başjlıea iki tip meveuttur. Bun-
Jaardatt târineisi, İktisadi Dfevlet Teşebbüsleri ka
mara ile fcesbit edilen ve en iyi misâli Sümerbank 
ile Etibaaak da görülen şekiller; diğeri ise Tekel 
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İdaresi ile münâkale ve muhabere organları kin 
derpiş edilmiştir. Bunların birbirinden ayrı oia-
rak mülâhaza edilmelerine lüzum vardır. Tama
mı ödenmiş sermayeleri 1949 nihayeti itibariyle 
sırasiyle 109,5 ve 68,1 milyon lira olan Sümer» 
bank ve Etlbank Devlete ait birer Holding şir
ketleridir. Bu müesseselere Hazine garantisi ta
şıyan senetleri Merkez Bankasına ıskonto ettir
mek mezuniyeti verilmiştir. Faaliyetleri Devlet 
Bütçesinden müstakildir. Her ikisi de münferi
den kendi teşebbüslerinin safi kazanç ve ihtiyaç
larının normal olarak yine kendileri kullanmak 
üzere nezlerinde alıkoymaktadırlar. Bir kü'llola-
rak Sümerbank teşebbüsleri çok kazançlı olmuş
tur. Bu sebeple bu müessese istediği gibi kullanabi
leceği mühim sermayelere maiik olagelmiştir. Bin-
netice Sümerbank, her hangi bir teşebbüsün zarar
larını, diğerlerinin kazançlariyle kapatmak, muay
yen endüstri şubelerinin bir kül haline memleket 
ekonomisi bakımından olan ehemmiyeti dolayısiyle 
kazançlı teşekkülleri genişletmek ve kazanç ihti
mali ziyade olan hallerde yeni teşebbüslere giriş
mek imkânını bulmuştur. Neticede Devlet endüst
ri faaliyeteri, Devlet tarafından fianse edilen, 
fakat istikametleri büyük ölçüde bizzat teşebbüs
ler tarafından çizilen ve gittikçe artan bir geliş
me göstermiştir. Demek ki, 1951 de tetkik edildi
ği zaman bunların, büyük bir gelişme hâlinde ol
duğu ifade edilmektedir. Devletin ekonomik 
faaliyetlerde oynadığı role dair olan ve verile
cek nihai zarar ne olursa olsun, ellerindeki mü
him kaynaklan daha verümli bir şekilde kullana
bilmeleri için halen mevcut Devlet Teşebbüsle
rinin bir dereceye kadar yeniden organize edil
meleri zaruridir, diyen rapor uzun boylu o za
manın özel teşebbüsünün, çeşitli sahalarda de
nenen teşebbüslerinin başarı gösteremediğini ve 
onun için Devletin çeşitli imkânlarını sağlamak 
ve iktisadi hayata bir istikamet vermek üzere 
Holding şirketleri mahiyetinde İktisadi Devlet 
Teşebbüsleri meydana getirmek mecbunryetinde 
olduğu, kalkınma halinde olan, ve imkânlan 
dar ve kıt bir memlekette bunun kaçınılmaz bir 
yol ve başvurulacak tek çare olduğu açıkça ifa
de edilmektedir. 1951 ve 1952 yıllarına kadar 
gelişme gösteren ve bir zaruretin neticesi olan 
Sümerbank'm, 1954 ten sonra niçin zarar eden 
bir müessese ve niçin bir gelişmenin birden bire 
durup tersine işlediğini biraz sonra ifade edece
ğim. Sümerbank Devletin özel teşebbüsünün 
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yapmadığı ve yapamıyacağı işleri üzerine alma
sı veya teşvik etmesinin zaruri olduğu bir za- j 
manda, bir ortamda kuralmuş'tur. Kalkınmaya | 
muhtaç sermaye piyasası teş'ekkül etmiş, imkân-, j 
l an dar, ihtiyaçları hudutsuz bir m'emfeketin ı 
malî ve iktisadi politikasının tâyininde nasıl j 
güçlükler olduğu elbette bilinir. Bütün bunlara 
rağmen basiretli bir görüş ve davranışın yıllar 
yılı başanlı olmuş emeği olarak Sünıerbank ve 
•müesseselerinin son on yıl içinde aynı şekilde 
gelişm'e göstermediği aşikârdır. 1959, 1960, 
1961, 1962, 1963 yıllan sırasi'yle iştirakler malî 
rantaibilitenin yüzde (24,7), (10,2), (2,4), (3,2), 
(1,8) ekonomik rantaibilitenin yüzde: (7,4), 
(4,3), (1,8), (2,3), (1,9). 

Bilanço kârinin milyon lira olarak: (79,5) 
(39,8), (11,9), (16,1), (9,1) olarak düşük bir 
seyir takifoettiğini görmekteyiz. Nedenlerini 
araştırırken objektif esaslardan hareket edece
ğiz. Yüksek Denetleme Kuralu raporundan şu 
satırları okuyabiliriz. (Sayfa 9) : 

Sümerbank 1954 yılından itibaren geniş çap
ta iştiraklerde bulunmuştur. Yıllarca politik et
kiler altında malî imkânlarının vüsat ve çalış
ma konuları dışında çeşitli sanayi, malî ve ikti
sadi iştiraklere katılma zorunda bırakıldığı gi-
'bi, bir kısım iştiraklerin sermayelerinin kuru
luşlarını dahi karşılıyamamasmdan bunları da 
finanse etmek mecburiyetinde kalmıştır. Bu 
durum 'banka için malî yönden zararlı olmuş, 
zaman zaman bünyesi içerisindeki müessesele
rin finansman ihtiyaçlarını karşılıyalbilmiek için 
büyük güçlüklerle karşılaşmış; Merkez Bankası 
ve Amortisman Kredi Sandığı gibi yabancı 
kaynaklara başvurma zoranda kalmış, ağır faiz I 
yükünün tesiriyle rantaibdlit'esi zayıf lıyan, ma- I 
lî bünyesi sıhha'tsiz bir duruma gelmiş, 1955 yı
lında iştiraklere taahhüdedilen sermaye tutarı 
88 milyon lira ödenmiş kısmı da 56 milyon lira I 
iken 1963 yılı sonunda bu miktar 535 milyon 
lira, 495,4 milyon liraya yükselımdş bulunmak
tadır. 1955 yılına göre artış oranı sırasiyle 
% 507; % 784,6 dır. Bir memleketin nasıl bir 
ekonomik darhe ve nasıl bir zihniyetin tesiri I 
altında olduğunu açıkça görmek için bu oibjek- I 
tif delillere göz atmak kâfidir. , •. • 

Gerçekten Süroeribank 1954 yılından itüba- I 
ren politik heves ve endişelerin geniş şekilde I 
etkisine mâruz kaldı. Sümerbank yıllarca poli- | 
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tik heveslerin müdahalesinden kurtulamadı. 
Bugün içinde bulunduğu güç şartların sebep ve 
başlamgıcı bu hoyrat siyasi tasallut olmuştur. 
2262 sayılı Kanun Süınernank'a şu görevleri 
vermiştir : 

a.) Devraldığı sınai işletmelerle özel sana
yi müesseselerindeki Devlet işt irak' payların! 
hazırlamak ve bunları kurarak yönetmek, 

b) Devlet sermayesi ile kurulacak bütün 
sınai müesseselerin etüt ve gayelerini hazırla
mak ve bunları kurarak yönetmek, 

c) Tesisleri veya tevsileri yurt için ikti-
saden verimli olan sanayi işlerine, sermayesi
nin müsaadesi nisbetinde iştirak veya yardım 
etmek, 

2262 sayılı Kanun, Sümerbanka ancak ser-
ınayesinin kifayeti nisbetinde, muayyen şartlar 
altında iştirak yapabileceğini kesin olarak ta
mamen ticari bir zihniyetle kârlılık ve verimli
lik düşünüşü altında emretmiş ve kayıtlanmış
tır. Her hangi bir iştirakte bulunduğun zaman 
evvelâ sermayeyi düşüneceksin, sermayenin 
kuvveti ve kudreti niisibetinde iştirak edecek
sin, diye kanun peşinen bağlayıcı şartlar koş
muş 'bulunmasına rağmen, denetleme raporun
da da objektif olarak ifade edildiği gibi, bun
lar hiçbir şekilde ve bir gûma nazara alıntma-
mış, bilâkis zorlanmış ve öylesine zorlanmıştır 
ki, Amortisman Kredi Sandığı ile Merkez Ban
kasından çok ağır hadlerle faizler alınmak şar-
tiyle iktisadi olmıyan, sırf siyasi heves ve en
dişelerle çeşitli iştiraklere başvurulmuş ve bu 
dev müessese bu ağır tazyiklerin altında o ta
rihten itibaren artık bir türlü belini doğrulta
nı am ıştır. 

d) iSanayi müesseselerine kredi temin etmek 
ve bankacılık işleri yapmak 

Tesis veya tevsi işlemi için, kanun, teşek
külü yurt için iktisaden verimli olmak ve ser
mayesi oranını daima nazara alma kayıt ve şar
tını koymasına rağmen iktisadi olup olmadığı 
teşekkülün sermaye zorlamasının doğuracağı 
vahîm sonuçlar düşünülmemiştir. Poliktik se
bepler önplânda görülmemiştir. Kalkman bir 
memlekette bütün tesis ve tevsilerin iktisadi açı
dan hesabedilmesi düşünülmez. Az gelirli mem
leketlerde vasıtalı veya vasıtasız şekilde yük
sek gelir hasılatı salıyan yatırım projelerinin 

— 154 — 



d. Senatosu B : 69 
düşük hasılat sağlayanlara nazaran, sayanı ter- I 
ci'h olacağı aşikârdır. Kârlılık ve verimlilik esas- I 
1 arına göre çalışacak bir İktisadi Devlet Teşek
külünün bıı vasfı . unutularak yahut bir tarafa ı 
itilerek politik arzulara göre sevk edilmesi kal- j 
kınam memleketlerin malî politikası ile bağda- i 
şamaz. Uzun süreli derin tesirlere sebebolur. 
Nitekim öyle olmuştur. 

Teşekkülün görüşme konusu olan beş yıllık 
durumu için başlıca sebebi işaretten sonra, bu
nun tek sebebolmadığmı da ilâve etmek icabeder. 
Diğer sebeplere de sırasiyle işaret etmek isteriz: 

a) Malî bünye yönünden : 
Teşekkül, müesseseleri ve kurumları görevi- 1 

ni aldığı iştiraklere yapacağı yatırımlaırla malî 
tazyik altındadır. Genel kaynakları 1 990 300 000 
lira ile ifade edilen teşekkülün 1963 yılı bilan
ço kârının 9 100 000 lira olması bunun ifade
sidir. 

Nominal sermayenin artırılması gereklidir. 
Bunun için teşkilât kamunu çıkarılmalıdır. 

Teşekkülün malî imkânlarının çok üstüne 
çıkmış bulunan iştiraklere yatırım yapılması 
çok bağlı kayıtlara alınmalıdır. Sermaye yeter
sizliğinden dönen yüksek hadii faiz ve vergi 
yükümünden süıatle kazınmalıdır. 

b) Teknik yönden : 
Zararına çalışan, kârlılık ve verimlilik pren

siplerine ulaştı rılamıyan müesseseler için ciddî 
tedbirlerin alınması zarureti vardır. Mamulle
rin piyasa hareket ve buluşlarına uygun sürüm 
temin edecek kalite, çeşit vasfına sahibolması I 
gereklidir. I 

Teşekkülün a İmi ve satım müesseselerinin 
1963 yılı bilanço zararı 23 200 000 liraya var
mıştır. imalâtçı müesseselerle tam bir anlayış 
içinde çalışma esassı yoktur. Tekstil imalâtı
nın % 25 ini üreten Sümerbank, özel sektörle 
rekabet için fiyat politikasında bürokrasinin 
çemberinden kurtulamamıştır. Özel sektörün re
kabet imkânlarına sahibolması üzerine tekelci 
ve cazip arz durumunda olan teşekkül için da
ha çetin günler ve şartlar mukadderdir. Siyasi 
etkilerle durmadan açılan satış yerlerinin kül
fetleri tamamen giderilememiştir. Piyasa ve 
etüt araştırmalarından yoksun bir davranışın ha
reketli, bir piyasada kâr ve verim şansı olamaz. 
Stokları % 300 oranında artmıştır. Stokların li
kide edilebilmesi için radikal tedbirler o tarih- | 
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lere kadar alınmamıştır. îıhraeediİen ham bezler
den 1963 yılında 1 200 000 lirayı bulan zara
rın 726 000 lirasını Hazine paylaşmış, teşekkül 
477 000 lira zarar etmiştir. Pamuklu mamulün 
fiyat yüksekliği, renk ve desen olarak evsaf üs-
t önlüğü sağlayamaması sebebiyle ihracı cazibol-
madığı gibi, aynı yılın yünlü mamulü iplik ve 
kumaş olarak 1 600 000 lira zarara, sebebolmuş-
tur. 

1963 yılı içinde hammadde stokları % 6,5 
mamul emtia stoku % 4,5 çeşitli malzeme stoku 
% 4,4 azalış kaydetmesine rağmen 676 100 000 
liralık stok 1963 yılının güç şartlarının ifade
sidir. Bu stokların yıllık faiz tutarı 25 milyon 
liradır. Yılda bu derece fahiş faiz ödemenin 
zararı kabul ile bir çözüm şekli bulmanın fayda
ları düşünülmellidir. 

36 şirkete 1963 yılı içinde taahhüdedilen 
sermaye % 11,8 ödenmiş sermayede % 37,4 ora
nında artış kaydedilmiştir. TaaMıüdedilen ser
maye 535 milyon liraya, ödenmiş sermaye 
495 400 000 liraya varmıştır. 

Teşekkülün iştirak ettiği şirketlerin bilanço 
kârı fazla olanlardan iştirak payı azlığı sebe
biyle sağladığı kâr az bulunmaktadır, örnek 
olarak Türk petrollerinin 1963 yılı kâr bilanço
su 76 milyon liranın üstündedir. Sümerbankm 
buradaki iştiraki ancak 500 000 liradır. De-
mekki, fazla kâr getiren iştirak veya müessese
lere her nedense iştirak edilmemiş, kâr getir-
miyen müesseselerin yükü bu müesseseye yükle
tilmiş bulunmaktadır. 

Teşekkülün iktisadi görüş ve kurallara uy
gun davranış şeklini gösteren bu izahattan son
ra idari yönden olan sebepler üzerinde durmak 
isteriz. 

Zannedilir ki, İktisadi Devlet Teşekkülleri 
geniş bir muhtariyete sahiptir. İlgili bakanla r 
çoğu zaman siyasi sebeplerle müdahalelerde 
bulunmuşlardır. İstişare ve tahkik gayesi ile 
'kurulmuş yüksek seviyede etkili istikamet ve 
öğütleri beklenen Yüksek Denetleme Kurulu
nun murakabesine bu müesseseler tabi bulun
maktadır. Maliye Bakanlığının teftişi daima 
mümkündür. G<enel kuralların ve teşekkülleriıı 
müfettiş kadro ve yetkileri vardır. Bu karışık 
yetkiler yığını içinde başarının tılsımının bir 
tesadüf ve şans mahiyetinde olabileceğini ifa
de etmek istiyorum. 
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Şunu demek istiyorum ki, muhtar zannetti

ğimiz iktisadi Devlet Teşekkülleri, çeşitli mü
esseselerin, çeşitli kanuni yetkilerin, siyasi or
ganların tesiri altındadır. Yüksek Denetleme 
Kurulu, Maliye Bakanlığı ilgili bakanlık gibi 
çeşitli yönlerden gelen ve koordone teşkil ot-
miyen bir durumun tesiri altında bulunmak
tadır. Ve biz 440 sayılı Kanunla da, maalesef 
açıkça ifade etmek lâzımgelir ki, bunun tam 
ve kâmil bir şeklini bulmuş değiliz. Böylelikle, 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin muhtar mües
sese olarak vazife gördüklerini elbette ki, iddia 
edemeyiz. 

Tarafsız idarenin en basit hukuki temel ku
ralı • personelin iktidara bütün gücüyle hizmet 
etmek, personelin siyasi iktidar karşısında tam 
bir güven ve huzur içinde bulunmasıdır. Taraf
sız idare içinde hukuki kontrol kaynağını hi-
yerarşik kudretten alır. Teşekküllerde bunu 
saplamaya mecburuz. Personele bu işin tevdi
inde, üstün, maiyetine talimat verme kudreti, 
emrindekilerin ve görevlendirdiği ve görev al
dığı işleri kontrol etmek kabiliyeti, personel 
hizmet kadrosu içinde tanınan hakların âdil ve 
demokratik usul ve şekillere itibar etmek ve 
*bundan ümit beklemek lâzımdır, idari kontro
lün vasıtası olarak raporlar şemalar bilançolar, 
standartlar, teşkilât plânlaması, araştırma, iş 
plânlaması, bütçe kontrolü maliyet tahlilleri gi-
'bi hususları objektif olarak benimsememek ve 
yerine getirmek gereklidir. 

Sorumluluk ve hesap verme emir ve yetki
si olmaksızın elbetteki tasavvur edilemez. Emir 
verme yetkisi güvenli bir görevle mümkündür. 
Bu şartların bütün teşekküllerde muhkem ola
rak tesisi zaruridir. Bir zihniyet ve davranış 
reformu yapmak zorundayız. Kalkınma plânı
nın başarıya ulaşması, her teşekkülün bu me-
yanda Sümerbank'ın verimlilik ve kârlılık için
de çalışma imkânına sahibolması malî ve tek-
nilk şartlar kadar mânevi unsur olan persone
lin hizmet ve gayretine bağlıdır, iyi personel, 
ehil, çalışkan yaratıcı ruhlu personel, âdil terfi 
ye.eş/iifc terfi imkânlarına sahip, güven ve huzur 
içinde personel meselesi, işte aşacağımız güç 
yol ulaşacağımız nurlu amaç. Siyasi müdahale 
ve tesirlerden masun bir idare cihazı kurmadan 
•başarılar devamlı olmıyacaktır. Sümer'bankta 
Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü, Tekstil 
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Müdürlüğü, Kimya Proje Müdürlüğü, Değer
lendirme Müdürlüğü, iş ve işçi münasebetleri 
Müdürlüğü, Eğitim Müdürlüğü ve Plânlama 
Başkanlığı gibi yeni müdürlükler kuruluşunu 
yuikardaki görüşlerimize uygun çalışmaya ula
şacak unsurlar anlamına alamıyoruz. Yeni kad
rolar ve jrayılmaları yeni masraflar olarak de
ğerlendireceğiz. Artık bir kader gibidir, çözüm 
şekli aramadan yeni kadrolar, yeni kadrolar ve 
yeni kadrolar. 

1963 yılında teşekkül merkezi kadrolarında 
birçok memurun kadrolarının bulunduğu yer
de çalışmadıkları tesbit edilmiştir. Kadroları 
genel müdürlüğe bağlı 12 personelin Sanayi Ba
kanlığında çalışması tipik bir örnek olarak 
verilebilir. 

Yüksek Denetleme Kurulunun 1963 yılı için 
şu satırlarını önemli buluyoruz. 

«Personel hareket durumu fazladır. Tetki
kimiz tarihinde Nisan, Mayıs 1964 - yani bizim 
iktidarımız devri - Sümerbankm yüksek kade
me) idarecileri arasında geniş çapta değişik
likler olmuştur. Yüksek sevk ve idare kademe
sinde görülen bu istikrarsızlık bütün camia per
sonelinde huzursuzluk yarattığından teşekkül 
faaliyetlerinde aksamalar husule gelmiştir. Yük
sek sevk ve idare kademelerinde devamlılık 
sağlaması işlerin yürütülmesi için şarttır. 

Teşekkülün çeşitli faaliyetleri üzerinde mü
essese ve iştiraklerin faaliyet ve bilanço kâr ve 
zarar hesaplarının görüşülmesi sırasında ayrı 
ayrı duracağız. 

Teşekkülün kalkınma plânına göre yapma
ya mecbur olduğu iş ve yatırımlara kısaca te-

•as etmek isteriz. .-,& 

Sümertbank'm 5 yılda gerçekleştirmekle gö
revlendirildiği proje sayısı 19 dur. Yatırım 
karşılığı 616 milyon lira olarak hesabedilmiş-
tir. Bu miktarın 226.9 milyon lirası muhtelif 
müesseselere aittir. Harcama yönünden Sümer-
bank 1963 yılı programını % 92,2 oranında ger
çekleştirmiştir. 

1963 yılı yatırım projesi karşılığı 121,8 mil
yon liradır. Bu 19 yatırım projesi incelenince 
görülür ki bunlar küçük projelerdir. Kalkın
manın hedefine uygun yaratıcı güç mahiyetin
de değildirler. Bir tedbir manzumesi hüviyetin
dedir. Ayrıca harcamalar muhtelif yıllara dağı
tılmış ve parçalanmıştır. Çek sayıda az verim-
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li proje yerine az sayıda çok verimli projelerin I 
öngörülmesi gereklidir. 

Sümerbank'ın 500 milyon lira olan nominal 
sermayesinin ihtiyaca göre ve ihtiyaca uygun 
olarak artırılmasını faydalı ve yerinde görü
rüz. 

Mevcut işletmelerin ve tesislerin ıslâhını 
daha verimli ve kârlı hale gelmesini sağlıyacık 
alanlar gerçekleşmeden âmme masrafı kapısı 
açacak mahiyette yeni yatırımlardan çekinil-
meli, plânın öngördüğü kaynak, yatıncı esas 
kaymıyan süratle intikali mümkün yatıranların 
programlaştırılmasmı zaruri görürüz. 

İştiraklere ait fabrikaların finansman ihti
yacını diğer kaynaklardan temin etmenin Sü
merbank'ın imkânlarının zorlanmamasını ye
rinde görür ve ümidederiz. Sümerbank'ın ku
ruluş gayesi ve çalışma alanının dışında kalan 
iştiraklerin yeniden gözden geçirilmesinin za
ruretine inanıyoruz. 

Alım ve satım müessesesi ile imalâtçı mües
seselere geniş yetki verilmesi ve yürürlükte bu
lunan satış esasları yönetmeliğinin günün şart 
ve icaplarına uygun olarak hazırlanmasına ait 
Yüksek Denetleme Kurulu temennisinin isabe
tine işaret etmek isteriz. 

Sümerbank'a ait görüşlerimizi bitirmeden 
önce bir hususa daha işaret etmek isteriz. O da 
personel masraflarının devamlı artışının dur
durulmasıdır. Toplu sözleşmeler ieabı ve zaru
ri artışlar dışında personel masrafları devam 
etmektedir. Bir örnek olarak 1962 yılı memur 
ve hizmetlilere yapılan ödemelerin 83,3 milyon 
lira i'ken 1963 yılında 89,4 milyon liraya çıkmış. 
yani 6 milyon lira artış kaydedilmiştir. Memur 
ve hizmetli masraf artışı % 7, yi aşmaktadır. 

Cari masrafların kısılması ve bir seviyede 
tutulmasının faydası aşikârdır. 

Sümerlbank'ın plânın öngördüğü görevleri 
yerine getirmesini kalkınmada kendine düşen j 
önemli hizmetleri başarmasını dileriz. i 

Sözlerimi bitirirken bn* hususu şahsım adı
na ifade etmek isterim. 

Sümerbank'ın, kaynak bulma hususunda 
cazip bir teklifi ne nisbette karşıladığını - ve 
ne yolda muamele yapmak istediğini ve yaptı
ğını öğrenmek isterim, icra dairelerinin çeşitli 
bankalardaki mevduatı yılbk olarak 100 mil-
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yon liranın üstündedir. Bu azalır, çoğalır. Ama, 
100 milyon lirayı daimi olarak aşan bir vaziyet
tedir ve bu çeşitli bankalara çeşitli yıllarda, 
çeşitli sebeplerden dolayı, hattâ özel bankala
ra, sermayesine Devletin iştiraki yüzde 50 den 
çok aşağıda olan birçok bankalara da yüzde 
2,5 gi'bi çok düşük bir faizle bu paralar veril
miş bulunmaktadır. Emir verilmılştir, icra dai
relerine çok uzun yıllar önce verilen bir emirle 
bu paralar bu bankalara verilmektedir. Ve yüz
de 2,5 Hazine bunlardan vergi almaktadır. Bu 
paraların, yani yılda yüz milyonun üstünde 
icra dairelerinin bu mevduatlarının millî ban
kalarımıza yatırılması ve bir ml'kbar, yüzde 2,5 
un üstünde hâkim ve savcıların yardım sandı
ğı fonu ile avukatların sosyal güvenliğini temin 
edebilmek için münasip görülecek yüzde bir 
artış, Hazinenin yüzde 2,5 unun dışında bir 
nispet dâhilinde yüzde 3 veyahut 4 gi'bi bir fa
iz verilmek suretiyle geniş bir kaynak yaratıl
ması bakımından yapılan teklifler Sümeıfrank'-
ça nasıl karşılanmıştır? Şayet iltifat edil/m etmiş
se sebebi nedir, Adalet Bakanlığı Müsteşarı ta
rafından kendilerine yapılan, bu teklif hangi 
safhadadır ve ne yapılmıştır? Bunu da ayrıca 
öğrenmek isterim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Nusret Tuna. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA AH
MET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muhte
rem arkadaşlar grup adına görüşlerimizi ifade et
meden evvel bir hususa temas etmek istiyorum. 
İktisadi Devlet Teşebbüslerinin bizzat Parlâmen
to tarafından murakabe edilmesinin ilk örnekle
rini vermekteyiz. Daha evvel bir murakabe var
dı, dün de ifade edildi, mahdut bir murakabe 
idi. Umumi Heyetler murakabe etmezdi. Şimdi 
böyle yeni bir müessesenin örneklerini vereceği
miz bir sırada mesaimizi fayda esasına teksif et
meye mecburuz. Eğer burada hisleri harekete 
geçirir, his cephesiyle uğraşır, bu müesseselerin 
gelişmesine mâtûf meseleler üzerine tam eğilmez-
sek, bundan bir fayda hâsıl olmaz. Bunca iyi ni
yetlerle kurulmuş olan bu müesseseler dejenere 
olacak, faydasız olacaktır. Yarın yeni bir kanuni 
tedbir aramaya mecbur kalırız. Ben grupum adı
na her türlü hislerden azade olarak, objektif bir 
görüşle meseleyi husurunuza getirmeye çalışaca
ğım. Çünkü o hissi sahalar bir Devletin bünyesin-
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den derhal sökülüp atılacak mevzular değildir. 
Dün vardı, bugün vardır fakat azalmaya matuf 
bir gayreti gördüğümüz zaman memnun olaca
ğız. Yoksa temas edilen hatâlar dünden daha faz
la maalesef mevcuttur, temadi etmektedir. Bu 
lıissî sahayı bırakıp mevzua eğilmek, teknik bir 
mesai yapmaya gayret etmek lâzımgeldiği inan
cındayım. 

Anayasamızın 127 uci maddesi Kamu İktisadi 
Teşebbüslerin Türkiye Büyük Millet Meclisince 
denetlenmesinin kanunla düzenleneceğini âmir 
bulunmaktadır. Bu hükme riayetle, Yüksek He
yetiniz tarafından ısdarolunan 468 sayılı Kanun, 
bu denetlemenin ne şekilde yapılacağını göster
miştir. Kanun hükümlerine uygun olarak kuru
lan ve her iki Meclisi temsil etmekte bulunan 
50 kişilik Türkiye; Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu, bütün 
teşebbüs, müessese ve iştiraklerinin 5 yıllık Yük
sek Denetleme Kurulunun raporu ile, Başkanlık
ça verilen diğer raporları, malî durumlarını, kâr 
ve zarar hesaplarını incelemek suretiyle mesaisi
ni bitirmiş ve neticeyi Yüksek Tasviplerinize 
arz etmiştir. Tüzüğümüzün 93 ncü maddesi her 
kamu iktisadi teşebbüsünün, ayrı ayrı müzakere
ye tabi tutulmasını emretmektedir. Bendeniz Sü-
merbank hakkında grupumuzun görüşlerini arz 
etmeye çalışacağını. 

Hesabını tetkik etmekte olduğumuz teşebbü
se, toplu bir bakıcın faydalı olduğu kanaatinde
yiz. Sümerbank 1933 senesinde 2262 sayılı Ka
nunla kurulmuştu)'. Sermayesinin tamamı Dev
lete aidolup, ilk sermayesi 20 000 000 liradır. 
Kuruluşumda Devlet Sanayi Ofisinden bir Fes-
lıane Yünlü Dokuma İMmkası, Bakırköy Pa
muklu Dokuma Fabrikası, Beykoz Deri ve 
Kundura Fabrikası, Hereke İpekli ve Yünlü 
Dokuma Fabrikası olmak üzere dört fabrika 
devralarak mütevaai bir çerçeve içinde faaliyete 
başlamış ve memleketimizde sanayileşme hare
ketinin öncüsü ve önderi olmuştur. 

İzmit'te kurduğu kâğıt ve selüloz işletmesi 
ile Karabük'te kurduğu Demir - Çelik işletme
leri Sümerbankm bünyesinden 1995 yılında ay
rılmıştır. Bu her iki dev müessese ayrı birer İk
tisadi Devlet Teşekkülü haline inkılâbetmiştir. 
Bugün bir alım - satım müessesesi ile tekstil ve 
kimya 'sanayiine dâlhil 23 fabrika işletmekte, 
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- bugün dediğim zaman 1963 rakamlarını .al
maktayım, çünkü tefckikatınıız 1963 e kadardır -
ayrıca çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren 
51 işletmeye geniş ölçüde iştirak etmiş • bulun
ul aktadır. 

1963 senesi sonu itibariyle Sümerbanka bağlı 
müessese, fabrika ve idaresi Sümerbanka veril
miş şirketler tevzi edilmiş bulunan raporlarda 
tafsil âtiyle vardır. Ben tekrar okumak suretiyle 
zamanllarınızı almak istemiyorum, 

Sümerbankm sermayesi 500 000 000 liraya 
yüksel m mt ir. Öz ve yabancı kaynaklar- yekûnu 
2 200 000 000 liradır. İştiraklerine taahhüdü 
535 000 000 lira olup, tamamına, yakın kısmı 
ödenmiştir. W bu ödeme Sümerbankm kendi 
bünyesi içerisindeki kâr suretiyle olmuştur. Ha
zineden geçen miktar 20 000 000 lirayı geçme
mektedir. 

Birinci Beş Yıllık Plânın tatbikiyle ilgili 
olarak 17 projenin tahakkuku işi Sümerbanka 
tevdi edilmiştir-. Projeler tutarı 696 000 000 
liradır. 1963 yıllında 122 000 000 liralık yatı
rını yapılması programlanmış, bunun yüzde 92 si 
tahakkuk ettirilmiştir. 1933 yılından bugüne 
kaçlar Hazineye 2 500 000 000 lira vergi öde
miştir. Sümerbank 1963 yılında 28 800 ton pa
muk ipliği, 3 100 ton yün ipliği 221 ton sicim, 
160 000 000 metre pamuklu dokuma, 5 000 000 
metre yünlü dokuma, 21 900 metre kare halı, 
1,5 milyon metre jüt, kanaviçe, 656 ton reyyoıı, 
837 ton viskon, 257 ton selon, 552 ton karbon 
sülfür, 1 443 ton deri, 1 080 000 çift ayakka
bı, 174 400 ton ambalajlı çimento ve diğer ya
pı malzemesi imal etmiştir. Sadece 1963 yılında 
piyasaya 939 000 000 liralık mamul mal satmış
tır. 

Sümerbankm, memleketin çeşitli il ve ilçele
rinde 156 satış mağazamı vardır. Sümerbank, 
mamullerimizin ihracı gayretindedir, 1963 se
nesi sonuna kadar 40 000 000 lira karşılığı dö
viz elde etmiştir. Bu ihraç dolayısiyle zarar et
tiği ifade edildi. Muhterem arkadaşlar, şu ih
racı Avrupa memleketlerine Sümerbank yap
maktadır, gelişmiş bir Avrupa içerisinde Sü
merbank pazar bulma gayretindedir. Elbet 
böyle bir gayretin içerisine girdiği zaman bâzı 
fedakârlıklarda bulunmaya, fakat Avrupa'da 
malının arandığını hissettirmeye mecburdur. 
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Bir piyasaya yerleşme devresi vardır. Ve şu 
devredeki gayretleri her bakımdan takdire lâ
yık durumdadır. 

İ963 senesi sonu itibariyle Sümerbankta 
4 294 memur, 29 '514 işçi çalışmaktadır. Sti-
merbank, memleket sanayii için mütehassıs bir 
kadro yetiştirmek suretiyle de büyük hizmetler
de bulunmuştur. Diğer İktisadi Devlet Teşek-
küllerindeki ve hattâ özel sektördeki iş adamİaı-
rmm mühim bir kısmı Sümerbank ekolünden 
yetişmiş bulunmaktadır. Muhtelif devrelerde 
memleket sanayii için çok müspet hizmetler gör
müş, hamleler yapmış olan bu teşebbüste maale
sef bir duraklama ve hattâ bir gerileme müşahe
de olunmaktadır. 1959 senesinde tesbit olunan 
79 500 000 lira yıllık kârı, 1960 senesinde 
39,8 milyon liraya, 1961 de 11,9 milyon liraya, 
1962 senesinde 16,1 milyon liraya, 1963 yılın
da 9,1 milyon liraya düşmüş bulunmaktadır. 
1959 dan 1963 e doğru bir inişi, bir gerileme
yi maalesef müşahede etmekteyiz. Halen elinde, 
1963 sonu itibariyle, 676 milyon liralık stok 
mevcuttur. Bu teşebbüslerden dilediğimiz randı
manı alamadığımız bir vakıadır. Muhtelif dev-

' relerde bu aksaklığın mevzuattan ileri geldiği 
sanılmış ve 3460 sayılı Kanundan sonra 23 sa
yılı Kanunla çare taranmış, bilâhara bunun da 
kifayet etmediği kabul edilerek 440 sayılı Ka
nun çıkarılmıştır. Tekâmüle doğru giden bu 
mevzuatın her derdi halledemiyeceği anlaşılmış
tır. Aksaklık tatbikattan doğmaktadır. Bunlar
dan bir kısmına kısaca temas etmekte fayda bul
maktayız. 

Teşebbüslerin en önemli kadrolarında bulu
nan şahısların randıman üzerinde mühim rolleri 
vardır. İşleri kavramak üzere bulunduğu bir sı
rada değiştirmek istikrar temin edilmemesine se-
bebolmaktadır. Sümerbankm son yıllardaki mü
him idarecilerini tetkik ettiğimiz zaman, ortala
ma bir senede değiştiğini hattâ bunun dokuz aya 
kadar indiğini görmekteyiz. Bu münasebetle bir 
işletmeci arkadaşımızın anlattığı ve bu mevzuda 
faydalı olduğuna kaani olduğum bir fıkrayı müsa-
denizle anlatmak isterim. İşletmeci şöyle diyor: 
«Bir işletme, bir müessese iki mühim devrede kriz 
gösterir. Bir tanesi kuruluşundan itibaren iki 
yıl içinde olan devre, diğeri ise 25 yıldan sonra 
gelen senelerdedir. Çünkü ilk iki senede başa gel
miş olan idareci henüz başında bulunduğu mües
seseyi, tam etüt etmiş, piyasa içindeki mevkiini 
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tâyin etmiş durumda değildir. İşin acemisidir, 
aksaklıkların olması mümkündür. Binaenalyh 
bu müessesenin bir kriz geçirmesi ihtimali her 
zaman vardır. Diğeri ise, 25 yıl sonra tekrar teh
like başlar. Çünkü, 25 yıl bu işletmeye, bu mües
seseye kendisini vakfetmiş olan kişiler artık te
kaüt olmakta ve dolayısiyle ayrılmaktadırlar. Ye
ni gelen kimseler bir acemilik devresi geçirdikle
rinden müessesenin bir kriz geçirmesi mümkün
dür, demektedir. 

Arkadaşlar şu fıkranın taşıdığı büyük bir mâ
na var. Demek oluyor ki, bir müdür, bir genel 
müdür, yahut müessesenin istihsale matuf hiz
metlerini yapacak bir kimse, ancak o müessese
nin girdisini çıktısını iki yılda kavrayabilmekte
dir. ömrünü ona vakfettikçe randıman artmak
tadır, değiştiği zaman tekrar bir kriz başlamak
tadır. 

Şu işletmecilik hakikatiyle tatbikatımızı kar
şılaştırdığımız zaman, 1959 yılından itibaren 
muhtelif vesilelerle değiştirilen müdürlere en faz
la iki yıla yakın bir zaman düşmekte, bir kısmı 
ise bir yıla inmektedir. Umum müdürlük ve is
tihsâle matuf hizmetler görecek yerlerdeki şa
hısların değiştirilmesi böyle olmaktadır. Bu maa
lesef bize has bir hastalıktır. Bunu mümkün ol
duğu kadar azaltmak da, müesseselerin kökleş
mesi için hizmet olacağını kabul etmemiz gere
kir. İktidar kim olursa olsun, bunu falanlar yap
tı diye, ben tasrih etmek suretiyle bir hissî saha
ya girmek istemiyorum. Mümkün olduğu kadar 
bu işten geri durmak ve arzumuza göre idare 
kurmak hastalığından kıyıda kalmak zorunda 
olduğumuzu ifade etmek isterim. Her bakım
dan ehliyetli ve liyakatli bulunan personeli, kad
rosunda muhafaza için ücret bakımında gerekli 
tedbirler alınmalıdır. Bu tedbir, Devlet Per
sonel . Kanunu gelmiştir, Mecliste müzakerede
dir. Fakat İktisadi Devlet Teşebbüslerinin 
maaşları ile ilgili, özlük haklariyle ilgili olacak 
kanun henüz sevk edilmemiştir. Diğer kanuna 
paralel bu kanunun biran evvel hazırlanması, 
Meclise sevk edilmesi lâzımdır. Ücret bakımın
dan maalesef bugünkü tatbikat, maalesef tat
minkâr değildir. Bir kararnameye istinadetmek-
tedir. Bu kararname muvakkat hizmetler için 
çıkmış olmasına rağmen maalesef bütün Devlet 
dairelerinde daimî hizmetlilere tatbik edilmek
tedir. Kararnamede katiyet olmadığı için, bu 
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da istenilene tatbik edilmektedir, istenilmiyen- I 
lere tatbik edilmemektedir. Bu bir huzur
suzluk mevzuudur. Bu münasebetle Sümer-
bank ile ilgili olması bakımından aldığım bir 
mektuptaki bir hususu size arz etmek iste
rim : Bir yerde fabrika müdürü olan bir ar
kadaştan aldığım mektup. Arkadaşım diyor 
ki; «Ben bunca zamandan beri bu Sümerbankm 
başındayım, hizmet ediyorum, benim aldığım 
maaş 2 000 lira civarındadır. Ben 20 yılı geçen 
bir memururum, yeni bir memur geldi, işletme 
şefidir, mühendistir. Falan yerde muvakkat 
hizmette gösteriliyor. Bir montaj işinde göste
riliyor, bir inşaat işinde gösteriliyor. Şeklen 
kitabına uysun diye muvakkat bir işe atanmış 
gibi gösteriliyor, fakat bizde daimî olarak va
zife görmektedir. Bu, 4 000 küsur lira mafiş al
maktadır, diyor. Ben, diyor bunu tabiî karşı-
lıyacak hüsnüniyeti gösteriyorum, fakat çoluk 
çocuğuma karşı mahcubolmaktayım. Sen 20 yıl
lık mühendissin 2 000 lira alıyorsun, öteki dört 
beş yılda 4 000 alıyor. Demek ki, bunun sen
den bir üstün tarafı var, gibi sözlerle daima bir 
mecburiyet içindeyim. Rica ediyoru'm, şu tatbi
katın birleştirilmesine, tevhidine hizmet edin. I 
yardım edin mealine bir yazıdır. Ben bunu, bu I 
•müessesenin vazifelerinin olduğu bir topluluk
ta söylemek memnuniyet duymaktayım. Ve öy
le yevmiye ile çalışan bir işletme şefinin gönde
rilmesi mevzuutoahsolduğu zaman, hiç olmaz
sa orada yıllarca emek vermiş bir umum mü
dürden fazla maaş alamıvacak bir yerde istih
dam edilmesi daha isabetli olur. Çünkü bir 
mânevi üzüntü yaratmaktadır. I 

Yine ücret bakımından şu hususu arz et
mek isterim. İktisadi Devlet Teşokkülleri'ndeM 
personelin iç hizmetinde bulunduğu müessese 
tutulabilmesi için 440 sa^lı Kanunla, mukavele 
ile istihdam etme imkânı kabul edilmiştir. Mu
kavele ile istihdam edilebilsin, iktisadi Devlet 
Teşekküllerinin mahdut sayıda kalan kıymetli 
elemanları kaçırılmasın, denmiştir. Bunun, vâ-
zu kanunun arzu ettiği istikametteki tatbikatı
nı görmüyoruz. Mukavelelerle istihdama gidil- I 
meli, fakat bu müessese, arzu edilenlerin kayı- I 
rılması şeklinde değil, objektif ölçülerle yapıl
malıdır. Ve 440 sayılı Kanunun bu mukavele 
hakkındaki hükümlerinin tatbikatına âdil bir 
şekilde bağlanması lâzımgeldiği kanaatindeyim. | 
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Muhterem arkadaşlar, bu müesseselerin kâr 

ve zarar durumunu, malî durumunu tetkik eder
ken gayrimesul şahısların müdahalesi mevzuuna 
temas etmeden geçmek mümkün olmuyor. Mües 
seseye bir hizmet verilmiştir, vazifesinin hudu
du tâyin edilmiştir, içindeki teknik eleman bu 
âşi yürütmektedir, fakat işin inceliğine vâkıf ol-
mıyan şahısların, - 440 sayılı Kanunun bir hayli 
gayretler sarf etmesine rağmen - müdahaleleri 
devam etmektedir. Yine bu müdahale falan de
virde böyle oldu, filân devirde böyle oldu diye 
işin hissî tarafına gitmiyeceğim. Bu müdahale 
devam etmektedir. İktisadi Devlet Teşekkülleri 
bundan mustariptir. Mümkün olduğu kadar, ka
nunun bahşettiği salâhiyetler hududu dâhilinde 
kalmak suretiyle, fakat illâ müssseseyi daha ile
riye götürme gayretiyle ve kanunların çizdiği 
hudut dâhilinde kalmak gayreti gösterilmelidir 
Gayrimesul şahısların müdahalesi asgari hadde 
indirilmelidir. Ve bu had, kanunun bahşettiği 
salâhiyet çerçevesi dâhilinde kalmalıdır. Çünkü 
neticenin istihsalinde kendisinin üstün bir bil
gisi ve ihtisası olduğu kanaatinde olmadığımız 
kimseler do müdahale etmektedirler. 

Sermayesi müesseselerine ancak kâfi gelecek 
miktarda olan Sümerbankın gayriiktisadi şirket
lere iştiraki için zorlanmaktan vazgeçilmelidir. 
Sermayesi 500 000 000 liradır. Fakat bu arz et
tiğim şirketlere iştiraki, 600 000 000 liradan da
ha fazla bir miktar ifade etmektedir. Ve bunlar 
umumiyetle ödenmiş vaziyettedir. Bu gayriikti
sadi şirketlere iştirak hususunda da maalesef 
siyasi baskılar devam etmektedir. Hattâ prog
ramdan çıkarılmış müesseselerin yapılması için 
teşriî uzuv vasıtasiyle tahsisat konmak suretiyle 
bu işe zorlandığı da bir vakıadır. Birkaç ay ev
vel Yüksek Meclisinizden geçmiş bir hâdisedir. 
Bu zorlamadan da mümkün olduğu kadar tevak
ki etmek lâzımgeldiği kanaatindeyiz. 

Sümerbankm Teşkilât Kanunu en kısa zaman
da yapılmalı, sahası dışında kalan faaliyetlerden 
çekilmesi temin olunmalıdır. Bu iş, 440 sayılı 
Kanunla, Altılar Komitesi dediğimiz bir komi
teye verilmiştir. Bu münasebetle şu hususu ifade 
ötmek istiyorum. Bizim çıkardığımız kanunda. 
«Bunlar müsteşarlar seviyesinde olacak» diye bir 
kayıt yoktur. Demişiz ki, falan falan müessese
lerden altı alâkalı şahıstan teşekkül eden bir ko
misyon kuracaklar, bunlar iki yıl müddetle dai
resiyle münasebeti baki kalacak, yani oradan ma-
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aşlarını alacaklar, iki yıl müddetle devamlı su
rette şu işi yapacaklar, denmiştir. 440 sayılı Ka
nunun geçici birinci maddesindeki kayıtlar bu.. 
Bunun tatbikatı nasıl olmuştur? Bunun tatbika
tı şöyle olmuştur: Maliye Vekili tutmuş benim 
müsteşarımın başkanlığında müsteşarlar seviye
sinde bir heyet kuralım demiş. Arkadaşlar, bir 
Maliye Bakanlığı, bunca malî işlerin cereyan et
tiği bir müessese.. Bunun başkanlığında altı ki
şilik bir heyet toplanacak, bu İktisadi Devlet Te
şekküllerini yeniden teşkilâtlandırma işini bece
recek. Bu münasebetle şunu demek istiyorum; 
440 sayılı Kanun açıktır, isabetlidir, güzeldir, 
şu altı müesseseden birer eleman gelsin, fakat 
kendisini bu işe hasretsin demişiz biz. Müddeti 
iki yıldır, maaşlarını falan müesseseden alır, de
mek suretiyle gayet açık olarak devamlı kimse
lerin çalışması lüzumunu öngörmüşüz. Hüküme
tin bu işle meşgul olmasını rica ediyorum. Bu
güne kadar bu hata yapılmıştır, devam etmiştir.. 
Bu kurul, Maliye Bakanlığı Müsteşarının Baş
kanlığı altında bir kuruldur. Hizmet edememek
tedir. îyi niyetlerine rağmen bir araya geçeme
mektedirler, işler gecikmektedir. Hükümetten is
tirhamım; müsteşar diye kanunda kayıt yoktur, 
bu işleri becerebilecek ve daimi olarak kendisi
ni bu hizmette vaPıfedebilecek kimselerden müte
şekkil altı kişilik heyet kurulmalıdır. Ve kendi
lerini bu işe vermelidirler. Şimdi Sümerbank bu
rada, 440 sayılı Kanun çıktığı halde hakikaten 
bunun icabını yapamamış gibi gözükmekte ise 
de hata Sümerbankta değildir. Hata, doğrudan 
doğruya bizim İktisadi Devlet Teşekküllerini dü
zenleme Komisyonundadır. Mesaisini bitirmemiş
tir, direktiflerini vermemiştir, kanunlarını ha 
zırlıyamamıştır. Bu aksaklık da kanundan de
ğildir, arz ettiğim husustan doğmaktadır, tatbi-
katttan doğmaktadır. 

Efendim, millet kürsüsünden herşsyin açık 
olarak söylenmesinde fayda vardır. Onun için 
şunu da arz edeyim: Bunlara ayrıca tahsisat da 
veriliyor, bir ödenek veriliyor. Acaba bu ödene
ği, başka yerlere gitmesin de en yukardakiler 
alsın, diye bir hava mı esmiş, nasıl bir hal cere
yan etmiş? İşin icabını uygun tâyinin bu olma
ması lâzım. İşin icabına uygun tâyinin, bu kadar 
hizmeti görecek olan Maliye Vekâleti Müsteşarı
na verilmemesi lâzım. Bu sözlerimle katîiyyen o 
arkadaşı kasdetmek istemiyorum. Demek istedi-
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ğim, öbjcf-itif tâyin keyfiyetidir. Bu işle görev
lendirilen Maliye Vekâleti Müsteşarı, büyük ihti
yaç duyduğumuz İktisadi Devlet Teşekkülleri 
roorganizasyonu Kanununun tatbikatını yapa
mamaktadır. Bu hususta şunu demek istiyorum; 
440 sayılı Kanuna Sümerbank intibak edememiş 
ise do, bu intilbaksızlık 440 sayılı Kanunun mu
vakkat birinci maddesiyle altı kişilik bir heye
tin çalışması sonucunda işerin organize edilme
sini kanunla kabul etmişiz. Bu altı kişilik kurul 
maalesef verimli bir mesaide değildir ve verimli 
mesaide olmamasının sebebi de, kendilerine ek 
bir görev olarak bu işin verilmesidir. Bu işin, 
devamlı çalışacak kimselere tevdii için Hüküme
tin en kısa zamanda tedbir almasını rica ediyo
rum, istirham ediyorum. 

Sümerbankta lüzumsuz işçi ve memur şişkin
liği olduğu bir vakıadır. Yalnız bu hastalık, sa
dece Sümerbanka has değildir, bütün İktisadi 
Dovlet Teşekküllerimizde bu vardır. Şahsan bu
nu kınayacak vaziyette de değiliz. Çünkü bu mü
esseseler bir sosyal hizmet görüyormuş gibi, biz 
iktisadi olsun, kârlılık ve verimlilik esasına gö
re çalışsın diyoruz ama, şunu kabul etmeye mec
buruz ki, bu müesseseler bir sosyal vazife gör
sün, filân aç kaldı buraya girsin, bir hizmet gör
sün gibi tesirler altında bırakılmaktadır. Dün 
de olmuştu, bugün de olmaktadır, belki bu mem
leketin bu hali devam ettiği müddetçe yarın da 
olacaktır. Bu derhal kesilsin diye tatbiki müm
kün olmıyan bir teklifte bulunacak değiliz. Fa
kat mümkün olduğu kadar bu şişkinliğe mâni 
o1 maya gayret sarf edilmelidir. Bu müesseseler, 
yeni iş sahaları açmak ve bu yeni açtıkları iş 
sahalarına bu şişkin kadroları kaydırmak sure
tiyle bu çıkmazın içinden çıkabilirler. Yoksa 
kendileri de kabul etmektedir, vardır, fakat der
hal çıkarılması ımümkün onamaktadır , ola
mamaktadır. Binaenaleyh, Sümerbank'a has bir 
'ku-'.ım* olarak bunu mütalâa etmiyorum. Falkat 
'muhtelif projeler kendilerine verilmiştir, yeni 
is sahaları açacaklardır, Beş Yıllık Plân da 
bunu âmirdir. Âdil bir tatbikatla o yeni iş sa
halarına bu fazlalığı kaydırmak suretiyle ka
nunun aradığı verimlFik gayesine hizmet edil
men mümkündür. Bu hususta da gayret sarf 
edilmesini rica etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, izahatımın baş tara
fında, Sümerbank'ın 20 000 000 lira sermaye 
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ile başladığım, bunu kendi imkânlariyle 
500 000 000 liraya çıkarttığını, iştiraklerine 
600 000 000 l'ira ödediğini, halihazırda yani 
1963 yılı sonu itibariyle 23 fabrikanın bulun
duğunu, 51 şirkete iştiraki olduğunu ifade et
miştim. Bu hizmetlerin hepsi 500 000 000 lira
lık bir sermaye 'ille yapılmak istenimektedir. 
Hizmet vermişiz, malî imkân vermemişiz. Ne 
yapacaktır bu müessese? Çarnaçar dışarıdan 
faizli para bulmak suretiyle bu hizmeti göre
cektir. İktisadi bir .müessese kend'i malî taka
tinin üstünde Ibüyük faizli paralar bulimak 
suretiyle iş yapmaya kalktığı zaman elbette ki 
diğer arz ettiğim -aksaklıklar da nazara alındı
ğı takdirde, dök ranta'bl çalışamıyacafetır. Bi
naenaleyh, bu husustaki kusur da Sümerîbank'a 
ait değildir, sermayesi azdır, yabancı kaynak
lardan yüksek faizli şemnaye tedarikine mecfbur 
kalmaktadır, verimliliği ' azalmaktadır. Bunun 
için de gerekli tedbir alınmalıdır. En kısa bir 
zamanda seıunayesinin artırılması yolunda faa
liyet gösterilmelidir. 

Diğer temas edeceğim hususların mühim bir 
kısmına arkadaşlarımız dokundu, tekrar do-
kunımafc suretiyle kıymetJli zamanlarınızı almı-
yacağım. Yalnız şunu ifade et/mek istiyorum; 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin müşterek hastalı
ğı vardır. Bu hastalıkların bir kısmının mü
essese tarafından giderilmesi mümkündür, fakat 
muinim 'bir kısmının da .giderilmesinde müessese
nin zâti gayreti kâfi gelmemektedir. Bu İkti
sadi Devlet Teşekküllerine Hükümetin müzahir 
olması, Parlâmentonun müzahir oliması şarttır. 

Bu münasebetle şuna de temas etmek istiyo
rum. Arkadaşlar, İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin malî durumlarının kontrolü mevzuübahsol-
duğu zaman biz teknik bir mevzu ile iştigal 
edeceğiz, dedik. Fakat temenilerde bulunulmı-
yacak demedik. Ne oldu, ne göırdüik1? 18 nci 
asrın liberalizmi hususunda ciltlerce yazılmış 
kitaplardan pasajlar dermeyan ettik. Sosyaliz
min mühasenatı hakkında yazılan yazılardan 
bahsetik. Bunlar çok ferah konuşulabilecek 
mevzulardır. Çünkü (beşeriyet bu mevzuları 
uzun zaman didiklemis, lehindeki, aleyhinde
ki hususları tesbit etmiş. 

Bütün bu iktisadi salhadaki akımlar gelmiş, 
Parlâmentoca artık bu, karara bağlanmış arka
daşlar. Bunları münakaşa zamanı geçmiştir. Ne 
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demişiz biz? Türk Devleti karma ekonomiyi ka
bul etmiştir. Hususi teşehfbüs sahibi de takdi
re lâyıktır, teşvike lâyıktır. Devlet İktisadi Te
şebbüslerinin faaliyetleri de takdire lâyıktır, 
teşvike lâyıktır, g-eliştirilmeye 'lâyıktır. Bunu bir 
kanunla halletmişiz. Bir mevzu münakaşa 
edilip sonunda bir esasa bağlandıktan son
ra, kanunla bu mevzu halledildikten Sonra, ar
tık bunun daha evvelki zamanının münakaşa
larına gi'tmek mevzuu dağıtmak demek olur. 
Ve maalesef dağıtma olmaktadır. Artık bu
gün Türk Devletinin iktisadi durumu kanun
la tesbit olunmuştur; karma ekonomidir. Hem 
hususi teşebbüs çalışacaktır, (hem Devlet te-
şebCisü çalışacaktır, hattâ bunların dışında 
fert olarak her birimiz ayrı ayrı çalışacağız. 
bu vatanın kalkınması için hizmet sarf edece
ğiz. Falan mı olsun, filân mı olsun diye ar
tık şu cılız münakaşalar bırakılmalı, hu mev
zu üzerinde şu müesseseleri ileriye götürmeye 
matuf gayretlerimiz ne ise onu belirtmeye ça
lışmalıyız, dedik. Ve bizim, efendim Meclis 
murakabesi,, bilmem istemedi filân şeklindeki 
sözlerin aslı ve esası budur. Bu kabîl umumi 
prensip, nazariye, doktrinle bu iktisadi Dev
let Teşebbüslerinin kontrolü mümkün değildir. 
Onun münakaşası başka yerde mümkün olur. 

ıBu husus bir kanunla bağlandıktan sonra, 
artık zıt kutuplardan bir tarafın üzerine dört el
le sarılıp onun dostu, diğerinin hasmı şeklin
deki münakaşalar verimli olmaz, dedik. Bizim 
ifade etmek istediğimiz hususlar bu idi. Bina
enaleyh, Kalkınma Plânının tahakkuku için 
hususi teşe'bbüsün yanında, onun yapamadığı 
sahalarda İktisadi Devlet Teşebüsleri elinden 
gelen imkânları kullanmalı ve kalkınmaya ma
tuf gayretleri de - 'bu tebarüz ettirdiğimiz ak
sak noktalardan da kaçınmak -suretiyle - göster
melidir. 

Muhterem arkadaşlarım, iş buraya gelmiş
ken bir mevzua temas etmek istiyorum. Yük
sek Denetleme Kurulunun raporunda Taşköprü 
Kendir Fabrikasının zarar ettiği düşüncesiyle 
kapatılması Yüksek Denetleme Kurulunca mü
talâa edilmiştir. Bizim Karma Komisyonumuz
da bu kanaatte olduğunu ifade etmiştir. Ben 
şunu ifade etmek istiyorum ve vâzıı kanunun 
440 sayılı Kanını çıkarken neler düşündüğünü 
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ifade etmek istiyorum. 440 sayılı Kanun çıkar
ken bütün müesseseler- kârlılık ve verimlilik 
esasına göre olacaktır, İktisadi Devlet Teşek
külleri bu şekilde çalışacaktır, dendi. Muhtelif 
itirazlar oldu. Kalkınmaya muhtaç bölgelerde 
fabrika yapılimasmı önliyeeek misiniz? Orada 
ilk kurduğumuz meselâ Ankara veya İstanbul 
veyahut da daha ihraca müsait yerlerde yapı
lacak müesseselerin daha fazla kâr getirmesi 
mümkündür. Bu evsafta olnııyaıı yerlerde Dev
let bu kabil müesseseler açacak mıdır? Hükü
met gelsin açık izahat versin, dendi. O zaman 
anaprensibolarak kârlılık ve verimliliğin esas 
olduğunu İktisadi Devlet Teşekküllerinin bu 
gayeye göre çalışacağını, ancak zarar eden mü
essese varsa ve bulunduğu yerde sosyal bir hiz
met görüyorsa Devlet onun zararını takabbül 
etmek suretiyle bu müesseselerin yaşatılması 
mümkündür, dendi. Ve bölgeler arasında den
geyi tesis etmek üzere bu şekilde müesseselerin 
kurulabileceği de kabul edildi.. Şimdi Yüksek 
Denetleme Kurulu isabetli olarak teknik saha
da bir denetleme yapmıştır. Diyor ki, bu mües
sese falan yıl, falan yıl zarar etmiştir. Binaen
aleyh, kârlı ve verimli değildir. Kapanması uy
gundur. Belki teknik bir müessese için, teknik 
bir kurul için bu görüş isabetli olabilir. Fakat 
bizim Karma Komisyonun bu fikrine iştirak et
meyi bendeniz şahsan isabetli görmedim, Oün-
kü, iktisadi denetleme yapan Yüksek Denetle
me Kurulu; zarar etmiş olması dolayısiyle bu 
müessesenin tasfiyesini istiyebilir. Fakat yıl
larca bulunduğu muhitte hizmet yapan, sosyal 
bir muhit meydana getirmiş olan, artık ç.olıı-
ğuyla çocuğuyla, efradı, ailesiyle bu müessese 
etrafında o müessese mensuplarının tahakkuk 
ettiği muhakkak olan bir müesseseyi. 20 ilâ 25 
yıllık bir müesseseyi oradan söküp atmak, ka
patmak mümkün değildir. Yapılırsa adaletli bir 
iş yapılmış olmaz. Bizim komisyon ne yapacak
tır? Bizim komisyon; «evet falan müessese za
rar etmektedir. Fakat Hükümet bunları tetkik 
etsin. Bulunduğu muhitte sosyal hizmeti var 
mıdır? Oradaki müessese, kapatıldığı takdirde 
sosyal bünyede bir yara açar mı, açmaz mı? 
Bu zararlarını Hükümet takabbül etmekte mi
dir? Bu şekilde bir müessesenin yaşatılması 
gayretini bizim komisyonumuz göstermeliydi. 
Maalesef teknik rapora aynen biz de iştirak 
ediyoruz, şeklinde bir kayıt olmuştur, bunda 
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isabet yoktur. Müesseselerin bir kısmı sosyal 
hizmet görmek gayesi ile bulunduğu muhitte 
bir iş sahası yaratmak gayesi ile kurulanları 
vardır ve bunu Devlet takabbül etmeye mec
burdur. Bu zararları Devlet karşılıyacaktır ve 
müessese idame edecektir. Yoksa, «zarar etti 
kapatalım» sözünde bizim 440 sayılı Kanunu 
çıkardığımız zaman düşündüğümüz esbabı mu
cibe mevcut değildir. Bu hususta şunu da arz 
edeyim. Hakikaten falan fabrikanın kapatıl
ması mevzuu Hükümete intikal etmiştir. Hükü
met kârlılığa geçmek için gerekli tedbirler ne
lerdir, onları tetkik ettirmektedir ve şu mües
sesenin yaşaması için bir faaliyete girmiştir. 
Komisyonumuzun da Hükümete bu şekilde mü
zahir olmasını, zarar eden müesseseler kapatıl
sın, gibi az gelişmiş bölgeleri daha fena duru
ma düşürecek, hale getirmeye matuf temenni ve 
kararlardan tevakki etmesini istirham ediyo
rum. 440 sayılı Kanun iktisadi bir kanundur, 
fakat sosyal müessese olması da mümkündür, 
diye de 440 sayılı Kanunun müzakere zabıtla
rını tetkik ettiğimiz zaman görürüz; Hükümet 
zararı takabbül ederek çalıştırır. Plükümete bu 
yolda ışık tutmak ve bu müesseseyi çalıştırma
ya matuf gayrete Hükümeti sevk etmeye ma
tuf arkadaşlarımız kayıt koymalıdır. «Bu zarar 
etti, kapansın» sözünden tevakki etmelerini is
tirham ediyorum, az gelişmiş bir bölgenin mü
messili olarak. 

Muhterem arkadaşlarını, daha fazla zama
nınızı almıyaeağrm. Sunu ifade etmek istiyo
rum, netice olara'k grupumuzun görüşü olarak 
şunu ifade etmek istiyorum; Sümerfoank şu 
memlekette sınai ge%menin temini için, inki
şafı için elden gelen gayreti sarf etmiş bir mil
lî müessesemizdir. Bugün diğer i'kti'sadi Devlet 
teşeMdillerindefci işletmecilerin mühimi bir kıs
mı bu müesseseden yetişmiştir. Hattâ özel 
sektördeiki mühim iş adamlarının mühim bir 
'kısmı dahi 'bu müesseseden, bu e'koklen yetiş
miş kimselerd'ir. Deme'k oluyor ki. Sümerfbank 
bizim sınai hayatımızın bir yetiştirme mektebi 
gibi, hakikaten millî 'bir vazife ifa etmektedir. 
Kanaatimize göre bugün Sümerbank ehil eller
dedir. İnkişaf etmesi için imkânları vardır. Hü
kümet olarak, Parlâmento olarak bu millî mü
essesemize dört elle sarıldığımız zaman istediği
miz gayeye ulaşmak için hkıbir mâni yoktur. 
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Şu hususu da belirtmek isterim: 468 sayılı 

Kanun yıllık hesapları tetkik etmek için yapıl-
mşıtır. Yani her yılın Kasım ayında yıllık bilan
çolar tetkik edilecek. Yani Bu karma komisyon 
bir yıllık hesapları tetkik edecek. Bu karma ko
misyonun hesaplarını, raporlarını tetkik eden 
Yüksek Heyetiniz de bir yıllık mevzu üzerinde 
meşgul olacaktır. Halbuki önümüze, umumi he
yetlerin almaması dolayısiyle beş yıllık hesap 
çıktı, beş yıllık hesabı tetkik etmekteyiz. Bu za
ruret, elbette ki, işlerin daha derinine nüfuz et
meden mahrum bırakmıştır. Biz Adalet Partisi 
olarak bu kayıt ve şartlarla tetkikatın gelecek 
yıllar daha derinlere inmesi arzusuyla ve bunun 
'bir tasfiye faaliyeti olduğu düşüncesiyle Sümer-
bank ve müesseselerinin ibraya lâyık faaliyette 
bulunduğunu, kâr ve zararlarının tatminkâr bu
lunduğunu, arz ettiğimiz tedbirler muhtelif or
ganlar tarafından alınmak suretiyle, daha ile
ri kanaate geleceğimizi ümidettiğimizi ifade 
eder, bu millî müessesemize önümüzdeki yıllar
da daha büyük başarılar temenni eder, cümle
nizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — C. K. M. P. topluluğu adına 
Sayın Enver Kök. 

C. K. M. P. PARTİSİ GRUPU ADINA EN
VER KÖK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın 
Başkan, saygı değer senatörler; Sümerbank ve 
iştirakleri hakkında 1963 yılma kadar beş sene
lik mütahassıs elemanlar tarafından hazırlan
mış, didiklenmiş ve birçok temennileri ihtiva 
eden raporları arasında, memlekete yaptığı hiz
metleri burada övdüğümüz kadar, gördüğümüz 
aksaklıkları da burada üzerinde durarak, bir 
nebze, memleketin muhtacolduğu iktisadi gücü
nü artırmada büyük kuvvet olan bu müessese
nin daha iyi çalışması için temennilerimizi umu
mi konuşmalar sırasında belirteceğimizi arz et
miştim. Memleketin zirai ürünlerini kıymetlen
dirmekte, yıllardan beri Avrupa'ya akmakta 
olan dövizimizi, paramızı memleket içinde bize 
sağlamakta büyük hizmeti olan bu müesseselerin, 
Birinci Dünya Savaşından sonra, benden evvel 
konuşan arkadaşımızın arz ettiğig ibi, Feshane, 
Hereke gibi fabrikalar üzerine kurduğu ve millî 
gücümüzü artıran bu hareketinin bâzı aksak 
noktalarını samimî dileklerimizle burada huuı-
runu^a sermekte fayda görüyoruz arkadaşlarım. 

Mensucat sanayiinde 1935 yılında iptidai 
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maddesinin memlekette merinos yetiştirmek su 
retiyle temin edileceği gerekçesiyle, ki, o rapor
lar aradan 30 yıl geçmesine rağmen, burada bizi 
dinliyen mütahassısların da malûmudur. Bunun 
gerçekleşmemesi, Devlet teşkilatındaki müşterek 
çalışmamanın hâlâ bizi endişeye sevk eden nok
talarından maddei iptidaiyenin temini mesele
siyle esas noktaya girmek istiyorum arkadaşla
rım. 

Elimizdeki kitaplarda görüyoruz ki, her yıl 
biz Avrupa'ya rekabet edecek derecede güzel ku
maşlar yapmış olmakla beraber, bunun maddei 
iptidaiyesinin hepsini memleketimizde temin 
edememekteyiz. Hâlâ Avustuhalya'dan yün gel
mekte, aradan 30 küsur sene geçmiş olmasına 
rağmen merinos yetiştirip de merinos ismi ile 
tesmiye ettiğimiz fabrikada kendi yünlerimizi 
işliycmemekte ve biz hâlâ Avustralya'dan yün 
getirerek kumaş yapmaktayız. Üzerinde durmak 
istediğimiz mühim noktalardan birisi budur. O 
esbabı mucibe ile kurulmuş, fakat hedefine va
ramamıştır. Sümerbankm Avustralya'daki yün
cüye elini uzattığı kadar, tarım sektörümüzdeki 
morinosçuya el uzatması gerektiği inancında
yım, arkadaşlarım. Sınai kimyanın dünyada gös
terdiği ilerlemeler karşısında, artık kumaşlara 
suni elyafın karıştığı bir devirde Avrupa'nın da 
Amerika'nın da bu yola gittiği bir devirde ev
velce Gemlik'te kurulmuş olan bir suni elyaf 
sanayiinin bugün geliştirilmesi yolunda plânda 
bir hareket vardır. Acaba bu fabrika bizim Av
rupa'dan ithal etmekte olduğumuz milyonları
mızı alan bu suni elyafa cevap verebilecek mi
dir? Bu noktada emin olmak istiyoruz. 

Pamuk, pamuklu meselesi: Maddei iptidaiye 
bakımından artık bu memleketin derdi olmaktan 
çıkmıştır. 

Üçüncü mühim bir nokta da; 70 - 80 milyon 
baş hayvanı olan bu memleketin hâlâ dericilik 
meselesini, deri meselesini, halletmemiş olmasın
da da mühim bir kusur olarak bunun halli ge
rektiği inancı içindeyiz arkadaşlar. Hayvan ade
dimiz hakikaten büyük ama, kaliteli bir deri 
bulmak bu memlekette mümkün değildir. Bu da 
üzerinde durulacak en mühim noktalardan biri 
olsa gerektir. 

Sümerbankm müesseselerinden bâzılarının 
bilânçolarına baktığımız zaman, yıllardanbcri 
zararla işliyenleri müşahede etmek bizi cidden 
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üzmektedir. Taşköprü kendir fabrikasının bilan
çosu bizim yüzümüzü güldürmemekte, bizi derin 
derin düşündürmektedir. Bunların sebeplerini, 
geriye dönüp aramakta bugün fayda .yoktur. An
cak o zaman yapılan işler gibi işlerin, bir daha 
bu memlekette yapılmamasını temenni etmek, 
yani biz siyasilerin doğduğumuz, büyüdüğümüz 
memleketlere, sularını menbalarım hesaplama
dan fabrikalar kurdurmak arzusundan kendimi
zi uzaklaştırdığımız ve işi ihtisas erbabına, fen 
ve ilim adamlarına bıraktığımız zaman, bu gibi 
hâdiselerde, yani bilançolarını mütemadiyen za
rarla kapıyan bir iktisadi teşekkülün değil, bir 
batakçı müessese halinde bunları devam ettirme
menin yolunu biz siyasiler bulmalıyız. Plân bize 
bunun bir nisbet dâhilinde yolunu göstermiştir. 
Bundan ayrılmamak memleket iktisadiyatı için 
en iyi yol olacaktır arkadaşlarım. 

Yine bu müesseseye bağlı alım satım mües
sesesine bir nebze değinmek isterim arkadaşla
rım. Biz Devletin iktisadi hayatta önderliğini 
ve hususi sektöre destek olmasını bir muvazene 
unsuru halinde bu alım satım müessesesinin Sü-
meribank istihsal elMği maddeleri' müstehlike 
kadar satmasında bu bilanço ile karşıımuza gel
diği zaman fayda görmemekteyiz arkadaşla
rım 

Bâzı hususi müesseseler de kendi mallanın 
fabrikasyon netöcesi istihsâl ettiklerini kendi
leri saltma çabasına düşmüşlerdir. Ama, bun
lar hiçbir vakit muvaffak olamamışlardır. Sü-
merbank da istihsâlini nahiyelere, köylere ka
dar götürdüğü zaman, o küçük esnafın önüne 
çıktığı zaman nâzım olmak rolünden uzaklaşıp 
böyle zararlı bir bilanço ile karşımıza çıkması 
"bizi düşündürecek meselelerden birisidir. 

Maruzatım bu kadardır. Diğer mevzulara 
yine ufak ufak değinmekle, bu müessesenin 
kıymetli elemanlarına iyi yolları göstermek bi
zim için mümkün olursa kendimizi bahtiyar ad
dedeceğiz. Hürmetlerimle sayın arkadaşlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Şevket Akyürek. 
ŞEVKET AKYÜREK (istanbul) —Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; memleketimi
zin en büyük ve çok çeşitli mevzularla iştigal 
eden İktisadi Devlet Teşekküllerinden birisi 
olan Sümerbanka ait Başvekâleet Yüksek Mu
rakabe Heyetâ raporunda derpiş edilen husus-
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lara tamamen hürmet etmekle beraber, Sümer
banka "ait 1959 senesinde bilanço k â n 80 mil
yon cıvannda iken her sene normalin fevkale-
de üstünde bir rakamla aşağıya doğru inmesi 
ve nihayet 1963 senesinde kâr nisbetinde do-
kıiK milyon Ura gibi cüz'i bir miktara, ki, bu 
miktan istanbul'da veya diğer büyük şehirler
de her hangi bir tekstil fabrikasında, özel fir
malar tarafından çalıştınlan fabrikalarda te
min edilmekte olan bu miktann bu şekilde gel
diğini yüksek muraka/be raporlarından tatmin 
edici bir şekilde izah edilmediği görülüyor. Sa
yın Srrn Atâlay arkadaşım yüksek murakabe 
raporundaki hususları kıymetlendirmek sure
tiyle bunu izah buyurdular. Ve bu vaziyet mu
vacehesinde Yüksek Murakalbe Heyetinin rapo
runda benimsemiş bulunuyorlar. Haddizatında 
dün Sayın Ferid Melen arkadaşımız yüksek mu
rakabe raporlannm kurulduğu günden bugüne 
kadar hiçbir değişiklik yapmadığını ve âdeta 
bir varlık bulunmadıfclarmı beyan eder şekilde 
buyurdular. Ben Sayın Ferid Melen'e bu hu
susta iştirak ediyorum. Yüksek Murakalbe Heye
ti bu büyük düşmenin selbebini izah edebilirdi 
ve bir gün yazdıkları bu raporun huzunmuzda 
müzakere edileceğini de düşünerek politik de 
olsa mütalâalannı gayet açık olarak yazmalan 
iealbeclerdi. Şimdi kanaatimce biz bu zaran üç 
modifikasyonda mütalâa etmek mecburiyetin
de kalacağız. Bunlardan bir (tanesi zahirî ol
makla beraber gelip geçmiştir. Fakat izahın
da fayda vardır. 1960 tan 1962 senesine ka
dar Sümerbankm Umum Müdürlüğünü yapmak
ta olan zat bu müesseseyi âdeta bir aile şirke
ti şekline getirmek düşüncesine saMbolması ve 
yönetmeliğinde Teftiş Heyeti Reisliğinin kati
yen akrabadan olması icabetonediği halde kar
deşini Teftiş Heyeti Reisi yapmak suretiyle 
23 fabrikanın başındaki senelerden beri1 hiz
met gören ve o müesseseye her sene kârlar sağ-
lıyan müessese müdürlerini, fabrika müdürle
rini ve oradaki kıymetli işletmecilerin hepsini 
teker teker uzaklaştırmak suretiyle ve onlann 
yerine de kendi hısım ve akrabalarını tâyin et
mek suretiyle ehliyetsiz kimselerin eline teslim 
etmesi neticesi, bu müesseseler, dün Sayın Beka-
ta'nın ifade buyurduğu gibi, enflâsyona doğ
ru yürümeye başlamıştır. Bu kıymetli arkadaş
lara!, hepsinin yerime gelen arkadaşlarımızın 
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dereceleri ve bu işletmelerdeki bilgileri değer
leri bu müessesenin kâr miktarının ve her gün 
yatırım yapıldığı halde kâr miktarının da o 
nislbette artacağı yerde işte şu bilançona gör
düğümüz gibi her,sene düşmesine sebeboîmuş-
tur. 1962 senesinin Martına kadar bu düşme 
devaım etmiştir ve bu hızı ancak ilk koalisyon 
Birinci Sanavii Vekili Sayın Fethi Çelikbaş 
bu hususu görüp işe el koyduğu zaman, uzak
laştıktan sonra ve onun yerine gelen diğer de
ğerli umum müdürler ancak bu düşüşü frenle
meye muvaffak olmuştur. Ve bu ehliyetsiz kim
selerin yerine tekrar ehliyetli kimseler gelme
ye başladığı zaman müessese normal şekline 
girmeye başlamıştır. Şimdi bir hususta ben 
müsterihim. O da şudur: Her sene 20 - 30 mil
yon birden aşacağı doğru giden bu kâr nisbeti 
(kuvvetli bir frenle durmuş pozisyona girmiş
tir. Ve busrünkü aldığım habere göre de 1964 
senesinin kârı, eğer yapılan daha evvelki grafi
ğe bakılacak olursa, hiç olmazsa on milyon lira 
•zarar beklenirken bu sefer 1964 senesindeki 
kârının 12 milyon lira civarında olacağı gö
rülmüştür. Bu, bize tekrar bu müessesenin nor
mal bir şekle girmeye 'başladığını ve ekonomik 
politikasının, idari politikasının düzeleceğini 
gösterdiği cihetle başındakilere, idarecilere te
şekkür etmeyi vazife telâkki ederim. 

îkinoi bir vaka da; yine Murakabe Heyeti
nin yalnız müesseseleri murakabesinde, o teşek
küllerin müfettişlerinin raporlarına, o müesse
senin muhasebecilerinin verdiği listelere ve o 
'müesseselerdeki işletme mühendisleri ve şefle
rinin verdiği ifadelere göre, hazırladıkları birer 
kitaptan ibaret oluyor. Halbuki biz Başvekâlet 
Murakabe Heyetinin daha ziyade Başvekâlete, 
burada gördüklerini en müspet şekilde ve daha 
faydalı şekilde ne şekilde rantabl olabileceğini 
ifade edecek mahiyette raporlar vereceğini ümi-
dederdik. Bir gün gelip bunun burada müza
keresinin yapılacağını Başvekâlet murakıpları 
biliyorlar. 1961 senesinden beri bütün bütçe 
müzakerelerinde iktidar partisi muhalefet par
tisinin sözcüleri devamlı olarak İktisadi Dev
let Teşekküllerini Sanayi Vekâleti bütçesinde 
tenkidetmişlerdir. Bu tenkidlerin de birçok hu
suslarda fikirlerini beyan etmişlerdir. Maalesef 
murakabe raporlarının bir tanesinde dahi, Mec
liste görüşülen, Senatoda görüşülen bu tenkid 
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ve temennilerin 'bir tanesinin dahi kaale alın
madığı görülmektedir. Bel'ki bizler burada yan
lış ifade edebiliriz, fikirlerimiz yanlış olabilir, 
görüşlerimiz yanlıştır, hepsini kalbul ediyorum, 
ama bunları pekâlâ, raporlarında kıymetlendir
melerini Murakaibe Heyetinin murakıpların
dan beklemek hakkımızdır. Şimdi Sümerbank 
hakikaten memleketimizin en büyük iktisadi 
Devlet Teşekküllerinden birisidir ve bu teşek
külün yüzde 80 nini tekstil sanayii işgal etmek
tedir. 

1961 senesinden beri bütçe müzakerelerinde 
Sümerbankm birçok çeşitli kollardan ziyade, 
daha ziyade tekstil sanayii ve tekstil endüstrisi 
üzerinde kendisini kristalize etmesi ve Pinans 
Bankası ile Tekstil Sanayii Umum Müdürlüğü 
halino gelmesi için bir fikir ve görüş ortaya 
atılmıştı. Bunun üzerinde murakabe raporla
rında en ufak bir mütalâaya raslanmamıştır. 
Aynı şekilde yanında yüzde 20 nisbetinde ka
lan diğer tâli mahiyetteki fabrikalar vardır. 
Meselâ Sivas'ta çimento fabrikası vardır. Mem
leketimizde bir de Çimento Sanayii Umum Mü
dürlüğü vardır ve çimentonun ne şekilde yapı
lacağını, ne şekilde tedvir edileceğini, ne şekil
de tevzi edileceğini bu müessese tanzim etmiş
tir. Bu hususta bu müessese vazifelidir ve ga
yet güzel de yapmaktadır. Binaenaleyh bu mü
essesenin Çimento Sanayii Umum Müdürlüğü
ne devredilmesi hususunu mütaaddit görüşme
lerimizde ifade ettiğimiz halde maalesef bu hu
sus ciddi olarak ele alınmamıştır. Bu hususa, 
kimya ve toprak sanayii mevzuunda konuşaca
ğım için tekrar temas edeceğim. Ama bu çi
mento fabrikasının eğer şöyle bir grafiğine ba
kacak olursanız, yalnız pirimlerden aldığı para
larla kendisini idame ettirmeye çalışmaktadır. 
Ve her sene işletme raporlarını ve işletme gra
fiğini alırsanız bir sinüs - kosinüs grafiği çiz
mektedir. Şimdi buna ayrıca temas edeceğim 
cihetle diğer fabrikalara geçmeyi faydalı müta
lâa ediyorum. 

Kiremit Fabrikası Kütahyadadır. Eğer Kü
tahya fabrikasını gören sayın arkadaşlarımız 
varsa onlar bana daha yardımcı olabilirler. Bu 
yalnız kiremit ve inşaatta kullanılan tuğla yapar. 
Türkiye'nin hemen hemen her şehrinin birkaç 
kilometre dışarısında tuğla ocakları vardır, tuğ
la yapılır. Büyük nisbetlerde olanlar kiremit 
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yaparlar. Binaenaleyh, biz devletçiliği mi tama
men benimsiyoruz, yoksa karma bir ekonomi mi 
istiyoruz? Eğer karma ekonomi istiyorsak o za
man böyle bir müesseseyi derhal elden çıkarmak 
icafoeder. Evet bu hususta Murakabe Heyeti 
bunun artık özel sektöre devredilmesini te
menni etmektedir. Ama ne şekilde olursa olsun 
bunun elden çıkması diye bir cesaret gösterile
memiştir. Şimdi iş bu şekle geldiği zaman Sü-
merbank bunu ihaleye çıkarıyor, satmak isti
yor, fakat bugünkü kıymeti ne ise onu istiyor. 
E, bu şekilde bu fabrikanın satılmasına da im
kân olmadığı için bu fabrika devletleşmiş ola
rak ve yalnız inşaat tuğlası ile kiremit yapmakta 
devam ediyor. 

Şimdi, bu arada bir hususu sıkıştırmak iste
rim. Eğer biraz sanayide geçmişe dönecek olur
sak, Japonya 1870 senesinde Devlete ait birçok 
tesisleri varken, diğer devletlere nazaran çok 
geride kalmaya başlamıştı. Bu arada o devrin 
Başvekili Devlete ait bütün müesseseleri bir ce
saret göstererek değerinin % 5 i ile özel sektöre 
satmıştır ve bu işler tamamen özel sektörün işi
dir, demiştir. Ve bunun üzerine Japonya sana
yii bugün gözünüzün önünde canlandığı gibi 
bir hale gelmiştir. 

Buridan başka, yine aynı şekilde suni ipek 
'fabrikası vardır. Enver Kök arkadaşım da bu 
fabrikaya temas ettiler. Bu fabrika senelerden 
beri hurda denilecek mahiyetteki makinalarla 
çalışmaktadır. Fakat tevsii ve ıslahı için bütün 
'gayretler sarf edilir, bütün projeler hazırlanır, 
bütün arzu edildiği şekilde yapılacağına karar 
verilir, fakat hâlâ daha bir neticeye varılmış 
değildir. Şimdi bu fabrikanın geçmiş aylarda, 
geçmiş senelerdeki konuşmalarımızda ya müs
takil bir hale gelmesini, yahut bunu doğrudan 
doğruya iptidai maddesinin büyük kısmını ve
ren îzmit Kâğıt ve Selüloz fabrikalarına devret
mek, ki selüloz ihtiyacını da oradan karşıla
maktadır, yahut da özel sektöre devretmek 
için bir çare aransın şeklinde mütalâa ettik. 
©unlara da hiç temas edilmemiştir. Keza Fil-
yos'ta bir ateş tuğlası fabrikası kurulmuştur. 
Bu fabrikanın Filyos'taı kurulmasının yegâne se
bebi, Karabük'te Demir - Çelik Fabrikası kurul
duğu zaman işletme malzemesinin büyük bir 
kısmını ateş tpğlasmm teşkil etmesinden ileri 
gelmiştir. Bu fabrikanın ateş tuğlası ihtiyacı 
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senede 10 bin tonun üzerindedir. Aynı şekilde 
bugün Ereğli Demir - Çelik fabrikaları kurulmuş
tur. Bunun da bir o kadar ateş tuğlasına ihti
yacı vardır. Filyos'taki ateş tuğlası fabrikasının 
kapasitesi ise zaten ancak bunları karşılıyabile-
cek durumdadır. Bir de Devlete ait bâzı mües
seseler vardır. Meselâ Kırıkkale Makina ve Kim
ya Endüstrisinin ateş tuğlası ihtiyacını karşıla
dığı zaman kapasitesi dolmuş vaziyete gelecektir. 

Binaenaleyh, teklifimiz; bu müessese demir -
çelik endüstrisi için kurulmuştur. Binaenaleyh, 
tekstil ile bir alâkası yoktur. Bunu özel sektö
re devrediniz, yahut da müstakil bir hale geti
rin demedik. Ama, demir - çelik sanayii umum 
müdürleriyle anlaşarak, bu fabrikanın da aj'nı 
müesseselerin bünyesine devredilmesini temin 
edin, dedik. Bunun sebebi basittir muhterem 
arkadaşlarım. Şimdi bu fabrika eğer hakikaten 
demir - çelik fabrikasına devredilmiş olsaydı ve 
bunu murakıplar eğer etüdedip bu hususu yaz
mış olsalardı bugün demir - çelik maliyetinde 
de, ateş tuğlası maliyetinde de düşüş temin et
mek mümkün olacaktı. Sebebini izah edeyim t 
Ateş tuğlası kullanılır, % 30, % 35 nisbetinde 
olan kısmı tekrar sökülür. Bu sökülen kısımlar 
hurda ateş tuğlasıdır. Bunlar düşük kalitede 
olan tuğlaları yapmak için tekrar öğütülerek 
kullanılır. Seneden seneye Karabük Demir -
Çelik fabrikalarında 3 000 ton hesabiyle geç
miş seneleri hesabederseniz ve bütün Karabük'ün 
etrafındaki molozları, cürufları ve oradaki top
rakları karıştıracak olursanız, onbinlerin ve 
cllibinin üzerine yakın ateş tuğlası hurdasını 
bulmanız mümkün olacaktır. Peki şimdi bun
ları niçin Filyos almaz? Filyos elli lira tonuna 
verir, Demir - Çelik 100 lira isterim, der ve 
neticede anlaşamazlar. Ve bu anlaşmazlık neti
cesinde de bu tuğla parçaları etraıfı dolduracak 
ve bir gün gelecek buldozerler, etrafı tarayacak 
ve bunlar toprağa karıştırılarak ziyan olup gi
decek. Haddizatında bunlar bir elde toplanmış 
olsaydı bu atılan maddeleri de kıymetlendirmiş 
olurdu. Ve bunu murakıpların kıymetlendir
mesi de gayet kolay idi. Ve maalesef bu husus
lardaki görüşlerimiz de nazarı itibara alınmamış
tır. 

Bundan başka seramik ve porselen fabrika* 
lan vardır. Bu hususu o bahse geldiğimiz za
man beyan edeceğim için temas etmiyeçeği&; 
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Şundan anlaşılıyor ki, Sümerbankm daha ran-
tabl bir şekle gelmesi için görüşüm, tekstil 
sanayiine kendini teksif etmesi ve dalhâ ziyade 
hu hususta kendini kristalize etmesinin memle
ket için faydalı olacağı kanaatindeyim. Keza, 
tekstil fabrfkalaırımızda da birçok kân önliyeıı 
hususlar vardır. Bir arkadaşımız gider, şu de
sende bir kumaş yapılsa nasıl olur, der. 500 
metre o kumaştan yapılır, o kaldırılır, beğenil
mez. îkinci bir tip yapılır, o beğenilir. Bir 
kısmı alınır, bir kısmı alınmaz, depoya gider 
ve bugün depodaki kumaşlara bakılacak olu
nursa hepsi çeşitli ve desenleri demode olmuş 
yahut değenilmemiş tiplerden ibarettir. 

Şimdi eğer bir endüstride bir hususa dik
kat etmek lâzımgelirse, bilhassa tekstil sanayiin
de yalnız birkaç kalite üzerinde yahut da bir
kaç standart olmak üzere çalışıldığı zaman ran-
tabl ve kârlı olur. 

Şimdi, hepimiz çok iyi biliyoruz ki, ve dün 
Sayın arkadaşım Hıfzı Oğuz Bekata da buyur
dular, İktisadi Devlet Teşebbüsleri hakikaten 
öğretici bir teşekküldür; ve bir mekteptir. Ve 
bilhassa Sümerbank, tekstil sanayiinde hakika
ten memlekete çok kıymetli elemanlar yetiştir
miştir. Binaenaleyh, artık Sümerbank öğre
tici vazifesini bitirmiş, talebeleri kendisinden 
daha üstün kaliteli mal yapmıya başlamıştır. 

Binaenaleyh, işin fantazisini bırakalım, 
memlekette sosyal (hizmetleri yapacak şekilde 
Sümerbank'm tekstil sanayiini kıymetlendir
meye çalışalım. Eğer bu şekle girecek olur
sak Sümerbankm yatırımı ile mütenasibolan bir 
kârı da sağlamak mümkün olacaktır. Keza. 
Karavelioğlu arkadaşımızın söylediği gibi, bu 
teşekküllerden asgariden yatırımlarına göre 
% 10 kâr beklemek hepimizin hakkıdır. 

Üçüncü bir husus da personel mevzudur. 
Şimdi Nusret Tuna arkadaşım, keza Sırrı Ata-
lay arkadaşım bu mevzulara temas ettiler ve 
bir misal gösterdiler. Bir işletme şefi 4 000 li
ra alıyor. Bir müdür iki bin lira alıyor ve mü
dürden fazla almasın. Hayır arkadaşlar. Ger
çi tekrar müdür de fazla alsm diye buyurdu
lar. 4 000 lira alsın, 8 000 lira alsm, 10 000 
lira alsm.. Eğer biz yetişmiş kıymetlerden pa
rayı esirgiyecek olursak iş beklememiz müm
kün değildir. Şimdi bunların canlı misalleri 
her zaman, gözümüzün önündedir. Daha ge- | 
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çen sene demir - çelik müessesesinden iki bin 
lira maaşla ayrılan bir arkadaşım İstanbul'da 
- ismini söylememe lüzum yok, eğer arzu eder
lerse arkadaşlar, söyliyebilirim - 12 bin lira 
net almaktadır; özel bir teşebbüste... Keza 
SEKA Umum Müdürü idi, vazifesinden affe
dildi; 2 400 lira maaşla İzmit'te vazifesine bü
tün hayatını vakfetmiş olarak çalışıyordu. Şim
di, 12 bin lira net alıyor ve işe başladığı günde 
derhal 200 bin lira nakit peşin para aldı ve işi
ne de devam ediyor. Yani, biz şimdi bu mües
seselerde bu kıymetlere vereceğimiz parayı he-
sabetmek cihetine gidecek olursak müessesele
rimizden iş beklemek, iş yaptırmak mümkün 
olmaz. Bir arkadaşımın buyurduğu gLbi Belçi
ka'da bir işletme mühendisi ocağın üç bin met
re derinliğine giriyormuş. Bir kere üç bin 
metre derinlikte bir ocak olduğunu ilk defa işi
tiyorum; bu ayrı mesele. Üç bin metreye gir
diği zaman kendisi buhar halinde öteki dünya
ya gider. Şimdi indiğini kabul edelim. Bin 
metre, 1 200 metre, 1 300 metreye indiğini ka
bul edelim. Bizdeki arkadaşlarımız inmiyor 
mu?... Bizdeki arkadaşlarımız işletmede çalış
mıyor mu?.. Fakat maalesef arkadaşımız işte 
politik sebeplerle yine bizlerin ve biz politika
cıların muayyen umum müdürlere yaptığımız 
ricalar, yaptığımız tazyikler yüzünden işe alı
nan değersiz kimselerin o işin başında bulun
masından ileri gelir. 

Şimdi esasen hakkiyle o işin başında bulu
nan arkadaşlarımızı tetkik edecek olursak, ha
kikaten Türk mühendisinin, Türk teknisyeni
nin, Türk işçisinin ne kadar büyük bir feragat
le, ne kadar dikkatle işe bağlandığını görmek 
mümkündür. Belçika'da bir ustaya, bir mü
hendise 48 saatlik mesaisinden bir saat fazla 
mesai yaptırabilecek bir kimse varsa gelsin, 
bana lütfen söylesinler. Ben de o işçilerin, ora
daki Garp terbiyesi içerisinde 11 sene çalışmış 
bir arkadaşınız olarak bunları biliyorum. Bir 
gün bir arkadaşıma işyeri saat 11 de tatil ol
duğu zaman, lütfen bugün gel, akşama kadar 
çalışalım ve akşam üzeri bir yere gider eğle
niriz, diye teklifte bulunduğum zaman, «ben 
senin için değil, dünya bir tarafa gitse kendi 
tatil zamanımı kurban edemem» demiştir. Ve 
bunu söyliyen de bugün bir kürsü sahibi 
profesördür. Keza buna benzer birçok misal
ler göstermek mümkündür. Mühendislerimiz de 
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burada verilen para 2 bin lira iken dışarıda 
10 bin lira verirlerse gitmemi gayet normal 
karşılamak lâzımgelir. 

Benim mâruzâtım bundan ibarettir. Muraka
be raporlarındaki hususlara da hürmet etmekle 
beraber gelecek senelerdeki murakabe rapor
larının daha faydalı ve temennileri daha ziya
de müessese bünyesinden dışarıdaki ve bu mev
zuda otorite olan yabancı memleketlerden ala
cakları bilgilere göre hazırlayacak olurlarsa 
daha büyük vazife yapacaklarına emin olmak
tayım. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar) 
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feragatle çalışıyor. Kendi işletmesinde üç, 
dört sene izin almadan çalışmaya devam eden 
mühendislerimiz namütenahidir. Acaba bir ta
ne Avrupa'da yalhut da diğer memleketlerde 
bana, senelik iznini kullanmamış mühendis gös
termek mümkün müdür i . Bunu gösterebilecek 
bir arkadaş var mıdır?.. Ben buna ihtimal ver
miyorum ve tahmin de etmiyorum. Bu itibar
la mühendislerimizin, teknisyenlerimizin ve 
ustalarımızın çok feragat, dikkat ve şevk ile 
çalıştıklarını kabul etmek lâzımdır. Yalnız bir 
hususu bilmek mecburiyetindeyiz. Ata sözü
dür: Fakru zaruret kapıdan içeri girdi mi, aşk 
ve muhabbet pencereden uçar. Eğer biz bütün 
bu fedakârlıkla çalışan arkadaşlarımızı hâlâ da
ha bedavaya çalıştırmak, boğaz tokluğuna ça
lıştırmak istiyorsak bu da mümkün değildir. 
tşte bir tanesi; bir hafta evvel çimento sana
yiinde artık memlekette otorite olmaya başla
mış bir arkadaşımız 1 200 dolar aylıkla, otomo
bil emrinde, evi emrinde, lojmanı emrinde ol
mak üzere buradaki iki bin lira maaşını bıraktı 
dışarıya gitti. Bu, memleket için kayıp değil 
midir arkadaşlarım? Bu itibarla personel mev
zuunda ne şekilde olursa olsun; yevmiye mi ve
rilecek, maaş mı verilecek, mukavele mi yapı
lacak ne yapılacaksa yapılması lâzımdır. 

Sırrı Atalay arkadaşım birçok kadroların 
ihdas edildiğinden bahsettiler. Ne yapsın 
umum müdür? Eğer yeni yeni kadrolar yapıp, 
onlara müdürlük unvanı verdiği zaman bir 
miktar daha maddi olarak tatmin etme imkânı 
buluyor. Lütfen.. O haMe maddi olarak hepsini 
tatmin edelim. Ben tahmin ediyorum ki, o zaman 
umum müdürlükler, birçok umum müdürlükler. 
birçok umum müdür muavinlikleri ihdas edilecek 
değildir. Bilâkis bir tek belki umuım müdür ve 
bir tek de idari teknik umum müdürlükle iktifa 
edilecektir. Binaenaleyh, bir kadro teşkil 
edildiği zaman veyahut da bir kadro ihdas edil
diği zaman bunun biraz da sebeplerini aramak 
lâzımgelir. Bu itibarla personel mevzuunu hal
lettiğimiz takdirde kıymetli elemanlar bu mü
esseselerde çalışmaya devam ederler; Türk 
teknisyenleri, Türk idarecileri ve Türk Devlet 
teşekküllerinde çalışan bütün memurlar memu
riyeti şerefli bir meslek olarak kabul etmişler
dir. Ve bu mesleki şerefli olarak kabul ettik
leri içindir ki, verilen para az da olsa fera
gatle çalışmaya devam ederler. Yalnız bana 

BAŞKAN — Sayın Bozcah. 
ÖMER LCTFI BOZCAM (İzmir) — Muh

terem Başkan, muhterem arkaadşlarım, ben
den evvel konuşan kıymetli arkadaşlarım Sü-
merbank Teşekkülü hakkında uzun ve etraflı 
izahat verdiler. Bendeniz bir iki noktaya işa
ret edip ve öğrenmek istediğim bir iki nokta
yı da arz etmiş olacağım. 

Sümerbank'm son zamanlarda azalan kazan
cının, gelirinin sebepleri arasında, kendi, ihti
saslaşmış bulunduğu faaliyetleri dışına çıkmış 
olmasından ileri geldiği bir hakikatir. Mevzu 
ile yakinen alâkadar olan Sümerbank, memle
ketimizde bilhassa dokuma, tekstil sanayii ile 
şöhret yapmıştır ve bu mevzuda hakikaten tak
dir ve sanayideki, ihtısasındaki güzelliği ve 
sağlamlığı, mamullerinde güzellik ve sağlam-
lıidariyle haklı bir şöhretinden dolayı iftihar 
kazanmıştır. Sümerbankın bu haklı olarak el
de etmiş olduğu, iftihara sebebolan tekstil sa
nayiinde işini genişleterek bu mevzua inhisar 
ettirilmesi ve bunun yanında da, ki tarihen çok 
eskiye dayanan deri sanayii ile beraber bu mev
zuu götürmesi ve bu arada doğrudan doğruya 
veya dolayısiyle üzerine almış olduğu diğer iş
leri bırakmasının faydalı olacağı hususunda ıs
rar etmekteyim. Ezcümle seramik sanayii, bu 
daha ziyade toprak kimyası ile ilgili bir iş ol
ması dolayısiyle Sümerbankın ihtisas ve ça
lışma sahasının dışında bulunmaktadır. Top
rak sanayii, çimento sanayii ile ilgili bir mev
zudur. Bu sahada Türkiye'de Çimento Sanayii 
Umum Müdürlüğü vardır. Onun ihtisasına ta
allûk eden işlerin onlara bırakılması iktiza eder. 
Ve bu arada Sivas Çimento Sanayii her ne ka
dar verimli ise de onun da millî bir teşekkül 
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olan Çimento Genel Müdürlüğüne verilmesi su
retiyle gerek bu müessesenin faaliyetinde ken
disinin ihtısaslaştığı dokuma sanayiinde daha 
ziyade çalışmasını temin ve gerekse kurulmuş 
olan diğer bir teşekkülün inkişafına hizmet 
bakımından oraya bırakılması, eleman temini, 
yedek parça mevzularında Sümerbankm ile
rideki zararlarını veya kârdan azalmalarını 
önliyecek hâdiselerin hadis olmasına meydan 
vermemek iktiza eder. 

Deri sanayii üzerinde bir noktaya işaretle 
arzı malûmat istiyeceğim. Beykoz Deri ye Kun
dura Sanayii müesseselerinde tevsi ve ıslahı ar
zu olunan geçen yıllarda girişilen Çekoslovak 
firması ile yapılan 17 milyonluk anlaşma ile 
alman âlet, edevat, makina yedek parçaların
da, müessesenin bu mevzu ile ilgili, alâkalı ar
kadaşların ihmali veya hatalı hareketleriyle 
alman hir kısım makina yedek parça ve aletle
rin kullanılamadığı ve bu yüzden de üç, dört 
milyon lira g M bir zararın meydana geldiği 
söylenmektedir. Bu cihetin de açıklanmasını 
istirham ediyorum. 

Bir de öğrenmek istediğim husus; Yarım
ca Seramik Fabrikası inşaatmdaki, Emlâk Kre
di Bankası tarafından kurulmuş olan bir şir
ket tarafından bu işin yapıldığı da malûmdur. 
Bu fabrikanın mühimce bir kısmının halen an-
laşılamıyan bir sebepten dolayı çöktüğü söy
lenmektedir. Emsali fabrikalar ve aynı şekil
de yapılmış olan diğer bir fabrika sapa sağ
lam dururken bu fabrikanın çatısının çökme-
sindeki sebep ve saikin ve bu müessesede çalı
şan bu iki teşekkül içinde mevcüdolması lâzım-
gelen kimselerin veya kimselerden hangilerinin 
hatalı hareketleriyle bu zararın husule geldiği
nin açıklanmasını istirham ediyorum. Vakti
nizi almıyacağım, bu müessesenin hizmetleri 
hakikaten takdire şayandır. Muvaffakiyet 
temenni ederek hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Kayseri) — Muh

terem arkadaşlar, hakikaten Sümerbank'm mem
leketimize yapmış olduğu hizmeti küçümsemek 
hiçbirimizin hakkı değildir. Çak hizmet etmiş
tir. Türkiye'mizde sanayiimizin gelişmesine ön
derlik yapmış, iyi bir kuruluştur, gelişmesini, 

3.6.1966 O :1 
mrarileiketimize daha faydalı almasını ean ve gö
nülden ister ve bunu bir vatan vazifesi addede
riz. 

Benden önce konuşan arkadaşım bir noktaya 
temas etti. Yalnız bizde bir hususiyet vardır; 
daima iyi tarafımızı gösteririz ve noksanlarımızı 
da söylemek bu müesseseye bir hizmet etmek
tir. Her tarafımız iyi demek de bizim hakkı
mız değildir. Şimdi arkadaşım bu vazifede ça
lıştı, müdürlük yaptı, ama biz de bu Sümer
bank'm en eski asisinin bulunduğu bölgenin 
temsilcileriyiz; Kayseri ve Bünyan tesisleri var. 
Memleketimize çok kıymetli unsurlar yetiştir
miş, sanayiin gelişmesine önderliği bu muhit 
yapmıştır. Eğer bugün Kayseri'de üç, dö>rt ta
ne tekstil pamuklu sanayii kurulmuş ise hususi 
sektör tarafından, buraya Kayseri Bez Fabri
kası ustalar, teknisyenler yetiştirmiştir. Fa
kat gelişen bir dünya var, bugün işçimiz ken
di kendisini idrak etmiştir ve meselelerine sa
hiptir, hâkimdir. Hâdisenin içindedir. Elbette 
noksanlarını, kusurlarını igörebiliyor. Bir ta
raftan da Avrupa'ya işçilerimiz gidip geliyor, 
oranın işverenleri ile, teknisyenleri ile temas 
ediyor ve bunu görüyor. Samimiyetle kulak ve
recek olursak bu müesseselerde çok kıymetli, tek
nik elemanlarımız var. İşçimizle haşır neşir 
oluyor, onu ileriye doğru sevk ediyor. Bununla 
beraber hakikaten masa başında nazari insanlar 
da vardır. Ve bu nazari insanların tutumu işçi
lerimiz tarafından benimsenmiyor. 

Arkadaşım paradan bahseti. Doğrudur, pa
rayı vermeli... Hususi sefetör veriyor ama, haki
katen bu müessese bu kıymetli elemanlarım 
Avrupa'da okutmuştur, tahsillerini idame ettir
miştir; gelsin bu müesseseye yardım etsinler 
diye. Bu arkadaşlarımız da can ve gönülden ça
lışıyor. Tahmin ederiz ki, bu arkadaşlarımızı bu
raya daha iyi ısındıracaklar ve ısındırıla-
caktır. Bunun muhtelif sebepleri var; olmu
yor. Bir taraftan siyasi baskılar, yani sık sık 
bu müessese de, değişen bakanların fikirleri 
bir de iç bünyesinde olan hâdiseler vardır. Bi
zim kanaatimizce İktisadi Devlet Teşekkülle
rine balkanlar tesir icra etmemelidir. Misâl; bi
zim fabrikamız, müdürler olduğu vakit randıman 
vermiştir. Burada da görüyoruz, 1963 e doğru 
bir düşme vardır. Neden? Bu, oranın hususi
yetini bilen, müesseseye uzun yıllar hizmet 
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etmiş, içinden yetişmiş, hakikaten müdürlük 
mevkiine gelmiş, işçinin psikolojisini bilen zat 
zamanında, zatın müdürlüğü zamanında mü
essesede gelişme var, kâra doğru gidiyor. Ama, 
buna bir de bakıyorsunuz, o müdür, politik 
mülâhazalarla oradan almıyor, onun yerine 
başkaları geliyor. Geldikten sonra da pek tabiî 
olarak randıman düşüyor. Bir fabrikada üç se
nenin içinde üç tane müdür değişiyor. Olmaz 
bu. İdarecilik kolay değildir. İdareci müessese
ye girdiği andan itibaren işçinin psikolojik 
durumunu, yaşama şartlarını, muhitinin icapla
rını tam mânasiyle bilen, ve onların sevk ve 
idaresini bilen insanlardır. Bir senede bir mü
dür, fabrikanın durumunu tam mânasiyle kav
radım, diyemez, kolay iş değil bu. Hangisi 
daha iyi çalışıyor, hangisi daha verimli bunu 
kavramak kolay mesele değil. Bir misâl verebi
lirim, - bu her zaman olabilir, eskiden de olmuş
tur - Bakırköy Bez Fabrikası Müdürü kıymetli 
bir zattır: bir bakıyoruz müdürlükten alınmış 
Yan tesirler var, baskılar var, siyasi tesirler 
oluyor. 

t- - - .* .= . - .-—.,„-., . —-.,„ 

Bunlar denenmiştir arkadaşlar... Hakikaten 
tutumuyla, şusuyla, busuyla denenmiş insan
lardır. Şimdi bunları ya tesirlerle, politik 
tesirlerle, baskılarla yerlerinden oynatmak ve 
yerlerine başkalarını vermek elbette müessese
de aksaklıklar meydana getirecektir. Akyürek 
arkadaşımız müsterih olmasınlar; hakikaten 
bütün arkadaşlarımızın önder olarak çalıştığı
nı, işçilere numune olduğunu söyliyemez, söy
lememesi iktiza eder. Çok iyileri, kıymetlileri 
vardır, bununla beraber nazaridir. Bir maa
rif çi olarak söylüyorum; Türkiye'mizde zaten 
eğitim sistemimiz nazaridir. Ve bilhassa bun
dan kurtulmamız lâzımdır. Atatürk Üniversi
tesine gittiğimizde, bizim oradaki ziraat mü
tehassısımız benim gibi kolalı gömlekle dolaşır
ken, iki seneliğine gelmiş bir Amerikalı bizim 
işçilerimize merinos kırptırıyordu. Kirli bir 
tulum giymişti, on dakikada bir de hayvanı 
kendisi kırpıyordu. Bunu bir tarafa atmak ve bu 
realiteden uzaklaşmak bir edebiyattır, kendi ken
dimizi aldatmaktır. Bizim bu sistemi almamız, 
müesseselere sokmamız ve işçilerimize mutlaka 
işverenin rehber olması ve onlara insanca mua
mele etmesi iktiza eder ve gerekir. 

3.6.1965 0 : 1 
Benim burada esas söz almama sebep şudur : 

Tekstil sanayii memleketimizde gelişiyor, haki« 
katen yurdumuzda gelişmektedir. Bununla be
raber yavaş yavaş önderlik yapan Sümerbenk, 
hususi teşebbüsün yapamadığı başka tesislere 
doğru gidebilecektir.. Gitmesi iktiza edecektir. 
Çünkü hakikaten bu sahada rehberlik etmiş, ön
der olmuş, kendisine rakip müesseseler doğur
makla iftihar eden bir müessese artık başka ta
rafa doğru, hususi sektörün alamadığı işlere doğ
ru gitmesi mutlaka şarttır. Ve bu, memleketi
mizin sınai kalkınması bakımından da zaruri
dir. 

Kumaş istihsalindeki çalışmalar hakikaten 
muvaffak olmuştur. 1951 de Suriye'de dolaştı
ğım zaman bize dediler ki, yahu sizin Sümer-
bank kumaşlarınızı alıyoruz, İngiliz damgasını. 
vuruyoruz, siz gelip buradan giyip gidiyorsu
nuz. Maalesef hakikaten öyle. Bugün iftiharla 
öğreniyoruz ki, Amerika'ya ve muhtelif yerlere 
kumaş sevk ediyorlar. Bu bizim için bir kazanç
tır. Ve müessese bu yoldan epeyce döviz de te
min edebiliyor. O halde, İngiltere'nin kumaşı 
ayarında kumaş yapabilen bu müessesemiz ya
vaş yavaş diğer fabrikalarını da oraya doğru 
kaydırmalıdır. Meselâ elektriği ucuz, Orta -
Anadolu'da merkezî bir yerde olan Bünyan gibi 
bir fabrikanın geliştirilmesi Sümerbank'm da 
menfaatine uygun olabilecek bir keyfiyettir. Ve 
nihayet bu tesislerde. Türkiye'mizin en güzel 
battaniyeleri yapılıyor; Bünyan battaniyeleri. 
Ve bunun daha da geliştirilme yolları aranabi
lir. Buna mukabil Tarım Bakanlığı da merinos 
üretimini durdurmamalıdır. Kayseri'de 40 000 s 
yakın merinos aşılanmıştır. Bir zaman dur
muştur ve mutlaka biz dışardan merinos it
halinden kurtulmalıyız. Tarım Bakanlığının da 
bu hususta işbirliği yapması iktiza eder. 

Arkadaşlarımız haklı olarak Yüksek Mura
kabe Kurulunun raporlarına da değindiler. 
Murakabe Kurulu artık yol gösterici olmalıdır. 
Meselelere eğilmeli, rapor sistemlerinde bir de
ğişiklik meydana getirmelidir. Sümerbank 
müessesesinin bundan evvel olduğu gibi bun
dan sonra da memleketimize faydalı olacağına 
kaaniim. Ve bu müessesenin memleketimize, 
önce de ifade ettiğim gibi hizmetleri çoktur, 
hizmetleri çok olacaktır. Gaye, bunu politik 
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tesirlerden uzak tutabilmektir. Ve makamlarıu- I 
da'ki insanları rahat bırakabilme, bence Parla- I 
mentonun ve Hükümetlerin vazifesi olmalıdır. I 
O zaman gereceğiz ki, bu müessese çok daha iyi I 
çalışacaktır. Aynı zamanda bu müesse'se bir I 
tüccar zihniyetinin içerisinde olmalıdır. Bir hu- I 
sıısi teşebbüs fabrikalarında çalışan insan mik- I 
tarına bakıyorsunuz, feirde bizimi Sümerbankta I 
çalışanlara bakıyorsunuz; çok fazla, haddinden I 
fazla insan var. Ve bunların artmasına, kadro I 
larm şişirilmesine artık bu milletin ve bu I 
memleketin tahammülü olmamalıdır, mevcut I 
kadroları taşımamalıdır. I 

Hürmetlerimle efendim. l 

BAŞKAN — Sayın Melen, sıra zatıâlinizde-
dir. Konuşmanız uzun mu? İsterdeniz öğleden 
sonraya kalsın... 

öğleden sonra mı konuşmak istiyorsunuz! 
PERÎD MELEN (Van) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın KalpaikhoğUı, buyurun. 
HÜSEYİN KALPAKLTOĞLU (Kayseri) — 

Ef enlim, Sayın arkadşmıız DikeçTigil söyledi. 
Fakat ben DikeçligiFin bu temas ettiği Bünyan 
fabrikasına ait bir hususu snal şeklinde vazede
ceğim. Umum Müdür Beyden cevabını istirham 
edeceğim. Bu fabrikayı Umum Müdür Bey ve 
arkadaşları iyi bilirler. Yakın bir geçmişte tev
si edildi. Daha doğrusu tevsi edilmek için 
alman müspet rapor muvacehesinde milyonlar 
sarf edilmek suretiyle güzel bir bina yapıldı. 
Ve bu, binaya yeni makinalar monte edilmek 
suretiyle tevsi edileceği eski binanın eski ma-
kinalarla çalışarak işine devam edeceği şek
linde idi. Ama gün geldi, bu rapora istinaden 
yapılan büyük, milyonluk binanın içine yeni ma
kinalar gelip monte edilmesi ve böylece tevsi 
olunması unutuldu. Bina yapıldıktan sonra eski 
binaların içindeki eski makinalar getirildi ve 
bu makinalar .yeni binanın içerisine monte 
edildi ve böylece fabrikanın tevsii, modernleş
mesi de «suya düşmüş oldu. Her gittiğimizde 
Bünyan ilçemizin halkı da, işçisi de şikâyet eder 
dururlar. Bu vesile ile tasaca meseleyi vazettik
ten sonca sualimi arz ediyorum. Arz etmiş ol
duğum gibi bu müspet rapora rağmen yapılan 
bu ek binanın, büyük binanın tevsii şeklinden, 
•yani maikinajarı buraya koymak suretiyle tev-
siinden yaz'geçilmiş midir? Bu vazigeçme, poli
tik veyahut da iktisadi sebeplerden, para bu 

3 . 6 . 1 9 6 5 O : 1 
lunamamasmdan mıdır? Yoksa bir politik vaz
geçme ve para bulunamaması yoktur da teknik 
bir zaruret olarak müessesenin rantabilitesi 
düşük olacağından mı bundan vazgeçilmiştir? 
Eğer bu üç sebepten birinden dolayı vazgeçil
miş ise, daha evvel alman müspet raporlara 
rağmen, bunu nasıl izah ederler? 

Mâzuratım bu kadar. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Melen, zatıâliniz öğleden 

sonra mı konuşacaksınız? 

PERÎD MELEN (Van) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Konuşacak başka arkadaş yok

tur. 

I AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
; Bu ovlama ile Sümerbank bitecek mi 

BAŞKAN — Evet efendim. 

PERÎD MELEN (Van) — Eğer yanlış an
lamadıysam, Sayın Başkan oylama mevzuunda 
raporlardan da bahsetiler. Halbuki 468 sayılı 
Kanuna göre sadece bilançolar oylanır. Rapor
lar burada bir genel görüşmeye esas olur. Aksi 

| halde raporlar oylanmaya kalkılırsa, o vakit 
| raporlar içerisinde iştirak edilmiyen birçok 

temenniler de vardır, onlar da beraber oylanır 
ki, bu zannediyorum kanuna uymaz. Sadece 
bilançolar mevzuubahistir. Vâzıı kanun rapor
ları, tıpkı Bütçe Komisyonunun bütçe rapo
ru mahiyetinde addetmiştir. O nasıl oylanmı- ' 
yorsa, bu da öylece oylanmıyaea'ktır. 

I Evvela Başkanlık Divanı olarak tutacağı-
I iniz usulü Genel Kurulun ıttılaına arz ediyo-
I rum. (Biz Başkanlık Divanı olarak şöyle bir 
I yol tutacağız : Kanun tasarılarında olduğu gibi 
I raporların okunup okunmamasını oylarınıza 
I arz edeceğiz. Ama okunmamasını da bir tea-
I mül yapmak niyetinde değiliz, oya arz ede-
I ?cğiz. Bundan sonra okunmamasına karar ve-
I rilirse İktisadi Devlet Teşekküllerinin 468 sa-
I vıh Kanunun üçüncü madesi gereğince tasvi-
I bo arz olunan 1ÎJ59 ilâ 1963 yıllarına ait 'beş 
I vıllık bilanço sonuçlan, diye ek 1 cetvelde 

vazıh olan bütün müesseseleri derpiş eden 
Sümerbank teşekkül merkezi bir, ve Sümer-

I bank'a bağlı 16 müessesenin ayrı ayrı Okunan 
I vtllara ait kâr ve zararlarını okuvarak her bi-
I rini oylarınıza arz edeceğiz. Tutulacak yol 

budur. Bu usul hakkında buyurun Sayın Me
len. 
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BAŞKAN — Vuzuha kavuşmamız bakımın

dan Sayın Melen'in konuşması faydalı olmuştur. 
Başkanvekiliniz raporların -oylanacağından 

'bahsetmemiştir. «Raporların okunup okunma
masını oylarınıza arz edeceğim» dedim. Yani 
bir teamül yaratıp da böyle raporların hiç 
Heyeti Umumiyede okunmamasını teamülle te
sis, etmemek için, yani okunabilir ve Heyeti 
Umumiye her zaman tetkik edebilir, bunu söy
lemek istedim. Ve hattâ kanunlarda olduğu gi
bi, onarın gerekçelerinin okunup okunmama
sı nasıl oylarınıza arz ediliyorsa, onun gibi 
bu hususu, raporun okunmasını veya okun
mamasını oylarınıza arz edeceğim, dedim. 
Muh'terem Melen'in buyurduğu gibi bu raporlar 
oylanacak değildir. Ve böylece, raporların oku
nup okunmaması kaibul edildikten sonra dedim; 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin 468 sayılı Ka
nunun üçüncü madesi gereğince tasıvibe arz 
ö'unan 1959 - 1963 yıllarına ait beş yıllık bilan
ço sonuçlarını gösteren ek 1 deki cetvele göre. 
sarih olarak tekrarlıyorum; Sümerbank teşek
kül merkezi bir ve bu cetvelde sıra ile yazılı 
Siimerbanka bağlı 16 müessesenin 1959 ilâ 
1933 yıllarına ait her bir müesseseye ait sayılan 
senelere ait hesapları okunarak bunlar oyla
nacak. Böylece 17 defa oyunuza ara ederek Sü-
merbankı bitireceğimizi arz etmiş olduk. Sayın 
Melen de bövledir. divorlar. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuna. 
A. NUSRET TUNA (Kastamonu) — Şimdi 

muhterem arkadaşlar, vakit az kaldı. Bir usûl 
meselesinin hâili istenmektedir. Sayın Başka
nın izahatı yerindedir. Yalnız Başkanlık Di
vanı elimize bir program vermiştir. Bu prog
ram Sümerbank müessesesi merkez teşkilâtı 
ile 17 nci müessesesi diye bir kısma ayrılmış
tır. İkinci kısmında şirketler konmuş, üçüncü 
kısımda iştirakler konmuş bu suretle ayrı ay
rı müzakereler yapılacağı programa alınmış
tır. Benim beyanım Başkanlık Divanının ha
zırladığı progıamla ilgilidir. Şimdi, bu işle ilgi
li 468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin son 
fıkrasını okuyacağım : 

«Türkiye Büyük Millet Meclisinin deneti
mine tabi Kamu iktisadi Teşebbüslerinin iştira
kiyle kurulan diğer Kamu tktisadi Teşebbüsle-
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rinin denetimi, üst teşebbüsün denetimi ile 
bir arada yapılır.» Değişik Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin iştirakiyle kurulmuş olan böyle 
bir teşebbüsün, hangi üst teşebbüsle denetime 
bir arada tâbi tutulacağı hususunda esas; öden
miş iştirak miktarı üstünlüğüdür. Bu miktar
lar eşit ise, bu husus Karma Komisyonca kara
ra bağlanır. «Demek oluyor ki, üçüncü madde
nin son fıkrası; bir Kamu İktisadi Teşebbüsü
nü ele aldığımız zaman, bunda müesseseler, 
teşebbüsler, iştirakler ne varsa, hepsi hakkında 
bir gtnel görüşme açılacağını ve bu diğer şir
ketler, o kamu teşebbüsüne bağlı olarak müza
keresinin yapılacağını âmirdir.» 

Şimdi programda bu böyle olmamıştır. Bi
ze dağıtılan programda, 17 müessese için bir 
gsnel görüşme açılmış, ondan sonra sermayesi 
üstün olan şirketler denmiş bir görüşme açıl
mış, tekrar aşağı tarafta iştirakler olmak üzere 
bir yer açılmış, oylamaya tâbi olacakların her 
birisinin oylamasının ayrı ayrı olacağını, gö
rüşmelerin ayrı olacağı da aşağı - yukarı prog
ramda belirtilmiştir. 

Benim şimdi itirazım, şu kanun muvacehe
sinde Sümerbankm bütün konuşmalarının biti
rileceği ve ondan sonra oylamalara geçileceği 
merkezindedir. İştirakler için ayrı, müessese
ler için ayrı, sermayesi fazla olan şirketler için 
ayrı, sermayesi daha az olan şirketler için ayrı 
ayrı konuşmalar olamıyacağı merkezindedir. 
Kanun gayet sarih olarak diyor ki, bütün mü
zakereler üst teşebbüse bağlı olarak yapılır. 
Başkanlık Divanından bu usul meselesinin hal^ 
1 ini rica etmekteyim. Çünkü program aksini gös
termektedir. Kanunun metni acıktır. Burada 
oylamaya geçtiğimiz anda Sümerbank hakkın
da başka konuşmaya imkân verilmemesini, 
- t ab i î önergeler hariç - istirham etmekteyim. 
Ve bu yol, bizim üçüncü maddenin son fıkra
sına uygun bir yol olacaktır. Bunu tasrih et ' 
nıek için huzurunuzu işgal ettim. 

BAŞKAN — Sayın Tuna, son cümlenizi an-
lıyamadım. Ben sorayım, lütfen siz izah buyu
runu^. 

Bir program var, bir de arz ettiğim ek 1 
cetvel var. Programa göre şu şekilde müzakere 
cereyan edecek denmiş. Ek 1 deki cetvele göre 
Sümerbank teşekkül merkezi bir, 16 müessese 
var, böylece 17 müessese. Benim izah tarzıma 
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göre, program bir müzakere usulü tesbit etmek
tedir. Ben bilançoların oylanma usulünü arz 
ediyorum. Ek 1 deki cetvele göre teşekkül mer
kezinden başlayıp, 1959 dan 1963 e kadar her 
bir müesseseyi teker teker okutup oya arz ede
ceğim, diyorum bendeniz. Zatıâliniz ne buyuru
yorsunuz ? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Bu ifade buyurduğunuz hususa kadar olan kı
sım doğrudur. Eğer ondan sonra sermayesi 
fazla olan Sümerbank Müessesesi hakkında ko
nuşma açıyoruz, program bunu gösteriyor, 
«buyurun söz istiyen var mı» mı diyeceksiniz? 

BAŞKAN — Yoktur böyle bir şey. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Program öyle yapılmış, bunu kanunun metnine 
sâdık olarak tashih edelim. Benim temennim de 
bu. Yani oylanma bittiği anda artık Sümerbank 
Müessesesinin işi bitecektir. Tekrar, sermayesi 
fazla olan şirketler, Sümerbank tarafından işle
tilen şirketler, diye ayrı bir konuşma açılmıya-
caktır. Benim istirhamım bu. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güzey. 

KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU BAŞKANI BAKİ GÜZEY 

.(Bursa)— Muhterem Başkan, muhterem arkadaş
larım, şimdi konuşmalar bitti, Sümerbank hak
kında konuşmalar yapıldı. Burada evvelâ ikiye 
ayırmaik lâzımgelecek. Birisi genel görüşmeye 
tabi olanlar, birisi de ibraya taallûk eden mese
leler. Ve Sümerbanka bağlı müesseselerdir. Şim
di, genel görüşmeye aidolanlar olduğu gibi bu
rada genel görüşme talebi ile yine Millet Mec
lisine gidecektir. Geriye kalıyor Sümerbank ve 
ona bağlı 16 müessese. Bu müesseselerin bilan
çoları okunacak - 16 sının - fakat bir tanesinin 
ibrası yapılacak. Sümerbank teşekkülünün ibrası 
yapılacak ve böylece netice alınmış olacaktır. Te
şekküle bağlı bütün müesseseleri ayrı ayrı ibra 
etmeye lüzum yoktur. Çünkü bunlar Sümerban-
ka bağlı müesseselerdir. Bilhassa Sayın Başkanın 
nazarı dikkatini buraya çekmek istiyorum. İbra 
edilecek olan, bir tek Sümerbanktır. Etibanka 
geldiğimiz zaman yalnız Etibanktır. Yani ibra
ya mütaallik olan mesele 9 - 10 grup içinde ya
pılmış olan müesseselerde 9 veya 10 tanesidir. 
Binaenaleyh, burada Sümerbankm yalnız kendi
si, ibra teklifi veya ibra edilmemesi hususu Mec
lise bilgi olarak veya arzu olarak veya temenni 

olarak gidecektir. Yani bununla demek istiyorum 
ki, Sümerbanka bağlı 16 müessesenin hepsinin 
ayrı ayrı blânçoları okunacak, fakat ibra tekli
fi yapılmıyacak. Başkanla okunmasında berabe» 

' riz. Fakat oylanmasında Sayın Başkanın dikkat 
nazarını celbederim; oylanma lüzumu yok yal
nız okunma lüzumu vardır. Çünkü 16 müessese
nin oylanmasından bir tanesi kabul edilmezse o 
zaman Sümerbankm heyeti umumiyesini ibraya 
imkân kalmıyor. Çünkü o müessese Sümarbanka 
bağlıdır. Onlar yalnız okunacak, bu okunuş içe
risinde ve bu bilgi içerisinde Sümerbankm ibra 
edilmesi lâzım mıdır değil midir, mesele bu ola
cak. İbra bir tanedir, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Betil. 

Saat 13,00 te geldiği için eğer arada bir te-
şeddüdalmazsa bu meseleyi halledip bitireceğim. 
Müzakerenin uzaması ihtimali olursa - Sayın Gü
zey ile benim noktai nazarıma göre biraz uzaya
cak gibi, - o zaman öğleden sonraya bırakaca
ğım. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın arkadaşlar, 
468 sayılı Kanunun üçüncü maddesi konu ile il
gilidir. Bu maddede aynen şöyle denilmektedir; 
Karma Komisyonun, bütün Kamu İktisadi Te
şebbüslerini kapsaması gereken raporu, Cumhu
riyet Senatosu Genel Kuruluna sevk edilir, Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulu bu rapor üzerin
de en çok 15 gün süren bir genel görüşme açar. 
Ve bu genel görüşme sonunda bilançolarla neti
ce hesaplarının tasvibedilip edilmediği hakkın
daki görüşlerini Millet Meclisine bildirir. 

Bu maddenin son fıkrasında ise, «Kamu İk
tisadi Teşebbüsleriyle, bu Kamu İktisadi Teşeb 
büslerinin iştirakiyle kurulan diğer Kamu İkti
sadi Teşebbüslerinin denetimi üst teşebbüsün 
denetimiyle bir arada yapılır.» denmektedir. 

O halde Sümerbankla, Sümerbankm iştirak
leri üzerindeki görüşmeler bir arada yapılacak
tır, denetim bir arada yapılacaktır. Fakat hâdi
semizde olduğu gibi, Sümerbankm iştirak ettiği 
teşebbüsler de, teşekküller de ayrı birer mües
sese oldukları için ve ayrı ayrı bilanço ve neti
ce hesaplarını gösteren cetveller tanzim ettik
leri için her birinin ayrı ayrı ibra edilmesi lâ
zımdır. Komisyon Başkanının anladığı mânayı 
bize ifade eden hiçbir kayıt 468 sayılı Kanunda 
yoktur. 
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BAŞKAN — Sayın senatörler, demin arzet-

tiğim gibi münakaşanın çetinleşmesi ihtimalini 
divan. evvelce derpiş etmiştir, kendiliğinden. 
Şimdi üzerinde duracağımız bir mühim konu 
şudur: Görüşmeler bitti mi, bitmedi mi? Evve
lâ bunu tesbit edelim, ondan sonraki müzakereleri 
sonra hallederiz. Meselâ Rendeci arkadaşımız. 

Ö. Senatosu B : 6 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 92 ve 9? 

ncü maddeleri bu konu ile ilgilidir. Ancak içtü
zükle 468 sayılı Kanun hükümleri arasında çeliş
me olmadığı zaman, kanun ve çelişme olmadığı 
için içtüzük hükümleri uygulanacaktır. Ama çe
lişme olduğu zaman dikkat etmekliğimiz lâzım-
gelen nokta şudur, içtüzüğün kabul tarihi 27 
Aralık 1963 tür. Halbuki 468 sayılı Kanunun 
•kabul tarihi 12 . 5 . 1964 tür. içtüzük tedvin 
edildiği zaman 468 sayılı Kanun henüz yoktu. 
Sonradan tedvin edildiği için çelişme halinde ka
nun hükümlerinin, 468 sayılı Kanun hükümleri
nin içtüzüğe tercihan uygulanması iktiza eder. 
Binaenaleyh, bu konuda 92 nci ve 93 ncü mad
deler mabihüttatbik hükümler ihtiva ediyor da 
telâkki edilemez. Sümerbank bir ayrı iktisadi 
Devlet Teşekkülüdür, kendisinin iştirak ettiği 
kurumların, yanıi 468 sayılı Kanuna göre T. B. 
M. M. nin denetimine tabi olan ve Sümerbank 
tarafından iştirak edilmiş bulunan kurumların 
her biri ayrı bilanço, ayrı kâr ve zarar hesabı, 
netice hesabı tanzim eden birer kurumdur. Bi
naenaleyh, içlerinde bilânçolariyle netice hesap
larının ibrası Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lunda bahis mevzuu değildir, ibra Millet Meclisi 
Genel Kurulunda bahis mevzuudur. Cumhuriyet 
Senatosunda bahis konusu olan, sadece bilânço
lariyle netice hesaplarının tasvibedilmesi veya 
tasvibedilmemesi konusudur. Madem ki, ayrı bi
lanço tanzim etmektedir, madem ki, ayrı netice 
hesaplarını gösteren cetveller tanzim etmektedir, 
madem ki, Komisyonun Sayın Başkanının görü
şünü teyideden bir hüküm yoktur, o halde hu
kukun genel kaidelerine, akıl ve mantığın tabiî 
icaplarına uyarak bu bilançoları ve netice hesap
larını ya tasvibedeceğiz veya tasvibetmiyeceğiz. 
Her birisi ayrı ayrı oylanacaktır. Buna göre iş
lem yapılmasını istirham ederim. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Söz istiyo-
rum. 

BAŞKAN — Vermeyeceğim sayın Ünaldi, 
öğleden sonra konuşturacağım hepinizi. Çünkü 
saat gelmiştir. Bir usulü halledelimki öğleden 
sonra yeni bir çetrefil çıkmasın diye meseleyi 
kendiliğimden bir yola koymak istiyorum. Sayın 
Rendeci bir dakika evvel söz istemişlerdi. Halbu
ki ben müzakerelerin bittiğini beyan etmişim
dir. Komisyon da aynı kanaattedir, bütün hatip
ler de aynı kanaattedir, ihtilâfımız nedir Şöy-
lo mi oyhyaîım, böyle mi oylıyalım, bilançonun 
hepsini mi okutalım, birer birer mi okutalım... 
ibra mı olur bu, tasvip mi olur?., itirazlar bu 
noktalara matuftur. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Şimdi efen
dim, Sümerbank'm öz teşekküllerinin üzerindeki 
konuşmanın bittiği kanaatindeyiz. Halbuki Sü-
merbankm iştirakleri olan müesseler hakkındaki 
konuşmaların, programın diğer kısmına göre ay
rıca yapılacağı kanaatiyle biz konuşmak isteme
dik. Halbuki Başkanlık Divanı, konuşmaların 
bittiği şeklinde beyanda bulunuyorlar. Program 
bizi yanlış yola sevk etmiştir. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın da mütalâaları 
değerli bir mütalâadır. Bunu da öğleden sonra 
hallederiz. Saat 14,30 da toplanmak üzere otu
rumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13,10 



Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Muhittin Kılıç 
KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Sakıp önal (Adana) 

(BAŞKAN —• Birleşimi açıyorum. 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis

yonu raporu üzerindeki görüşmelere devam 
ediyoruz. 

Refet Bendeci arkadaşımız söz istemiş idi. 
Programı tetkik ettim, hakikaten baş tarafında 
oylanacak müesseseler, yani tasvibinize arz-
edilecek müesseseler yazılmış. Diğer tarafta"! 
tekstil şirketleri denmiş, Sümerbankm en qo\ 
iştiraki olan şirketler denmiş, ayrım yapılmış. 
Haikikaten ü}/eleri hataya düşürecek ibir vaziyet 
olduğu için sözü bitmiş addetmeye imkân olma
dığından Refet Rendeeiye söz veriyorum. 

REFET RENDECÎ (Samsun) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

İktisadi devlet teşekküllerinin murakabesini 
temin maksadıyla kurulmuş bir düzen içinde 
ve anayasanın öngördüğü şekilde hazırlanmış 
bulunan rapora göre yüksek huzurlarınızda cere
yan eden müzakerede bendeniz Sümerbank ile 
ilgili bir kısım hakkında görüşlerimi arz etmeye 
çalışacağım. 

Komisyon raporunda Sümerbankm Yarımca 
Porselen Fabrikasının çatısının iki defa çökmüş 
olduğunu hayretle okudum. Bunun üzerine b.ı 
hâdise üzerine eğilmek lüzumunu duydum, ge
rek vazife ve gerekse merak saiki ile hâdiseyi tet
kik etmek istedim. Üzülerek arz etmek isterin 
ki hadisenin içine girdikçe bir çok garip durum
larla karşı karşıya geldim. Sanki karanlık bi. 
dehlizde yol alır gibi her adımda yeni hâdiseler 
ile "karşılaştım. 

Komisyon raporunda sadece üzerinde durul
ması temenni edilen olayın çok mühim olduğunu 
gördüm. Bu bakımdan raporu kifayetsiz bul
dum. Bu hâdisenin bütün açıklığı ile komis
yon tarafından yüksek heyete arz edilmemesini 
'tenkit ederek mevzua gireceğim. 

Şimdiye kadar fabrika kurmada tecrübeli 
olduğunu ispat etmiş ve kurduğu müesseselerin 
hemen hepsinde muvaffak olmuş bulunan Sümer-

ıbankm Yarıımca Fabrikasını kurmak ve memle
ket sanayiine ve dolayısiyle Türk ekonomisine 
hizmet etmek hususundaki iyi niyetini de kabul 
etmek lâzımdır. Yarımca Faibrikası da bunlar 
arasında pek müstesna bir yer işgal edecek fab
rikalardan birisi olacaktı. 

Bu fabrikanın Türkiye sanayi tarihinde ve 
Türk sanayi hayatında yeni bir çığır açarak pek 
müstesna bir mevkii kazanması beklenmekte idi. 

Yarımca Porselen Fabrikasının çatısının 
çökmesi ve çökme sebeplerinin aranması dolayı
siyle fabrika inşaatının halen tatil edilmiş olma
sı bu fabrikanın işletmeye girmesini iki sene da
ha geriye atmış bulunmaktadır. 

Bir sınai tesisden en önce beklenen husus bir
an evvel üretim faaliyetine geçmesi yani para ge
tirir duruma girmesi ve Türkiye iktisadiyatına 
bâzı yeni kıymetler ilâve etmesidir. 

Bu itibarla bu fabrikanın bu derece gecikmiş 
olmasının kaybedilen millî gelir, iş sahasının ge-
lişememesi ve döviz tasarrufu temin edememesi 
gibi sebeplerle teessürle kaydetmeden geçemiye-
ceğim. 

Gönül arzu ederdi ki, alâkalı bakan bu işi 
hemen tetkik mevzuu yapsın gecikme sebepleri
ni arasın gecikmeye sebebolanları tesbit ile hak
larında kanuni işlemi yapsın. Bu suretle de bu 
şekildeki işletmeleri ve sanayi tesislerini mem
leket hizmetine sokmakla görevli olanlara ibret 
olacak bir hareketin içine girilmiş bulunsun. 
Buna dair raporda ve zabıtlarda bir kayda Tas
lamadık. 

Ancak bu şekilde Türkiyenin ekonomik kal
kınma plânında derpiş edilmiş olan yatırımları
nın süratle tahakkukunun temin edileceğine inan
maktayız. 

Yukarda arz ettiğim hususlardan sonra sayın 
bakandan bir de sual sormak isterim. 

Sümerbank Umum Müdürlüğünün Beş Yıllık 
Kalkınma Plânında derpiş edilmiş olan yeni 
yatırımlar ve smai tesislerden kaç tanesini ta-
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hakkuk ettirmiş olduklarını ve buna benzer ya
rını kalmış sınai tesisler bulunup bulunmadığı
nı plânda derpiş edilmiş olup da ele alınmıyan 
tesisler ve yatırımlar bulunup bulunmadığının 
Yüksek Heyet huzurunda açıklanmasını rica 
ederim. 

Ayrıca 1961 -1962 yılından sonra Sümerbank 
tarafından tevessül edilmiş yeni yatırım mev-' 
zularınm bulunup bulunmadığını varsa mevzu
larının ne olduğunu ve halen ne safhada bu
lunduğunun da ayıklanmasının faydalı olacağını 
işaret etmek isterim, 

Bu sualleri tevcih ettikten sonra tesbit ede
bildiklerimi bilemediklerimi de arz etmeye çalı
şacağım, 

1962 yılından bu yana Beş Yıllık Kalkınma 
Planındaki yeni yatırımların hiçbirisi tahak
kuk etmiş delildir. Sümerbank pek kıymetli 
olan bu 3 ilâ 3 buçuk seneyi âdeta heba etmiş
tir. 

Plânlı kalkınma devrelerinde islerin zama
nında yapılması plânda derpiş edilen kalkın
ma hızının tahakkuku bakımından bilhassa 
şarttır. 

Bu arada manyezit ve krom manyezit fab
rikaları mevzuuna da temas etmek isterim. 1962 
yılı basında sipariş safhasına getirilebilecek ka
dar inkişaf ettirilmiş bulunan manyezit ve 
krom manyezit fabrikaları ne safhada bulun
maktadır. Bu fabrikaların daha 1960 dan evvel
ki devrede Ereğli Denir Çelik tesislerini ve 
Karabük tevsiatmm bitmesinden evvel taha-
kukn demiş edilmiş idi. 

Karabük ve Ereğli tesisleri plânda derpiş 
edilen seviyesine gelmiş yatırımlar yanılmış 
olduğu halde bunların muhtacolduğu ateş 
tuğlasının dışarıdan getirilmesi bir zaruret 
olarak devam etmektedir. 

Türkiye'nin bugün muhtacolduğu manye
zit ve krom manyezit tuğlası ihtiyacı iki mil
yon dolarlık bir dövizin harcanmasını icabet-
tirmektedir. Manyezit fabrikasının zamanın
da kurulmaması plân tatbikatının aksatılması 
dış ticaret muvazenemizde bu kadar açığa se
bebiyet vermektedir. Bu bakımdan ehemmi
yeti çok büyüktür. 

Burada ayrıca ve aynı şekilde soda sanayim
den ve azot sanayii tevsiatmclan üzüntü ile 
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bahsetmek mümkündür. Bunlar da bir yılan 
hikâyesine döndürülmüştür. 

Sayın Senatörler; 
Yarımca porselen ve Bozüyük fayans fab

rikaları Türkiye'nin döviz bakımından yoksul 
olduğu bir devrede 1958 senesinde sipariş edil
miştir. Tediyeleri kredilidir. 1966 yılı ikinci 
yarısına kadar sirayet etmektedir, kredinin 
faizi ise yüzde dört buçuktur. Çekoslavakya 
ile Türkiye arasında kliring anlaşması çerçe
vesi içinde tediye yapılacaktır. 

Bu tediye şartlarının çok iyi olduğunda hiç 
şüphe yoktur. Kredi ile realize edilen sanayi 
tesisilerinde ilk hedef ve gaye fabrika bede
linin elde edilecek işletme kârları ile tediye edil
mesidir, 

Bunun için de fabrikanın biran evvel işlet-
meve açılması şarttır. Yarımca fabrikasının 
makina ve tesisleri 1961 yılı sonuna kadar 
Türkiye'ye gelmiş olduğu tesbit edilmiştir, ha
len 1965 yılını da yarılamış bulunduğumuza 
göre fabrikanın en ajşa<rı iki buçuk yıl evvel iş-
letmeve girmesi lâzımnrelirdi. Bu iki bucuk yıllık 
gecikmenin Sümerbanka yüklediği kârdan zarar 
cok asgari bir hesapla 30 milyon lira civarın
dadır. Fabrika halen inşaat s a f h a n d a bulun
masına ve hugünikü tempo ile 1967 yılı sonuna 
do§ru ikmal edileceği tahmin _ edilmektedir. 
Buna göre beş senelik bir tehir içinde bulun
maktadır. Bu müddet zarfındada Sümerbank-
m zararı aserari bir hesanla 55 milyon lira
nın üzerindedir. Türk ekonomisininde zaraıi 
ise bunun iki mislinden fazladır. 

Beş sene gibi zaman fasılasında bu fabrika
larda çalışması lâzımgelen işçiler çalışamamış 
bu fabrikaların gerek hizmet, gerekse üretim 
fazlası olarak ekonomimize ilâve kıymetler ka
zandırılmasından Türk ekonomisi mahrum kal
mıştır. 

Ayrıca kredili tediyeden beklenen fayda 
elde edilememiştir. Sipariş edildiği tarihten 
itibaren 9 sene sonra faaliyete geçecek bir fab
rika olmak dolayısiyle Yarımca porselen fabri
kası gerek Türkiye gerekse dünya sanayi tari
hinde eşsiz bir rekor tesis etmiş olacaktır. 

Fabrikanın sipariş edildiği tarihlerde belki 
modern bir fabrika idi. Fakat işletmeye açıl
dığı tarihte yeni bulunmuş ilmî ve fenni me
totlar karşısında belki de demode olmuş bir 
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fabnika olarak kalacaktır. Allah böyle bir âkı- I 
betten bu fabrikayı korusun. I 

Sayın Sanayi Bakanından bu gecikmenin | 
sebepleri üzerinde, durmasını durumu tet- I 
kik ettirmesini müesebbipleri hakkında gerekli I 
kanuni kovuşturmayı yapmasını müsebbiple- I 
rinin ibret olması için cezalandırılması yo- I 
luna gitmesini istemeyi bir vazife addettiğimi I 
arz etmek isterim. I 

Sayın senatörler. Komisyon raporunda se- I 
ramik fabrikalarına ait kısmında ve I nci fas
lında bu fabrikal a n vaktiyle sipariş edenlerin 
fabrikaları pahalıya sipariş ettikleri iddiası var- I 
dır. Ayrıca bunların mahkemeye sevk edildikleri I 
de yazılı haluumaktadır. 

Bu mevzuda yaptığın tetkikat neticesini de I 
arz etmek isterim. Sipariş edenler mahkemeye I 
sevk edilmişler neticede beraet etmişler ve I 
haklarında verilen beraet kararı Yüksek Tem- I 
yiz Mahkemesinin tetkikinden geçerek tasdik I 
edilerek kntilcşmiş olduğunu da tesbit ettim. J 

Mahkeme kararları bunların ekleri olan I 
bilirkişi ranorlannı da tetkik ettim. Bu si
parişi ya lan lan mahkemeye sevk etmek ve hak- I 
larmda dâva açmak yerino birer takdirna- I 
me verilmesilâzımgeldiğinin mahkemece tes- I 
bit edilmiş olduğunu da gördüm, Ama niçin I 
bovle olmuştur. Bunun nedenlerini burada 
açıklıyacak deırilim, ancak şahsi meselelerin I 
millet ve memleket işlerine karıştırılması ile I 
işlerin çıkmaza sokulmuş olduğunu görmek 
hakikaten beni üzdü. Bu üzüntülerimi de I 
Yüksek Huzurlarınızda ifade etmek ist^nm. I 

Bu mahkemede, Orta - Doğu Teknik Üniver- I 
sitesinden seçilmiş üç kişilik bilirkişi heveti I 
dosyavı tetkik etmiştir. Ayrıca istanbul Tek- I 
nik Üniversitesinden seçilmiş üç kişilik bir I 
heyet de itiraz ürerine tekrar tetkikat yapımş- I 
tır. Bunların isimleri de mevcuttur. Bu ra- I 
porlara göre zarar iddiası katî olarak redde- I 
dilmistîr. Pahalıya mubayaa etmek iddiası da I 
reddedilmiş buna karşılık Türkiye'nin dış dö- I 
vizi bulunmadığı bir zamanda peşin paralı I 
ve serbest dövizle tediyeli Alman teklifi ya- I 
nında kredili ve klering tediyeli Çek teklifi- I 
n m Alman fivntından daha ucuz oldnn-n I 
şarta ba^-lı olarak yandan anlaşmanın bîlâ- I 
hara tasdik edilerek katilestiği ve bu muka- I 
veleyi yapan heyetin nahak yere mahkeme- I 
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ye sevk edildiği anlaşılmaktadır. Filhakika eh
livukuf raporlarında Çek teklifinin Alman 
teklifinden yüzde 4 daha ucuz ve komple hale 
getirilmiş Alman teklifi Çek teklifinden iki 
buçuk milyon Türk Lirası daha pahalı oldu
ğu ve Çek teklifinin kredili olması sebebiyle 
on üç buçuk milyondan fazla kazanç sağla
dığı belirtilmektedir. 

Avnca her iki ehlivukuf raporunda da 
mahkemeve verilen Sümerbank mensrınlnnmn 
vazifelerini bihakkın yautıklan ve Türkive've 
e ok güzel iki fabrika kazandırdıkları beyan 
edilmektedir. 

Bu şartlar altında âdil Türk mahkemesi
nin kararı memleketlerine hizmet etmekten 
başka kusurları bulunrmyan Sümerbank Mu
bayaa Heyetinin beraeti ile bitmiştir. Bütün 
bu mahkeme safahatı raporda da yer alan se
ramik fabrikaları suiistimali hikâyesinin doğru
dan bertaraf etmek için ortaya attığı muhay
yel bir hâdise olduğu netice ve kanaatini 
vermektedir. Filhakika zamanın Sümerbank 
Umum Müdürü Selâhattin Akyol ve arkadaş
larının namuslu dürüst ve memleketlerinin 
lehinde çalışan kimseler olduğunu bu kararla 
tesbit edilmiştir. 

Komisyon raporunda tetkika değer ve dik
katli ele alınması tavsiye edilen bir husus 
daha vardır. Seramik fabrikaları siuarişi 
hâdisesi ile alâkalı olarak hukuk dâva«»ı açı
lıp açılmaması hususunun incelenmesi Sümer-
banktan istenmektedir. Raporun hv kısmına da 
kısaca temas etmevi faydalı gördük. 

O^a dosvasmda zarar o l m a d a V>'1*VÎS bu 
».merîsi varanların bir kazanç sn *ln diklen be
lirtilmektedir. Bu rapor ceza dosyasında bu
lunmasına göre hukuk dâvasından bir netice 
almaya imkân yoktur. Bu durumda dâva açıl
ması tekrar dâva için Sümerbankı bir masraf 
ve külfete sokmaktan başka bir netice do-
ğurmıyacağı kanaatinde bulunduğumuzu bir 
hukukçu olarak arz etmek isterim, zaten ko
misyon zabıtlarında Sümerbank Umum Müdür
lüğü Hukuk Müşaviri de aynı kanaati belirt
miş bulunmaktadır. Bu kanaatler ve raporlar 
dosyasında iken tekrar dâva açıp emek ve 
nara sarf etmek fuzuli külfetten başka bir şey 
değildir. 

Bu konudaki maruzatımı bitirmeden önce 
seramik fabrikaları siparişine ait hâdise» 
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nin çok üzücü bir cihetine de işaret etmek 
isterim, ve bu hâdisenin ibret verici yönle
rinin ve dedikodularının da millet kürsüsün
den ifadesini kendime bir vazife saydım. 

Zamanın Sanayi Bakanı F^ethi Çelikbaş'-
m bu hâdiseyi kasden ve Sümerbank Umum 
Müdürünü işten atmak için yaptığı dediko
dusu dillerde pelesenk olmuştur. Kendisine yar
dım edenleri de bilâhara taltif ettiği rivayet 
halindedir. 

Şöyleki, Sanayi Baaknlığmda Fethi Çelik-
baş'm emri ile tahkikatı kasden umum müdür 
aleyhinde yürüten Ali Arık ve Cahit Oğuz 
Zamanın Bakanına hizmet ettikleri için mil
lete pahalıya mal olmuş kimseler durumuna 
girmişlerdir, bunlar birer sene müddetle Ame
rika ve Belçika'ya gönderilmişlerdir. 

Üçüncü müfettiş ise Maliye Vekâletinden 
Cahit Eren yine zamanın Sanayi Bakannm te
sir ve tavsivesi ile Almanya'ya vazifeli olarak 
gönderilmiştir. Ve bu süe t l e bu da Vekilin 
keyfî emirlerini v e ^ e nefirdi diye taltif edil
miştir. Bu suretle Türkiye'de üç kişi müreffeh 
vatandaşlar arasına girmi* bulunmaktadır. 

Şimdi hâdise bu merkezde iken komisyon 
raporunu tatmin edici bulmadığımı arz etmiş
tim, mahkeme kararı ve dosyası meydanda 
iken pahalı fabrika aldılar diye bunlar aley
hine dâva açmak yerine bir seramik fabrika
sını 9 senede kuran ve buna sebebolanlar hak
kında tahkikat istenmez. Bu garip karşılanır. 

Asıl üzerinde durulması lâzımgelen cihet işi 
bu suretle sürüncemede bırakan zihniyeti mah
kûm etmektir. Komisyonun raporunu bu bakım
dan tatmin edici bulmadığımı arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Yarımca Fabrika
sının uzun hikâyesi hakkındaki mâruzâtıma 
son veriyorum. Bu fabrikanın biran evvel Türk 
ekonomisi hizmetine sokulması hususundaki iyi 
niyetlerimi ve temennilerimi arz ederek, hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Akif Tekin, buyurunuz. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA AKİF 
TEKlN (Antalya) — Sayın Başkan, sayın se
natörler ; huzurlarınıza Adalet Partisi Grupu 
adına sermayesinin büyük kısmı Sümenbanka 
aidolan anonim şirket hüviyetinde bulunan 
mensucat fabrikalarının 1959 - 1963 yıllarına 
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ait işlemlerinin bilânça kâr ve zarar hesapları
nın denetleme sonuçlan hakkındaki görüşleri-
m'izi arz etmek üzere çıkmış bulunuyorum. 

Maksadımız, bu şirketlerin durumlarını eleş
tirmek suretiyle verimli bir şekilde çalışmaları
nı temin etmek, aksıyan taraflarını tesbi't ede-
rok nasıl giderilmesi lâzım geldiğini arz etmek 
suretiyle Devletin vazife ve mesuliyeti altında 
millî ekonomimizin tahakkukunu sağlamaktır. 

Sayın arkadaşlar, memleketimiz az gelişmiş 
bir memleket durumundadır. Gayemiz yurdu
muzun topvekûn kalkınmasını biran evvel te
min etmektir. Bunun için de tieari, ekonomik 
ve sınai icaplara uygun faibrikalarm kurulma
sı lâzımgelmektedir. Bu fabrikaların kurulma
sı ise, yatırım yapmak suretiyle mümkündür. 
Bu yatırımları Devlet sektörü, özel sektör veya 
Devletle özel sektörün birlikte yapmalariyle 
mümkündür. Biz vatanımızın sanayileşmek su
retiyle gelişmesinde, iktisadi istiklâlimizin te
mininde, Devlet sektörünün özel sektör ile 
van yana, aynı rekabet içinde veya elele ver
miş olarak berr/oer çalışmasında görüyoruz, İş
te mevzuumuzu teşkil eden mensucat fabrika
larını bu espri içinde Devlet ve özel pektör bir
likte kurmuşlardır. Bu suretle de küçük serma-
velerin bir araya gelerek yeni yeni sermave şir
ketleri husule getirmesi suretiyle memleketimiz
de sınai teşebfbüsler çoğalmış olacaktır. Kısaca 
bu izahatımızdan sonra aynı statüye tabi sekiz 
mensucat fabrikasının birer birer durumlarını 
arz etmek isterim. 

Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii 1955 yı
lında Devlet sektörü ile özel sektörün birlikte, 
bir anonim şirket halinde kurdukları bir sınai 
müessesedir. 15 . 5 . 1961 tarihinden itibaren 
tecrübe işletmesine 1961 tarihinden itibaren de 
katı işletmeye açılmış bulunmaktadır. Serma
yesi 80 milyon lira olup, tamamı ödenmiş du
rumdadır. înoe imalât, poplin, ekose kadın el
biselikleri yapmak üzere kurulmuş olup, yıllık 
kapasitesi 6,5 milyon metre bez, 607 ton iplik
tir. Hali hazırda fabrika, zarar etmekte ve za
rarı 1963 yılma kadar 13 341 858,34 kuruştur. 
Bu ziyan 1964 senesinde 22 302 128 liraya yük
selmiş bulunmakta ve böylece de sermayesinin 
1/4 ünü kaybetmiş olmaktadır. Fabrika tama
men özel teşebbüsün organize etmesi suretiyle 
kendi sinelerinden çıkmış bir sınai teşekkül ola-
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bankın tecrübe ve mütahassıslarmdan istifade 
edilmesi lâzımgelmekte, bu bakımdan fabrika ile 
yakından alâkalanılmasını zaruri görmekteyiz. 
Şirketin mamullerinin, alım ve satım müessese
sine bağlı mağazalarda satılmasına daha fazla 
yer ve önem verilmesini de temenni ederiz. 

Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma Sanayii 
Türk Anonim Şirketi 1954 yılında, sermayesinin 
yüzde 72 si Sümerbanka aidolmak üzere bir şir
ket halinde sınai bir müessese olarak kurulmuş
tur. Fabrika 1960 tarihinde tecrübe imalâtına 
ve yine 1960 tarihinde de normal çalışma devre
sine girmiş bulunmaktadır. Şirketin ödenmiş 
sermayesi 35 milyon liradır. Poplin, otoman, 
trençkontluk, krep, lüks seten ve gabardin yap
mak üzere kurulmuş olup, az kapasiteli bir fab
rikadır. Halihazırda faıbrikanın muhtelif yıllar
da vukulbulan zararlarının yekûnu 4 835 994 
liradır. Faibrika kapasitesini genişleterek zarar
larını önlemeye çalışmaktadır. Hakikaten fab
rikanın küçük bir ünite olarak kurulmuş olma
sı, rantabl olarak çalışması için, rekaibet imkân
larının sağlanması bakımından tevsii ve ıslahı 
gerekmektedir. Bu durumun plâna alınarak ta
hakkukunun sağlarftiıasmı ilgililerden bekle
mekteyiz. Maımul kalitelerinin norm seviyesine 
ulaşması için dokuma ustalarının yetiştirilme
sini, iplik ve dokumadan randıman alınabilin e-
si iiçin kaliteli işçi yetiştirilmesini zaruri gör
mekteyiz. 

rak parlak ve ince elyaflı pamuk yetiştiren ve 
kendi vasıtalariyle kolaylıkla hammaddesini te
min edebildiği bir yerde kurulmuştur. 

Sayın arkadaşlar, şirket hem işletmede ve 
hem de satışta muvaffak olamamış durumdadır. 
Fabrika 1963 yılında üç posta halinde çalışmış, 
fakat akort sayısı noksan olduğundan randıman 
alamamış bulunmaktadır. 1 200 işçi ile, tam ka
pasite ile çalışması mümkün iken 1 765 işçi alın
mış bulunmakta, bunlar da usta işçi halinde ol
madıklarından netice alınamamaktadır. Fabri
kanın usta işçi yetiştirmesi için kurs açması ve 
işçileri eğitime tabi tutması lâzımgelmektedir. 
Bu meyanda fabrika muhasebeci, yardımcı, işlet
me şefi, kimya lâboratuvarı şefleri gibi en ha
yatî mütahassıslardan da mahrumdur. Bunların 
ücretlerinin fazlalaştırılması suretiyle temini lâ
zımgelmektedir. Diğer eksik memuriyetlere de, 
mecburiyet olmadıkça tâyin yapılmamalıdır. Ma
liyeti ucuzlatma bakımından preseli pamuk ye
rine kütlü pamuk alarak çırçniatmak suretiyle 
kullanılması nazarı itibara alınmalıdır. Ham ve 
mamul bezde birinci kalite oranlarının artırıl
ması lâzımgelmektedir. Şimdiye kadar dört kali
te üzerinden çalışılması bir sürüm temin edeme
miş bulunmakta olup, sürümü kolay, ucuz iki 
anatipin tesbiti şayanı tavsiyedir. Şirketin sa
tışları Sümerbank Genel Müdürlüğünce hazırlan
mış olan yönetmelik gereğince yapılmaktadır. Bu 
yönetmelikte, fabrikaya Sümerbanka bağlı mü
esseselerden daha geniş yetki vermekte ve bu 
yetkiyi geçici müdürler kurulu yürütmektedir. 
Şimdiye kadar olan tatbikat, bu kurulun yeter
siz olduğunu göstermiş bulunmaktadır. Zira 
ambarlarında 34 milyon liralık mamul stokları 
beklemektedir. Zararın her sene, bir sene önce
sine nazaran daha çok arttığı bilançolarla sa
bittir. Yaptıkları altı ay vadeli yüzde 10 temi
natlı satışlarla açık kredili satışları çok mahzur
lu bulunmakta, ilerde telâfisi güç meseleler do
ğurması ihtimali de göz önüne alınmalıdır. 

Sayın arkadaşlar, Antalya Pamuklu Doku
ma Sanayii halihazırda özel sektörle resmi sek
törün birlikte çalışmasına kütü bir örnek teşkil 
etmektedir. Özel sektörün maneviyatının kırıl
maması için bütün hisselerin biran evvel Sümer
bank tarafından satmalınmasında faydalar um
maktayız. Sermayesinin yüzde 81,6 sı Sümer-
bafcka aidolan şirketin kurtarılması için Sümer-

Manisa Pamuklu Mensucat Anıonim Şirketi: 
1955 yılında Manisa'da Devlet sektörü ile bir
likte özel teşebbüsün beraber kurduğu bir mü
essesedir. Ekim 1961 tarihinden itibaren üç pos
ta ile normal çalışma devresine girmiş bulun
maktadır. Sermayesi 65 milyon liradır. Serma
yesinin yüzde 85 i Sümerbanka aldolup, beş se
ne müddetle fabrikanın işletilmesi Sümertoanka 
devredilmiş durumdadır. Faibrilkanm, 1963 yılı 
dâhil zararlar yekûnu 6 121 065 liradır. Bu
nun için evvelemirde müessesenin kuruluş ka
pasitesine uygun imalât yapılmasını, dokuma 
ve iplik şefleri gibi anaunsurlardan mahrum 
kalmmamasım, kaliteli işçi meselesinin hallini 
zaruri görmekteyiz. Piyasanın tutacağı anatip-
lerin ve kalitelerin teslbit edilmesi suretiyle fab
rikanın çalıştınimasiyle zararların giderilmesi
ni ilgililerden Mlhassa beklemekteyiz. Sümer-
bankın intikal devresinde fabrikayı öz müesse-
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sesi gibi çalıştırmasını yerinde ve uygun buldu
ğumuzu belirtmek isteriz. 

Nevşehir Pamuklu Dokuma Sanayii Ano
nim Şirketi: 1957 tarihinde 4 milyon se.maye 
ile kurulmuştur. Ancak, 19 . 9 . 1960 tarihinde 
terk edilmesine karar verildiğinden kuruluş 
faaliyeti durdurulmuştur. Bilâhara 1963 tari
hinde faJbrikanm kurulmasının yerinde olacağı 
kanaatine varılmıştır. 37 milyon liraya mal ola
cağı hesaplanmış bulunmaktadır. Bu karara 
göre de 1964 yılında fabrikaya 1 milyon lira 
tahsis olunmuştur. 

Rus firmalarına sipariş edilen ve gelmiş bu
lunan iplik mıkinalariyle Makine Kimya'dan 
alınan dokuma tezgâhlarını Sümerbank diğer 
fabrikalara dağıtmış bulunmaktadır. Bu duru
ma göre şirketin 440 sayılı Kanuna göre, karar 
vermesini daha çok beki iverek şeriklerin zarar 
çekmemelerini lüzumlu görmekteyiz. 

Karaman îplik ve Dokuma Mensucat Türk 
Anonim Şirketi: 1955 yılında kurulmuştur. 1960 
tarihinde terk edilecek fabrikalar meyanma alın
mış, bilâhara boş bulunan bu binalarda, Sümer
bank tarafından pamuklu fabrikasının kurulma
sı kararma varılarak Birinci Beş Yıllık Plân :1a 
da yapılması derpiş edilmiş bulunmaktadır. Fab
rika, 1966 yılında bitirilmek üzere 42 milyon li
raya kurulabilecektir. Yalnız şimdiye kadarki 
tatbikat göstermiştir ki, bu fabrikanın da kurul
duktan sonra ilk dört yıl müddetle zararla çalış
ması mukadderdir. 1963 ve 1964 yatırım prog-
ramlariyle verilen tahsisatın kifayetsizliğini be
lirterek, fabrikanın plânlanan müddet zarfında 
bitirilmesini usta işçi sıkıntısı çekmemesi için 
şimdiden kurslarla işçi yetiştirilmesini bilhassa 
tavsiye ederiz. 

Maraş Pamuklu Dokuma Sanayii T. A. Ş. : 
1955 tarihinde dört milyon sermaye ile Maraş'm 
ekonomik ve sosyal kalkınmasını ve aynı zaman
da üretilen pamuğun yerinde tüketimini sağla
mak maksadiyle kurulmuş bulunmaktadır. 1960 
yılında yapılması geri bırakılmış, 1961 yılında 
ise asgari ek yatırımlar hudutları içerisinde yü 
rütülmesine müsaade edilmiş bulunmaktadır. 
Fabrikanın 43,5 milyon liraya mal olacağı hesap
lanmış, 1963 yılında 12 milyon 405 bin lira ayrıla
rak 1964 yılında tecrübe işletmesine başlanacağı 
tasarlanmış bulunmaktadır. Şirket ortaklarının 
1963 tarihinde yaptığı fevkalâde genel kurul 
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I toplantısında, şirketin fesih ve tasfiyesine itti

fakla karar verildiğini görmüş bulunuyoruz Bu 
durum karşısında Sümerbanka bağlı biı müesse
se haline getirilmesini uygun bulmaktayız. Fab
rika, plânlanan müddet içinde bitirilerek Şu
bat 1965 tarihinde işletmeye açılmıştır. Tasfiye 
işinin kısa zamanda sonuçlandırılmasını ve or
takların yatırdıkları paraların piyasaya biran 
önce dönmesini zaruri görmekteyiz. 1956 tari
hinde altı milyon lira sermaye ile Eskişehir Bas
ma Sanayii kurulmuş, şirket hissedarları 1962 
tarihinde olağanüstü toplanarak şirketin 1963 
tarihinden itibaren tasfiyesine karar vermiş bu
lunmaktadır. Tasfiye işinin süratle neticelendi-

' rilmesini beklemekteyiz. Mezkûr fabrikayı Hü
kümet, Beş Yıllık Plâna dâhil ederek kurulma
sına, Sümerbanktan alman kredilerle devam et
mektedir. 22 400 iğ, 660 dokuma tezgâhı, üç 
basma makinasmdan ibaret olan fabrika 99 mil
yon liraya malolaca'ktır. Fabrikanın biran evvel 
işletmeye açılmasını da temenni ederiz. 

Adıyaman Pamuklu Dokuma Sanayii T. A. Ş.: 
Adıyaman küçük sanat kooperatifi ortaklarının 
teşebbüsü ile 1956 tarihinde dört milyon serma
ye ile kurulmuş bir anonim şirket halindedir. 
Fabrika binalarının inşaatı 1958 tarihinde biti
rilerek makinelerinin siparişi yapılmış bulun
makta idi. 1960 tarihinde fabrika terk listesine 
alınarak binaları tekele depo olarak kiraya veril
miştir. Bilâhara 1962 yılında fabrikanın kurul
ması işine devam edilmesine karar verildiğinden 
Slimerbankça yeniden incelemeler yapılmış bu
lunmaktadır. Buna göre de 45 milyon liraya mal-
olacağı hesaplanarak Beş Yıllık Plâna ithal 
olunmuş durumdadır. Fabrikanın ekonomik gö
rüşten daha ziyade sosyal görüşlerle kurulabile
ceği noktai nazarı, Hükümetçe ileri sürülmüş ol
duğundan, bu durum karşısında şirketin tasfiye
si ileri sürülmüş bulunmaktadır. Burada, Hükü
met, Plânlama, Sümerbank arasında bir görüş 
ayrılığını ve ayrı ayrı hareket etmelerini doğru 
bulamadığımızı tebarüz ettirmek isteriz. Şirke
tin, 440 sayılı Kanun hükümlerine göre kesin 
bir karara varmasının zaruri olduğunu belirti
riz. 

Sayın arkadaşlar, buraya kadar fabrikala
rın rcel durumlarını arz etmiş bulunuyorum. Za
rarların tevali edip gelmesi ve şirketlerin hali
hazırdaki durumları üzücü bir manzara arz et-
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inektedir. Mesuliyet sahibi her makam kendisini, 
olagelen zararları önliyecek kâra geçmek üzere 
plânlarını hazırlamalıdır. Sanayileşmemizde 
baş rolü olan Sümerbankın tecrübe, bilgi ve ge
niş teşkilâtından istifade edilmesini zararların 
önlenmesinde başlıca çare görmekteyiz. 

Şef, dokuma ustası ve akort işçi sıkıntısı çe
kilmesini ve muvaffakiyetsizliğin sebepleri ola
rak gösterilmesini yerinde bulmamaktayız. Zira 
eski kurulan fabrikalarda kurslar açılarak bun
ların yetiştirilmeleri imkân dâhilinde bulun
maktadır. Ve elden çıkmamalarını da temin ede
bilecek durumda olduklarını hatırlat inak isteriz. 
Borçlu bulunan fabrikalardan bâzıları hakkında 
tereddütlü hareket, edildiğini müşahede etmiş 
bulunuyoruz. Bunların hakkında 440 sayılı Ka
nun muvacehesinde şeriklerin daha fazla ziyan 
görmeden ve paralarının da bağlı kalmadan pi
yasaya dönmesini sağlamak maksadiyle karar ve
rilerek süratle sonuçlandırıl masını en doğru ha
reket bulmaktayız. 

Özel sektörün, teşebbüs ve organize! suretiyle 
kurulan ve borçlu kalan fabrikaların en büyük 
hissedarı olan Sümerbank tarafından hocalık' ve 
önderlik edilerek inkişaflarının sağlanmasını, 
şirketlerin terk edilerek hisselerinin satıııalm-
ması cihetine gidilmemesini ve özel sektör ile 
birlikte çalışmasını, sanayileşmemiz için lüzum
lu gördüğümüzü bir daha hatırlatırız. 

Sayın arkadaşlar, Hükümetimizin, arz etti
ğimiz meseleler üzerine dikkatle eğileceğine 
inancımızın tam olduğunu beyan ederken, siyasi 
vahdetimizin tam olduğu bir devrede iktisadi is
tiklâlimizin de biran evvel tahakkukunu Adalet 
Parti Grupu adına diler, Yüce Senatoyu hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Atalay, buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kare) — Sayın Rendeei'-

nin buradan bir seramik fabrikasının ihalesi üze
rinde mesul görülerek, mahkemeye sevk edilen 
yöneticilerin Ceza Mahkemeleri tavafından be-
raet hükmü aldıklarını, bu hükme müspet iki 
bilirkişi raporunun, sanık olarak mahkemeye 
sevk edilen kişilerin lehinde olduğu, hattâ ken
dilerinin bu yüzden tebriki gerektiğini şahsi dü
şünce olarak ifadeden sonra, hukuk mahkemesi 
ne dâva açmak yolunda Sümerbankın yapacağı 
teşebbüsün lehinde olmadıklarını ifade ettiler. 
îşte bıı cümleden dolayı söz almış bulunuyorum. 
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Bu, kıymetli arkadaşımın .şahsi düşünceleridir. 

Siimerbankı hukuk mahkemelerine başvurup 
vurmamakta her hangi bir şekilde yasama orga
nı, önünde bir istikamete sevk etmeye hiçbir üye
nin ve Genel Kurulun hakkı yoktur. Bir hukuk 
mahkemesine başvurmanın ceza mahkemesiudeki 
delillerin derecesi bağlayıcı bir hüküm ifade et
mez. Hattâ ileride hukuk mahkemesine başvur
ma sırasında ihtiyar edilecek masrafların çok
luğu veya. azlığı elbette ki, teşekkülü düşündü
rür. Teşekkül bunu nazarı itibara alarak ve hu
kukçulara, kendi müşavirlerine yaptırdığı tetki-
kat sonunda ceza mahkemesiyle hukuk mahke
melerinin, delillerin teshili bakımından, ayrı 
düşünceleri ve hukuk prensibini de nazarı itiba
ra alarak inisiyatifini kendisi kullanır. Burada 
biz siyasi kişiler olarak, yasama organının bir 
üyesi veya tümü olarak Sümerbankın hukuk 
mahkemesine gidip gitmemesi hususunda her
hangi bir tesir yapılması şeklinde bir temayülü
müz olmadığını ve olamıyaeağmı açık ve kesin 
olarak ifade etmek isterim. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Akyürek. 
ŞEVKET AKYÜREK (istanbul) - Sayın 

Başkan, muhterem senatörler Sümerbanka ail 
murakabe rapurlarının müzakeresinde Rendeci 
arkadaşım da seramikle ilgili mevzua temas etli
ler. Hukukî mevzulara ait görüşlerini Sayın Ata
lay izah buyurdular. Bendeniz de bu fabrikalara 
ait murakabenin, murakabe heyetinin tetkikinde 
ve mukayesesi neticesinde, bu ihalenin mukaye
sesi neticesinde I ! milyon liralık bir suiistimalin 
olduğunu ve yine o zamanki Sayın Yeki I Fethi 
(Mikbaş'ın tcrtîbcttiği, teshil; ettiği bir heyetle 
•de !),."> milyon liralık bir suiistimalin vu-
kubulduğunu teshil, ederek alâkalıları ceza. mah
kemesine vermişti. Bu ceza mahkemesi atfedil
miş, hukuk mahkemesine gitmesi lazımmış, bu 
hukukî bir mevzu olduğu için Sırrı Atalay ar
kadaşım bunun cevabını verdiler. 

Şimdi bunun hakiki teknik hususuna temas 
et m ek mecburiyet indeyim. 

İ961, 1962, 1963 ve 1964 senelerinde devamlı 
olarak bu mevzulara, bütçe adına, bendeniz ko
nuşurken temas etmiştim. Şimdi bu fabrikaların 
evvelemirde öze] sektör tarafından seramik sa
nayii inkişaf ettiği için yapılmaması, durdurul
ması mevzuunda teklifler yapılmış idi. Ve bu 
teklifler Millî Birlik Komitesi tarafından 1961 
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senesinde ihale edilmiş durumda iken durdurul
muştu ve bu fabrikaların yapılmasından sarfı 
nazar edilmiş pozisyona girilmiş iken yine bu 
işi ihale mevzuu yapan, o zamanki umum müdür, 
bulduğu vesilelerle bu fabrikanın ihalesini yap
mış ve döviz transferini de yaptırmıştır. 

Şimdi bu fabrikalar haddi zatında, hakika
ten mukayese yapıldığı zaman; büyük miktara 
çıkmıştır. Ve bu büyük miktardan daha fazlası
na da çıkması muhtemeldir. - Eğer teknik yön
den mukayese edilecek olursa. - Şimdi aym Ya
rımca Fabrikası çapında bir Porselen Sanayii 
Tuzla'da kurulmuştur ve bunun kıymeti 40 mil
yon liradır. Yeni kurulacak bu Yarımca'daki 
fabrikanın kıymeti yine aynı kapasitede olduğu 
halde 95 milyon liradır. Keza Çan'da da bir se
ramik fabrikası kurulmuş ve kıymeti 11 milyon 
liradır. Yine aynı kapasitede. Bozüyük'te kurul
muş Seramik Fabrikasının kıymeti 45 milyon 
liradır. Ve bu büyük farklardan başka bir de 
bunun teknik karakterini arz etmek isterim. Bu 
fabrikalar modernden tamamen uzak, tamamen 
demode ve bugünkü memleket dünya seramik 
endüstrisine hiçbir suretle uymıyan karakteri ta
şıyan fabrikalardır. Konstürüksiyon şeklindeki 
hatalar dolayısiyle fabrikanın, bundan bir sene 
evvel çatısı yapılırken çöktü. Bir yanlışlık yapıl
mış dendi, tekrar devam edilmesine başlandı. Biz 
bütçe müzakerelerini bitirdiğimiz sıralarda, bi 
rinci bütçe müzakerelerinin bittiği sıralarda, 
bayramın üçüncü günü idi, çatısının üçte ikisi 
tekrar yeniden konstürüksiyon hatası yüzünden 
çöktü. Şimdi bu konstürüksiyon kısmı, inşaat 
kısmı. Makinalarma gelince; bugün dünyanın 
İnebil- seramik fabrikasında artık jenaratör ga
zıyla çalışan bir seramik fabrikası mevcut değil
dir. Bugün, en basit şekilde seramik istihsal eden, 
seramik imal eden ve bu sanayide çalışan fabri
kalar, Fuel - Oil yahut, motorin veyahut da hanı 
petrole dönmüşlerdir. Şimdi biz bir fabrika ya
pıyoruz bu fabrikaya, lüzumlu gazı, elimizde ha
vaya uçan 70 bin tondan fazla likid gazı varken 
bunu kıymetlendirmeyi düşünmüyoruz. Gidiyo
ruz maden kömürünü, taş kömürünü ve elmas 
kadar kıymetli olan bu kömürü alıyoruz, ondan 
gaz çıkartmak suretiyle bu fabrikayı işletmeye 
çalışıyoruz. Şimdi esas fiyasko, bu fabrikalar 
bitip çalışmaya başladığı zaman ortaya çıkacak
tır. Bu itibarla bu fabrikaların siparişini veren
lerin takdir edilmesi hele bir yana dursun. Yine 
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I sizlere huzurunuzda arz ettiğim bir husus vardı. 

Bariz olarak bir misal daha vermek mecburiye
tindeyim. Memleketimizin üç tarafı denizdir. Ve 
bu denizlere nehirlerden çakıl dökülmektedir. 
Şimdi bu fabrikalar sipariş verildiği zaman fi
lin t taşı namı ile 30 vagon ve 400 ton işte, (Blin-

I deki taşı göstererek) şurada gördüğünüz deni
zin ağzında derelerden dökülen şu çakıl taşları-

I nı tonu 1 050 lira olmak üzere bu fabrikayı si-
I pariş eden teknik personel mubayaa etmiştir. Ve 
I mubayaa ettikleri zaman da evvelâ bu taşlar gel-
I mistir. Şimdi hal böyle iken, bu işin mesulleri

nin takdir görmesi veyahut da Sümerbank tara
fından bu fabrikayı ihale edenlerin mahkemeye 

I verilmemesi memleket için hayırlı bir hareket ol-
I maz, kanaatindeyim. Maruzatım bu hususta bun

dan ibarettir. 

ÂMÎL ARTUS (Cumhurbaşkanmca S. Ü.) 
— Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz efendim?. 
Buyurun. 

ÂMÎL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
- -- Muhterem arkadaşlar Sayın Rendeci arkada
şımızın burada biraz evvel yapmış olduğu bir ko
nuşma ile Sayın Atalay'm ona verdiği bir cevap 

I üzerine sayın arkadaşımız Şevket Akyürek'in bi
raz evvelki konuşmasını dinlediniz. Bu tartışma, 
raporun Porselen ve Cini Fabrikaları Limitet 
Şirketi hakkındaki (A/3) - 85 numaralı raporun 
temenniler kısanında yer almış olan bir paragraf 
üzerine ortaya çıkmış bulunuyor. Peşinen şunu 
arz edeyim ki, Sayın Sırrı Atalay'm fikirleriyle 
tamamen beraberim. Fakat Sayın Sırrı Atalay, 
burada Parlâmentonun bir İktisadi Devlet Te
şekkülüne hukuk dâvası aç veya açma diye bir 
direktif veremiyeoeğini, dâva açılıp açılma
ması meselesinin tamamen o tktisadi Devlet 
Teşekkülünün sorumlu organları tarafından tet
kik edilerek bir karara bağlanması gerektiğini 
ifade ettiler. Çok doğrudur. Fakat ondan sonra 

! konuşan arkadaşım eğer söz almamış bulunsa 
j idi, ben söz alarak kıymetli vakitlerinizi israf 

etmiyecektim. Biraz evvel Sayın Şevket Akyü 
i rek arkadaşımızın konuşmasını dinlediniz. Ta

mamen bu konuşma, söz konusu olan kimselerin 
hakkında bir hukuk dâvası açılmasının zaruri 
olduğu ve lâzımgeldiği istikaımetinde 'bir telkini 

| kapsamaktadır. Beklerdim ki, Sayın Atalay bu 
I konuşma karşısında da aynı tepkiyi göstersin ve 
| aynı şekilde böyle 'bir konuşmanın burada yapı-
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lamıyaeağını ifade buyursun. O söz almadığı için 
ben bu vazifeyi ifa etmek üzere Yüksek Huzuru
nuza çıktım. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bahis konusu 
temenni şudur; Diyor ki, Yüksek Denetleme Ku
rulunun 1961 yılı raporunda iki seramik fab
rikasının sipariş ve fiyat teklifleri mukayese 
edilmiş, Alman teklifi 11,9 milyon lira daha nok
san bulunmuş ve bu konuda kurulan tahkik 
heyeti raporunda şirkete 9,8 milyon lira za
rar ika edilmiş olmasına rağmen, Çek firma
sına ihale edildiği belirtilmiş ve mütaakıp 
raporlarda konunun sorumluları yönünden ceza 
mahkemesine intikal ettiği ve tetkiklerimiz 
sırasında nihai kaza mercilerince cezai bir so
rumluluk tesbit edilmediği anlaşılmıştır. An
cak mevzuun hukukî yönü bakımından bir 
dâva safhası açılıp açılmıyacağmm henüz bir 
karara bağlanmadığı da komisyonumuzca mü
şahede edilmiştir. Bu bakımdan konunun ciddî 
bir incelemeye tabi tutulması ve gereken işle
min yapılması.» Temenni bundan ibaret. 

Takdir buyurursunuz ki, bir Parlâmento 
komisyonu bir İktisadi Devlet Teşekkülünün 
şu veya bu istikamette kendisini alâkadar eden 
bir mevzu üzerinde, bilhassa hukukî bir mesele 
üzerinde dâva açması, veya, açmaması şeklinde 
ona bir telkinde bulunacak durumda değildir. 
Ve biz burada böyle bir emsale tevessül edeme
yiz. Böyle bir presedant yaartamayız. Kabul 
buyurursunuz ki, bir hukuk dâvasının, bil
hassa böyle milvonluk bir tazminat dâvasının 
kaybedilmesi halinde müessesenin ödemeye mec
bur olacağı avukatlık ücretleri ve mahke
me masrafları vardır. Bütün bunlar dikakte 
alınmaksızın dâva açılsın, açılmasın dive 
rapora bir kayıt koymaya imkân yoktur. Nite
kim arkadaşlarımız rok isabetli olarak mese
lenin tetkiki lâzımgelidiğini ve bu tetkikatm 
teşekkül bünyesi tarafından yapılması gerek
tiğini, önemle tetkik edilip, gerekli işlemin 
yakılması, demek suretiyle; dâva açılması 
lâzımgeliyorsa dâva açılır, açılmaması lâzım-
geliyorsa açılmaz, demek istemişlerdir. Şimdi 
burada açılmasın diye konuşma olamıyacağı 
gibi, açılsın diye de konuşmak olamaz. Kaldı 
ki. ep-er biz burada sorumlular hakkındaki hu
kuk dâvası açılsın veya açılmasın meselesi
ne girecek olursak ceza mahkemesinde de me-
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sele beraatle neticelenmiş ve Yargıtay tarafın
dan da tasdik edilmiş olduğuna göre, uzun 
uzun adlî mercilerce karara, bağ'anmış olan, 
Yargıtayın tasdikiyle karara bağlanmış olan 
bir meseleyi burada uzun uzun tartışma ko
nusu yapmamamız icabederki, Senatonun tama
men bu denetleme mevzuundaki vazifesinin dı
şında kalan bir prosedürü kabul etmiş oluyo
ruz, mânasına gelir. 

Arkadaşlar mesele nedir? İki kelime ile 
arz edeyim. Mesele; bu porselen fabrikasının 
yapılması konusunda iki firma teklif vermiş. 
Birisi Alman firması, diğeri Çek firması, Alâ
kalı kimseler Çek firmasını tercih etmişler. 
Çek firmasına ihale edilmesi üzerine «Bu yan
lıştır, Hazine zarar görmüştür, tahkikat yapıl
sın» denilmiş ve tahkikat yapılmıştır. İlk idari 
tahkikat safhasında alman rapor aleyhte ol
duğu için mesele ceza mahkemesine intikal 
etmiş. Ceza mahkemesine intikal ettiği sı
rada Ceza mahkemesi hâdisesi tekrar bir eh
livukuf heyetine vermek ihtiyacını duv^uş. 
Bu ehlivukuf heyeti, Orta - Doğu Teknik Üni
versitesindeki profesörlerden seçilen bir hevet-
tir. Bu profesörler; Profesör Doktor Mustafa 
Parlar Orta - Doğu Teknik Üniversitesi mü
hendislik Fakülto<?î Dekanıdır, Profesör Doktor 
Tarık Somer, Kimya Fakültesi Dekanıdır, 
Profesör Doktor. Lütfi Karasoy, Fen Fakültesi 
profesörlerindendir. 

Bu üç profesör dosyayı ve meseleyi enine bo
yuna tetkik etmişler ve rapor vermişler. Verdik
leri rapor, «Katiyen suç yoktur, vazife suiisti
mali yoktur, tamamen vazifelerini yerine getir
mişlerdir ve Hazinenin menfaatini korumuş
lardır» mealindedir. İşbu safhaya gelmişken, 
birkaç kısa pasajı okumama müsaadenizi rica ede
ceğim. Rapordan okuyorum; «Alman teklifi 
istenilen istihsal kapasitesini vermekten âciz, 
makina ve cihazları kifayetsiz, istihsal edeceği 
mamulün kalitesi düşük, işletme kolaylık ve im
kânları dardır. Yani teknolojik yönden mahzur
ları ihtiva eden ve bu haliyle kaibul veya tatbiki
ne imkân görül miyen bir tekliftir. 

Çc'k Tckn'o - Eksper t teklifi, teknolojik ba
kımdan mükemmel, istenilen kapasiteyi rahat ra
hat verebilen, mdkina ve cihazları üstün evsaf
ta, işletin o kolaylıkları düşünülmüş, tevsi im
kânları mevcut derhal tatbiki mümkün olan bir 

— 1 8 4 -



O. Senatosu B : 89 3.6.1965 O : 2 
tekliftir. Çek teklifi, hiçbir tadile lüzum kal
madan derhal tatbike konulabilir olmasına rağ
men, Alman teklifi bu imkândan uzaktır. Al
man teklifinin siparişe 'bağlanabilmesi için ilk 
defa komple hale getirilmesi, yani eksiklik
lerinin tamamlanması ve bâzı hususlarda ta
dil edilmesi teknolojik mülâhazalarla bir za
rurettir. Çek Tekno - Ekspert ve Alman Dorst 
teklifi ihale bedelleri yönünden mukayese edil
diğinde; 

1. Almanlar tarafından münferit makina 
ve cihazlar için verilen fiyatların en az yüzde 11 
daha pahalı olduğu, 

2. Komple hale getirilmiş Alman Dorst tek
lifinin, yekûn bedeli itibariyle 2 343 289 T.L 
daha pahalı olduğu, 

3. Bu halde dahi Çök teklifinin yine bir
çok bakımlardan üstün vasıflar ve avantajlar 
arz ettiği tesbit edilmiştir. 

'Tediye şartları mukayese edildiğinde; Alman 
teklifinin peşin ödemeyi şart koştuğu, Çek tek
lifinin kredi ile ödemeye müsaade ettiği anlaşıl
maktadır. Bu şekilde Çek teklifinin Sümer-
•ban-k müessesesine sağladığı kazanç 13 586 467 
T.L. olarak hesaibedilmiştir. Alman teklifinde 
böyle bir avantaj mevcut değildir. 

Raporun son kısmı : 
«Kanaatimizce Sümerbank gerek memleket 

için, gerek kendi müessesesi için hayırlı ve men
faatti bir projeyi ele almış, etraflı etüdetmiş, 
tahakkuk için âzami gayret sarf etmiş, aldığı tek
lifleri güzel değerlendirmiş, isabetli kararlar 
vermiş, iyi şartlar avantajlar bahşeden bir 
mukavele akdetmiş ve bir iktisadi teşekkül ola
rak maddi ve mânevi mesuliyetlerini idrak et
miştir. Yapılan işi sonuçlandırmak ve bu 
fabrikaları biran önce faaliyete geçirmek mem
leketin menfaatinedir. Biz> bilirkişi heyeti, 
mevzuu teknolojik vo ekonomik cepheleriyle 
gayet teferruatlı bir şekilde incelemek suretiy
le mubayaa heyetinin ve Sümerbank Umum 
Müdürlüğüne atfedilecek hiçbir kusurun bulun
madığı neticesine vardi'k.» Biraz evvel isimle
rini okuduğum kimseler. 

Bunun üzerine mahkeme, idari tahkikat sıra
sındaki raporla bu rapor arasında mübayenet 
vardır, biri başka söylüyor, biri başka söylü-

tesine havale etmiştir. îstaribul Teknik Üniver
sitesinden seçilen biliririşi heyeti, uzun bir ra
porla meseleyi enine boyuna inceledikten sonra 
netice olarak şöyle demiştir : 

«Bu raporda bahis konusu firmaların teklif
leri dört esas noktada mukayese edilmiştir. 
Yukarda verilen izahata göre, tesisi tasavvur 
edilen seramik fabrikalarının Çek firmasından 
satmalmmasma karar verilmesinin isabetli ol
duğu kanaati hâsıl olduğundan, bu işi görmekle 
görevlendirilmiş olan ve dosyada isimleri sanık 
olarak zikredilmiş bulunan şahısların bu işte 
hiçbir kusurlarının görülmediğini bildiren işbu 
rapor tarafımızdan tanzim kılındı. 

Prof. Nusret Serdaroğlu Prof. Mustafa Bayram 
Prof. Lûtfullah Ulukan»1 

Bunun üzerine Anîkara Ağır Ceza Mahkeme
si, sanıkların beraetine karar vermiş ve Yargı
tay 4 ncü Ceza Mahkemesi de bu kararı tasdik 
etmiş, işin ceza safhası bitmiştir. Şimdi bu vazi
yette denetlemeyi yapan komisyon nasıl bir ra-
pıor yazabilir? Yazacağı şey, gayet tabiî biraz 
evvel okuduğum raporda olduğu gibi, mesele 
gayet mühim bir meseledir, bu mesele hakmda 
bir hukuk dâvası açılması uygun mudur, uy
gun değil midir, meselesinin tet'kik edilmesi 
ve gereğinin Sümerfoank tarafından ifa edilmesi 
lâzımgelir. Bu yaz^mış, yazılan budur. Ren-
deci arkadaşım ne dedi? Dedi ki, bu beraetle ne
ticelenmiş bir iştir, beraetle neticelenen bir masele 
hakkında titiz davranmak lâzımdır, çünkü çok 
ağır bir ücreti vdkâlot ve mahkeme masrafı öde
mek rfıbi bir vaziyet söz konusudur, bu bakımdan 
dikkatlerini çekerim. («Dâva açılmasın dedi» 
sesleri) «Dâva açılmasın» dediğini zannetmiyo
rum. Hayır, böyle bir şey duymadım ben. «Dik
kat edin» dedi. Dikkat edin, çok büyük masraf
lar ödemek vaziyetinde kalabilir, Hazine büsbü
tün zarara girer. Onun için hukuk dâvası açı
lacaksa, sağlam bir vaziyet varsa açın. Mesele 
burada bitmiştir. Bundan sonra artık dâva 
açılsın, açılmasın, olmaz böyle şey. Ben tama
men bir hukukçu olarak konuşuyorum. Ben ne 
seramikten, ne porselenden anlarım. Fakat bu 
mesele bir hukukî meseledir. Ve hukukî mesele
lerde Senatonun pozisyonunu gavot iyi tâyin et
mek lâzımgelir. Cumhuriyet Senatomu böyle bir 

yor demiş, meseleyi İstanbul Teknik Üniversi- | mevzuda bu şekilde gayet isabetli olarak ileri 
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sürülmüş olan bir temenni karşısında, açılsın. 
veya açılmasın tarzında bir pozisyon alacak 
vaziyette değildir. Tekrar edeyim, biraz evvel 
'konuşan sayın arkadaşımın ifadeleri, - belki ben 
yanlış anladım, - etkiliyebilir, burada Sayın Ge
nel Müdür ve arkadaşları, Senato kürsüsünden 
den de böyle .söylendi, diyebilirler, işte bir etki 
mevcudolmuşsa bu etkiyi silmek lâzımdır. Ne leh
te ne aleyhte hiçbir etki mevzuu'bahis değildir. 
Raporlar, dosyalar ve mahkeme kararları eliniz
dedir. 

Hâdiseyi objektif olarak tetkik edip karar ve
rebilecek bir durumdasınız, hukuk servisiniz var
dır. Böyle ağır bir kusur işlenmesi ve mahke
meye gidilmesinde isabet olmaması halinde ağır 
bir ücreti vekâlet ödemek gibi bir vaziyetle 
'karşılaşılması halinde, onun da avakibini şah
san sinenize çekerek kararınızı verirsiniz, ser-
beısçe kararınızı vermekte tamamen muhtarsı
nız. Bu noktayı belirtmek için, yanlış bir anla
şılmayı izale etmek için söz aldım, mâruzâtım 
bundan ibarettir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Gerger, buyurun. 
Sayın Gerger, siz benden daha kıdemli bir 

hukukçusunuz, ama müzakerelerin seyrine göre 
ne Sümerbank'ı dâva açması hususunda etfeili-
yecek, ne de dâva açmaması hususunda etkili-
yecek şekilde konuşmamanızı rica ederim. 

VASFI GERGER (Urfa) — Onu takdir ede
rim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu mesele 
üzerinde fikirlerini Yüce Heyetinize açıklıyan 
arkadaşları dikkatle dinledim. Yalnız bu husus
ta noksan olan bir cihet vardır. Bunu arz et
mek bendeniz için vazife oldu. Bir defa esasa gir
meden evvel şu ciheti tesbit etmek zorundayız; 
Sayın Nusret Tuna aıkadaşım Sümerbank'ın 
umumi durumunu arz ve izah ederken, Türkiye'
nin sınai kalkınmasında temel bir müessese 
olan Sümerbankı haklı olarak içten övdü. 
Kendisine katılırım. Cidden Sümerbank Tür
kiye'nin gözbebeği, kıymetli bir müessesedir. Böy
le müesseselerin başında bulunanların muvaf
fak olabilmeleri için aziz arkadaşlarım tek bir 
şart vardır. Bu gibi müesseselerin başında bu 
lunanlarm, politikacıların 'hissî görüşlerine alet 
edilmemesi lâzımdır. 

Ben bu kanaati izhar ederken, bu meseleyi 
bu açıdan da mütalâa etmek isterim. Sümer-
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bankın zararını mucip hareketten dolayı adlî 
takibata tevessül edilmiş, ne denmiş? Denil
miş ki, 9 milyon lira müessese zarara uğratıl
mıştır. Şu halde bu, cezai takibat delilleriyle 
sabit olsaydı, ne alacaktı? Ceza görecekti ve 
kanunun âmir hükmüne göre hususi veya umu
mi bir zarar husule gelmişse; mahkeme bu za
rarın da tazminine hükmedecekti. Şimdi biz 
burada ne yapıyoruz? Komisyon raporundaki 
bu temenniyi neye istinaden yapıyor? Denetle
me hakkına göre. Biz burada bu müessese
lerin denetimini yapıyoruz. Denetimini yapar
ken şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş.. Ben ne 
Sayın Sırrı Atalay'm ne de Âmil Artus'uıı 
fikirlerine iştirak etmiyorum, denetim hakkını 
kullanmıyoruz. Komisyon da kullanmış, ko
misyonun temennisine bir diyeceğim yok. 
Elbetteki, Âmil Artus arkadaşım sonunu gü
zel bağladı. Müessesenin bir hukuk müşavir
liği vardır. Milyarlık bir müessesenin hukuk 
müşavirliğini ifa eden bir büronun bu beraet 
kararlarından sonra hukukî veya malî cephe
den bir dâvanın açılıp açılmaması hakkında 
da bir mukteza göstermiş olması lâzım idi. 
Neden gelmiş bu temenni? Benim anlamadı
ğım da bu. Bâzı raporlar okundu, bilirkişi-ra
porları okundu, şunu demiş, bunu demiş. 
Cezai müeyyidenin altında umumi veya hu
susi bir zararın tazmini de Ceza Kanununun 
âmir hükmüdür. E!.. Neden bu hukuk müşa
virliği, bu müessesenin bünyesindeki bu teş
kilâtı bunu ele almamış? Ele almışsa onu 
katî bir neticeye bağlamamış demektir. Ele 
almamışsa biz işte denetimi yapıyoruz. Diye
ceğiz ki, şu iş mühimdir. Bunun hakkında 
da müessese lâzımgelen tedbirini alsın. Ta
mamen haklı. Aksi takdirde bizim bu denetimimizin 
bir kıymeti olmuyor, ibra dışı bırakacağız, ibra dışı 
bırakırken, ibra dışı bırakılan mesele dolayısiyle 
bu zevat hakkında kanuni takibata girişil
mesini bu Meclis düşünemiyecek mi? Gayet tabiî 
düşünecektir. Biz diyemeyiz, diyorlar. O hal
de biz niçin görüşüyoruz? Bunları niçin müza
kere ediyoruz? Rolümüz nedir? Fonksiyonumuz 
nedir? ibra edecek miyiz, etmiyecek miyiz? 
ibra edersek mesele yok. ibra etmezsek, el
bette ibra dışı kalanlar hakkında kanuni taki
bata başvurulmasını karar altına alacağız. Bu, 
Meclisin hakkıdır. Eğer komisyon noksan gör
müşse, biz tetkikatımız neticesinde bu noksan -
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lığı tesbit edersek komisyona diyeceğiz ki; siz 
tetkikatmızda bu kısmı eksik görmüşsünüz. 
Bizim yaptığımız bu müzakere sonunda bu ek
siklik meydana çıkmıştır, bunu ibra dışı bı
rakacağız. ibra dışı bıraktıktan sonra, bu işi 
yapanlar hakkında da mahkemeye başvurula
caktır diye müessesenin idarecilerine emir ve
recek Meclis. Nasıl salâhiyetimiz dâhilinde 
değildir? Bunu anlamadım. 

Şimdi işi bu şekilde mütalâa ettikten sonra, 
her iki noktai nazar da varittir. Bu, hakla
rında takibat yapılan arkadaşlar, zannedersem 
maddi ve mânevi, bu hareketlerinin kefaretini 
vermişlerdir. Ama Sümerbank Umum Müdürlüğü 
hukuk müşavirliği müessesesi nasıl ki, dâva açı
lırken, 25 bin lira vererek, kendisinin avukatı 
olduğu halde hariçten avukat tutup getirdi... Ge
tirmedi mi? Sümerbank Umum Müdürü gelsin 
izahat versin. Kimi tuttu avukat?.. Avukat 
olan bu zat kimdir? Niçin kendi bünyesinde 
dâvasını takibeden elemanları varken hariçten 
tuttu? Bunu da tetkik ettirir, bu şekilde hal
lettirir, bu cezaya mâruz kalması istenilen 
arkadaşların mânevi ıstırabını da bu suretle 
teskin etmek zorundayız. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Saym Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) 

— Muhterem arkadaşlar, Umumi Heyet ilk de
fa bu Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetlenme
sini Umumi Heyet hâlinde ifa etmektedir. Bir 
anane kurmak ve bir örf ve teamül tesis etme 
günlerindeyiz. O bakımdan bâzı mevzularda has
sasiyet göstermeye mecburuz. Şu müzakere edi
len mevzuun bir hayli siyasi safhaları var. Bir 
kısmı şöyle düşünmektedir, bir kısmı böyle dü
şünmektedir. Fakat ben o mevzua girecek de
ğilim. 

Şimdi denetleme nasıl olacak? Yüksek He
yetiniz denetlemeyi nasıl yapacak, bu mev
zu üzerinde durmaya mecburum, bu hususta 
kendimi mecbur hissettim. Çünkü hiçbir su
rette tasvibedemiyeceğimiz fikirler ortaya 
atıldı. 

Muhterem arkadaşlar, bizim denetlemimizin 
esbabı şudur : Bu paralar Devletin parası
dır. Devlet namına murakabe vazifesini mal 
sahibi sıfatiyle millet adına Yüksek Heyetiniz 
yapmaktadır. Biz diğer hususi şirketlerden fark
lı bir durumda değiliz. Milletin parasının mes-
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ulü olarak millet parasının çarçur edilip edil
mediğini teslbit etmek üzere bu ibra müzakeresi
ni açmış ve bu işin üzerinde bulunuyoruz. Bina
enaleyh, bizim hali hazırdaki fonksiyonumuz, 
millet parasının sahibi sıfatiyle olmaktadır. Bir 
şirketin muamelesi var. Bu şirket muamelelerini 
ifa ederken şu, ibra keyfiyeti de idare meclisi
ne aidolduğuna göre, bu idare meclisi benim pa
ramı çarçur etmiş mi, etmemiş mi? Bunu teslbit 
edeceğiz, bunun sonunda ibra etmiyorsak, ibra 
edilmiyen şirketlerin ne cins muameleye tabi tu
tulacağı Ticaret Kanunumuz sarih olarak göster
mektedir. 

O hükümler yerine gelecektir. Binaenaleyh 
eğer muhterem üyelerinizden biri her hangi bir 
hâdise hakkında idare meclisinin haksız bir tasar
rufta bulunduğunu görüyorsa, tetkikatı o hak
sızlığa müncer oluyorsa, burada Türk Milleti 
adına bu şahıslar hakkında dâva açılsın diyecek
tir. Aksi kanaatte olanlar o kanaati dermeyan 
edecektir. Sonunda talepler, konuşmalar oylana
cak değil, mütalâalar oylanacak değil, neyi oy-
Uyacağız? ~îbra edeceğiz veya etmiyeeeğiz? «Bu 
kürsüden, dâva açılsın denemez» dediler. Denir 
arkadaşlarım. Paranın sahibi olan millet ve onun 
temsilcileri hakikaten bir haksızlık görmüşlerse, 
şu mevzuda dâva açmalıdır diyecektir. Ama, «şu 
bizim bir üyemizin» dediği söz; oylanacak, Sena
to kararı haline inkılâbetmdyecektir. Temennisi
dir, aksi tez görüşülecektir, sonunda ibra keyfi
yeti oylanacaktır, ibraya lâyık olup olmadığını 
belirteceğiz. Binaenaleyh, üyelerin bu muraka
bedeki haklarını tahdide matuf bu beyanların 
şiddetle aleyhinde olduğumu ifade etmek üzere 
huzurunuza çıktım. Sözler söylenecek, netice iti
bariyle muhterem Heyetiniz ibraya lâyık görüp 
görmediğini bildirecektir, ibraya lâyık görmez
seniz, kanundaki ibraya lâyık görülmiyen idare 
meclislerinin mâruz kalacağı muamele olacaktır. 
Binaenaleyh, burada bu konuşulur, Yüksek He
yetiniz mal sahibidir. Mal sahibi neyi konuşur 
sa onu konuşmaya hakkımız olduğunu ifade et
mek ve ananeyi bu şekilde tesis etmek üzere söz 
aldığımı ifade eder, hepinizi hürmetle selâmla
rım. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Tuna.. 

hatırlarsınız, Salı günü sadece hesapların bura
da görüşüleceğini ifade etmişti ve denetimin hu~ 
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kukî mahiyetini izah ettiği zaman umumi poli
tikanın bilo görüşiilemiyeceğini ifade etmişken 
şimdi burada mahkemeye gidip gitmeme husu
sunda bile gerekirse müzakerelerin yapılacağını 
ifade ettiler. Bu çok bariz tezata işaret ettik
ten sonra, denetim nedir? Bizim burada yaptığı
mız denetim nedir, ibra nedir, genel görüşme ne
dir, bâzı hususlarda, sade genel görüşme yapa
cağız, hiçbir işleme gidemiyeceğiz. Bu genel gö
rüşmeler sırasında biz çeşitli olaylarla karşılaşa
cağız. Ama hiçbir karar alamıyacağız. Çünkü 
biz bir umumi heyet mahiyetinde değiliz. Çün
kü Ticaret Kanunu ile özel kanunlarla kurulmuş 
bâzı müesseseler olacaktır. Bunlara âmme hizme
ti verilnrş olan müesseseler karakteri ile sadece 
bir genel görüşme yapılacaktır, ama ibralarını 
bunların umumi heyetleri yapacaktır. Bunun 
dışında olanlar için bizim yapacağımız şey Ti
caret Kanunundaki pay sahiplerinin hukukî du
rum ile bizim denetimimiz arasında bir farkın 
olduğunu, yani âmme hukuku muvacehesinde 
denetimle hususi hukuk sahasındaki pay sahip
lerinin vereceği direktif aracındaki farkı bilmek 
lâzımdır. Yani orada doğrudan doğruya pay sa
hiplerinin şahsi menfaatleri vardır. Burada ise 
âmme karakteri vardır. Bir hukukçu arkadaşı
mın bu nazik farkları çok iyi bilmesi iktiza eder, 
Burada yapılacak denetim bir kontroldür. Bura
daki murakabedir, buradaki şu meseleden dola
yı mahkemeye gidecek veya gitmiyecek şeklinde 
bir koDperatif heyetinin yapacağı şekilde bir 
umumi heyet toplantısı değildir. Şimdi denetle
me sonunda oylamaya gidilecek hususlarda ibra 
edilecek veya edilmiyecektir. îbra neye aidola-
caktır? Kâr zarar hesapları ile bilançoya yani 
bilanço ile netice hesapları oylanacaktır. Ya ib
ra edilecek veya edilmiyecektir. îbra edilmediği 
takdirde mahkemeye gidilecektir. Ve hesap bu 
şekilde ortadan kalkmış olacaktır. 

Şimdi burada istenen nedir? Sayın Rcndeci, 
Saym Artus dediler ki, ifade etmediler ama, 
benim kulaklarım gayet hassas, dikkatli dinli
yordum, Rendeci dediler ki, ben dediler, şah
san mahkemeye gitmesine taraftar değilim. 
Biraz önce Saym Tuna da dediler ki, bu şekil
de ifade edilebilir, hattâ istenebilir, mahkeme
ye gitsin veya mahkemeye gitmesin şeklinde bir 
önerge verilirse, bu şekilde bir karar dahi ve
rilebilir, mânasında konuştu. Kesin bir ifade
de bulunmadı, ama bu şekilde mâna çıkacak 
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tarzda konuşma yaptı. Sayın Âmil Artus'la bu
rada birleşiyoruz. Komisyon raporu yerindedir. 
Komisyon raporu ne diyor? Neticeyi tetkik et
sin diyor teşekkül, gitmesi lâzımgeliyorsa gi
der, gitmesi lâzımgelmiyorsa gitmez. Ama Sa
ym Artus'un bir konuşmasına iştirak etmeye 
imkân yok. Ve Sayın Artus bunu her halde bir 
sürçülisan olarak söylediler. Teşekküle hitaben 
dediler ki, «Neticeyi sinelerine çekmek üzere..» 
yani bu şu demektir : ilerde mahkemeye gider
seniz ve yüklü olarak mahkeme masrafları - avu
kat ücreti dâhil - verir iseniz ve dâva da red
dedilirse bu masraflar size râci olur. Zinhar bu 
hususta dikkatli olun, demektir. Yok arkadaş
larım, bir yasama organı bu şekilde bir denetim 
yapamaz, bu şekilde direktif veremez, bu şe
kilde müzakere olmaz. Denetim bu demek de
ğildir. O halde ne muhtariyeti kalacaktır kar
şınızdaki teşekkülün, ne serbestisi kalacaktır. 
Bu, müesseseleri ortadan kaldırmaktan başka 
bir şey değildir. Müessese hareket eder, ama 
ondan sonra murakabesi geldiği zaman hesap 
sorarsınız. Dersiniz ki, senin yaptığın bu hare
ket haklı idi veya haksızdı o zaman. Ama şim
diden, «sen mahkemeye gideceksin, veya gitmi-
yeceksin» denetlemeyi bu mânada anlamaya 
imkân yoktur. îşte ayrıldığımız husus budur. 
Nereden bileceğim ben, hukuk mahkemesine dâ
va açmasında haklı veya haksızdır? Bu kadar 
teknik ve teferruata girişilen bir meselede 
Umumi Heyete vazife vermeye imkân yoktur. 
Biraz evvel Saym Salih Türkmen arkadaşımızın 
söylediği gibi belki müruru zaman vardır. Bun
ları nereden bilecek veya bilmiyeceğiz? Ama 
sonunda murakabe heyeti bizim adımıza bilâ-
hara muameleler yapıldıktan sonra mahallinde 
teşekkülü tetkik ettiği sırada bu hususu da tet
kik eder. Teşekkül, teftiş heyetine veyahut hu
kuk müşavirine dikkatli olarak bu meseleyi 
tetkik ettirmiş midir? Yani teşekkül, hukuk 
mahkemesine gitmek için lâzımgelen bütün yol
lara başvurmuş, bütün hukukî tetkikleri yap
tırmış, objektif olarak şu veya bu şekilde ha
reket etmişse, elbette ki, murakabe heyeti bir 
başka şekilde düşünmez... Ama teşekkül bu yol
da hareket etmemiş, gitmiş mahkemeye, keyfî 
gitmiş, tetkikat yapmadan gitmiş, Hazineyi 
masrafa sokmuş. Murakabe heyeti tetkik eder 
ve bunu getirir, o zaman, teşekküle, işte o za
man denetim... Yahut gitmemiş, gitmesini ge-
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rektiren ciddî sebepler varken, teşekkül vazi
fesini ihmal etmiş gitmemiş. O zaman muraka
be heyeti tesbit eder, komisyon tesbit eder, 
Umumi Heyet de bunu görüşebilir. Ama daha 
şimdiden - murakabedir, denetimdir - bir karar 
vereceğiz, diyeceğiz ki, «Teşekkül sen git, te
şekkül sen gitme» nerede kaldı teşekkülün va
zifesi, nerede kaldı muhtariyeti, nerede kaldı 
serbestisi ve denetimi? Yani mesele şuradadır; 
icra ile teşriî vazifeleri birbirinden ayırmaya 
mecburuz. Dün tümü üzerinde konuştuğum za
man demiştim ki, denetimi yaptığımız sırada 
bir şeye dikkat etmeye mecbur olacağız. Hangi 
miktarda ve ne derecede icranın yetkileri ile 
yasama organının vazifelerini birbirlerinin hu
dutlarına getireceğiz, hangisi müdahale edecek, 
hangisi etmiyecek? Bunun bu şekilde çok has
sas bir iş olduğunu ifade etmiştim. Şimdi biz 
icra vazifesini mi yapacağız! Denetim adı al
tında icra vazifesini yapacağız.. Yok, işte bu 
Anayasa hukuku.. îcra işini nasıl yapacaksın? 
Emredeceksin teşekküle, «hukuk mahkemele
rinde dâva aç!» işte bu, icranın vazifesidir. 
Muayyen hudutlarla birbirinden ayrılmıştır. 
Bu, Anayasa hukuku meselesidir. İcranın işleri 
ile yasamanın işlerini birbirinden ayıracaksınız. 
Yalnız denetim adı altında sadece bundan isti
fade ile, sanki ticaret hukuku hükümlerine gö
re, hususi hukukun kooperatif şartları içeri
sinde bir umumi heyet gibi aynı zamanda icra... 
Orada icra işi ile, yani yönetimle umumi he
yetin işi birbirine karışır Ama bizde öyle de- i 
ğildir. Hukuka bağlı bir devlet sistemi içinde- I 
yiz. îcra organı ile yasama organının görevle
rini birbirinden ayırmalıyız. Burada ise birbi- | 
rine karıştırırız. Şimdi çıkıp da, bunu yap, bunu 
yap dersek, o halde şunu da söyliycyiın. Falan 
memuru al, falan memuru alma.. Falan memu
ru umum müdür tâyin et. Bundan farkı mı ka
lacaktır? İki organın görevlerini karıştırmış 
olacağız. Endişem burada toplanıyor. Bu se
bepledir ki, söz istedim ve müdahalede bulun
dum. icra ile yasamanın görevlerini dikkatle 
birbirinden ayırmaya mecburuz. Ve müessese
lerin muhtariyetine her hangi bir şekilde ciddî I 
veyahut şu veya bu şekilde olan müdahaleler
den de kendimizi daima uzak tutmaya mecbu
ruz. 

Saygılarımla. | 

3.6.1965 O :2 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 4C8 sa

yılı Kanunun 3 ncü maddesinin ikinci fıkrası 
gayet sarihtir. 

«Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu bu ra
por üzerinde en çok 15 giin süren bir genel gö
rüşme açar ve bu genel görüşme sonunda bi
lançolarla netice hesaplarının tasvibedilip edil
mediği hakkında görüşünü bildirir» diyor. Bu
rada asla ibra kelimesinden bahsetmiyor. Bü
tün hatiplerin zannedersem hatası buradan 
neşet ediyor. Üçüncü fıkraya gelince; sarih ola
rak yine, «Millet Meclisi Genel Kurulu bilan
çolarla netice hesaplarını tasvibetmek suretiyle 
Kamu iktisadi Teşebbüslerinin yönetim kurul
larının ibra edilmesini karara bağlar» ibra ke
limesi yalnız Millet Meclisinde geçmektedir 
«veyahut bilânçolariyle netice hesaplarını tas-
vibetmemek suretiyle Kamu iktisadi Teşebbüsle
rinin yönetim kurullarının ibra edilmesini red
deder» kelimesi tekrar olarak burada geçmek
tedir. Ben müzakerelerde Genel Kurula bir ışık 
tutulsun, diye müzakereyi böyle biraz, eğer tâ
bir caizse, gevşekçe idare ediyorum, bilerek 
yapıyorum. Bir bilanço müzakere tarzına yeni 
girdiğimiz için bu yolu bilerek ihtiyar ediyo
rum. ibra yoktur, ibra etmedik, diye Sümer-
bank Umum Müdürüne, «buyurunuz mahkeme
ye» burada öyle şey yoktur. Olsa olsa bu mü
nakaşa, o da cai münakaşa, o'rmkla beraber, 
Millet Meclisinde mümkün olabilir. Bir... 

ik i ; Anayasanın 78 nci maddesine göre, me
buslar ve senatörler ne Devlette ve ne de Ka
mu iktisadi Teşebbüslerinde görev alamazlar. 
Görev alamadıkları gibi buradaki kıymetli mü
talâaları da bu maddenin ışığı altında elbetteki 
Kamu iktisadi Teşebbüslerini bağlıyamaz. Pa
ra ile, ücret ile mütalâa veremiyen kimse bu
rada hatip durumundan başka bir durum ikti-
sabedemez. Mecmuu itibariyle de Kiyasetin ka
naati odur ki ; Anayasanın beşinci maddesine 
göre yasama yetkisi, altıncı maddesine göre yü
rütme yetkisi, yedinci maddesine göre yargı 
yetkisi olmak üzere üç yetki tarzı kullanıldığı
na nazaran, burada şayet mahkemeye verilsin 
veya verilmesin, şeklinde bir takrir verilirse 
bunu oya sunamıyacağımı arz ederim. Çünkü; 
kuvvetler ayrılığı prensibi hâkimdir. Yalnız 
miks sisteme gittiği yer Anayasa Mahkemesidir. 
Kanunlara aykırı, Anayasaya aykırı bir kanun 
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yıkmasın, diye konulan bir yoldur. Sarih ola
rak bunu arz ediyorum ve kıymetli mütalâala
rın bir beyanat çerçevesini aşamayacağım şim
diden arz ediyorum. 

Söz sırası Sayın Tuna'da... 
AHMET NÜSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Sırrı Atalay her 
konuşmasında, benim sözlerimi tahrif etmek, de
ğiştirmek, ona mal etmek, ondan sonra da ona 
göre mütalâa der meyan eyleme itiyadını sürekli 
olarak göstermemiş olsaydı ben söz almıyacak-
tım. 

Simdi ben dedim ki, bu genel görüşme, bi'lân-
çok, kâr ve zarar hesaplarını tetkik etmek gaye
sine müncer olacaktır. Müzakereler bu gayeye 
doğru olmalıdır ve bir yenilik getirmelidir. Şu 
işi açmaya matuf olmalıdır. Zabıtlar burada. 
Ama dedim, 18 ne i Asrın liberalizminin müda
faası, 19 nen, 20 ne i asırdaki sosyalizm lehin
de ve aleyhindeki beyanların yeri bu kürsü 
değildir. (Bu işin yapıldığı an değildir. Onun du 
zamanının gelmesi, o mevzuların da bu Meclis
le konuşulması mümkündür. Ama, ber halde 
şu İktisadi Devlet Teşekküllerinin hesapları
nın murakabe edildiği an değildir. Biz bir 
hesap tetkik edeceğiz, neticesinde ibraya lâyık 
olup olmadığını tesbit edeceğiz. Konuşmalar 
buna matuf olmalıdır, bu istikamette olmalıdır 
dedim, 'bitirdim. ıŞimdi biraz evvel konuşmam
da, üyeler fikirlerini serbestçe dermeyan eder, 
bir üye fikrini dermeyan ederken konuşmasının 
sonunu yuvarlak sözlerle bağlamaya mecbur 
değildir. Eğer onun kanati kesin olarak o iş
te bir yolsuzluk olduğu merkezinde ise, bu 
hususta şu Meclis, bunun, falan yere sevk edil
mesi talebinde bulunur. Fakat, kanunumuz 
açıkça tesbit etmiş. Biz mütalâaları, müzakere
leri karara bağlamayız, mütalâa kararı alma
yız. Alacağımız karar nedir? Sonunda ibra et
mek veya etmemek... ki, bizim Meclisimizde, 
Sayın Başkanımızın ifade ettiği gibi, biz ibra 
edecek değiliz. Millet Meclisine, ibraya lâyık 
olduğunu veya ibraya lâyık olmadığını bildire
ceğiz. 

Binaenaleyh, «dünkü lâfiyle bugünkü lâfı 
arasında büyük tezat var, tezatlar içerisinde
dir, Nusret Tuna şeklindeki lâfa... 

BAŞKAN — Sayın Tuna, «sözleri» dedi. Lâf 
ile söz arasında bir nüans farkı vardır. 
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MEHMET ÜN ALDI (Adana) — Birisi lâf

tır, birisi sözdür. 
BAŞKAN -• Yani müzakereyi kızıştırmamak 

için arz ediyorum, bunu. Devam buyurun. 
AHMET NÜSHET TUNA (Devamla) 

Evet, bâzıları lâftır, bâzıları sözdür. 
Şimdi tekrar fikrimi hulâsa ediyorum. Bu

rada, şu iş zımnında akademik, tarihe mal ol
muş müzakereler meydana .getirilmesi doğru 
değildir. Kâr ve zarar hesaplarını tetkike, bir 
fazlalık noksanlık var mı, bunu tesbite matuf 
olmalıdır müzakereler, dedik. Bugün konuşu 
lan mevzu da ona, müteveccih, idi. O bakım
dan konuşulması yerindedir. Fakat artık 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir kanunu 
ile, Türk iktisadiyatının hudutları çizilmiş, 
karma ekonomi kabul edildikten sonra artık 
filân hususun, bir kanun değişikliği olmadan sa
dece bir cephesinin dört elle sarılıp müdafaası, 
diğer tarafın batırılmasına matuf beyanların 
yeri ve zamanı burası değirdir, dedik. Bu sözle
rimde yine ısrar ediyorum. Binaenaleyh, iki 
görüşüm arasında -en ufak bir fark yoktur. 

Sonra 'muhterem arkadaşlarım, Sırrı Atalay 
arkadaşım bize fevkalâde üst bir perdeden; 
efendim, hususi şirketteki menfaatle, Devlet 
hukuku arasındaki menfaat arasında fark var 
di?. Binaenaleyh, şirketlerle mukayese etmek su
retiyle bu ibra keyfiyeti düşünülemez; âmme 
hukukunun kendisine has yolları vardır. O da 
ibradır. Binaenaleyh, ibra derken mal sahibinin 
bu titizliğini şalisi menfaat olarak gösteririz ama 
Devlet menfaati olarak .gösteremeyiz, dediler. 

Şimdi bir ibra keyfiyeti vardır; mal sahi. 
binin ibra keyfiydi vardır. Şu paranın sahibi 
olan millet namımı ibra keyfiyeti vardır. Ken
di görüşlerinde yani şahsi bir sermayeleri olsa. 
buna daha fazla hassasiyet göstereceğini açık
ça ifade etti. Bizim arzumuz Devlet parası mı 
da aynı hasasiyetin gösterilmesidir, ibra ba
kımından bir şirketin malının çar - çur edil
mesi ile millet malının çar - çur edilmesi ara
sında en uf ak bir fark yoktur. Biz şalisi mal
larımıza -gösterdiğimiz hassasiyetin millet ma
lına da gösterilmesi lâzımgeldiği kanaatinde
yiz. ibra bakımından en ufak bir fark yoktur. 

Sonra üçüncü, en son olarak şu husustan 
bahsetmek istiyorum. Efendim; burada mahke
meye verilsin diye bir takrir gelso oyhyacak 
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mıyız? Arkadaşlar. Elimizde kanun var. Kanun 
ne yapacağımızı açıkça göstermiş. Hiçbir te
menniyi oylamıyacağız. Hiçbir takririn, yanı 
'kâr ve zarar hesaplarının ve malî durumun tas
vibi ile ilgili takrirler dışında her hangi bir 
takriri oylıyacak değiliz. Burada konuşulacak
tır. Bu konuşulan sözler, beyanlar bir ışık tutma 
mahiyetindedir. Mesul olan umum müdürlük 
440 sayılı Kanunun kendisine verdiği muhta
riyet. hududu dâhilinde vazifesini müdrik ola
rak dinliyecek, muktezasmı salahiyetli organ
larına, tetkikat yaptırmak suretiyle, yapacak
tır. Burada ne dâva açılsın sözünün bağlayıcı 
bir mahiyeti, ne açılmasın sözünün bağlayıcı 
bir mahiyeti yoktur. Bu üyeler üzerindeki tesir, 
ibra edip etmemesi keyfiyetinde düğümlenecek
tir. Binaenaleyh konuşulamaz... Nasıl konuşu
lur? Bunu tetkik ettirmek suretiyle icabına gö
re muamele... Hayır arkadaşlar, eğer bir üyenin 
samimî olarak içten gelen kanaati bunun hak
kında dâva açılmasını âmir ise ferahça konuşa
bilir. Aksi tezi olan gelip bunu dermeyan 
edecektir. 

Fakat son sözü söyleme hakkı mesul idari ma
kamlara aittir. Ve onlara da, işte siz dâva açar
sanız, şahsınıza karşı rücu ediyor.. Hayır, böyle 
bir şey yok. Şahsa ne zaman rücu edilir, ne za
man rücu edilmez, bunu kanun tesbit etmiştir. 
Kanunun kendilerine verdiği salâhiyetin hu
dudu dâhilinde tetkikatını yaptırıp hüsnüni
yetli hareket ettiği müddetçe çekinmeden mil
let namına vazifesini feragatle yapacaktır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Arkadaşımın 
böyle tezyife matuf, aralarda tezat olduğuna ma
tuf, işte şahsi menfaatle, Devlet menfaati ayrı
dır, hunu da kavramak lâzım, artık bu işler
deki acemiliğe de son vermek kabilinden söz
lerine iştirak etmiyorum. Görüşüm budur. Hepi
nizi hürmetle selâmlarım. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Bir husus
ta iki dakikalık söz istiyorum. 

<BAŞKAN — Siz ne hususta söz istiyorsu
nuz Sayın Rendeci? 

REFET RENDECî (Samsun) — Sırrı Bey 
bir mevzua temas ettiler, bu mevzuda efendim. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci, sizi söz sırasına 
kaydediyorum. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan; bu hukuka ait hir mesele, siz 
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j takdir edersiniz ama mesele başka veçheler arz 
{ eliyor. Hepimiz konuşalım bu mevzuda. 
! BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; ben arz et-
; tim. Yerinden itirazlar başladı. Ben durumu 
| şöyle mütalâa ediyorum. Benim bir kanaat ve 
j mütalâaya yetkim yok ama, bir parça biz de hu-
i kuk biliyoruz diye arza mecbur kalıyoruz. 
j Mahkemenin .beraet ilâmı hukuk mahkemesini 
j bağlamaz. Borçlar Kanunu Madde 53. Getirte-
| medik kanunu, ezbere de arz ederim. Borçlar 
I Kanununun 53 ncü maddesi gereğince meseleyi 
j münakaşa edince beraet ilâmını alan idare 

hukuk müşavirine başvurur. 

| Eğer gerekirse, meselenin ehemmiyeti çok-
j sa serbest avukatlardan, efendim, hiçbir veç

hile bağlı olmıyan arkadaşlardan ;bir istişare 
j kuruluna başvurur, dâva açılacak mı, açılmaya

cak mı bunu inceler. Sebebi şudur; cezada ka
sıt vardır, hukukda ihmale, teseyyübe kadar 

j giden teoriler vardır. Ceza mahkemesinin mah-
j kûmiyet ilâmı hukuk mahkemesini bağlar. Öy-
j iv değil mi Sayın Salih Türkmen1? Hukuk mah

kemesini beraat ilâmı bağlamaz. Bunu bütün 
hukukçular da bilir, bendeniz de bilirim. Onun 

j için lütfedin bu müzakereyi sadet dâhiline irca 
edilsin. Bunu rica ediyorum. 

Sayın Artus buyurun, («Murakabeyi nasıl 
yapacağız»1 sesleri) Bâzı arkadaşlarım muraka
beyi nasıl yapacağız, diyorlar. Bir tereddüdü 
olan bu müessese hakkında usulün bu 468 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesi mucibince veya 
Tüzüğümüzün 92 ve 93 ncü maddesi mucibin -

i ce tasvibedilmemesi hakkında bilançonun, bir 
takrir takdim buyuracak, bu takriri oya su
nacağız, böylece o bilanço tasvibedilmediği 
için, muktezasmı idare ve Genel Kurul takdir 
edecektir. 

Buyurun Sayın Artus. 
AMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

j — Muhterem arkadaşlarım, bir noktayı tavzih 
için tekrar yüksek huzurunuza gelmiş bulunu
yorum. Sayın Atalay bendenizin mâruzatiyle 
beraber olduğunu, fakat son cümlemden aksi 
istikamette bir mâna çıkardığını ifade buyur
dular. Bunu tavzih etmek istiyorum. Bütün 
mâruzâtımı dikkatle takip buyuran arkadaşla.)' 

I görmüşlerdir ki, bu meselede raporda ifade 
edilen temenninin gayet yerinde olduğunu be-

I yan ettim. Ye dâva açmak' veya açmamak me-
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selesinin tamamen Sümerbankm yetkili organ
larına ait bir mesele olduğunu arz ettim. Son 
cümlemin mânası; bu mesele icraya ilişkin bir 
tasarruftur, bunun sorumluluğunu Senato hiç
bir surette kendi üzerine alamaz. Bu hususta 
müspet veya menfî kararı ilgili organlar ken
di sorumlulukları altında ittihaz ederler, ma
nasınadır. Bu mevzuda zaten arkadaşım da be
nimle beraberdir. 

Sayın Tuna arkadaşımla da işin sonunda yi
ne birleşmiş olduk. Çünkü bendeniz bu icraya 
ilişkin mevzularda temenni izhar edilmesinin 
doğru olmıyacağmı, çünkü ne kadar arzu edil
mese de bu kabîl temennilerin, bilhassa böyle 
Cumhuriyet Senatosu gibi yüksek bir yasama 
organında izhar edilmiş olan temennilerin idari 
mercileri ister istemez etkiliyeceğini ifade et
tim ve bu temennilerin izharının doğru olma
dığını arz ettim. 

Sayın Tuna der ki, bu temenniler izhar edi
lir ama, bu temenniler alâkalı idari organları 
hiçbir suretle bağlamaz. Yani biz burada açıl
sın da desek, açılmasın da desek alâkalı arka
daşlar kendi mesuliyetleri altında meseleyi in
celerler, kendileri bir karara varırlar. Açar
larsa da açmazlarsa da bu, kendilerine ait bir 
iştir, derler. Şimdi iş böyle olunca netice iti
bariyle birleşmiş oluyoruz. Yalnız ben ken
dilerine Anayasanın bir hükmünü hatırlatmak
la yetineceğim. Biliyorsunuz Anayasa bizde 
çok açık olarak kuvvetler ayrılığı prensibini 
kabul etmiş durumdadır. Yasama organları 
icraya ait hususlarda bu şekilde temenni izhar 
edemezler. Buna ait Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin hattâ emsal kararları da vardır. 
Bundan evvelki Anayasamız da, daha ziyade 
tevhidi kuvaya müteveccih bir Anayasa olma
sına rağmen, o zaman dahi alınmış bu şekilde 
kararlar mevcuttur. İcraya ilişkin temenni 
önergeleri verilemez, diye. Netice itibariyle 
birleşmiş oluyoruz. Bu noktayı zaten Atalay 
arkadaşım gayet güzel izah buyurdular. 

Sonuç olarak, ceza mahkemesinde karara 
bağlanmış olmasına rağmen hiç şüphe yok ki, 
ceza mahkemesinin kararı hukuk hâkimini bağ
lamaz. Biraz evvel de Saym Başkan gayet gü
zel ifade buyurdular. Dâva açılacağı, açılaım-
yacağı, meselesinde yetkili organ tetkik edip 
karar verecektir. Nitekim raporda bu böyle 
yazılıdır. Ceza mahkemesinde beraat eden 
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kimseler hakkında suiistimal vardır gibi ko
nuşma da caiz olmamak lâzımgelir bu kürsüde. 
Artık o mesele bitmiştir, kapanmıştır. Ceza 
bakımından tam mânası ile beraat etmiş ve te
mize çıkmışlardır. Hukuk meselesini hallet
mek de karar verecek olan yetkili organa ait
tir. Zannediyorum kapalı hiçbir nokta kalma
dı. Bütün meseleyi tavzih etmiş oldum. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Say-n Karakurt. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Ben de aziz arkadaşlarım, Senatoyu tesis eden 
hukuk uleması arkadaşlarıma şükranlarımı 
arz ederek sözlerime başlamak istiyorvım. Na
sıl bir statü ile bu müesseseyi kurmuşlar? Ha
kikaten zaman zaman içimiz ıstırapla dolu bu 
azabı duyuyoruz. Şu hâdiseye bakınız... Dev
letin milyarlarını murakabe edeceğiz. Şu mu
rakabe eden Senatonun yetkilerini tetkik edi
niz, bakınız; murakabe ettiği müesseseyi ibra 
etmek salâhiyetine, yetkisine dahi sahip değil. 
Senato oturuyor, 160 milyar Türk liralık bir 
serveti idare eden müesseseleri burada mura
kabe ediyor. Ne oluyor, murakabe ediyor 
da?. Geliyor buraya, benim gibi, konuşuyor, 
fikirler söyleniyor ve bunlar bittikten sonra iş 
neticeye bağlanırken, bu müesseseyi, günler
ce, saatlerce, gecelerce etüdettiği, konuştuğu 
bu müesseseyi bu hâdiseden dolayı ibra etme 
hükmüne dahi, salâhiyetine dahi sahip bulun
muyor. Ne oturup konuşuyoruz, o halde? 
Tüzüğümüze göre, bizim yapacağımız işi bili
yor musunuz?.. Bunu tetkik edeceğiz, beylerin 
işlerini, burada 15 gün çalışacağız, neticede 
Millet Meclisine, şu hususu tasvibetmedim, bu 
hususu tasvibettim diyeceğiz ve göndereceğiz. 
Bütün yetkimiz bu. Bütün yetkimizin bu oldu
ğunu gördüğümüz halde gelmişiz bunu mahke
meye verelim mi, vermiyeHm mi, meselesinin 
münakaşasını yapıyoruz. Hâdise budur, efen
dim. Bizim bir yetkimiz yok. Kimi mahke
meye sevk edeceğiz, kimi mahkeye sevk etmi-
yecoğiz? Bize ibra yetkisi dahi vermemişler ki, 
mahkemeye sevk yetkisini kullanalım. Kaldı 
ki, Millet Meclisi de bu yetkiyi kullanamaz ya.. 
Millet Meclisine de statüye göre verilen hak 
sadece ve sadece ibra edip etmemektir. Malû-
muâliniz gayet basit hukuk kaidesidir, bir va
tandaş1 n mahkemeye şevkini Millet Meclisi de 
yapamaz. Onun bir prosedürü vardır. Vatan-
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daş hakkında mahkemeye sevk edilme talebi I 
yapılır, o evvelâ bir hazırlık tahkikat'na gi
der. Ağır ceza suçlusu olacaktır. O bir kere 
lüzumu muhakeme kararı verir, on elan sonra 
ilk tahkikata gider, tahkikat hâkimi alır onun 
isticvabını yapar. I 

Bu iki mühim adlî müesseseden geçtikten 
sonra eğer adamda sudu delili moveudisc bu
mu rğır ceza mahkemesine sevk ederler. Hod
behot vatandaşı, umum müdürü yakasından ya
kalayıp da mahkemeye sevk edemezsiniz. Bu
nu Millet Meclisi de yapamaz. Sadece bir te
menniden ibarettir. Kaldı ki, bırakın bu hu
susu, arz ettiğim gibi, bizim buradaki yetki
miz, sadece bu isleri tetkik edeceğiz, diuliye-
ceğiz, suç mevcudolsa dahi, yahut olmasa da
hi şu noktayı tasvıbettim, bu noktaları tas- I 
vibetmsdim, aziz Millet Meclisi üyeleri siz bu 
işi tetkik ediniz, demekten ibaret bulunmakta
dır. I 

Maatteessüf sırası gelmiş iken onu da ar/ I 
edeyim ki, 'bütün fonksiyonunuz sadece ve sa- I 
dece Senatoda bu nevi tasviplerin söylenmesi I 
ve tezkiyeden ibaret bulunmaktadır. Onun 
için sözlerimi tekrar bu hukuk ulemasına te
şekkürlerimi arz ederek bitiriyor, ayrılıyorum. I 
efendim. I 

BAŞKAN — Bir kifayet takriri var, onu 
okutuyorum. I 

Senato Başkanlığına 
Mevzu anlaşılmıştır. Müzakerenin kifayeti

ni arz ve rica ederim. I 
Sivas I 

Hulusi Söylcmezoğlu 

BAŞKAN — Kifayet kabul edilirse, ko
misyona ve Hükümet adma söz vereceğim ve I 
bir de sarada olan, son söz senatörün olduğu I 
için Sayın Rendeciye söz vereceğim. Bunu arz 
ediyorum. 

Kifayet önergesini oylarınıza arz ediyorum. I 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kifayet kabul 
edilmiştir. 

Komisyon, buyurun. I 
KAMU İKTİSADI TEŞEBBÜSLERİ KAR

MA KOMİSYONU BAŞKANI BAKI GÜZEY 
(Bursa) — Söz istemiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Hükümet adına, buyurun. | 
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SÜMERBANK GENEL MÜDÜRÜ RAHMÎ 

TUNCAGÎL — Yüce Senatonun Sayın Baş
kanı, çok muhterem senatörler; iki günden beri 
devam eden ve Sümerbank Genel Müdürlüğü
nün hesaplarına taalûk eden meselelerin ko
nuşulması sırasında, bu bankanın başında 
mesuliyet deruhde etmiş bir kişi ola
rak, 1959 senesinden 1963 senesine ka
dar geçen devre içerisinde vukubulmuş 
bâzı hâdiseler hakkında sizlere izahat vermeye 
ve çok muhterem senatörlerin tevcih buyur
dukları suallere arzı cevabetmeye çalışaca
ğım. Bilindiği gibi bankamız soyadan, boyaya, 
tahtadan, tuğlaya, dokumadan, halıya varın
caya kadar iktisadi alanda ve bilhassa memle
ketimiz ekonomisinde olumlu rol oynıyan bir
çok maddelerin istihsaliyle meşgul olmaktadır. 
Bu bize göstermektedir ki, Türk sanayiinin 
doğuşunda Sümerbankm rolü, dün olduğu gibi 
bugün de çok mühim ve bu sanayiin ilerle
yişinde görevi son derece ehemmiyetlidir. Ay
rıca 36 aded fabrika, 51 aded iştirak, 18 aded 
bankacılık şubesi, 166 mağazadan mürekkep 270 
civarında işveri ile Türk topraklarının her ye
rinde teşkilât kurmuş ve faalivet gösterme
ye devam eden bir dev teşekkül olarak ban
kamızın, Türk ekonomisinde vazgeçilmez bir 
unsur bulunduğuna da işaret etmeyi bilhassa 
lüzumlu addederim. 

Yüce Senatonuz, çalışmaları sırasında 
1959 - 1963 yılları hesaplarını tetkik etmiş bu
lanmaktadır. Bu beş yıllık devre hesabının 
tetkikat1. göstermektedir ki, Sümerbankm ge
rek anateşekkül olsun, gerek iştirakleri ol-
srn, gerek bağlı müesseseleri olsun, birkaç 
adedi müstesna, bilançolarında 1959 yılından 
1963 yılma kadar g2çcn devre ieinda ya de
vamlı surette zarar etmiş, yahut da kâr
ları bariz bir şekilde düşmüştür. Bunun se
beplerini, her bir fabrikayı ayrı ayrı inceler
ken Yüksek Senatonuz müşahede etmiş, ve 
ayrı ayrı her biri üzerinde mütalâalarını be
yan etmiştir. Bu sebepleri ortadan kaldıra
cak tedbirlerin alınmasına geçen yıl işe baş
lamış bir genel müdür olmak sıfatiyle tara-
fmrlan tevessül edilmiş olmakla beraber tak
dir buyurursunuz ki, böyle büyük bir teşek
külde çeşitli sebeplerle alışkanlıkların der

hal terki, elbette süratle mümkün kılınamaz. Bu se-

— 193 — 



O. Senatosu B : 89 
hepledir ki, bütün, gayretlere rağmen, teşek
külün başında, bulunan şahıs kim olursa ol
sun, düzenleyici tedbirler, tesirlerini ancak 
önümüzreki senelerde ve onlardan itibaren gös
termeye bağlıyacaktı r. 

Şurasına hemen işaret edelim ki, Türk eko
nomisinin enflâsyonist temayalüllerin tesirlerin
den sıyrılarak yeni bir iktisadi vasat içine gir
mesi ve yeni bedellere yönelmesinin kârlılığın 
azalmasına tesir ettiği muhakkaktır. Diğer ta
raftan, Sümerbankm imalâtı eskisi gibi kapışıl-
mamakta, başka müesseseler tarafından aynı ka
litede veya daha yakın mallar imal edilmekle 
olduğundan, ister istemez bir rekabe
tin içine kendiliğinden girilmiş, bulunulmaktadır. 
1954 - 1955 ve ondan evvelki harb seneleri içe
risinde nüfus kâğıtlarına damgalar basılmak 
suretiyle Sümerbank mallarının tevzi edildiği 
devreler artık çok uzaklarda kalmıştır. Ye 
bu tesirler 1959 senesinden itibaren azalmaya 
başladığı içindir ki, Sümerbankın kârları yavaş 
yavaş düşmeye başlamış, Sümerbankın rantabli-
tesi yavaş yavaş azalmıştır. Ayrıca Sümerbank, 
1933 senesinde '2262 sayılı Kanunla kurulmuş bir 
müessesedir. O devreyi bundan evvel, burada ko
nuşmuş bulunan sayın senatörlerimiz gayet güzel 
izah buyurdular. Bir memleket tasavvur buyuru
nuz ki, büyük bir harbi başarmış, istiklâl harbini 
bitirmiş, tenekecisinden fabrikatörüne varıncaya 
kadar olan saha içinde tek şahıs bulunamamış, 
tek teşebbüs bulunamamış ve Sümerbank Genel 
"Müdürlüğü işte bu şartlar altında 1933 senesin
den itibaren memleket ekonomisinde mesuliyet 
ve vazife demlide ederek çalışmaya başlamıştır. 

Çok Sayın bir Senatörümüzün izah. ettiği gibi, 
1933 te kurulan fabrikalar 25 - 30 yılını bizim 
bu devremizde tamamlamış bulunuyor. Sümer-
'bank Genel Müdürleri arasında galiba en şans
sız olanı benlim. Çünkü bu falbrik alarm ihtiyar
lama devresi ve yeniden faaliyete, geçirilme dev
releri benim zamanıma rasgeliyor. Bununla bera
ber ben bunu büyük bir şans sayıyorum. Büyük 
Atatürk'ün çocukları elbette bu sahada da, ona 
lâyık olan tedbirleri arayıp bulmanın güçlükleri
ni yenecek ve İstiklâl Harbinin bitiminde te
nekecisi bulummıyan -bir memlekette bugün mü
hendisleri, mimarları ve bu i'a'brikaları işlete
cek teknik elemanları olan kimseler olarak bu 
dâvayı başaracaktır. Biz bu inanç içindeyiz ve ] 
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Yüce Senatonun bize bu bakımdan güvenmesi
ni yürekten temenni ediyoruz. 

Birer istihsal unsuru olarak müesseseleri-
ıiTİzin ve fabrikalarımızın en zor şartlar altın
daki rekabete hazırlanmamış olmasının ve ma
kinelerinin eski ve bakımsız, teşkilâtın nizam
sız bulunmasının da bu gerilemede elbette bir 
payı vardır. Böyle bir teşkilâtta ve böyle bir 
sırada mesuliyet demlide etmenin başarı temi
ni 'bakımından büyük bir şanssızlık okluğuna 
işaret etmeyi biraz evvel lüzumlu görmüştüm 
ama şimdi artık lüzumsuz addetiğiımı sizler de 
a ulan ıı ı ş 1 )ulu iniyorsunuz. 

Suna da hemen işaret etmeliyiz ki, Sümer
bank bir iktisadi kuruluş olarak, Devletimiz in 
sınai ve ekonomik politikası dâhilinde Türkiye 
çapında ekonomik 'bir muvman içinde bu orta
ma en uygun hareket etme ve Türk ekonomisin
de ona göre bir rol oy mamaya çalışmak mecbu
riyet ve zaruretindedir. Biz bu ışıktan mah
rum olsak dahi, halen 440 sayılı Kanun ile 
3460 sayılı Kanunun ve 2262 sayılı Kanunun 
göts'terdiği anaistilkaime'tte yürümekteyiz. Türk 
sanayimin doğuşunda önderlik etmiş Sümer
bankın, bu vazifesine liyakatle devam ettiği 
günlerden beri Yüksek Heyetinizin liyakatli 
tedbirleriyle gözler önüne serilmiş bulunmak
ladır. 

Bu çalışmalardan anlaşılmaktadır ki, Ban
kamızın, elindeki imkânları en verimli bir şe
kilde kullanabilmesi Iç.itı iktisadi alanda bun
ların yurt hizmetinde en iyi şekilde değerlen
diril eib ilin esi için bütün mamullerimizin vasıf
larını n yükseltilmesi, m aliy eti erinin düşürül-
mesi ve çalışına programlarımızın rasyonel ha
le getirilmesi için tedibirler alına zoraukığu var
dır. Bu tedbirleri hemen almaya, teşebbüs et
sek bile bunların etüdü, geliştirilmesi ve tatbi
ki safhalarının zaman alacağı aşikârdır. Biz 
Genel Müdürlük, olarak mesuliyet derubde «it
tiğimiz günden itibaren Yüksek Murakabe He
yetinin raporlarını ve Yüce Meclisinizin bizim 
lıa'.kikıımızda göstermiş olduğu yolu ve tenkidle-
ri birinci derecede ikaz edici unsurlar olarak 
ele almış ve bunlarla, durumuimıızu düzeltmeye 
y ö ıı e İmiş bulu nuy (> r u z. 

Türkiye'mizin bugün içinde bulunduğu si
yasi şartların ekonomik alana inikas etmediği
ni zannederiz ki, hiç kimse iddia edemez. Ama, 
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kuvvetli eJkonomik bünyeye sahip -memleketle
rin bu tip krizleri atlatmaları (kıinıa mümkün 
olmuştur. Biz bu bakımdan da çok ümitliyiz. 
Ancak, istihsalin her safhasında çalışanların 
'bunu müdrik olarak verimliliği artırıcı, mali
yetleri düşürücü, kaliteyi yükseltici tedbirleri 
almaları, bu tedbirleri alıkken de ilgililerden 
kademe kademe yardım ve müzaharet görme
leri de zaruridir. İç ticaretin ve gümrük poli
tikasının dış ticaret usullerine muvazi, koordo-
ne tedbirlerle beslenmesi gerektiğine inanıyo
ruz. Esasen 440 sayılı Kanun, faaliyetleri ve iş
leyişleri devamlı şikâyet konusu olan, ('alışma
ları tatminkar görülıniyen ve enflâsyon kaynak
larından birisi olarak, Türk ekonomisinde olum
suz etkiler yapan bâzı kuruluşların sermaye ve 
finansman kaynaklanın geliştirmek, aralarında
ki koordinasyonu temin etmek, kuruluşlarını 
belli bir esasa bağlamak, muhasebelerini yekne
sak bir hale getirmek ve bütün bunların üstün
de teşekkül ve müesseselerin bağımsız olmaları
nı temin etmek gayesine matuftur. O halde yur
dumuzdaki bütün iktisadi Devlet teşekkül ve te
şebbüsleri ile müesseselerinin hedefi, bağımsızlık 
içinde ve fakat hiçbir an intizamlı çalışmayı di
siplinli bir ekonomi içinde ve fakat hedeflere 
yönelmeyi lemin eden birlikte hareketi, koordi
nasyonu çalışma esasından şaşımyarak sağlıyan 
millî ekonomi içinde ve serbest rekabet şartları 
altında çalışmak olacaktır. İste Sümerbankm he
defi bugün için budur. 

Millî ekonominin bir cüzü olarak bu esasla
rın dışında Sümerbankı asla addetmek müm
kün değildir. Bu şık altında Sümerbankm me
selelerini iki ana.üTiıpta belirtmek yerinde ola
caktır. 

Birincisi, Sümerbankm bizatihi kendisine ait 
ve halli kendince mümkün olan meseleler. 

İkincisi, Sümerbankm kendisinin haUedcmi-
yeceği ve mutlaka Hükümel politikası olarak 
Parlamentomuzca ve Hükümetimizce halledil
mesi lâzım gel en meselelerdir. 

Sümerbankm kendi meseleleri olup, hal çare
sini bizzat kendisinin bulabileceği konuları şöy
lece sıralıyalbiliriz: 

İmalât meselesi, makineler, tevsiat, ıslahat, 
geliştirme ve yenileme işleri ve kalite meselesi, 
mamullere esas olan hammadde cinsJesinin tâ
yini ve harmanlarına] tesbiti işleri, bunların 
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idamesinin kontrolü işleri. Desen ve renk mese
lesi, pamuklu ve yünlü ile çini ve porselende ye
nilikler ve Batı medeniyeti ile eski Türk medeni
yetine ait zevklerin meczi konusu. Maliyetler 
ve bunlara müessir sair unsurlar meselesi, an-
barlarlama meseleleri. Ham, yardımcı madde 
anbarları ile malzeme anbarları ve mamul an-
barlarına ait işler. Satış ve stoklar meselesi, per
sonel meselesi. Bunlar ve bunlar gibi olanlar, 
hepsine şâmil tali konuların halli bankamızda 
gösterilecek gayretlerle halledilmesi imkân dâ
hilinde görünen şeylerdir. Ancak, şu kadarını 
söylivelim ki, bankamızda bu konuda gösterile
cek en ufak gayret dahi hiçbir surette boşa git-
miyeeektir. Teşekkülümüzün, konuşmamızın ba
şında belirtilen durumu bugün için cidden ağır
dır. Teşekküllerin, başında bulunanların bura
da dahi söyl iyem iveceği bâzı hususları olması 
gerektiğini Yüce Senatomuzun takdirlerim» arz 
ederim. Bu meseleyi halledecek bir ortamın ya
ratılabilmesi ise yukarıda da arz ve işaret ettiği
miz üzere, Türk ekonomisine verilecek istikame
tin köklü bir şekilde tâyini ve Sümerlbankm 
da hu istikamete uygun bir saf içerisinde ken
di yerini alması ile mumlum olacaktır. Demek 
istiyorum ki, sağlam bir Hükümet iktisat poli
tikası tâyin edilmedikçe, hiçbir iktisadi Devlet 
teşekkülü, gerek Senatomuzun gerek Yüce 
Meclisimizin istediği is tik a m ette her hangi bir 
politikaya yönelme imkânını bulamıyacaktır. 
Biz Yüce Senatomuzdan bunu beldi yor, bize 
ışık tutmasını istiyoruz. 

Kısaca şunu arz edelim ki, 440 sayılı Kanu
nun getirdiği yeni anlayış içinde fabrikaları
mız, müesseselerimiz, Genel Müdürlüğümüz 
serbest rekabet şartları dâhilinde ve Dünya 
ekonomisi ortamında Müşterek Pazara girdiği
mizi de nazara alarak istihsale veçhe vernıek. 
artırmak, mahsulleri tam değeri endi-rmak ve 
(bunları piyasanın sevdiği sağlam, kaliteli, ucuz 
ve satış sürati en mükemmel mamuller haline 
getirmek zaruretindedir. Fakat şurasına gene 
hemen işaret edelim ki. bunun ne kadar güç 
•bir mesele olduğunu biz müdrikiz ve sizlerin 
de burada yapılan müzakerelerden sonra bunu 
çok iyi anlaşmış olduğunuzu ve zaten esasen de 
bilmekte bğulunduğunuzu bilmekteyiz. 

Buraya kadar. Sayın Sırrı Atalay'ın 1954 e 
kadar gelişen Sümerbankm neden bu tarihten 
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sonra zarar etmekte olduğu suallerinee zanne
derim cevap vermiş oluyorum. Başta fiyat tah
ditlerinin, millî korunma müessesesinin - ve 
Türk ekonomisine 1950 ilâ 1060 tarihleri ara
sında hâkim, bulunan enflâsyonist tesirlerin bi
rinci derecede rol oynadığını ifade etmek iste
rim. Bizim mamullerimiz, biz Devletin has ev
lâdı olduğumuz için fiyatları daima sabit tutul
mak istenilen mamullerdir. Sümeıbank Genel 
Müdürlüğü, mamullerine her istediği zaman 
zam yapamamıştır. Enflâsycnist tesirlerle işçi 
ücretleri yükselirken bir yandan hammadde fi
yatları artarken, memleketin, milletin ve bu 
nıemlekotin anaunsuru olan köylümüzün giye
ceği kaput bezine basmaya zam yapamamak 
gibi bir durum hâsıl olmuş ve kârlar bundan 
dolayı yavaş yavaş azalmış bulunmaktadır. Bu 
hususun bilhaosa sayın senatörlerimizce nazarı 
itibara alınmasını ben Sümerbank adına istir
ham ederim. 

Bu arada gene bir tenkld sırasında siyasi et
kilerle satış yeri açılmış olması keyfiyetinden 
bahsedildi. Bu hususa işaret olunmasını biz Sü-
merbankm bundan sonraki satış teşkilâtının 
tanziminde bize büyük imkânlar saklanacağına 
dair vaid olarak telâkki ediyoruz. Bir mağaza
yı açtığımız zaman bu mağazanın kârlı veya 
zararlı olup olmadığı meselesi üzerinde bizim 
fikrimiz alınmadan bu mağazanın açılmasına 
tevessül edildiği devreler olmuştur. Bu devrele
rin artık 440 sayılı Kanundan sonra geri kal
makta bulunduğunu ifade etmeyi bir zevk sa
yıyoruz. 

Stoklarımız, filvaki sayın senatörlerimizin 
ifade ettikleri gibi yüksektir. Sümerbank Ge
nel Müdürlüğüne geçen sene Mayıs ayında ben 
başladığım zaman 700 milyonun üstünde bir 
stokun meveudolduğunu ifade etmek isterim. 
Bu stokların eritilmesinin kolay bir mesele ol-
mıyacağmı takdir buyuracağınızı da zan ve 
tahmin ederim. Stoklarımızın 330 milyonu mal
zeme stoku ve 330 küsur milyonu da mamul 
stoku olmak üzere iki türlüdür. Malzeme stok
larımızın eritilmesi için tedbirleri almış ve al
makta bulunmaktayız. Makinelerimiztin sicille
rini terbi1!; ctı^dş, bunlarda ne kadar senelik 
malzeme istihlâkinin bulunduğunu tespih ctmı 
yoluna yönelmiş ve bunlar vasıtacdyle malzeme 
stoklarının eritilmesine, dışarıdan malzeme al-
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mam ak suretiyle, müesseseler arasında bir sir
külasyonu temin etmek suretiyle malzeme stok
larımızı eritmeye başlamış bulunuyoruz. 

Mamul stoklarımızı eritme babında, yine 
bir sayın senatörümüzün sorduğu suale verece
ğim cevap şu oluyor. Mamul stoklarımızı erit
mek için türlü tedbirler almaktayız. Bunların 
başında taksitli satışlar, kredili satışlar ve bu 
ararla gerek memurlara, gerekse alım gücü az 
olan bâzı kimselere kanun çerçevesi içerisinde 
stoklarımızı eritecek tedbirler yoluyla satışlar
da bulunmaktayız. Sayın Sırrı Atalay, icra dai
relerinin çeşitli bankalardaki mevduatının yüz
de 2,5 a verilmesi teklifinde Sümeıbank Genel 
Müdürlüğünce iltifat edilmemiştir diye bir su
al irad buyurdular. 

Hemen şuna işaret etmek isterim ki, iyi bir 
iktisatçı gelir kaynaklarını en süratli artırma
yı becerebilen bir iktisatçıdır. Biz icra dairele
rinin çeşitli bankalarda bulunan ve bize yüzde 
2,5 faizle teklif edilen paralarını bankamıza 
alım ayı düşündük. Yüzde 2,5 faizin üstünde biz
den taldbedilen başka şeylerin bulunması sebe
biyle yüzde 2,5 faizin doğrudan doğruya Mali
ye Vekâletine verilmiş olması zaruri bulunma
sı sebebiyle başka yollarla yüzde 2,5 ilâ yüzde 
7 arasındaki farkın bizden Adalet Bakanlığına 
teberru edilmesi istenilmesi sebebiyle ve arada
ki farkı bütçenin dışında bir harcama mahiye
tine getirmemek gayesiyle bu paraları alama
mış bulunuyoruz. Bugün dahi bize bu aradaki 
farkın kanuni yollarla Adalet Bakanlığına ve
rilmesi teklif edilirse kabul etmek istediğimizi 
arz etmeyi bir vecibe addederim. 

Sayın Nusret Tuna, tıpkı Sayın Sırrı Ata
lay gibi, seneler itibariyle kârlarımızın azal
makta bulunmasının sebeplerini sordular. Biraz 
evvel o sebepleri arz etmiş bulunuyorum. 

Bir de seneler itibariyle ihraç durumumuz 
nedir, mevzuu üzerinde durdular. Hemen şunu 
arz etmek isterim ki, 1960 yılından 1964 yılma 
kadar geçen devre içerisinde 1960 da 17 834 479, 
1961 de 5 574 170, 1962 de 3 333 033, 1963 te 
9 983 788, 1964 senesinde de 17 291 601 liralık 
pamuklu kumaş ihracetm'jş bulunuyoruz. Yün
lü kumaşlar ise 1960 yılında 209,5 metre ola
rak başlamış, ve 1964 yılında 63 0.13 metre ola
rak tahakkuk ettirilmiş bulunmaktadır. Bu se
ne ise Amerika ile yapmış olduğumuz anlaşma 
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gereğince 1965 senesi içerisinde 100 bin met
relik bir yünlü kumaş ihracını realize etmek 
imkânlarını araştırmakta ve buna çabalamak
tayız. Tahmin ediyorum ki, 100 bin olmasa da
hi 80 binini mutlak tahakkuk ettireceğiz. 
1960 in 209,5 metresi ile 1964 ün 63 bin met
resinin mukayesesi, bu konuda gösterdiğimiz 
çaibanm ne kadar büyük olduğunu her halde 
anlatacaktır. 

Sayın Nusret Tuna, «Personel politikasın
da istikrar yok, ücret politikası kifayetsiz.» bu
yurdular. İşaret etmek istedikleri hususun ha
kikaten varit ve bankamızın hakikaten can 
alıcı bir noktası okluğuna işaret etmıe'k isterim. 
Gerek: 3659 sayılı Kanun, gerek 7244 sayılı Ka
nun ve bu kanunlara müteferri kanunlarla biz 
tekni'k elemanlarımıza ve idari elemanlarımıza 
yeteri kadar ücreti vermiş olamıyoruz. Bunun
la beraber bu konuda gerek teknik elemanların, 
gerek idari elemanlarımızın feragatla çalışmak
ta olduklarını da bu kürsüden ifade etmeyi bir 
borç sayıyorum. Biz bâzı tedbirler almayı, Yük-
se'k Murakabe Heyetinin bize göstermiş olduğu 
istikamette bâzı tedbirleri tahakkuk ettirmeyi 
1964 senesinde gaye edindik ve bizim adımıza 
tahsilini bitirmiş bir elemanımızın 600 lira üc
retle, bir yüksek mühendisin 600 lira ücretle 
•bankamızda vazifelendirdiği devrede vazife de
mlide ettik 600 lira ücretli, mektepten mezun 
olmuş bir mühendisin dışarıda yevmiye olarak 
en aşağı 40 - 50 - 60 lira gibi ücretler bulduğu 
'bir devrede Sümerbankm bu elemanları elinde 
tutmasının güçlüğünü elbette takdir buyurur
sunuz. Bunu gidermek gayesiyle bizde okumuş, 
bizitti tarafımızdan okutulmuş, veya okuyup 
faizim bankamıza müracaat etmiş elemanları
mızın daha tatminkâr hale gelmeleri için yev
miyeli teknik personel talimatnamrvjimlon fayda
lanmak suretiyle bunlara 60 lira ücret vererek 
bu yoldan kendilerini tatmin etmeyi bir vazife 
bildik. Teknik elemanlar U;m bunu yaptık. Fa
kat şunu hemen esefle ifade etmek isterim ki, 
sınai mühendislik tahsili yapmış, yüksek ekono
mi okumuş, hukuk tahsili yapmış ve bizim adı
mıza tahsilde bulunmuş ve bize müracaat etmiş 
elemanlarımıza maalesef bugün 603 liranın üs
tünde ücret verememekteyiz. Ve bu yüzden bu 
elemanlarımız hususi teşpbbüse kaçmaktadırlar. 

Şunu da hemen ilâve etmeliyim ki, Sümer-
bank şimdiye kadar 1 224 eleman okutmuştur. 
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Avrupa'nın muhtelif memleketlerinde 1 224 ele
mandan bugün Sümerbankımızm içerisinde 70 i 
aşmıyacak kadar az eleman mevcuttur. Bu ele
manların bu kadar az oluşu memleketimiz eko
nomisinde çeşitli gelişmelere yol açmış olmakla 
beraber, Sümerbankımrz bir zarar olmakta de
vam etmektedir. Bunu da personel kanununun 
halledeceğine inanmaktayız. Onun için Sayın 
Nusret Tuna'nın bu sualine arzı cevabederken 
mühendis arkadaşlarım adına, idareci arkadaş
larım adına kendisine, bizim derdimize parmak 
basmış bir kimse sıfatı ile teşekkür ederim. 

Sayın Nusret Tuna verimliliğin artırılması 
için en kısa zamanda ne gibi tedbir alınmalıdır, 
diye bir sual irat buyurdular. Hemen ilâve ede
yim ki, birinci derecede ele alınacak ilk işimiz 
sermayenin tezyitidir. Binaenaleyh beş yüz mii-
yo-n lira sermayesi bulunan ve on milyon lira 
sermaye ile dört beş fabrika ile kurulmuş bir 
Sümerbankm 1933 senesinden 1964 senesine ka
dar geçen devre içinde on milyonu maliyeden, 
yahut Hazineden aldığı 180 milyon lirayı da na
zarı itibara alacak olursak beş yüz milyon lira
ya çıkarmak gayreti kendi kârları ile olmuştur. 
Yani maliyeden aldığımız paraların dışında ken
di kârlarımızla sermayemizi beş yüz milyon lira
ya çıkarmış bulunuyoruz. Beş yüz milyon lira 
sermayenin yanında biz 1950 - 1960 seneleri ara
sında bâzı özel teşekküller kurmak suretiyle şir
ketlere iştirak ettirilmek suretiyle 543 milyon li
ralık bir sermayeyi de kendi bünyemizden çıkar
mış bulunuyoruz. Ayrıca şimdiye kadar Devlet 
eliyle kurulmuş bulunan bu şirketlere 229 mil
yon lira da ödünç para vermiş durumdayız. O 
halde 500 milyon lira sermayesi olan Sümer
bankm 750 milyona yakın bir sermayeyi başka 
teşekküllere vermiş bulunması bu müessesenin 
en rasyonal şekilde çalıştığının delillerinden biri 
kabul edilebilir. Bu verimliliği artırıcı tedbirle
rin başında sermayemizin en az iki milyar lira
ya çıkarılması için yapılacak her teşebbüs bu 
memleketin hayrına ve nef'ine olacaktır. 

Yine Sayın Nusret Tuna Taşköprü Kendir 
Fabrikasının kapatılması konusu üzerinde dur
dular. Niçin kârsız, niçin verimsizdir dediler. 
Kendilerine bu konuda şöyle arzı cevabetmek 
istiyorum. Bizim fabrikalarımız, Sümerbank Ge
nel Müdürlüğünün müesseseleri ve teşekkülleri 
hiçbir zaman sadece kâr etsin, bir özel teşebbüs 
gibi Devlete kâr getirsin diye kurulmuş teşeb-
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hüs, teşekkül ve fabrikalar değildir. Memleketi
miz kurulurken Türk ekonomisinin hazırlandığı 
devrelerde Sümerbank memleketin muhtaç bu
lunduğu sanayii kurmak üzere vazifelendirilmiş 
bir teşekkül olarak görev almıştır. Binaenaleyh, 
Taşköprü Fabrikası kurulurken orada sosyal bâ
zı gayeler güdülmüş, kendirin değerlendirilmesi 
•için kurulmuş, fakat. 1954 - 1959 senelerinden 
birisinde kendisinin jüt fabrikası haline getiril
mesi karar altına alınmıştır, ingiltere Millî Jüt 
Ticaret Konseyi diye bir konseyin, bu fabrika
mızın ve kendisinin yani İngiltere'nin buna mü
masil bir fabrikasının nasıl ıslah edileceği hak
kında bir sorumuza verdiği cevapta aynen; Pa
kistan ve Hindistan jüt fabrikaları, onların jüt 
fiyatları hakkındaki politikası cari kaldıkça în-
•gilterelde jüt fabrikalarının yaşaması mümkün 
olmıyacaktır, gibi bir kayıt mevcuttur. Jüt fab

rikamız ham maddesini Pakistan ve Hindistan'
dan almaktadır. Bunun ham maddesi memleke
timizde yetişmemektedir. Bu ham maddeyi biz, 
bunu ham madde olarak değil de mamul madde 
olarak almış alsaydık, bizim limanlarımızda tes
limi kaç kuruşa mal olacak ise bize o fiyattan ora
da teklif etmektedir. Yani biz bir metre kanavi-
çeyi eğer izmir limanında beş liraya satınalıyor-
sak bunu yapacak ham maddeyi beş liraya bize 
Hindistan veya Pakistan teklif etmektedir. Biz 
bunun üzerine işçi emeğini, enerjimizi ve bâzı 
şeyleri katmak zorundayız. O halde bu fabrika
nın mamulleri asla kârlı olmıyacaktır. Bunun 
için 440 sayılı Kanunun ışığı altında alınması 
lâzımgelen tedbirleri Sanayi Bakanlığına teklif 
etmiş bulunmaktayız; Bakanlığın kısa zamanda 
bunu neticelendireceğine ve bize ışık tutacağına 
da inanıyoruz. Taşköprü Fabrikamızın durumu 
da bundan ibarettir. 

Sayın Enver Kök Avusturalıyadan yapacağı, 
ithal ediyoruz, Sümerbank Avusturalya yününe 
elini uzattığı kadar yerli merinosa da el uzat
malıdır, buyurdular. Bu fikirle tamamen muta
bıkız. Biz yerli yapağı işlediğimiz müddetçe 
memleketimizin değerlerine değer katmış olduğu
muzu biliyoruz. Ancak 30 senedir Yün Yapağı 
Türk Anonim Şirketinden, yapmış olduğumuz 
gayret neticesinde ancak yüzde 5 yerli merinos 
yapağı satınalıyoruz ve bunun fiyatı da, biz it
hal malını 29 liradan alırken, öbürünü 60 lira
dan satmalmak durumunda oluyoruz. Binaena
leyh, maliyetleri m izdeki yükselme bu bakımdan 
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devam ediyor. Biz de buna hevesli değilim. Bu
nun tedbirlerimi alma çarelerini arıyacagız. Tif
tik - Yapağı Şirketine elimizden gelen yardımı 
yapacağız. Bu yaptığımız yardımla neticenin 
alınabileceğine kaani olmamakla beraber, daha 
rasyonel tedbirler alınması hususunda Hüküme
timize lüzumlu ikazlarda, yazılarda, taleplerde 
bulunacağız. 

Bir de demlik Fabrikası ihtiyaca cevap ve
recek durumda mıdır, ıslah edilmiş olmakla be
raber ihtiyaca cevap verecek durumda mıdır su
ali vardır. Bugün Gemlik Fabrikamızda dokuz 
yüz ton viskon üretmekteyiz. Dokuz yüz ton vis-
kon memleketimizin ihtiyacının yüzde biri -bile 
değildir. Bunu geliştirmek üzere ve bu miktarı 
on bin tona çıkarmak üzere plânlamaya teklifte 
bulunduk ve bu teklif gereğince, kabul edilen 
teklif gereğince ve plân gereğince bu hususu kı
sa zamanda yerine getirmek için tevsi tedbirle
rini almaya tevessül etmiş bulunuyoruz. 

Sayın Şevket Akyürek, Sivas Çimento Fab
rikasının Çimento Sanayii Umum Müdürlüğü
ne devrolunmasını ve bu müessese ile bizim Sü
merbank olarak çok az kâr ettiğimiz, ora ile 
birleşerek daha çok kâr edeceğimiz hakkında 
bizi ikaz eden bir beyanda bulundular. Kendi
lerine hemen şunu arte etmeyi lüzumlu bulu
yorum ki, Çimento Sanayii Anonim Şirketi 
Tmum Müdürlüğü ile Sümerbank Genel Müdür
lüğü karşılıklı bu meseleyi ,de almış, hukuk 
müşavirlerine vermiş, tetkik ettirmektedirler. 
Ancak, hemen de ilâve etmeliyim ki, bu bizim 
kendi aramızda halledeceğimiz bir mesele değil
dir. Koordinasyon Komitesinin bu meseleyi 
halledeceğine ve Reor'ganizasyon Komitesinin de 
bu meseleyi kısa zamanda neticelendireceğine 
inanıyoruz. Esasen mesele kanun mevzuudur. 
Kanunlar değişmedikçe bu meselenin halli bu
gün için mümkün olmıyacaktır. 

Bir de Küt atlıya Kiremit Fabrikası meselesi 
vardır. Burada Kütahya kiremit fabrikasının 
özel teşebbüse devredilmesi keyfiyeti üzerinde 
durdular. Biz Kütahya Kiremit Fabrikasını özel 
teşebbüse derhal devretmeye amadeyiz. Ancak 
hangi değer üzerinden devredeceğimizi bileme
mekteyiz. 

Filyos'taki Ateş Tuğlası Sanayii Müessesesi
nin Demir - Çelik Fabrikası ile birleştirilmesine 
ve onların bu müesseseyi işletmesinin lüzumlu 
olduğuna ibaret buyurdular. 
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Burada yine şuna işaret etmek isterim ki; 

Filyos Âteş Tuğlası Müessesesi t e r ne kadar j 
Demir - Çelik fabrikaları fırınlarının içerisine 
konulan tuğlaları imal etmekte ise de, onun 
kadar çimento fabrikalarının, şeker fabrikala
rının fırınlarının ve ocaklarının tuğlalarını da 
yapmaktadır. Binaenaleyh onu 'biz Demir - Çe
lik Fabrikasına devretmeyi Sümerbank (İenel 
Müdürlüğü olacak münasip görmüyoruz. 

Ayrıca, tekstil fabrikaları birkaç kalite üze
rinde durmalı ve kârlı ve raııtafal olan çalışma
lar yapmalıdır, buyurdular. Biraz evvel arz et
tim, Sümerbank Genel Müdürlüğü kâr eden "bir 
müessese olarak değil, bu memleketin ekonomi
sinde ihtiyaç duyulan her maddeyi Devlet eliyle 
yapmak üzere kurulmuş bir müessesedir. Bu. 
itibarla biz kârı az olan veya kârı çok olan iki 
maddeyi yapalım, diğerlerini yapmıyalım diye
meyiz. Bu şartlar altında kârlıları yapmak ha
kikaten bizim işimize gelir, ama memleketin 
ihtiyacını karşılamak gibi 2262 sayılı Kanunla I 
ullıdemize tevdi ettiği bir görevi yapmamış olu
ruz. Kanunlar muvacehesinde biz memleket ih
tiyacına cevap vermek yolundaki çalışmaları
mızı devam ettirmek zorundayız. I 

Sayın Lûtfi Bozcalı da Sümerbankın son 
•senelerdeki kazancı azalıyor, Sümerbank mev
zularının dışıım çıkmıştır, buyurdular. Sümer
bank bii' holding olarak kurulmuş ve memleke
timizin birçok işlerine el atmış bir müessesedir. 
.Bu bakımdan Sümerbankın sadece tekstil mü
essesesi olarak kalması, diğer konulardan eli
ni çekmesi, memlekete önderlik etmesi vazifesin
den tevakki etmesi bizce mevzu ııbahsolm a inak 
iktiza eder. Çünkü Sümerbankın kuruluşunu 
işaret eden kanun, bize, memleketimiz içinde 
Türkiye ekonomisinin lüzumlu göreceği her 
maddeyi yapmak görevini vermiş bulunmakta
dır. 

'Buraya gelmiş iken şuna hemen işaret etmek 
isterim ki, son zamanlarda 440 sayılı Kanun
dan sonra, Sümerbankın bâzı mevzulardan çe
kilmesi ve Sümerbankın bankacılık hizmetleri
ni terk etmesi gibi mevzular ortaya çıkmış bu
lunmaktadır. Biz hiçbir zaman kiremit ve tuğla 
yapalım, demiyoruz. Buna örnek olduk, örnek 
olmakta devam edelim, diyoruz. Biz hiçbir za
man Ordu'daki soya fabrikasını kuralım, biz 
işletelim demiyoruz. Ama özel teşebbüs bura
dan çekilmeyi kendisi arzu ediyor, tasfiye ci- j 
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lıetine gidiyor ve hisse senetlerinin satılarak bi
zim tarafımızdan satınalmmasım talebediyor. 
Bu şaırtlar altında ister istemez biz Sümerbank 
olarak kendi sa'hamız içinde bulunan birçok mev
zulara da dağılmak mecburiyet ve zaruretini 
hisse'diyoruz. Demin de işaret ettiğim gibi, mem
leketin 'anaiktisat politikası ilgili mercilerce 
tâyin edilmiş olmadıkça, Sümerbank 2262 sa
yılı Kanunun gösterdiği istikamette çalışmaları
na devam etmek mecburiyet ve zaruretindedir, 
bu zarureti hissediyoruz. Bu kanun değişjinceye 
kadar bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. 

Gene Sayın Lûtfi Bozcalı, Beykoz Fabrika
sının Çekoslovakya'dan alman bâzı alet ve ımı-
kinalannm, kullanılamadığından üç - dört mil
yon lira. zarar vermiş olduğunu beyan buyur
dular. 

Şuna hemen işaret etmek isterim ki, biz Çe
koslovakya'da bir firmadan 1968 senesinde mu
kavele yapmak suretiyle m akmalar satmalın ı-
şız. Bu makinalar gelmiş ve geçen sene 1964 se
nesinin Nisan ayının sonlarından itibaren yeri
ne konmuş ve istihsale başlamıştır. Sümerbank 
Genel Müdürlüğünün ayakkabılarından burada 
artık iftiharla bahsetmek mümkündür. Mev-
zuubahsedilen makinalar bu makinalardır ve 
üç - dört milyon lira zarar vermiş, makinalar 
terk edilmiş gibi bir hal mevzuubahis değildir'. 
Ancak, firma ile ihtilâfa düşülmüştür. Yapılan 
mukavele gereğince firma yılda 900 bin çift as
kerî ve 1 milyon 95 bin çift sivil ayakkabı-
yapacak bir fabrikayı bize teslim etmek mec
buriyetinde idi. Yaptırdığımız tetkikat netice
sinde bu kapasitenin tutulmadığını, saatte 800 
çift yapması 1 tızungelen bir bandın ancak 600 
çift yaptığını gördük. Bunun için firma ile ih
tilâf haline düştük ve tazminat talebinde bu
lunduk. iş, beynelmilel mahkemeye gitmiş bu
lunmaktadır. Milletin ve memleketin hukuku
nu biz de, bize işaret buyuran ilgililer kadar 
siyanet etmek için çalışmaktayız. 

Say m senatörler, burada uzun münakaşala
ra sebebolan bir mevzua daha. parmak basmak 
istiyorum. Yarımca inşaatının çökmesinin ve 
halen anlaşılamıyan bâzı sebep ve saiklerle bu
radaki inşaat durmuştur, denilmektedir. 

Filvaki bahis konusu inşaatta bir çöküntü 
olmuştur. Bundan bahsetmeden evvel şu kada
rını izah etmek isterim; 1957 senesinde iki tane 
seramik fabrikası kurulmak istenmiş ve bu iki 
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seramik fabrikalarının yerleri olarak da birisi 
Yarımca, diğeri de Bozüyük olarak seçilmiştir. 
Makinalarmm mubayaasında; biri, Alman Dors 
isimli bir firma teklif vermiş, bir de, Çek Tckııo 
Eksport isimli bir firma teklif tc bulunmuştur. 
Teklifler mukayese edilmiş, en ucuz diye gös
terilen bir teklif kabullenilmiş ve bunun sonuıv 
da makinalar satınalmmıştır. Şu kadarını kısa
ca ifade etmek isterim ki; bugün 1957 senesin
de alınmış olan bu makinalarm yüzde 70 ini 
Sümerbank olarak Defterdar Fabrikasında Sii-
raerbank Genel Müdürlüğü yaptırabilmek kud
ret ve kabiliyetindedir. Sayın Şevket Akyü-
rek'in elinde göstermiş olduğu taş, bizim mem
leketimizde bol miktarda vardır ve bu taş, ça
kıl taşı dahi ithal edilmiştir. Bahsedilen husus 
doğrudur. Ancak, meseleye bundan evvel el 
konulmuş, iş mahkemeye intikal etmiş, yapılar 
tetkikler neticesinde adalet, görülmekte olar 
istikamette tecelli etmemiş, bunun suçluları so
mları kimseler bugün beraet etmiş durumdadır 
lar. Sümerbank Genel Müdürlüğü olarak biz bu 
iki fabrikayı yapmak, tahakkuk ettirmek mec
buriyet ve zarurctiııdeyiz Mahkemeden beraet 
kararı almanın bizce, bâzı arkadaşlarımızın da 
burada ifade ettikleri gibi, vicdanlarda birik
miş olan bâzı şüpheleri gidermiyeeeği muhak
kaktır. 

Şu kadarına işaret etmek isterim ki, mahke-
ım kararları üzerinde, söz söylemek Sümerbank 
Umum Müdürlüğü olarak, bize düşmemektedir. 
Onun. için daha fazla bir şey söyliyemiyoruz. 

YarımcaYlaki inşaat neden çökmüştür? Bu
nu cevaplandırmak isterim. Yarımca'da yapıl
makta olan inşaatın büyüklüğü sekiz futbol sa
hasını içine alabilecek kadar büyük bir çatıdır. 
Yani, sekiz tane 19 Mayıs Stadyumunu bir yere 
getirirseniz, içinde kalabilecek gibi bir çatı in
şa edilmektedir. 59 bin metrekaredir bu çatı
nın büyüklüğü. Bu çatı 10 Ekim 1964 tarihinde 
bir köşesinden altı bin metrekarelik bir yerini 
sonradan inşaat hatası olarak mühendislerin 
vasıflandırdığı bir sebeple altı bin metrekarelik 
bir sahası çökmüştür. 1/3 değil, altı bin metre
karelik bir sahası çökmüştür. Yine Şubat ayı 
içerisinde, bayramın ikinci günü çatının bin 
metrekarelik sahası daha çökmüştür. Binaen
aleyh ; çöken çatının miktarı yedi bin küsur 
metrekaredir, 59 bin metre karelik saha içeri
sinde, yedi bin metrekarelik saha çökmüştür. 
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Bunun 1/9 olduğunu zannederim ki, ifade et
miş oldum. Bunun teknik sebeplerden ileri gel
diğini izmit Savcılığı tesbit etmiş, üniversite 
tarafından verilmiş olan, üniversiteli hocalar 
tarafından verilmiş olan raporlarda inşaatın 
yapılırken kaynaklarının tam yerinde yapıl
mamış olması sebebiyle çökmüş olduğu belir
tilmiştir. Halen iş adalet mercilerindedir. Ve 
biz, bu mevzu üzerinde İsrarla duruyoruz. Ay
rıca bu inşaatın çöküşünden sorumlu olanlar 
hakkında adaletin vereceği direktif ve ışık al
tında hareket edeceğiz. Şuna da hemen işaret 
edelim ki, çatının çökmesinden evvel bir ta
raftan çatı yapılmış, bir taraftan, 1957 sene
sinde alınmış olduğunu demin mevzuubahsetti-
ğim makinalar bu çatının altına yerleştirilme
sine ve montaj ile inşaatın el el e birlikte yürü
mesine ve kış içinde çatının altında çalışmaya 
matuf bir harekete tevessül edilmiştir. Yani 
1966 senesinin sonunda bitecek inşaatın 1966 
başında veya ortasında bitmesi için Sümerbank 
Genel Müdürlüğü bir gayret göstermiş, montaj 
malzemesini çatının altına koymuş; fakat çatı 
çökünce bu çatının altına girilemez hale gel
miştir. Size son günün neticesini vermeyi çok 
arzu ederim; çatının altından bu malzeme kur
tarılmış. çatının en kısa zamanda Emlâk Kredi 
Bankası ile ortak bulunduğumuz bu işte ve 
Emlâk Kredi Bankasının kendisinin kurmuş 
olduğu imar Limited Şirketinin eli ile yaptır
makta olduğu bu işte en çabuk tedbiri almaya 
tevessül edilmiş bulunmaktadır. Devlet şirketi 
olması, inşaat mütaahhidimizin bizi biraz zor 
bir duruma düşürmüş durumdadır. Günkü, bir 
başka mütaahhit olsaydı yakasına yapışmak 
çok kolay olurdu. Ama, ortağımızın kurmuş 
olduğu bir inşaat limited şirketinin bizim mü-
taahhidimiz olması keyfiyeti meselelerimiz üze
rinde bizi asla bir atalete sevk etmemiş. Ama, 
bir miktar bu meeslenin müzakere yoluuyla halli 
çareleri aranmış bulunmaktadır. Bahsedildiği 
gibi, iki sene gibi bir zaman geriye atılmış bir 
vaziyet mevzuubahis değildir. 1967 nin orta
sında veya sonunda, yani itiraf etmek lâzımge-
lir ki, bir senelik bir gecikme ile biz bu fabri
kayı yapmak, durumundayız. 

Binaenaleyh, Yarımca'daki inşaat hakkında, 
da verilecek izahat, başka sualleri bulunmadığı 
takdirde sayın senatörlerimizin, bundan ibaret
tir. 
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Sayın Hüsnü Dikerçligil Keyseri'de üç mü

dür değişmiştir, buyurdular. Bahsettikleri 
husus doğrudur. Benden evvel bu görevde Sü
merbank Genel Müdürlüğünde vazife almış ar
kadaşlarım zamanında bu üç müdürün de
ğiştirilmiş olması keyfiyeti varittir. Ancak 
şu kadarına işaret edeyim ki; kendilerinin de
diği gibi gerek Bakırköy'deki gerek Kayse-
ri'deki müdürlerimizin değiştirilmesinde asla 
yan tesirler ve politik mülâhazalar mevzuu-
bahsolmamıştır. Kârların bu fabrikalarda de
vamlı düşmesi ve kârların düşmesinde bu şa
hısların tutumlarının bir nebze bizi tatmin et
memiş olması keyfiyeti, bu müdürlerin değiş
tirilmiş olmasında birinci derecede rol oyna
mıştır. Hemen şuna işaret etmek isterim ki; 
bir genç insan olarak içinizde birçoklarından 
feyiz aldığım, bir çoklarından gerek tahsil haya
tımda gerekse memuriyet hayatımda feyiz aldı
ğım kimseler olarak şunu ifade etmek isterim 
ki; Sümerbank Genel Müdürü olarak ben hiç
bir suretle, hiçbir politikanın tesiri altında 
kalmış bir insan değilim ve böyle olmamaya 
da ahdetmiş ve azmetmiş bulunuyorum. («Bravo 
sesleri.) Biz teknik insanlar olarak politikanın 
dışında, memleketimizin menfaatleri neyi ica-
bettirivorsa, onu yapmanın yolunda insanlar 
olmadığımız takdirde bu memleketin, kurtarı
lıp bize teslim edilmiş olan bu milletin bu top
rakların, bizim ellerimizde tezebzübe uğrayaca
ğına inananlardanız. Buna da asla müsaade et-
miyeceğiz. Size buradan bir şeref sözü olarak 
bunu ben ifade etmek isterim. («Bravo» ses
leri.) 

Bir de Savın Hüsnü Dikeçligil satış mağa
zalarımızda tüccar gibi bir tüccar zihniytiyle 
hareket etmemiz lâzımgeldiğine işaret buyurdu
lar. Bu hususta kendileriyle tamamen mutabı
kız 1964 senesi içerisinde açılmış olan bütün 
mağazalarımızda Türkiye sathına yayılmış bu
lunan 166 mağazamızda biz artık bir tüccar 
gibi hareket ettiğimizi zan ve tahmin ediyoruz. 
Bundan evvelki devrelerde yapıp yapmadığı-
ğımız hususu belki münakaşa edilebilir. Ama, 
1964 ten sonra biz artık tüccar gibi hareket 
ettiğimizi zannediyoruz. Şu kadarına işaret et
meyi lüzumlu addederim; satış teşkilâtımızda 
çalışan -elemanlarımız bil^i bakımından kifayet
sizdir. Bunlar için lüzumlu kursları tertiple
miş boltmuyoruz. Bunda politikanın bir nebze 
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tesiri olduğunu ifade etmeyi vazife addediyo
rum. Bize bâzı arkadaşlarım, «efendim tezgâh
tarlık değil mi, bizim şurada ilkmektep tahsili 
de yok ama fakir düşmüş bir arkadaşımızı oraya 
alırsanız zannederim iyi edersiniz, nihayet tez
gâhtarlıktır» diye tesir altında kaldığımız 
olmuştur. Ve biz bu yolla, şunu hemen ifade 
etmek isterim ki, çöpçüleri dahi tezgâhtar ola
rak almışızdır. Sümerbank Genel Müdürü ola
rak ben bu zihniyetin karşısındayım. Tezgâhtar, 
imalât yapan müessesenin malını beğendirecek, 
satacak, bize ekonomik düzeni içinde değer ka
tacak insandır. Binaenaleyh, tezgâhtarlarımızı 
bu niteliğe getirmek için elimizden gelen gay
reti sarf ediyoruz. Bundan evvelki devrelerde 
de bu yolda çalışmalar olduğunu ifade etmeyi 
bir kadirşinaslık addederim. 

BARKAN —• Sayın Umum Müdür, bu prog
ram bir gün gecikme ile devam ediyor. Her 
konu böyle enine boyuna Senatoda müzakere 
ed'lirse bu gecikme artar ve Anayasanın tâyin 
ettiği müddet bize kâfi gelmez. Onun için 
c?er telhisan ifade buyurmanız kabil ise bunu 
rica ediyorum sizden. 

RAHMİ TUNCAGÎL (Devamla) — Başüs-
tüne efendim. 

BAŞKAN — Meseleyi arz edeyim, bir fikir 
vermek için. Sayın DikeçligiFin satış mağaza
larının serbest rekabetteki gibi güler yüzle ya
pılması hakkındaki tenkidi, on günde de anla-
tılabiîir. İngiltere'den Amerika'dan her türlü 
misaller verilerek; hattâ Rusya'da şöyle oldu, 
şöyle oldu diye ve bir kelime ile iştirak ettiği 
de söylenebilir. Meselâ; sizi rahatsız etmek için 
yahut küçümsemek için arz etmiyorum, fikir 
vermek için arz ediyorum. 

RAHMİ TUNCAGİL (Devamla) — Başüs-
tüne Savın Başkanım; bu konuda sizin sab
rınızı suiiftîmal ettiğim için özür dilerim. 

Sayın Kalpaklıoğlu, Bünyan Fabrikası için 
yapılan binaya eski makinalar konulduğu, 
fabrikanın modernize edilmemiş olduğu, ya
pılan fabrikanın tevsiinden vazgeçilmiş midir 
dediler. Yapılan fabrikanın tevsiinden vazge-
çilmemiştir. Eski makinaları oraya koyduk 
ama biz yapmakta olduğumuz Streigarn etütü 
neticesinde, bu etütlerin sonunda o fabrikanın 
da en iyi selde getirilmesine ve modern maki-
nalarla teçhiz edilmesine çalışmaktayız. Bunu 
ifade etmek isterim. 
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Sayın Refet Rendeei'nin Yarımca'daki çökün

tü hâdisesine mütaallik hususuna yukarda cevap 
verdiğimi zannediyorum; Sayın Şevket Akyü-
rek'in sualleri sebebiyle. 

Beş yıllık yatırımlardan hangileri tahakkuk 
etti diye sordular. Denizli, Erzincan, Maraş, 
Tarsus, Eskişehir, Ordu fabrikaları tahakkuk 
etti. Denizli, Erzincan'ı 1964 sonunda bitirdik, 
Tarsus, Eskişehir, Maraş ve Ordu'yu 1965 için
de ve en geç sonunda bittirmiş olacağız. Bu ayın 
12 sinde de Ordu'daki Soya Fabrikamızı açmaya 
teşebbüs edeceğiz. 

Sayın Akif Tekin, şirketleri özel şahıslara ait 
'hisselerinin Sümerbankça satmalınmaısını istedi
ler. Biz, biraz evvel de arz ettiğim gibi bu ko
nuda gayret gösteriyoruz. Ama bunun bir kanun 
mevzuu olduğunu ve organizasyon komitesinin 
vereceği direktiflere vabeste bulunduğunu da 
i iade etmek isteriz. 

Say m senatörler, buraya kadar sorulmuş olan 
sorulara cevap vermiş olduğumu zan ve tahmin 
ediyorum. Başka sual olduğu takdirde gücümün 
yettiği kadar bunlara da cevap vermeye amade 
bulunduğumu arz ederim. Hepinizi sonsuz .say
gı ve hürmetlerimle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Sayın Ortaç buyurun sualinizi 
sorun. 

CAHİT ORTAÇ. (Bursa) — Efendim, ya
rımca Seramik Fabrikası mevzuunda binanın 
maili inhidam olduğuna dair yetkili, mesul bir 
mühendisimiz tarafından size binanın yıkılaca-
gına dair bir rapor takdim edildi mi? Ve bu ra
por üzerine ne gibi bir işlem-yapıldı, bunu rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Umum Mü
dür; bu hususta dâva açıldığını beyan ettiniz 
değil mi.zatıâliniz? 

RAHMİ TUNOAGİL (Devamla) — Evet. 
BAŞKAN — Ben-Sayın'. Umum Müdürü dik

katle dinledim. Dâva hususunda bir beyanda bu
lunmadı. Zannedersem kendisi mühendistir, haki
katen bir hukukçu gibi kendisi Anayasanın 132 
nci maddesine riayet etti. Şimdi bu soru, maili 
inıhiıdam mı idi, yani daha evvel yıkılma tehlike
sine mâruz mu idi sorusu, Anayasanın 132 nci 
maddesi içindedir. Yani, görülmekte olan bir dâ
vada, dâva ile ilgili bir soru sorulamaz. Bu so
ruyu sorduramıyacağımı arz ederim. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) '— Sayın Başkan, 
benim sorum mahkemeye taallûk etmiyor. Biza-
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tini kendisine taallûk eden bir mevzudur. Bu işe 
memur ettikleri bir mühendisin kendisine b i r 
rapor verdiğini fakat bu raporun kaale alınma
dığını söylediler. Bu balcımdan arz ediyorum. 

BAŞKAN — İşte bu, mahkemenin salâhiyeti 
içinde bir mevzudur. Şöyle ki, maili inhidam idi, 
daha evvelden kötü yapılmış idi, demektir bıı. 
Bu «idi» yi mahkeme bulacak. Maili inhidam mı 
idi. Çimentonun dozu mu az idi. Ereğli Demir -
Çelik Fabrikasının çeliği mi kötü idi, sac mı kö-; 
tü idi; bunların hepisini mahkeme inceliyeçek. 
Onun için bu soruyu sorduramıyacağım. 

Başka soru var mı? . , 

Sayın Akyürek, buyurun. 
ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul) — Efen

dim, Sayın Dikeçligil arkadaşımın konuşmasına 
istinaden bâzı müessese müdürlerinin değiştiril
mesinde, Sayın-Umum Müdür'cevap verdi ve'bir 
cevaplarında bunların muvaffakiyetsiziliği ve o 
müesseseyi günden göne kâr vaziyetinde iken' 
zarara götürdüğümü ve katiyen bir politik mü
lâhaza bulunmadığını beyan ettiler. O lıalde aea-' 
ba İzmir- Basma Fabrikası benim bildiğim 10 - 15 . 
seneden beri devamlı olarak kâr etmektedir ve 
kârı da aşağı - yukarı küçümsenecek bir miktar 
değildir, 8 - 10 milyon lira civarındadır. Şu hail
de madem ki, kâr esasına göre kârın düşmesin
den dolayı müdürler değiştiriliyor. Bu arkadaşs 

ne maksatla değiştirilmiştir'? Lütfen cevap ver
melerini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genel Müdür. " 
RAHMÎ TUNCAGÎL (Devamla) — Arzı ce-' 

vabedeyim efendim. İzmir müessesesinde en m'o-" 
dern makinalarımız vardır ve senelerden beri 
İzmir müessesesi kâr etmektedir. Aynı zamanda 
İzmir müessesesi, ihracat yapan müessesemizdir.' 
IGM bülteninin Kasım ayı veya Aralık ayı sa-' 
yısında Sümerbank Genel" Müdürlüğünü ikaz' 
eden bir yazı çıkmıştır. Bu yazıda, Sümerbankm 
rhracetmekte olduğu, Almanya'ya göndermekter 

olduğu malların bozuk bulunduğu, Sümerbank 
Genel Müdürlüğünü Almanya'dâki ataşemizin 
şiddetle ikaz ettiği, buna rağmen Sümerbank Ge
nel Müdürlüğünün anlaşılmaz bir vurdumduy 
m azlıkla Almanya'dâki ticaret ve sanayi odala
rına yapılmakta olan tamime rağmen, bu meşe 
leye parmak basmadığı belirtilmiştir. Filvaki 
Sümerbank Almanya'ya ham bez ihracetmekte 
dir ve ihraeedilen bu ham bezlerimiz son zaman-
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larda yani, 1964 senesinin sonunda iade edilmiş
tir. İade edilen bu bezlerin 4 fenik noksanına ka
bul ettirilmesi için Satış Müdürümüz oraya gön
derilmiş ve bezlerin içinden lekeli bezlerin çık
mış olduğu görülmüştür. Yapılan kontrollerin 
müdür tarafından bilindiği ve lekelerin talk pud
rası ile kapatılmak suretiyle ihracedildiği anla
şılmıştır. Bir gram malı ihracetmek, bir gram 
dövizi memlekete ithal etmek için çırpman Sü-
merbank Genel Müdürlüğü de izmir Müessesesi
nin AlmanyaViaki piyasamızı tehlikeye düşürme
si keyfiyeti bu mesele üzerinde Sümerbank Ge
nel Müdürlüğünün durmasına sehebolmuştur. 
Başlıca sebep bundan ibarettir. Başka sebepler 
de vardır. Ve bu sebepler bankanın iç işlerine 
taallûk ettiği için, burada açıklanması şahısları 
movzuuibahsedecek bir husus olduğu için tarafım
dan ifado edilmesi lüzumlu görülmemektedir. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğln, buyurun. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

İsim açıklamıyorum, Sayın Genel Müdür bilir 
I er, son zam.au.da gelen bir heyetin muhtelif fab
rikalar hakkında vermiş olduğu raporlar var. 
Muhtelif fabrikaları gezerek bu heyetin verdiği 
raporlar karşısında bizim teknisyenlerimizin de 
raporları var. Her ikisini de Saym Genel Mü
dür bilir. Dışardan gelen heyetin verdiği rapor
lar büyük rakamları ihtiva ederken, bizim tek
nisyenlerimizin verdiği rakamlar ise bunun çok 
.dumandadır. Ve bizimkiler bu küçük rakam
larla imalâtın yükseleceğini ve müessesenin 
rantabilitesinin artacağını ifade ederler. Şim
di Sayın Sümerbank Genel Müdürü, bu bizim 
teknisyenlerin vermiş oldukları raporları kaale 
almakta mıdırlar? 

RAHMİ TUNCAGİL (Devamla) — Efen
dim, mevzımbahis raporlar tarafımdan henüz 
tetkik edilmemiştir. Mevzuuba'his raporlar, 
Kayseri fabrikamızla, Nazilli fabrikamıza ve 
bu fabrikalarımızdaki tezgâhlarımıza mütaallik 
bulunmaktadır. Gerek kendi teknisyenlerimiz, 
gerekse ecnebi teknisyenlerin vermiş olduğu 
raporlar Bankamızda bulunan Teknik İstişare 
Kurulunca incelenecek, alınacak neticeye gö
re hareket edilecektir. Henüz bu konuda ve
rilmiş her hangi bir karar mevcut değildir. 
Bizce bizim teknisyenlerimizin vermiş olduğu, 
bizim İç halimizi bilen kimselerin vermiş oldu
ğu raporun elbette muteber olacağı sayın sena-
törümüVx} tarafımdan ifade edilebilir. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın DikecligiJ. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen

dim, Umum Müdür Beyin tesirlerde kalmaya
cağına dair beyanı memnuniyeti muciptir. Esa
sen ben de konuşmam da bu müesseselerin te
sir altında bırakılmasını arzu etmediğimi te
menni ettim. Yalnız elimizdeki rapora göre, 
benim bahsetmiş olduğun! müdürler zamanında 
kâr fazla. Ondan sonra gelen müdürler za
manında ise kâr miktarları düşüyor. Şu halde 
bu arkadaşlara ehliyetsiz müdür demeye imkân 
yok. Bu nasıl oluyor? Bunu öğrenmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genel Müdür. 
RAHMİ TUNCAGİL (Devamla) — Efen

dim, o müesseselerin birkaç senelik bilançola
rı tetkik edildiği zaman görülür ki - esasen bu 
müdürler benim tarafımdan değiştirilmiş mü
dürler değildir - rakamlar düşüktür, bu, se-
bebolabilir diye ifade etmiş bulundum. Yoksa 
hiçbir arkadaşımı ehliyetsiz ve kabiliyetsiz diye 
vasıflandırmak istemem. Mevzuubahsedilen kim
seler ehliyetli, kabiliyetli çalışkan insanlardır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Buladoğlu. 
ŞEVKET BULADOĞLU (Trabzon) — Efen

dim, Sayın Umum Müdür buyurdular kî, mem
leketin ihtiyacı olan her maddeyi Devlet eliy
le yapmayı gaye edinmiştir. 2262 sayılı Ka
nuna göre biz bu vazifeleri deruhte ediyoruz. 
Acaba plânlı devre içinde bu şekilde devrala
cakları vazifeler var mıdır'? Beş Yıllık Kalkın
ma Plânı devresi içinde. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Umum Müdür. 
RAH1 TUNCAGİL (Devamla) — Efendim, 

2262 sayılı Kanun Sümerbank Genel Müdürlü
ğünün vazifelerini tâdâdetmiştir. Ve plânla 
bize verilen vazifeler bu kanun çerçevesi dahi
lindedir. Binaenaleyh, kanun çerçevesi dâhi
linde ve plânla bize verilen vazifeleri yapmaya 
devam edeceğiz. 

BAŞKAN — Peki teşekkür ederiz. 
Sayın Rendeei buyurun, son söz sizindir. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, daha önce yap
tığım konuşma mevzuuna bâzı arkadaşlarım ta
kıldılar. O mevzuu açıklamak için kısaca ma
ruzatta bulunacağım. Bendeniz dâva açılsın 
veyahut da açılmasın demedim. Mevcut ra
porlar muvacehesinde yeni bir dâvanın açılma-
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sı daireye külfet teşkil edebilir. Benim ka
naatim, bir hukukçu olarak bu yoldadır. Ben 
bir fayda görmüyorum dâva açılması şeklinde, ; 
sadece kanatimi izhar ettim. Ama bu illâ ben • 
dâva açılsın veya açılmasın şeklinde bir talep < 
değildir. Bu ciheti tavzihan arz ederim. j 

Bir de, bu mevzuda komisyonun hassas ol- j 
ması cihetine de işaret etmek isterim. Zikre- j 
dilen bu şahıslar hakkındaki dâva ve hâdise j 
ceza dâvası 1964 senesi içinde bitmiştir. Ceza j 
dâvası bittiğine göre, hukuk dâvası açılabil- j 
mesi için kanun muayyen müddetler koymuş- j 
tur. 1965 senesinin aşağı - yukarı yarısını id- j 
rak etmiş durumdayız. Bugüne kadar Sümer- j 
bankın hukukçularının bu mevzuda bir karar î 
vermeleri lâzımgelirdi. Bunu bizzat komisyon ' 
huzurunda arz ettiğim gibi Heyeti Umumiyeye \ 
gelmeden evvel artık bir karar vermiş olmala- j 
rı lâzımdı, dâva açacaklar mı açnnyaeaklar 
mı? Bir senelik müruru zamana tabi olması 
lâzım haksız bir fiile istinadediyorsa. Sene bi
tiyor. 1964 içerisinde dâva bitmiş, 1965 in ya
rısını aştığımıza göre bu mevzua işaret etmek 
istemiştim. 

Bir de muhterem arkadaşlarım, Yine ko
nuşmamda işaret etmiştim, plânlı bir devre 
içerisinde bulunduğumuza ve kalkınma İrzı 
yapılan işlerin yekûnlarını tamamlamakla art
mış olacağına göre, plâna dâhil işlerin zama-
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nmda bitirilmesi suretiyle kalkınma hızının ge
ri bırakılmaması mevzuu gayet mühimdir. Sü-
merbankm millî bir müessese olarak, tecrübeli 
bir müessese olarak, Türk sanayiine hizmet 
eden bir müessese olarak bu mevzu üzerinde 
'hassasiyetle durması gerektiği kanaatindeyim. 
Şu mevzuu ele alışımın sebebini konuşmamda 
arz etmiştim. Biz şu veya bu şahsın lehinde ve 
aleyhinde olmak için şu kürsüden konuşmu
yoruz. Sadece milletin be memleketin mesele
lerinin millet kürsüsünden, milletin arzularına 
ve menfaatlerine, Türk ekonomisinin menfaat
lerine uygun bir şekilde yürütülmesi için te
menni ve dileklerimizi arz ettik. Bu sebepler
le konuşmalarımızın bu yönden anlaşılmasını 
rica ediyorum. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

(Alkışlar) 
BAŞKAN — Genel görüşme, Sümcrbankm 

merkez teşekkülü ve 16 müessesesi hakkında 
bitmiştir. Kanuni ibaresiyle bilânçolariyle ne
tice hesaplarının tetkikine geçilmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
mi yeni er... Kabul edilmiştir. Bâzı takrirler 
var, bu takrirlerden evvel Karma Komisyon 
teşkilini talebeden bir takrir var onu okutuyo
rum. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Usu! me
selesini, hallettik mi? 

BAŞKAN — Şimdi arz edeceğim efendim. 

2. — BAŞKANLIK DİVANININ &ENEL KURULA SUNUŞU 

./. — Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilât ka
nunu tasar sının havale edildiği komisyonlardan 
üçer üye alınmak suretiyle teşkil olunacak bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesi hakkında önerge. 

Cumhuriyet Senatom Yüksek Başkanlığına 
Millet. Meclisince kabul edilerek Yüksek Se

natoya gelmiş bulunan Diyanet işleri Başkan
lığı Teşkilât Kanun tasarısının havale edildi
ği Millî Eğitim, Bütçe ve Plân, Malî ve ik
tisadi işler ve içişleri komisyonlarınca ayrı ayrı 
görüşülmesi uzun zaman alacağından işin 
müstaceliyeti sebebiyle bu komisyonlardan se
çilecek üçer üyeden müteşekkil Geçici Komis
yon tarafından tetkikine karar ittihazını arz vo 
teklif ederim. 

Devlet Bakanı 
Mehmet Altmsoy 

Cumhuriyet Senatom Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisince kabul edilerek Yüksek Se
ri ataya gelmiş bulunan Diyanet B/eri Başkan
lığı Teşkilât Kanun tasarısının havale edildi
ği Millî Eğitim, Bütçe ve Plân, Malî ve ik
tisadi iş1 er ve içişleri komisyonlarınca ayrı ayrı 
görüşülmesi uzun zaman alacağından işin 
mibtacoliyeti sebebiyle bu komisyonlardan se
çilecek üçer üyeden müteşekkil Geçici Komis
yon tarafından tetkikine karar ittihazını arz ve 
teklif ederiz. 

içişleri Komisyonu 
Başkanı 

Millî Eğitim Komisyonu 
Başkanı 

Tabiî Üye 
Mehmet özgüneş, 

Muğla 
Haldun Menteşeoğlu 
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Bütçe ve Plân Malî ve İktisadi îşler 

Komisyonu Başkanı Komisyonu Başkanı 
içel Balıkesir 

Cavit Tevfik Okyayuz Hasan Âli Türker 

BAŞKAN — Takrirleri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrirlerde 

BAŞKAN — Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonu raporunun görüşülmesine 
devam ediyoruz. 

Şimdi usulü müzakereyi, ne şekilde bir yol 
tutacağımızı arz etmek istiyorum. Genel Ku
rula sabahleyin ara ettiğim gibi, 4*68 sayılı 
Kanunun 3 neü maddesine göre bilançolar ile.. 
netice hesaplarının tasvibedilip edilmediği 
hakkında görüşlerini (Millet Meclisine bildirir, 
diyor. 2 nei maddenin son fıkrası böyle sayın 
arkadaşlar. 

Sayın Tuna başta olmak üzere, bâzı arkadaş
ların bahsettiği bu maddenin son fıkrasındaki 
«Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimine 
tabi Kamu İktisadi Teşe'büsleriyle, bu Kamu 
İktisadi Teşdbbüslerinin iştirakiyle kurulan di
ğer Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetim' 
itet teşebbüsün denetimi ile bir arada yapılır» 
cümlesini Divan, bu ikinci bendin son fıkrası
na şâmil görmüyor. 4 ncü bendin başında ge
cen 4 ncü maddenin birinci fıkrası hükmüne 
tabi olup da genel kurulları Türk Ticaret 
Kanununa veya özel kanunlara tabi şirket ve 
kurumlar, hakkında da bu madde hükümleri 
uvgulamlır, dedikten sonra 4 ncü maddenin 
birinci fıkrasında bahis konusu edilen kuruluş
lara taallûk ettiği kanısındadır, 5 nci bendin. 

Bu itfbarla yapılacak oylamada, sabahleyin 
arz ettiğim gibi, ek 'bir cetvelin de bahis konusu 
edilen, daha doğrusu yazılan Sümerbank te
şekkül merkezi bir, ona bağlı 16 müessese ay
rı ayrı 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 durumları 
okunarak ayrı ayrı tasviplerinize arz edilecek
tir. Bunun için 3460 sayılı Kanun gereğince 
İktisadi Devlet Teşekkülleri 1955 yılı bilanço 
ve kâr ve zarar hesaplariyle, muamelelerini in-
celiyen umumi heyet kararları da tarafımızdan 
tetkik edilmiştir. £7 Nisan 1957 tarihli Res
mî Gazetenin 7 nci bendinde *A) Sümerbank 
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bahsi geçen Geçici Komisyonun kurulmasraa ka
rar verilmiştir. 

Evvelce açık oyunuza sunulan kanun tasarısı 
hakkında oyunu kullanmıyan arkadaşımız var 
mı? Yok. Olmadığına göre oylama işlemi bitmiş
tir. Kupayı kaldırınız. 

terpkkii! merkeziyle... Dikkatlerini çekerim bü
tün arkadaşların» müessese, kurum ve fabrika
ların 1965 yılı bilanço kâr ve zarar hesaplan 
tasdik edilmiş. 

B) Komisyon raporu okunarak aynen tasvip 
ve kabul edilmiştir. İbaresi yazılı olmasına gö
re, Başkanın sabahki tefhiminin doğru olduğu 
inancına bir kere .daha varılmıştır. Kaldı ki, 
şimdi müzakerelerin seyrinden de anlaşıldığı 
veçhile falan yerlerdeki çatı çöktüğünden, fiş-
mekân yerdeki kaza sebebiyle her hangi bir 
müessesenin bilançosunun tasvibedilmediği ne
ticesine varılırsa, iSümerbankın kendisiyle be-
ral>er, 16 bağlı olduğu müessese bir de (kendisi 
17 müessese namına bir müessese için bilançosu 
vo hesapları tasvibedilmemiş duruma düşecek
tir. Yani filân yerdeki seramik fabrikasının 
çatısı çöktü, Sümerbankın bilançosu tasvifoedil-
medi. Bâzı arkadaşların deyimiyle ibra edilme
di, Senatoda gibi bir neticeye varacağı için 
avrı hukukî şahsiyetleri olduğu kanısına varan 
Başkanlık Divanı ayrı ayrı oylamakta huku-
kan haklı olduğu kanısındadır. Oylamayı bu 
şekilde yapacaktır. 

Sayın Tuna bu mevzuda mı efendim? 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Müsaadenizle bu mevzuda konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
AHMET NÜSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, birkaç defa söz almak 
mecburiyetinde kaldığım için özür dilerim. Çün
kü yeni bir müessesenin ananelerini vaz'etmek-
teyiz, tatbikatını yapmaktayız. 

Sabahleyin de arz ettim, şimdi oylama safha
sına geldik. Elimizde oylamayı nasıl yapacağı
mıza dair metnin S ncü maddesinin son fıkra
sını müsaadenizle bir defa daha okuyayım. 

«Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimine 
tabi Kamu İktisadi Teşebüsleriyle, btt Kamu 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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İktisadi Teşebbüslerinin iştirajkiyle kurulan. di- I 
ğer Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimi, ! 
"üst teşebbüsün denetimi ile bir arada. yapılır.;> 

Değişik Kamu İktisadi Teşebbüslerinin iştira- i 
ki ile kurulmuş olan böyle bir teşebbüsün han
gi üst teşebbüsle bir arada denetime tabi tu
tulacağı hususunda e'sas, ödenmiş iştirak 
miktarı üstünlüğüdür. iBu husustan da eşitse, 
bu husus Karma, Komisyonca karara bağlanır.» 

Demek oluyor ki, elimizdeki metin de açık 
olarak bir İktisadi Devlet Teşebbüsüne tabi olan 
müesseselerin üst teşebbüse bağlı olarak dene
timinin yapılacağını âmir. Birinci husus bu. 
Metirt açık. 

İkincisi'; arkadaşlar, şunu düşünmek lâ
zım' : İbra nedir, ibra neye yapılır? Kim ibra 
edilir1? İbra edilen idare meclisidir. İdare mec
lisleri 'ibra edilir. Bir müessesede nerede ida-
•re: meclisi .varsa ibra, o heyeti, o muameleye 
tabi tutma, keyfiyetidir. 

. Şyndi ibranın. hukukî mahiyeti bu olunca, 
SÜmerbankta km tane idare meclisi vardır? 
Tek idare meclisi vardır, o da Sümerbank İdare 
Meclisi. Diğer müesseseler komitedir, idare 
meclîsi.değildir, bir komitedir. Ve idare mec
lisinin emir ve murakabesine tabi olan müessese- I 
lerdir. Şimdi, karşımızda patrimııvanı olan Sü-
meiibanktır. Sümerbank namına icrayı faali
yette bulunan Sümerbank! İdare Meclisidir. Di
ğer hükmi şahsiyet verdiği tâli müesseseler var
dır. Fakat bunlardaki teşkilât idare meclisi de
ğildir, idare komitecidir. Şu hukukî vasıfları 
itibariyi© bütün muamelelerinden dolayı Sü-
merbankin ibra edilmesi veya edilmemesi mev-
zuubalhistir. Her fabrika ayrı ayrı oylanacak 
değil, her fabrika üzerindeki müzakereler bit
miştir, bunun muh&ssalası olarak bu müessesele
ri idare eden, işleten idare meclisini ibra ede
ceğiz veya etmiyeceğiz. Binaenaleyh yapılacak 
muamele, tek muameledir, tek aylamadır. Beş I 
yU devam etmiş,, beş yılı ayrı ayrı oylamak su- I 
reliyle bunu karara bağlamak lâzımgelir kana
atindeyim. Kanunun açık metni, ibranın hu
kuki mahiyeti ve Sümerbankm tek idare mec- I 
lîsi olması muvacehesinde bu yolun takibedil- I 
meşini Myasetten istirham ederim. 

•;;• BAŞKAN--— 'Sayın.-. AtaHaıy, siz aksi fikrî 
sa.yuım|j7,orsunuz, buyurun: | 
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SIRM AT ADAY. (Kars) — Sayın Başkanlı

ğın iade ettiği hususun hem İçtüzüğümüze, hem 
468 sayılı Kanuna, hem de bir düşünme pren
sibine uygun olduğunu ifade etmek isterim. 
Sayın Tuna 3 ncü maddenin 4 ncü fıkrasını oku
dular, doğrudur.1 Bu, denetime 'aittir, yani bu 
nasıl görüşülecektir., Bir kısım genel görüşme 
olacaktır. Komisyon karar vererek hangi teşek
külün üst teşekkülle beraber görüşüleceği o şek
line aittir. Bir de yine 3 ncü maddenin oylama
ya ait kısmı vardır. Karma Komisyonun, bütün 
Kamu İktisadi Teşebbüslerini kapsaması gere
ken rapora, Cumhuriyet Senatosu Gtenel Kuru
luna sevk edilir. Cumhuriyet Senatous Genel 
Kurulu bu rapor üzerinde en çok 15 gün süren 
bir genel görüşme laıçar. Bu genel görüşme so
nunda, bilançolarla netice hesaplarının tasvibe-
dilip edilmediği hakkında görüşlerini Millet 
Meclisine bildirir. Suym Tuna diyor ki; bir te
şekkül, meselâ Sümerbank ve ona bağlı diğer 
müesses ol eı t e iştirakleri hakkında tek oylamayı, 
ama beş yıh aidolmak üzere yapalım. Ve der
ler ki, idare ineci isleridir muhatabölan. Bun
ların ibra edilip edilmemeleridir. Bu sebeple 
ayrı ayrı müessese veyahut, iştiraklerin oylan
ması mümkün değildir. Şimdi farzımuhal şöyle 
bir düşünce prensibi içerisine gelelim: Alım - sa
tım müessesesinin 1959 yılma a'it umum müdü
rünün tutumu hakkındlaı bir' önerge vereceğiz. 
Bu önergenin bütün Sümerbanka şâmil olması 
lâzım, Sayın Nusret Tuna'mn düşünce prensibi
ne göre ibra. edilmemesini istediğimiz takdirde 
1959 yılma ait Sümerbankm bütün faaliyet
leri hakkında ibra edilmemekten dolayı bütün 
'bir müessese, 16 iştiraki ile ibra edilmemiş bir 
duruma 'girecektir. 

Şimdi işin mantıkî prensip içinde doğura
cağı neticelere gelince; bu beş yıl önceki bir du
ruma aidolabilir. Ama bundan sonra bu dene
timler bir yıl sonra yapılacaktır. Yani 1966 d& 
1965 in denetimini yapacağız. 1965 in denetimi 
sırasında Saym Tuna'mn dediği .şekilde ollacak 
olursa bütün 'bir Sümerbank camiasının çeşitli 
faaliyetleri her hangi bir fabrikada yapılan ve 
mahkemeye gitmesi lâzımgelen husustan dola
yı, bir ibra edilmeme keyfiyetinden dolayı ne 
olacaktır? Bütün Sümerbank camiasının bilan
çosunu tasvibetmeme- yolunda bir muamele ile 
karşı karşıya kalacağız.; Bu çok içinden çıkıl
maz bir netice meydana getirebilir ye gayet güç 
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şartlar- doğurabilir. Ralıaît çalışma imkânltan I 
vermez.- Bu' sebepledir ki, arkadaşım da lıer 
halde bu' izahatından sonra kaani olacaklardır. 
Ayrı ayrı oylamak mecburiyetindeyiz. Ayrı 
ayrı oylanmadığı takdirde çok derin neticeler 
tevlidedebiTir. Beraber oylanmasına dladr bir 
hüküm de yoktur. İçtüzüğün 93 ncü maddesin
de- ne deniliyor? Her teşekkülün, buradaki «her 
teşekkülden» maksat, mutlak surette her İkti
sadi Kamu Teşekkülünün değildir. Dikkat eder
lerse, 93 ncü maddenin dikkatle hazırlandığı 
sırada «İktisadi Devlet Teşekkülleri» tâbiri kul-
Daaıılmıştır. Fakat bir yerde «her teşekkül» tâ
biri kullanılmıştır.- İşte buradaki, her teşekül-
den, maksat müesseselerdir. Ve iştiraklere ait 
eğer beraber görüşüleceği dışında bir hüküm 
varsa budur. Yoksa 92 nci ve 93 ncü maddeyi 
!ha.z!rlıyan, teklifi yapan benim. «İktisadi Dev
let. Teşekkülleri» tâbirini kullanmışımdır. Yal
nız bui'ada her teşekkülün tâbirini, oylama pa
sajında kullanmışımdır. Ve buradaki acık mak
sat; İktisadi Devlet Teşekkülleri demek değil
dir. Her teşekkülün ayrı ayrı oylanması yapı
lacaktan maksat, Sayın Başkanlığın ifade et
tiği '.ve geçmişte de tal bikini gördüğümüz eski 
3460 sayılı Kanunun tatbik şekline aidolan, 
Resmî Gazetede de ifade ettikleri gübi, ayrı ayrı 
oylanması iktiza eder. Aksi takdirde biraız önce 
ifade ettiğim nıa'imırlar meydana gelebilir. Bi
risinde hiçbir şekilde bir kanuni hüküm ol
masa, İçtüzükte bu hükümler olmasa bile ama 
bir fayda mülâhazası neticesi bakımından ayrı 
ayrı oylamanın hiçbir mahzuru yoktur. Ama 
hepsini bir arada oylamanın mahzurları vardır. 
Sadece bu bakımdan dla'M ayrı ayrı oylama ge
rektiği hususunda biz sağlam bir neticeye gide
biliriz. Bu bakımdan arkadaşımın ısrar etmeme
lerini rica ediyorum. 

. BAŞKAN — Sayın Melen, Sayın Ünaldı söz 
almışlardır. Usulümüzün 58 nci maddesinin 
2 nci fıkrasınla göre usul hakkındaki bir tekli
fin leb. ve aleyhinde onar dakika müddetle yal
nız iki üye konuşabilecektir. Bu bakımdan hiç. 
kimseye söz vermek imkânını bulamıyorum. Arz 
ederim. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET 
ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, usul hak
kında .müzakere açtınız. Bence bu usul bir aleyh
te, veya'-'bir lehte konuşmak şeklinde değil de bir | 
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I usulü hal için müzâkere açtınız. Onun için bu 

usulü bu müzakere şekline tatbik edemezsiniz!, 
kanaatimce. 'Usul ' tebellür etmedikçe, Heyeti 
Umumiye bir kanaate varmadıkça, bir lehte 
ve bir de aleyhte konuşturdum deyip geçemez
siniz. Çünkü müzakere açtınız, bu hususta. 

BAŞKAN.— O, sizin 58 nci maddeyi şahsi 
ve zâti olarak tefsir tarzınızdır. Şimdiye ka
dar 58 nci maddenin 2 nci fıkrası daima böyle 
tatbik edilmiştir. Ve böyle tatbik etmeye mec
buruz. Sebebi; sayın arkadaşım diyorlar ki„ 
ben Başkanlık Divanı olarak şu şekilde bir 
usulü müzakere takibedeeeğim diyorum; sayın 
arkadaşımız da aksi tezi iddia eden bir tez sa
vunuyorlar. Bu bir usul müzakeresidir. 58 nei 
maddenin ikinci fıkrasının tam ortasındadır. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Lütfen 
öğleden evvel ve şimdi olmak üzere bu mcvzıu 
da kaç kişiye söz verdiğinizi beyan eder misi
niz? 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, öğleden 
evvel beyan ettim; bâtıl mâkûsünaleyh olamaz, 
Acaba bir ışık tutabilir mi diye yeni tatbik 
ediyoruz, öğleden evvel de çok arkadaş ko-

I nuştıı, şimdi de. belki çok ' arkadaş konüşabiV 
lir. Şimdi ben diyorum ki, bütün mesele ta
vazzuh etmiştir, 58 nci maddenin ikinci fıkra
sını tatbik edeceğim, öğleden evvel herkese 

I söz verdim diye şimdi de herkese1 söz vere-
I meni ki.. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) —Komis
yon olarak bir hususun tesbit edilmesi bfıbın-
da söz istiyorum. 

I BAŞKAN — Komisyona dahi söz vereme
yeceğim. 58 nci maddenin ikinci fıkrası sarih
tir'. Şimdi Sayın Nusret Tuna'ya, bir kelime 
ile bir izahta bulunmak isterim, eğer izin ve
rirlerse. . 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Ben de söz hakkımı kullaneak mıyım, siz 
konuştuktan sonra ? 

BAŞKAN — Söz hakkı doğacak diye yeni bir 
usul çıktığı için Başkan da cevap hakkını, Ha
tay'ı fetheden bir kumandan vardı, kendi ken-
ne ceza vermişti, onun gibi Başkanlık Divanı 
olarak kendi hakkımızı da kullanmıyalım. Sayın 
Nusret Tuna'nm tekliflerini reylerinize arz edi-

I: yorum. 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Yazılı teklif , 

var mı? 
BAŞKAN —* Efendim, şifahen böyle bir 

teklif yapıyor. Yazılı olması şart değildir. Ye
ni bir müzakere, bir usul çıkarmayınız. (Gü
rültüler.) 

Arkadaşlar, müzakereyi sertleştirmiyelim Hi-
tâbedeeek arkadaşlar evvelâ ayağa kalkarak 
konuşsunlar. Sayın Tuna'nm teklifini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Efendim, iki sekreter arkadaşımız ara
sında ihtilâf var. Lütfen ayağa kalkarak işa
ret buyurun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan. 
Teklifi izah eder misiniz! 

BAŞKAN — Nusret Tuna'nm teklifi şudur; 
tekrar belirtiyorum : Sümerbank teşekkül mer
kezi bir, 16 merkez dâhil, 17 müessese için olu
yor. 17 bilanço için bütün bilançoların yekû
nu olan miktar üzerinden bir oylama yapa
lım, buyuruyorlar. («Hayır hayır», sesleri.) 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU BAŞKANI BAKI GÜZEY 
(Bursa) — Diğer müesseseler okunacak, fa
kat yalnız Sümerbank ibra edileeck. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET 
ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, komisyon 
olarak söz verin, biz izahat verelim. 

BAŞKAN — Peki buyurun. 
KAMU İKTİSADI TEŞEBBÜSLERİ KAR

MA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET 
ÜNALDI (Adana) — Muhterem arkadaşlar, 
huzurunuzda bulunan bilanço konsolide bilanço 
olmadığı için, bunun teşekkül bilançosu olarak 
reye konması mümkün değil. Binaenaleyh, 
Başkanın söylediği doğru, tek tek reye kona
cak, ama bu tasvibedilir veya edilmez kelime
sinin içerisinde tasdik ve ibra muameleleri var
dır. Daha önce arkadaşlarım izah ettiler, mües
seseler teşekküle bağlıdır. Müesseseleri idare 
edenler memurdur, idare komitesidir. Teşekkü
lün idare meclisi tarafından tâyin edilir ve 
bualar ibraya tabi değildirler. Binaenaleyh, 
huzurunuza bu müesseselerin bilançoları ve ne-
tie# hesapları tek tek getirilmiştir. Bunlar tas-
dika tabidir. Teşekkülün bilançosu ise tasdik 
ve ibraya dayanır, Biaaenaleyh burada her han* 
gi bir müessesenin hesap neticeleri ve bilanço* 
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lan tasvibedilmezse teşekkülün ibra edilme* 
sine mâni bir keyfiyet olmaz. Ancak teşekkül, 
o müessese hariç, o müessesenin kâr ve zarar 
hesapları ve bilançosu hariç bırakılmak sure
tiyle teşekkülün bilançosu tasdik ve ibra edile
bilir. Mesele bundan ibarettir. Tek tek tasdika 
tabidir, fakat teşekkülün ibrası en sondadır. 
Mesele budur. Bu şekilde muameleye tabi tu
tulması lâzımdır. 

Yalnız buraya çıkmışken Muhterem Atalay 
arkadaşıma cevap vermek isterim, «içtüzük 
maddesini ben yaptım, teşekkül tâbirini koy
dum ama bundan İktisadi Devlet Teşekkülleri 
anlaşılmasın bu teşekkül kelimesini, müesse
seleri ve diğerlerinin hepsini kapsamaktadır» de
mektedirler. Buna iştirak etmeye imkân yok
tur. Çünkü kanunlar teşekkül ile diğerleri 
arasındaki farkı belirtmiştir. Binaenaleyh, 
öyle anlamak mümkün değildir. Maruzatım 
bundan ibarettir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Melen, buyurun. 
FERÎD MELEN (Van) — Sayın Ünaldı 

zannediyorum ki, meseleyi açtı ve bir hal yolu 
gösterdi, bize. Bendeniz de aynı şeyleri töy'i-
yecektim. 

Muhterem arkadaşlar, bu teşekküller bir 
anonim şirkete benzememektedirler, ve bu te
şekküllere bağlı müesseseler de anonim şirke
tin iştiraki mahiyetinde değillerdir. Tâbir caiz 
ise filyal şirketler halinde, tamamen filyal 
şirketler halindedir. Yani bu teşekküller Sü
merbank camiası bir kafası ve 16 kolu olan ve 
her birinin ayrı ayrı şahsiyeti bulunan bir mü
essesedir. Binaenaleyh, biz bunun bilançolarını 
oya koyarken hepsinin birleşik bilançosu mahi
yetinde değildir. Sümerbankın bilançosunu oya 
koyarsak hepsinin hesabını oylamış olmayız. 
Bunların hesap neticeleri Sümerbanka intikal 
etmiştir. Kârları veya zararları. Ama aktifleri, 
muameleleri, ve sairesi, onlar intikal etmemiş
tir. Anamüessesenin bilançosuna intikal eden, 
kâr veya zarardır. Bu sebepledir ki, bunların 
lyrı bilançosu yapılmıştır. Ve idare meclisi yok 
ama, komiteler vardır. Merkez idare meclisiyle 
birlikte hiç olmazsa müşterek mesuliyetleri mev-
euttur. Binaenaleyh, bunların her hangi birinin 
bilançosunu kabul etmezseniz, merkez idare 
meclisini, yani anategekkülün idare meclisini 
ibra etmemiş olursunuz. Ama bu arada o komi-
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teyi de ibra etmemiş olursunuz. Onların da iş
tiraki vardır. Bu sebeple bunları ayrı ayrı tas
dike tabi tutulması ibra için tek karar olabi
lir. Bu yolda bir anane tesis edilmesi bence da
ha doğru olur. Tatbikatta eskiden beri budur. 
Nitekim Yüksek Murakabe de bunları ayrı tet
kik ediyor, ayrı rapora bağlıyor. Komisyon da 
bu esbabı mucibe ile ayrı ayrı tetkik etmiş ve 
her birisini ayrı rapora bağlamıştır. Ancak, 
bunlar birbiriyle mutabık olduğu için, kanun 
birlikte denetlenir, demiş ve bu doğrudur. Bir
biriyle münasebeti sebebiyle birlikte denetlenir. 
Ama Sayın Sırrı Atalay'ın da dediği gibi, bir
likte denetleme başkadır, oylama başkadır. 
Ayrı ayrı oylanmasında, arz ettiğim gibi, 
Başkanın da izah ettiği gibi, pratik kolaylık da 
vardır Çünkü, her hangi bir teşekkülün şu ve
ya bu sebeple bilançosunu oylamazsanız, o va
kit bütün onaltı müessesenin muamelesini mu
allâkta bırakmak da doğru olmaz. Onu çıkarır
sınız ve onun, ne miktarda inikas etmiş ise ana-
nıüessese bilançosuna, o rakamları da oradan 
tenzil edersiniz, oylarsınız, ötekisi muallâkta 
kalır, berikilerin hesabı tasfiye edilmiş olur. 
Eğer arkadaşım da bize iltihak ederse, usulü 
böyle tesis edelim, bu doğrudur ve bunda fay
da vardır. 

BAŞKAN —• Bir iltihak bahis konusu mu 
Saym Tuna? (Aynı, aynı, sesleri) 

AHMET NUSEET TUNA (Kastamonu) — 
Ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tuna da iştirak ediyor. 
Saym arkadaşlar, şimdi Başkanın ifade et

tiği gibi müzakere usulünün, ayrı ayrı okuna
rak tasviplerinize arz edilmesi hususunu kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

îki takrir vardır, bunları okutuyorum. Mü
zakere usulü bu şekilde bütün müesseselere de 
teşmil edilmek üzere tesbit edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi uyarınca 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimine 
tabi kurumların cümlesinin bilânçolariyle neti
ce hesaplarının tasvibedilip edilmediğinin anla
şılması için yapılacak bütün oylamalara, Kar
ma Komisyonun raporunda da belirtildiği gibi. 
tetkik konusu yapılmış ve kaza mercilerine in
tikal etmiş bulunan veya edecek olan hususlar-
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dan doğacak sonuçlar saklı kalmak kayıt ve 
şartiyle yapılmasının prensip kararma bağlan
masını arz ve teklif ederiz. 

Tokat 
Zihni Betil 

Erzincan 
Fehmi Baysoy 

Van 
Ferid Melen 

Ağrı 
Salih Türkmen 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Sümerbank teşekkül ve 16 müessesesinin bi-

lânçolariyle netice hesaplannm tasvibedilip 
edilmediğinin anlaşılması için yapılacak oylan
maların, Karma Komisyon raporunda da belir
tildiği üzere, tetkik konusu yapılmış ve kaza 
mercilerine intikal etmiş bulunan veya edecek 
olan hususlardan doğacak sonuçlar saklı kal
mak kayıt ve şartı ile yapılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Tokat ' Van 
Zihni Betil Ferid Melen 

Erzincan 
Fehmi Baysoy 

Ağrı 
Salih Türkmen 

ZİHNÎ BETÎL (Tokat) — Saym Başkanım 
bir karar alırsanız 2 nci önergeyi oylamaya lü
zum kalmıyacaktır. 1 nci önergeyi oya koyma
nızı istirham ediyorum. 

BAŞKAN —• 1 nci takrir okunsun diyorsu
nuz, ikinci takrire mahal yok diyorsunuz. Bi
rinci takririn tekrar okunmasına mahal var mı? 
(Yok. sesleri) Arkadaşlarımız anlamış durum
dadırlar, hepimiz anlamış durumdayız, önerge
yi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. Esasen hukukta da meknuz bir kaidedir. 
Takrirle perçinleşmiş oldu. Raporda da mev
cuttur, kanunda da vardır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin 468 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi gereğince tasvibe arz 
olunan 1959 - 1963 yıllarına ait 5 yıllık bilanço 
sonuçlarını gösteren ek 1 listeyi okutuyorum. 

Şimdi bu sıraya ve müzakerelerin seyrinden 
aldığımız ışığa göre, - başta olmakla beraber -
Sümerbank teşekül merkezini en son oylıyaca-
ğız. 

Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesinin 
1959 - 1963 kâr ve zarar cetvelleri neticelerini 
okutuyorum. 
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Kâr Zarar 

1959 3 986 980,89 
1960 — 
1961 75 748,68 — 
1962 2 207 929,84 
1968 768 917,91 — 

BAŞKAN — Sümerbank Bakırköy Pamuklu 
Sanayii Müessesesinin.... 

SIRRI ATALAY (Kars) .— Ayrı ayrı oku
nacak, oylanacak.. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, ben bu hu
susta tereddüdcttim. Şu sebeple tereddüdet-
tim : Beşi tevhiden bir raporla geliyor, beşini 
birden inceliyoruz, beşi birden ek raporla ge
liyor, diye beşini birden okutuyorum. Ama 
1959 dan başlamak akla uygundur. Fakat yeni 
münakaşalar, yeni tereddütler çıkar diye.. (Her 
sene ayrı okunsun, sesleri) 

Peki efendim, 1959 dan başlıyarak okutuyo
rum. 

S.ümerbank Bakırköy Pamuklu Sanayii Mü
essesesi 1959 . 3 396 930,89 Tl. kâr. 

BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 
itabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1960 senesi bos. 1961 senesini okutuyorum. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Sayın Başkan, 1960 senesinin de oylatılması lâ
zımdır. 

BAŞKAN — Vallahi efendim, ben şimdiye 
kadar hiç, yokun oylandığını görmedim. Müspet 
yok, menfi yok, müsavi yok. 

Usul hakkında buyurun Sayın Melen. 
. K A M U - İ K T I S A D Î T E Ş E B B Ü S L E R I K A R 

M A KOMİSYONU BAŞKANI BAKÎ GÜZEY 
(Bursa) — Söz istiyorum, efendini. 

.,-, BAŞKAN — Evvelâ komisyon izah etsin 
Sayın Melen, buyurun Sayın Komisyon, 

KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU BAŞKANI BAKÎ GÜZEY 
(Bursa) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım, 
bir bilanço ya kâr, ya zarar veyahut ne kâr, ne 
zarar ihtiva eder. Bu üç şekilden başka olamaz. 
Kâr varsa, kârı tasvibedeceğiz, zarar varsa za
rar tasvibi âlinize mazhar olursa zararı tas
vibedeceğiz, zarar yoksa ne kâr, ne zarar yoksa 
bilançonun muhtevasını tasdik edeceğiz, bu iti
barladır ki, biz kâr zararı tasvibederken aynı 
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zamanda bilançonun muhtevasını yani bunun 
içindeki aktif pasif kıymetleri do beraber tas
dik edeceğimiz için, onun için de burada kâr 
veya. zarar etmese dahi bu muhtevayı tasvip ve 
tasdik ettiğimiz için, aynı zamanda kâr olmrya-
rak bilançonun tasvibe ve tasdike arz edilmesi 
uygundur, böyle okunması lâzımdır, hürmetle
rimle. 

'.BAŞKAN —- Peki efendim. Buyurun Sayın 
Melen. 

EERİI) MBLEN (Van) — Muhterem arka
daşlar, Komisyon Başkanının da ifade ettiği 
gibi, burada tasdik edeceğimiz şey bir kâr ra
kamı veya zarar rakamı değil, burada bilanço
yu tasdik edeceğiz. Ve netice hesabını tasdik 
edeceğiz. Binaenaleyh, oya konurken kâr ve 
ya zarar rakamını oya koymak yerine, falan 
yıla ait bilançoyu ve falan yıla ait kâr zarar 
hesabı neticesini oya koymak lâzımdır. Zaten 
dağıtılmıştır, bence (»kumaya dahi ihtiyaç yok
tur. Böylece oya koymak daha doğru olur. Aksi 
halde boşluklar hâsıl olur ve tereddüde düşü
lür. ' •• •'• 

• BAŞKAN — 1960 yılı bilançosu kâr ve za^ 
rar hesabını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

1961 yılını okutuyorum : 
1961 kâr : 75 743,63 Tl. 

BAŞKAN — 1961 yılı bilanço, kâr ve zarar 
hesaplarını kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1962 yılını okutuyorum : 
1962 kâr : 2 207 929,84 Tl. 

BAŞKAN — 1962 yılı bilanço, kâr ve zarar 
hesaplarını kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1963 yılını okutuyorum : 
1963 kâr : 768 917,91 Tl. 

BAŞKAN — 1963 yılı bilanço, kâr ve zarar 
hesaplarını kabul edenler... Kabul, etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

b) Sümerbcmk Ereğli Pamuk Sanayii Mü
essesesi 

ZÎHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN -— Buyurunuz,. (Oylamaya geçil
di, sesleri) 

- 2 1 0 — 



O. Senatosu B : 89 
• ZtîlNl BETİL .(Tokat)..— Ook .Sayın Baş
kanımızdan bendeniz de .-•'istirhamda bulunaca
ğını. Oylamada sadece kârı veya zararı oylıya-
rak oylama yapmak ;hatalı olur". Bilançosu ile 
şu kadar lira kâr gösteren netice.hesabım, bi
lançosu ile. §u kadar lira zarar gösteren netice 
hesabını oylarınıza arz ediyorum, demesi lâzım
dır. iki şey oya arz edilecektir. Ferid Melen'in 
de izah ettiği veçhile, Komisyonun Sayın Baş
kanının da izah ettiği veçhile, hem bilançoyu, 
hem de netice hesabını. Bilanço ile şu kadar kâr 
kaydeden netice hesabın] veyahut şu kadar za
rar ihtiva eden netice hesabını oylarınıza sunu
yorum, demek lâzımdır. Aksi takdirde oylama 
eksik olur. Başkandan ben bunu rica.ediyorum; 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET ÜN-
ALDT (Adana) — D a h a toplu bir tâbirle ifade 
etmek istiyorum; müsaade eder misiniz.' 

BAŞKAN — Buyurunuz; daha toplusu ne 
ise! Saat 19.00- a-kadar kalacağız.-Buyurunuz. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET ÜN-
ALDI (Adana)-—Efendim, şimdiye kadar oy
lamada kullanılan tâbir, şu : .."1.9(5.1 yılı şu ka
dar lira kârla kapanan bilanço ve netice hesap
larını oylarınıza arz ediyorum, şeklindedir. Bu 
şekilde oylamanızıriça ediyorum. Şu kadar lira 
kârla veya şu kadar lira zarar ile. kapanan bi
lanço ve kâr ve zarar hesaplai'inı oyunuza arz 
ediyorum, şeklinde olacak. 

BAŞKAN — Efendim ; bu listenin başında 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin 469 sayılı Ka
nunun üçüncü maddesi gereğince, tasvibe arz 
edilen 3959 ilâ 19153 yıllarımı ait Beş Yıllık Bi
lanço sonuçları, diye yazılıdır, sarih olarak. Her 
bir kalemde tekrarına lüzum ve mahal yoktur. 
Bu sarih tavzih karşısında hiç lüzum yok. 'Tav
zih ediyoruz ve neticesi budur; diyoruz. Sabah
tan beri beş defa da bu başlığı okutuyoruz. Her 
birinde her bir rakamın başında bunu söyleme-
ya lüzum olmadığı kanaatindeyim. Bu şekilde 
devam ediyorum. (Doğru, doğru, sesleri) 

BAŞKAN — Sümeıibank Ereğli Sanayi Mü
essesesi rakamlarını okutuyorum. 

1959 kâr: 3 403.616,13 Tl. '. 
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BAŞKAN '— 1959 yılı bilânçe, kâr. ve zarar 

hesaplarım kabul edenler... Etmiyenler..; Kabul 
edilmiştir. 

1960 yılını okutuyorum: 
1960 Kâr: 315 .615,55 TL •• 
BAŞKAN — 1960 yılı bilanço, kâr ve zarar 

hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1961 yrİmı okutuyoi'um: 
1962 Kâr- 1 634 163,10 Tl. 
BAŞKAN — 1961 yılı bilanço, kâr ve zarar 

hesaplarını kabul edenler... Etnıiyenler..; Kabul 
edilmiştir.. ' ' . 

1962 yılım okutuyorum: 
1962 Kâr: 207 716,55 Tl. -

BAŞKAN — 1962 yılı bilanço, kâr ve zarar 
hesaplarını, 'kabul, edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1963 yılını okutuyorum: 
43 171,38 Tl. 
BAŞKAN — 1963 yılı bilanço, kâr vezarar 

hesapl arını kabul edenler.... Etmiyenler.., Kabul 
edilmiştir. 

Sümenbahk Kayseri Pamuk Sanayii' Müesse
sesi bilanço, kâr ve/'zarar hesaplarına /geçiyoruz. 

1959 Kâr: 11 728 443 Tl. •••••. ; :.. <". 

BAŞKAN — 1959 yılı bilanço, kâr ve zarar 
hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Kabili 
edilmiştir. 

1960 Kâr: 5 581 152,55 Tl. '']'• 
BAŞKAN — 1960 yılı bilanço, kâr ve zarar 

hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1961 Kâr: 4 126 354,21 Tl. 
BAŞKAN— 1961 yılı bilanço, kâr ve zarar 

hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. " ' .'".."" 

1962 Kâr : 328 '592,22 Tl. ' 
BAŞKAN — 1962 yılı bilanço, kâr ve zarar 

hesaplarını kabul, edenler... Etmiyeriler... KaJbul 
edilmiştir. 

1963 Kâr: 2 623 340,36 Tl. 
BAŞKAN — 1963 yılı bilanço, kâr ve zarar 

hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. ' • . ' • - . . 

Sümerbanık Malatya Pamuklu Sanayii Mües
sesesi bilanço, kâr ve zarar hesaplarına, ge^yo-
r u z . , . • . .; . - - - .;'" . - ' - ; . . : . . " . . . ; = . • ' 

1959 Zararı: 4;17i 976,40^Tl. • \ ..-..-;; 
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BAŞKAN — 1959 y*h bilanço, fcâr va zarar 

hesaplarını «kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1960 Kâr ve zarar yoktur. 
BAŞKAN — 1960 yıh bilanço, kâr ve zarar 

hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
«dikMştir. 

1961 Zararı: 2 173 078,05 Tl. 
BAŞKAN — 1961 yılı bilanço, kâr ve zarar 

hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1962 Zararı: 3 119 885,79 Tl. 
BAŞKAN — 1962 yılı bilanço, kâr ve zarar 

(hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1963 Kâr: 358 851,10 Tl. 
BAŞKAN — 1963 yılı bilanço, kâr ve zarar 

hesaplarım kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sümerbank İzmir Basma Sanayii Müessesesi
ne geçiyoruz. 

Cetveli okutuyorum: 
1959 Kâr: 19 670 475,60 Tl. 

KARMA KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜS
LERİ KOMİSYONU BAŞKANI BAKİ GÜZEY 
(Bursa) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Hesapta bir yanlışlık mı var?... 
KARMA KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜS

LERİ KOMİSYONU BAŞKANI BAKİ GÜZEY 
(Bursa) — Tavzih edilmesi lâzımgelen bir husus 
var. 

»BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KARMA KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜS

LERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET ÜN-
ALDI (Adana) — Efendim; cetvele, dikkat bu-
yurulursa, Nazilli Fabrikasının rakamı yoktur. 
Bu ne kâr etmiş, ne zarar etmiş şeklinde mütalâa 
edilmemelidir. Nazilli Fabrikasının hesabatı o 
yıl içerisinde İzmir ile birlikte mütalâa edilmiş 
ve İzmir hesabatının içerisinde gösterilmiştiı. 
Bu sebepten hesap yeri boş bırakılmıştır. Tavzi-
han arz ederim. Yalnız o seneye aittir. 

BAŞKAN — Nazilli'ye daha •gelmedik, geldi
ğimiz zaman öyle kabul edeceğiz. 

KARMA KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜS
LERİ KOMİSYONU BAŞKANI BAKİ GÜZEY 
(Bursa) — Nazilli bunun içerisindedir. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
1959 Kâr: 19 670 475,60 t i . 
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BAŞKAN — 1959 yılı bilanço, kâr ve zarar 

hesaplarını ıkabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1960 Kâr: 3 988 399,22 Tl. 

BAŞKAN — 1960 yılı bilanço, kâr ve zarar 
hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1901 Kâr: 8 886 708,54 Tl. 

BAŞKAN — 1961 yılı bilanço, kâr ve zarar 
hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1962 Kâr: 14 476 566,04 Tl. 

BAŞKAN — 1962 yılı bilanço, kâr ve zarar 
hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1963 Kâr: 13 006 453,96 Tl. 

BAŞKAN — 1963 yılı bilanço, kâr ve zarar 
hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

e) Sümerbank Nazilli Basma Sanayii Mü
essesesi 

Sümerbanik Nazilli Basma Sanayii müessese
sinin 1959 yılındaki hesabını şimdi Komisyon 
Sözcüsü Ünaldı'nm tavzihi ile birlikte bilanço
sunu ve netice hesabını oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1960 Kâr: 1 050 010,13 Tl. 

BAŞKAN — 1960 yılı bilanço, kâr ve zarar 
hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1961 Kâr: 3 182 115,12 Tl. 

BAŞKAN — 1961 yılı bilanço, kâr ve zarar 
hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1962 Kâr: 4 949 140,14 Tl. 

BAŞKAN — 1962 yılı bilanço, kâr ve zarar 
hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1963 Kâr: 10 369 252,05 Tl. 

BAŞKAN — 1963 yılı bilanço, kâr ve zarar 
hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesine ge
çiyoruz. Cetveli okutuyorum. 

1959 Kâr: 15 470 652 Tl. 

212 — 



O. Senatosu B : 89 
BAŞKAN — 1959 yılı bilanço, kâr ve zarar ] 

hesaplarını ikabul edenler.. Etmiyenler... Kabul j 
edilmiştir. I 

1960 K i r : 12 526 866,10 Tl. ! 
BAŞKAN — 1960 yılı bilanço, kar ve zarar j 

hesaplarını kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul j 
edilmiştir. j 

1961 Kâr ve zarar yoktur. ] 
BAŞKAN — 1961 yılı bilanço, kâr ve zarar j 

hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul l 
edilmiştir. j 

1962 Kâr: 1 076 236,44 TL ! 
BAŞKAN — 1962 yılı bilanço, kâr ve zarar i 

hesaplarını kabul edenler.., Etmiyenler... Kabul ; 
edilmiştir. ^ 

1963 Kar: 8 260 354,49 Tl. ) 
BAŞKAN — 1963 yılı bilanço, kâr ve zarar j 

hesaplarını kabul edenler..- Etmiyenler... Kabul j 
edilmiştir. \ 

Sümerbank Merinos Yünlü Sanavii Müesse- \ 
• ı ı - ' ' 

sesi hesaplarım arz ötüyoruz: < 
1959 Kâr; 41 412 478 TL j 
BAŞKAN — 1959 yılı bilanço, kâr ve zarar j 

hesaplarını kabul edeiıler... Etmiyenler... Kah^l I 
edilmiştir. I 

1960 Kâr: 28 87? 328,22 TL j 
BAŞKAN —• 1960 yılı bilanço, kâr ve zarar 

hesaplarını kaim! edenler..., Etmiyenler.... K"abn> 
edilmiştir. 

1961 Kâr: 13 693 578,52 TL 
BAŞKAN — 1961 yılı bilanço, 'kâr ve zarar j 

hesaplarını kaimi edenim,-.. Etmiyenler.... Kabul 
edilmiştir. 

1962 Kâr: 19 794 173,51 Tl. I 
BAŞKAN — 1962 vıl, bilâneo, kâr ve zarar i 

hesaplarını 'kabul edenler..- Etmiyenler... Kabul j 
edilmiştir. 

1963 Kâr: 12 167 490,04 TL 
BAŞKAN —• 1963 yılı bilâneo, kâr ve zarar 

hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi bak-
kmda bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi yılı 

bilançosu ile kâr ve zarar hesabına ilişkin Kar
ma Komisyon raporu kısmının onanmamasmı 
saygı ile arz ederiz, 

Kars Balıkesir 
Sırrı Atalav Nejat Sarlıcab 
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BAŞKAN —• İçtüzüğün 93 ncii maddesine 

göre, önerge sahiplerinden biri ile, Hükümete ve 
Komisyona soz vereceğini. Bu söz de 10 dakika 
ile mukayyettir. Başka arkadaşa söz verem iycee-
ğim. 

SIRRI AT AL AY (Kare) — Sümerbank 1959 
yılı Alını Satım. Mağazası bilanço, kaL* ve zarar 
hesaplarının oylanması sırasında, İçtüzüğün 
93 neü maddesi gereğince, bilanço, kâr ve zarar 
hesaplarının onanmamasını istiyen ön örgemizin 
gerekçelin nr;; ediyorum'. 

1959 yılından önceki yıllarda Sümerbank 
Umum Müdürü bulunan zatın, Ankara Menkez 
Mağazasından hiçbir vesikaya dayanmıyan ve ti
cari teammüllerin tamamen dışında bâzı zevata 
millet malı olarak çeşitli emtiayı verdiği, yıllar 
yılı bunun karşılığının alınmadığı Murakabe 
Heyeti raporlarında açıkça ifade edilmckicdiı-. 

Şimdi 1959 yılına ait Murakabe Heyeti rapo
rundan 'okuyorum. «Banka tarafından Ankara 
Mağazasında muhtelif eşhas üzerindeki borçla
rın biran evvel tahsiline çalışılması ve alıcılar
dan müspet evrak alınması hususlarında gereken. 
itinanın gösterilmesi için müesseseye talimat ve
rildiği beyan edilmiştir. Ancak 1959 yılı zarfın
da da aynı halin devam ettiği ve Banka Umum 
Müdürünün emri ile birçok şahıslara, miisbit ev
rak alınmadan mal verildikten maada, bir kısım 
şahıs borçlarının da numune masrafları meya-
nınua mütalâa edilerek kapatıldığı görülmüş
tür.» 

Böylelikle iki bakımdan açıkça hesabın orta
da kaldığı görülmektedir. Birisi, muhtelif şahıs
lara, müsbit evrak alınmadan rast gel o emtia ve
rilmiş, bir diğer bakımdan da, verilen bu emtia 
numune imiş gibi Hazine varlığından peşkeş çe
kilerek, numune imiş diye hesapları kapatılmış. 
Bir taraftan usulüne uygun olmadan birçok kim
seye, Ankara Demokrat Parti Başkanı olan Sü
merbank Umum Müdürü böylelikle Hazineyi iki 
bakımdan zarara sürüklemiştir. Bu hususta mah
kemeye verilmiş mi, verilmemiş mi? Mahkeme 
neticesi hangi şekilde tecelli etmiştir ve tahsili 
cihetine gidilmiş midir, gidilmemiş midir? Bun
ların açıklanması ve bu hesapların tasfiyesine 
değin 1959 yılı Sümerbank Alım Satım Müesse
sesi bilanço kâr ve zarar hesaplarının onanma
masını istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Komisyon buyurun . 
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KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR

MA KOMİSYONU BAŞKANI BAKİ GÜZEY 
(Bursa) —• Gerçi sual sorulmaz ama, gerekçeyi 
kime verdiğini tasrih etmedi. 

BAŞKAN -— Gerekçeyi Genel Kurul takdir 
eder. Gerekçesizdir der, reddeder, izahat kâfi de
ğildir, der, reddeder . 

Buyurun Sayın Ünal'dı. 
ESAT MAHMUT KABAKlTRT (Urfa) —• 

Sayın Başkanım, Komisyondan izahat verinken 
şu hususu rica edeceğiz, kabilse. Kimlere veril
diğini bir liste halinde bize bildirmelerini rica 
edeceğiz. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR 
MA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET ÜN-
ATİDI (Adana) —• S aynı arkadaşıma peşinen ce
vap vereyim; listeyi tutmuş insanlar olmadığı
mız için maalesef bu listeyi veremiyeceğiz. 

MS AT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Komisyon tetkik yaparken 'böyle bir listeyi gör
mek istememiş mi, kimlere verildiğini tetkik et
memiş imi?.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Komisyonun konuşmasına im
kân Verin efendim. 

Buyurun. 
iMEHMET ÜNALDI (Devamla) — (Gürül-

tüler) Muhterem arkadaşlar; Sayın Sırrı Ata-
lay arkadaşımız burada ticari teamüllere uygun 
olmayan şekillerde bâzı zevata mal verildiğini be
yan ettiler. Bu, iki şdkilde olabilir arkadaşlar; 
1 ııcisi numune programında gözüken şekillerde, 
numune olarak 'verilir. Bu, iş programında faslı 
olan bir şeydir. (Gürültüler) Ve "bunun verilmesi 
mubahtır. Ancak bâzı 'kimselere... 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Mubah mıdır? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 
MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Evet mu

bahtır, söylüyorum beyefendi, dinlerseniz anlar
sınız. 

Yani, cevaz verilir. 
İkinci bir şekil akla gelir. Bâzı kimselere pa

ra alınmadan, senet alınmadan, - ki bu kişiler 
tiicar olur büyük miktarlarda mal verilir, ta
kipsiz bırakılır, bu şdkilde de olabilir. Eğer 
arkadaşımın 'kastı bu merkezde ise, öyle zanne
diyorum, bu bir idareci için suçtur. Ve takibe 
mâruz kalması lâzımdır. Şayet takibedilmemişse, 
Murakabe Heyetinin ikazları vardır. Raporda, 
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vazifeliler, takibetmiyenler suç işlemiş sayı
lırlar, ayrıca takibe tabi tutulurlar. Yok ta
kibe intikal etmişse, o zaman biz burada bi
lanço ve kâr ve zarar hesaplarını tasdik vazi
fesi görüyoruz. Şahısların teftişe, tahkike tabi 
işleriyle doğrudan doğruya komisyon olaralk, 
hattâ Murakabe Heyeti dahi yetkili değildir. 
Sadece işaret eder. Yetkili makamlar onların 
işareti üzerine taihkikat açarlar, takibat açar
lar ve işi neticeye bağlarlar. Binaenaleyh ra
porda böyle bir mevzua işaret edilmiş oldu
ğuna göre, elbette bu işin mesulleri takibata 
geçmişlerdir. Şayet geçmemişlerse, vazifelerini 
suiistimal etmişlerdir. O mesele ayrıdır, bi
lanço ve kâr ve zarar hesaplarının tasdiki <me 
selesi ayrıdır, Komisyon bu görüştedir. Hür
metlerimle. 

'İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 
Efendim, bir sualim var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
'İHKPJNDER CENAP EGE (Aydın) — 

Burada muhterem arkadaşlarımızın vermiş oldu
ğu takrir 1959 yılına aittir. îbra edilmemesi 
istenmektedir. Acaba niçin ondan sonra gelen 
yıllarda iki milyon, ondan sonra 9 (küsur milyon, 
ondan sonra 19 'küsur milyon, 20 küsur milyon 
lira zararla kapanan bu bilançolar üzerinde ar
kadaşlarımız hassasiyetle durmamışlardır? 

BAŞKAN — Ondan sonraki seneler için bir 
müzakere açılmış değildir. Böyle bir sual so
rulamaz. 

'Sayın Umum Müdür siz bir izahatta buluna
cak mısınız? 

SÜMERBANK UMUM MÜDÜRÜ RAHMİ 
TUNCAGÎL — Efendim, tetkik ettirmeden, ha
zırlıklı solmadan her hangi bir cevap vermem 
mümkün ol «uyacaktır. 

BAŞKAN — Yani şimdi siz Sümerbank 
Alım ve Satım Müessesesinin 1959 yılındaki 
buraya inükâs eden rakamının neden mütevellit 
olduğunu, bu zararın veya (kârın neden müte
vellit olduğunu bilmiyor 'musunuz? Bunu izalı 
edeceksiniz efendim. Sırrı Atalay diyor ki, 
Demokrat Parti Başkam filânca şahıs, karşı-
şılıksız olarak bu malları dağıttı, iddia aşağı -
yukarı budur, değil mi Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Evet, 
BAŞKAN — Siz, böyle bir vaka var mı, böy

le bir karşılıksız mal verme var mı, ticari tea-
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müllere, Ticaret Kanununa, şuna, 'buna göre, 
sizin kendi öz prensiplerinize göre. Bunu 
bilmiyor musunuz? 

SÜMERBANK UMUM MÜDÜRÜ RAHMt 
TUNCAGİL — Mal vermek mümkün değildir. 
Karşılıksız lıer hangi bir 'kimseye mal vermek 
mümkün değildir. 1959 senesinde.. 

BAŞKAN — Kürsüden söyleyin, efendini. 
Yalnız Sayın Umum Müdür size bir şeyi hatır
latmak isterim, tavazzuh bakımından, her han
gi 'bir müdahale için değil. iBir nazari olarak 
mümkün değildir, böyle bir muamele demek 
vardır, bir de tahkike, tetkika müstenidola-
rak böyle bir hâdise vâki değildir, demek var. 
Yani bunu bilhassa tebarüz ettirmenizi rica 
ederim. Tenevvür için. 

OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Efendim, öneııge bilanço Ve kâr ve zarar 'hesap
larının tasdiki ile ilgili değildir. Yoksa filâna 
mal verilmiş, verilmemiş bunu bilanço ve kâr 
ve zarar hesapları ile alâkası yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü, alâkası, 98 ncü 
maddeye göre, önerge sahibine verilen söz hak
kı ile sabittir. 10 dakikalık konuşma hakkı 
bundan dolayı veriliyor. Şu bilançonun reddi
ni isterim diye önerge verir. Ve onu önerge 
saMbi izah eder. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KO
MİSYONU BAŞKANI BAKİ GÜZEY (Bur
sa) — Umum Müdür Beyin malûmatı yoktur. 
Alt Komisyon bunu tetkik etmiştir. Mahallinde 
tetkik eden arkadaşlarımız izahat versinler. 

BAŞKAN •— Sayın Erdoğan size arza lü
zum yok. Benim arz ettiğim şekilde vâkıdu* 
veya değildir, şeklinde beyanda 'bulunacaksınız. 
Sayın At alay'm bir iddiası, bir önergesi var
dır, ona cevap vereceksiniz. 

ALT KOMİSYON RAPORTÖRÜ HASAN 
ERDOĞAN (Kars Milletvekili) — Sayın sena
törler, raportör olarak Alt Komis^von Raportörü 
olarak bu mevzu Murakabe Heyetinin raporları 
tetkik edilirken tarafımızdan da sorulmuş, Mu
rakabe Heyetinin 1959 senesine ait raporunun 
4 ncü sayfasının 3 ncü fıkrasını aynen oku
yorum : «Numune masraflarının mühim bir kıs
mının gayeleri haricinde sarf edildiği ve 28 
bin 53 lira tutarındaki şahıs emtia borç.lariyle, 
12 bin 516 lira tutarındaki üç şahsın hali fi
yat farkından mütevellit borçlarının numune 
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masrafları meyanmda mütalâa edilerek ka
patıldığı görülmüştür. Olayın tahkik konusu 
yapılarak 1960 yılı bilançosunda mezkûr meb
lâğların geçmiş seneler kâr ve zarar hesabı mu
kabilinde alâkalı hesaplarına geçilmek sure
tiyle tahsili cihetine gidilmesi temenni ve Sü-
merbank Alım Satım Müessesesinin işte şu 
kadar kârla kapanan 1959 yılı (bilanço kâr ve 
zarar hesabı Yüksek Umumi Heyetinizin tasdi
kine arz olunur» demektedir. Ayrıca yine bu 
mevzudaki muhtelif sorularımızda şaihidolduk. 
İhtilâlden sonra, 'Sümerbankta bilhassa Sümer-
bank Umum Müdürünün aynı zamanda bir par
ti il başkanı olması dolayısiyle hakkında bâzı 
şikâyetler olmuş ve muhtelif zevata kumaşlar 
verdiği yolunda bâzı rivayetler olmuş ve 'Sü-
merbank bu mevzuları "müfettişleri tarafından 
tahkike tabi tutmuştur. Bunların yine işte 
bu mahiyette olan, yani bu cins şeylerin bir 
kısmı aftan istifade etmiş, bir kısmı eşanti
yon, numune mahiyetinde maihaîlî fabrika 
müdürlerinin şahsi tasarrufları dâhilinde gö
rülmüş ve bir kısmının da tafsili cihetine gi
dilmiştir. Arkadaşımız Sayın Senatörün öğ
renmek istediği bu ise bizim Alt Komisyon ola
rak mütalâamız da bu kadardır. 

Hürmetlerimle. 
AHMET NUiSRET TUNA (Kastamonu) — 

Bir sorum var efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Nusret Bey. 
AHMET NUİSRET TUNA (Kastamonu) - -

Şimdi efendim dalıa evvel bir prensip kararı 
aldık. Bu prensip kararma göre mahkemeye in
tikal etmiş veya edecek mevzuları bunun dı
şında bırakalım dendi. Şu bilanço gerekli 
esaslar dâhilinde Yüksek Heyetinizin tasvibine 
sunulmuş mudur, sunulmamış mıdır? Yani suçlu 
varsa... 

BAŞKAN —- Sizinki açıklama efendim, soru 
değil, oturunuz. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) - - Benim 
de bir sorum var. 

BAŞKAN — Bir daha kürsüden ayrılmadan 
sorunuz efendim, gidip geliyorlar. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Efen
dini, burada birtakım yolsuz hareketler 'var da 
bunların açıklanması mahkeme heyetine tesir 
yapacak değil söylenmemesi gerektiği i m susun
da bir düşünceleri mi var? 
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AUT KOMİSYON BAŞKANI HASAN I 

ERDOĞAN (Kars Milletvekili) — Hayır efen
dim yoktur. Biz o kanaatte değiliz. 

BAŞKAN — Şimdi takriri tekrar okutup 
< >y 1 a muza su n aeağnn. 

(Sırrı Atalay ve Nejat Sarlıcalı'nm önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Tekrar ibaret ettirmemek için ayağa kalk
mak suretiyle oylamayı .yapacağız. Kabul eden
ler lütfen ayağa kalksınlar... Kabul etmiyenler... 
Dokuz oya karşı 24 oyla takrir reddedilmiştir. 

Şimdi Sümerbank Alım ve Satım Müessese
sinin 1959 lıesabmı okutuyorum. 

1959 kâr : 5 562 523,55 Tl. 
BAŞKAN — 1959 yılı bilanço, kâr ve zarar 

hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1960 zararı : 2 350' 2112,54 TL 
BAŞKAN — 1960 yılı bilanço, kâr ve zarar 

hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1961 zararı : 9 814 353,60 Tl. 
BAŞKAN — 1.961 yılı bilanço, kâr ve zarar 

hesaplarını, kabul edenler,,. Etmiyenler,., Ka
bul edilmiştir. 

1962 zararı : 19 052 713,28 Ti. 
BAŞKAN — 1962 yılı bilanço, kâr ve zarar 

hesaplarını kabul edenler,.. Etmiyenler.... Ka- I 
bul edilmişti]'. 

1963 zararı : m 170 2:27,20 Tl. 
BAŞKAN — 1963 yılı bilanço, kâr ve zarar 

hesaplarını kabul edenler.,, Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

t) Süm&rbanh Taşköprü Kendi Sanayii Mü-
Assesûsi 

1959 kar : !2 379 893,!>9 Tl. 
BAŞKAN — 1959 yılı bilanço, kâr ve zarar j 

hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Ka- I 
bul edilmiştir. 

(960 Ikâr vo zarar yoktur. 
BAŞKAN -- 1960 yılı bilanço, kâr ve zarar 

hesaplarını kabul edenler..., Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

i 961. zararı : 4 129 640,59 Tl. j 
BAŞKAN — 1961. yılı bilanço, kâr ve zarar j 

hesaplarını kabul edenler.,,. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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1962 zararı : 7 678 212,25 Tl. 
BAŞKAN — 1962 yılı bilanço, kâr vo zarar 

hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1963 zararı il, 009 y97,41 Tl. 
BAŞKAN — 1963 yılı bilanço, kâr ve zarar 

hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ıSümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müesse
sesi hesaplarını okutuyorum. 

1959 kâr : 2,2 672 010,73 Tl. 
BAŞKAN — 195!) yılı bilanço, kâr ve zarar 

'hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler . Ka
bul edilmiştir. 

1960 kâr • 10 040 298,77 Tl. 
BAŞKAN — 1960 yılı bilanço, kâr ve zarar 

•hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1961 kâr : 21 791 390,92 TL 

BAŞKAN — 1961 yılı bilanço, kâr ve zarar 
hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1962 kâr : 11) 916 931,20 Tl, 
BAŞKAN — 1962 yılı bilanço, kâr /e zarar 

hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Kâ 
bul edilmiştir. 

5963 kar ; î» 100 1S69,157 Tl 

BAŞKAN — 1963 yılı bilanço, kâr ve zarar 
hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilin İşi ir. 

Hümer'hank (îemlik Sunıipek ve Viskoz Ma
mulleri Haııayıi Müessesesi 'hesaplarının okunma 
srna geçiyoruz. 

\ım ikar : ı 796 91U56 Tl. 
BAŞKAN -•- 1959 yılı bilanço, kâr ve zarar 

hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul .edilmişi îr. 

i960 kar : 1 871 450,75 Tl. 
BAŞKAN -• i960 yılı bilanço, kâr ve zarar 

hesaplarım kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1961 kâr . ;* 484 518,24 Tl. 
BAŞKAN - - i961 yılı bilanço, kâr ve zarar 

hesaplarını kabul •denler .. Etmîyenlor.. Ka
bul edilmiştir. 

i962 kâr : 6 686 161,90 Tl. 
BAŞKAN --- i 962 yılı bilanço, kâr ve zarar 

i esaplarım kabul -nlenler... Etmiyenler... Ka
bri edilmiştir. 
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•1963 kâr : 4 845; 046,16 Tl. 
BAŞKAN — 1963 yılı bilanço, kâr ve /arar 

hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

. Sümerbank Çimento Sanayii Müessesesi he
saplarını arz ediyoruz. 

1959 kâr ve zarar yofetur. 
BAŞKAN — 1959 yılı bilanço, kâr ve /arar 

hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1960 kâr : 1 235 125,08 Tl. 
BAŞKAN — 1960 yılı bilanço, kâr ve zarar 

hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1991 kâr : 5 811 784,18 Tl. 
BAŞKAN — 1961 yılı bilanço, kâr ve zarar 

hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1962 kâr : 3 716 218,08 Tl. 
BAŞKAN — 1962 yılı bilanço, kâr ve zarar 

hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3963 zarar :4 310 870,26 Tl. 
BAŞKAN — 1963 yılı bi'iâneo, -kâr ve zarar 

hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... KM-
bul edilmiştir. 

Sümerbank Seramik Sanayii MıVss&sev. ni
saplarının okunmasına .geçiyoruz. 

1959 kâr : 112 671,93 Tl. 
BAŞKAN — 1959 yılı bilanço, kâr ve zarar 

hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1960 zarar : 146 603,12 Tl. 
BAŞKAN — 1960 yılı bilanço, kâr ye zarar 

Hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1961 zarar : 123 984,21 Tl. 
BAŞKAN — 1961 yılı bilanço, kâr ve zarar 

hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1962 zarar : 190 600,32 Tl. 
BAŞKAN — 1962 yılı bilanço, kâr ve /arar 

hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1963 zarar : 509 943,13) Tl. 
BAŞKAN —• 1963 yılı bilanço, kâr ve zarar 

hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Sümerbank Filyos Ateş Tuğlası Sanayii Mü

essesesi hesaplarını okuyoruz. 
1959 kâr : 1 983 932,11 Tl. 
BAŞKAN — 1959 yılı bilanço, kâr ve zarar 

hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1960 kâr ve zarar yoktur. 
BAŞKAN — 1960 yılı bilanço, kâr ve zarar 

hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1961 zarar : 590 042,01 Tl. 
BAŞKAN —- 1961 yılı bilanço, kâr ve zarar 

hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1962 zarar : 970 962,81 Tl. 
BAŞKAN — 1962 yılı bilanço, kâr ve zarar 

hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1963 zarar : 675 142,63 Tl. 
BAŞKAN — 1963 yılı bilanço, kâr ve zarar 

hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
hııl edilmiştir. 

Sümerbank Yıldız Porselen Sanayii Müessese
sinin hesaplarını okutuyoruz. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Müessese 
yok efendim, Sayın Baş/kan.... 

BAŞKAN — Bunda da o şekilde mi? Ben 
Ötekiler gibi anladım. 

MEHMET ÜNAIiDI (Adana) — Sayın Baş
kan, Sümerbank Çimento Sanayii 1959 yılı da 
boştur. Oylanmadı, o oylanacak, bilanço neticesi 
sıfırdır, öbürü ise o tarihte müessese yoktur. 

BAŞKAN — Onu o şekilde oyladım. Bu iza
hata güre Porselen Sanayiinin 1962 yılından iti
baren seramiği oktup reylerinize arz edeceğim. 

1962 yılında zarar : 1 544 105,77 Tl. 
BAŞKAN — 1962 yılı bilanço, kâr ve zarar 

Hesaplarım kabul edenler,.. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1963 yılında zarar : 3 023 295,12 Tl. 
BAŞKAN — 1963 yılı bilanço, kâr ve zarar 

hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Şimdi .Sümerbank teşekkül merkezini oyları 
îiiza arz edeceğim. 

1959 yılında kâr : 79 486 516,60 Tl. 
BAŞKAN — 1959 yılı bilanço, kâr ve zarar 

hesaplanın kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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1960, 19101 ve 1902 yıllarına ait notu okutu

yorum. 
«Sümerbank teşekkül merkezinin 1960, 1961 

ve 1962 yıllarına ait bilanço, kârları, kendisine 
bağlı Sivas Çimento Sanayii Müessesesinin bu 
yıllarla ilgili bilançoları Yüksek Denetleme Ku
rulunca bozulmuş, buna Komisyonumuzca da 
uyulmuş olduğundan yukarda belirtilen üç 
yıla ait bilançoların Alt Komisyon raporla
rındaki mucip sebeplere dayanılarak tadil edil
mesi ve netice hesaplarının buna göre düzel
tilmesi gerekmektedir.» 

BAŞKAN — 1960, 1961 ve 1962 yıllarına ait 
hesap neticelerini 'bu notun ışığı altında oyları
nıza arz edeceğiz. 

1960 yılında kâr : 39 760 674,27 Tl. 
BAŞKAN — 1960 yılı bilanço, kâr ve zarar 

hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1961 yılında kâr : İH 886 531,18 Tl. 

BAŞKAN — 1961 yılı bilanço, kâr ve zarar 
hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmişti r. 

1902 yılında kâr : 16 112 090,18 Tl. 
BAŞKAN — 1962 yılı bilanço, kâr ve zarar 

hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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1963 yılı kâr : -9. 127 840,39 Tl. 
BAŞKAN — 1963 yılı bilanço, kâr ve zarar 

hesaplarını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sümerhank ve ona bağlı müesseselerin bilan
ço ve netice hesaplarının memleket ve millete 
hayırlı olmasını dilerim. 

KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU BAŞKANI BAKİ GÜZEY 
(Bursa) — 'Sümerbank teşekkülü müesseseleri
nin heyeti umumiyesinin tasvibi ve ibra suretiyle 
Meclise gitmesi lâzımdır, bunu rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, ibraya arz edem ive
ceğim, sabahtan beri doksan defa bunu söyledik, 
tasvibediyoruz, işte. Yok efendim herkesin key
fine göre iş yapamayız. 

Hepsini birden mi yapalım diyorsunuz? 
BAKİ GÜZEY (Devamla) — Tasvip sure

tiyle Meclise arz edilmesi. 
BAŞKAN — Sümerbank teşekküllerinin hep

sini ayrı ayrı yaptık. Fuzuli olduğuna kaaniim 
ama yaptık işte mecburen. 

Kendi müessesesi ve 'bağlı olduğu 16 müesse
sesi ile birlikte bilanço ve netice hesaplarının 
tasvibini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Yarın saat 10,00 da toplanmak üzere birleşi
mi kapatı yorum. 

Kapanma saati : 18,50 

4. SORULAR VE CEVAPLAR 

7i) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sıtkı Ula/y'-
tıı, hububat fiyatlarına zammın düşünülüp düşü
nülmediğine dair yazılı soru önergesi ve Tica
ret 'B ad-anı M acil Zer en'in cevabı (7/204) 

30 . 4 . 1965 
ıSenato Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Bakanımız
ca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve rica 
ederim. 

Sosyal Demokrlat Far t i 
Genel Başkanı 

Sıtkı Ulav • 

Soru : Köylümüzün ve dar gelirli vatandaş
ların piyasadan temin etmekte oldukları zaruri 
ihtiyaç maddelerinin fiyatları bir miktar arttı
ğınla göre, hu sene köylülerimizin biraz refaha 
erişmesi için, sert ve yumuşak : Buğday, arpa, 
çavdar ve sair fiyatlara müstelhsıl lehine hiç ol
mazsa kiloda (5) ilâ (10) kuruşluk bir alını 
•.zammı düşünülmekte midir.' 

Bunun da, tütün piyasalarınla benzetilmeme-
si için, şimdiden gerekli tedbirler alınmakta 
mıdır? 

Bildirilmesini arz ve rica. ederim. 
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-T. C. 

Ticaret Bakanlığı 2.6.1965 
Teşkilâtlandırma Genel Md. 

»Şube remzi ve No. IV 
Konu : Cumhuriyet Senıaıtosıı Üye
si Sıtkı Ulay'ın yazılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 30 . 4 . 1965 günlü ve 5028/6639-7/204 

sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sıtkı Ulayîn, 

hububat fiyatlarına zammın düşünülüp düşü
nülmediğine mütedair yazılı soru önergesi ince
lenmiştir. 

Bilindiği üzere hububat alım ve satış fiyat
ları. 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Ka
nununun 2 nci maddesi gereğince her yıl, Ha
ziran ayının ilk onbeş günü içinde Bakanlar 
Kurulunca tesbit ve ilân olunagelmektedir. 

Ancak, bu yoldaki işlemin bu yıl, fâaliyetle
rini 440 sayılı Kanun hükümleri dâhilinde yü-

3 . 6 . 1965 O : 2 
rütmek durumunda olan Ofis tarafından düzen
lenmesi gerektiğinden,' bu konuda yapılması ica-
beden muamelenin bildirilmesi zımnında Ofis 
Genel Müdürlüğüne vâki tebligatımıza cevaben 
alıniam yazıda özetle; hububat fiyatlarının Ma
yıs ayı sonunda ilân edilebilmesi ile alâkalı ça
lışmalara başlanmış bulunduğu, ancak memle
ketin her tarafındaki mahsul durumu hakkında 
tahminler tıaım olarak temin edilemediğinden bu 
konudaki çalışmalarının henüz sonuçlandırılma
mış olduğu, bu bakımdan şimdiden fiyatların 
ne olması gerektiği hakkında bir mütalâa ser-
dinin mümkün görülemediği, bununla beraber 
plânda derpiş edilen hususlar ile, ilgili teşek
kül ve mercilerin mütalâalarının da göz önün
de tutulması suretiyle gereğine tevessül edile
ceği açıklanmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ticaret Bakanı 

M. Zeren 

. . . . > . . . > © < . . . < . . . 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

'89 NCTT BİRLEŞİM 

3 . 6 . 1965 Perşembe 

Saat : 10.00 

I 
A - BAŞKANLIK Dİ VAN l İN iu (4 fin Eh 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK ÎHLLI{ 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞML 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK IvARAK.! 

VERİLEN İSLE II 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLE'{ 

1. __ Türkiye Büyük Millet Meclisi Kvmu 
İktisadi Teşebbüsle'-! Karına Komisyon ;npm 
1 2 . 5 . 1964 tarih ve 468 şayi-t Karn.ynun 3 ui'ü 

maddesi gereğince hazırladığı Kamı1 iklimdi 
Teşebbüslerinin denetimi sonuçlan lıakkııırla ra
por (3/423) [Dağıtma tarihi : 19 . 5 . 1965] 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

tŞLER 
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Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla değiştirilen 
Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuri
yet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 1/762; Cumhuriyet Senatosu 1/543) 

(Not : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 921) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 5.5. 1955 

Kanunlar MiVüilüaü 
Sayı : 9987 - 57521 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Milllet Meclisinin 4 . 5 . lî>65 tarihli 97 nci B rleşimündo önctl'ik vo S yedilikle görüşülerek 
işar} oy Xe kaüml edilen, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3556 
..«ayı'lı Kanuna hağlı (1) say h cetvelin 4665 sarılı Kanunla değiştirilen Dışişleri Bakanlığı kıs
mına bâzı kadrolar eklenmedi hakkındaki kanun tasarısı, dosyası 'ile birilikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuai S'rmen 

Not : Bu tasarı 11 . 12 . 1964 tarihin-'r. V-a^'^-^^-m, tik Komisyona hav ele edilmiş ve Genel 
Kumlun 30 . 4 ve -i . 5 . 1965 tur İh i 06 re J7 ne'. Birleşimlerinle öncelik vz iv di'ifc'e görüm erek 
kabul ed'dm'ştir. (Mille1: M edici S. Sayısı : 921) 

D-nkCeri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve 22 . 5 . 1965 
Tanıtma Komisyonu 

Esas No. : 1/543 
Karar No. : 71 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü "ine dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cotvelin 46Ö5 sayılı Kanunla değiştirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesi hak
kında kanun tasarısı komisyonumuza havale edil .ıoklc, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle 
tetkik ve müzakere edildi. 
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Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler sonun la; gerekçele bolirtüen hususlar komisyonumuz

ca da uygun görülmüş ve Millet Meclisi (îenel Ku.'ulunun 4 . 5 . 1965 tarihli, 97 nci Birleşiminde 
tasvip gören tasarı metni aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonu ıa tovdi buyuru'mak üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Başkan 
II. 0. Bekata 

C. Bfz. S. Üye 
C. Açıkahn 

Sözcü 
Samsun 

F. Tevetoğlu 

Çorum 
S. Yolcuk 

Tc 
C. 

kirdağ 
Tarlan 

Kâtip 
Tabiî Üye 
A. Yıldız 

Konya 
M. Oluz F. 

Tabiî Üye 
S. O'Kan 

Manisa 
Alpiskender 

Bütçe ve Plân Komisyonu Raporu 

Cumhuriye': Senatosu 
B'JİM ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/543 
Karar No. : 43 

25 . 5 . 1965 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 5 Mayıs 1985 tarih1! 97 nci Birlcş'minde önce'ik ve ivedi'ikb görüşülerek hari 
oy ilekabu1 edilen, Kcvlet m murları a;, 1 k'a ııın t lıit ve teadülüne dair o^n 3565 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin 4665 s"y:1ı Ka unla değiş! ir'len Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadro1'!]' ek
lenmesi hakkında Kanun ta ansı, M'lbt Me^"si Başkanlığının 5 Mayıs 1965 tarihli ve 9937 -
57521 sayılı yazdan i1 e Cumhuriyet Senato; ı Başkanbğna gönderilmekle Komisyonumuzun 25 
Mayıs 1965 tarihli Birleşiminde Dış'şlcri Bakanlığı temsilcileri hazır bulunduğu halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

I) Tasarı, gol işen dış münasebetler ve artan hizmetler sebebiyle Dışişleri Bakanlığında hisse-
d'len kadro ihtiyacını karşılamak, bu arada terfi imkânından mahrum kalanlara da terfi imkânı 
sağlamayı öngörmektedir. 

Tasarıyla, mevcut 5 kadro kald'r.İmikti ve İhtiyaçlara göre 66 yeni kadro rlmmaktadır. Bu 
kadro1 ardan 31 nin sekizinci ve daha yukarı derecelere taallûk etmesi ddayısiyle dışarıdan atan
ma yapılması kanunen mümkün olmıyacak ve terfileri gelen memurlara tahsis olunacaktır. 
Geri kalanlardan 30 u 13, 11 ve 10 nci dere-e'cre ait ol ip bunlar imtihanla a'macık meslek veya 
idare memurlarına tahsis edilecektir. Diğer 5 kadro ise kaldırılan kadroların hizmetini kar-
şılıyacaktır. 

Tasarı, Komisyonumuzca da beninnenm'ştir. 
II) Millet Meclisi metninin 1,2,3 ve 4 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Gelen Kurulun tasviplerine arz olu:mık üzere Yüksek B şkanlığa saygı ile su::ulur. 

Başkan 
içel 

C. T. Okyayuz 

Başkan vekili 
Ankara 

M. Ulusoy 

Sözcü 
istanbul 

O. Z. Gümüşoğlu 

Kâtip 
Tunceli 

Sö:; hakkım saklı 
M. A, Demir 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 629 ) 
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Tabiî Üye 
S. Küçük 

Kayseri 
/ . Dikeçligil 

Ankara 
N. Ağırnaslı 

Sakarya 
K. Yurdakul 

Denizli 
C. Akyar 

Yozgat 
/. Yeşilyurt 

istanbul 
E. özden 

Van 
F. Melen 

Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin 4665 sayılı Kanun
la değiştirilen Dışişleri Bakan
lığı kısmına bâzı kadrolar ek

lenmesi hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin 4665 sayılı Kanunla 
değiştirilen Dışişleri Bakanlığı 
'kısmına ilişik (1) »ayılı cetvel
de yazılı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. — 4644 ve 7245 
sayılı kanunlarla alınmış bulu
nan kadrolardan ilişik (2) nu
maralı cetvelde yazılı kadro'ar 
kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini Dışişleri ve Maliye 
Bakanları yürütür. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonunun kabul ettiği 

metin 
Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin 4665 sayılı Kanun
la değiştirilen Dışişleri Bakan
lığı kısmına bâzı kadrolar ek

lenmesi hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
metninin 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi metnine bağlı 
(1) sayılı cetvel 

Millet Meclisince kabul edi
len (1) numaralı cetvel aynen 
kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi metnine bağlı 
(2) sayılı cetvel. 

Millet Meclisince kabul edi
len (2) numaralı cetvel aynen 
kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin 4665 sayılı Kanun
la değiştîınlen Dışişleri Bakan
lığı kısmına bâzı kadrolar ek

lenmesi Jıakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
metninin 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonun ka
bul ettiği metne bağlı cetveller 

Millet Meclisi Metnine bağlı 
(1) numaralı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

Millet Meclisi nrrtnine b.-'ğlı 
(2) numaralı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 629 ) 
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Millet Meclisince kabul edilen cetveller 

[1] Numarala cetvel 

Dışişleri Bakanlığına eklenen kadrolar 

Aded 

1 
3 

n 
2 
2 

Aylık 
tutarı 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

D. 

6 
8 

10 
11 
13 

Aded 

4 
12 
10 
10 
10 

Aylık 
tutarı 

950 
700 
500 
450 
350 

{2] Numaralı cetvel 

4644 ve 7245 sayılı kanunlarla alınmış bulunan 
kadrolardan kaldırılacak olanlar 

D. Aded 

'3 îkt'sat Aİüşavirliği 
5 Orta - Şark İşleri Müşavir 

Muavini 
9 Seferberlik Müdürü 

2 1 500 

2 1 100 
1 600 

< < • » 
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Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Dışişleri Bakanlığının yabancı memleketlerde görevli telsizcilerin 
ücretleri hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/763; Cumhuriyet 

Senatosu 1 /545 ) 

(Not : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 885) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 13 . 5 . 1965 
Sayı : 10060-57802 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin I I . 5 . 1965 tarihli 101 nei Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Dışişleri Bakanlığının yalbancı memleketlerde görevli telsizcilerinin ücretleri 
hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasan 12 . 12 . 1964 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edÂlmiş ve Genel 
Kurulun 30, 4. 4, £, 6, 7 ve 11 . 5 . 1965 tarihli 96, 97, 98, 99, 100 ve 101 nci birleşimlerinde ön
celik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 885) 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 

Komisyonu 22 . 5 . 1965 
Esas No. : 1/545 

Karar No. : 72 

Yüksek Başkanlığa 

Dışişleri Bakanlığının yabancı memleketlerde görevli telsizcilerin ücretleri hakkında kanım 
tasarısı komisyonumuza havale edilmekle, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müza
kere edildi. 

Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler sonunda; gerekçede belirtilen hususlar komisyonumuz
ca da uygun görülmüş ve Millet Meclisi Genel Kurulunun 11 . 5 . 1965 tarihli, 101 nci Birleşi
minde tasvip gören tasarı metni aynen kaıbul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa, 

sunulur. 
Sözcü Kâtip 

Başkan 
H. 0. Bekata 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
C. Açıkakn 

Samsun 
F. Tevetoğlu 

Çorum 
8. Yolcuk 

T» 
C. 

3kirdağ 
Tarlan 

Tabiî Üye 
A. Yıldız 

Konya 
M. Obüs F. 

Tabiî Üye 
8. O'Kan 

Manisa 
Alpiskender 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ıfe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/545 
Karar No. : 42 

25 . 5 . 1965 

Yüksek Bakanlığa 
Millet Meclisinin 11 Mayıs 1965 tarihli 101 nci Birleşimimde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 

aoık oy ile kabul edilen, Dışişleri Bakanlığının yabancı memleketlerde görevli telsizcilerinin üc
retleri hakkında kanun tasarısı Millet Meclisi Başkanlığının 13 Mayıs 1965 tarihli ve 10060 - 57802 
sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına tevdi olunmakla Komisyonumuzun 
25 Mayıs 1965 tanhli Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı temsilcileri hazır bulunduğu halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

I) Tasarı, Dışişleri Bakanlığının yabancı memleketlerde görevli telsizcilerinin de memur-
statüsünü haiz personele 4991 sayılı Kanunu tadil eden 212 sayılı Kanunla tanınan haklardan 
istifade ettirilmesini bunlara da vazife gördükleri memleketlerdeki hayat şartları ve ailevi du
rumlarına göre, 9 ncu dereceye kadar meslek memurlarına, dış memleket tazminatı adiyle öden
mekte bulunan meblağın aynen ödenmesini öngörmektedir. 

Tasarı, Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
II) Millet Meclisi metnimin 1 Geçici maddesi, 2 ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tavsiplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
îçel 

C. T. Okymjuz 

Tabiî Üye 
8. Küçük 

Kayseri 
H. Dikeçligil 

Başkanvekili 
Ankara 

M. Ulusoy 

Ankara 
N. Ağtrnaslı 

Sakarya 
K. Yurdakul 

Sözcü 
istanbul 

0. Z. Gümüşoğlu 

Denizli 
C. Akyar 

Yozgat 
/. Yeşilyurt 

Kâtip 
Tunceli 

M. A. Demir 

İstanbul 
E. Özden 

Van 
F. Melen? 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 630 



Millet Meclisinin kabul ettiği. 
metin 

Dışişleri B alçaldığının yabancı 
memleketlerde görevli telsizcile
rinin ücretleri hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Dışişleri Ba
kanlığınca yabancı memleket
lerde telsizci olarak çalıştırılan
ların ücretleri, 7244 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine göre 
alabilecekleri ücret tutarlarının, 
emekli keseneği, Gelir Vergisi 
ve tasarruf bonosu kesildikten 
sonra bakiyesine, bulundukları 
memleketin geçim şartlarına gö
re aynı memlekette bulunan 
9 ncu dereceye kadar (9 ncu 
derece dâhil) meslek memurla
rına 212 sayılı Kanun gereğince 
verilen (Dış memleket tazmi
natı) kadar bir meblâğın ilâvesi 
suretiyle ödenir. 

Asıl ücretin ita miktarı il o 
net olarak ödenecek miktar ara
sındaki farka tekabül eden (Dış 
memleket tazminatı) Gelir Ver
gisinden müstesnadır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu 
hizmetlerin 1963 ve 1964 malî 
yılları ile bu kanunun yürürlü
ğe girdiği ayın sonuna kadar 
olan ücret tahakkukları aynen 
kabul olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

Dışişleri Bakardığmm yabancı 
memleketlerde görevli telsizcile
rinin ücretleri hakkında kanun 

tasarısı 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Dışişleri Bakanlığının yabancı 
memleketlerde görevli telsizcile
rinin ücretleri hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli- i MADDE 1. — Millet Mecli
si metninin 1 nci maddesi aynen i si metninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. i kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet | GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meclisi metninin geçici madde- ı Meclisi metninin geçici madde
si aynen kabul edilmiştir. j si aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
si metninin 2 nci maddesi aynen 

kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
si metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

<•»* 
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