
D Ö N E M : 1 C l L T : 2 8 TOPLANTI : 4 

CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D ERG İ S İ 

88 nci Birleşim 

2 . 6 . 1965 Çarşamba 

• *• » ^ • 

İçindekiler 
Sayff 

1. — Geçen tutanak özeti 94 
2. — Gelen kağıtlar 94:95 
3. — Yoklama 95:96 
4. — Demeçler ve söylevler 97 

• i;"-_i.' istanbul Üyesi Ekrem özden; İs
tanbul'un 512 nci Fetih yıl dönümü müna
sebetiyle tertiplenen mitingin, kutlamadan 
öteye başka bir mânaya büründüğüne ve 
üzücü bir mahiyet aldığına dair demeci 97:99 

- .'Sayfa 
5. — Görüşülen îşler 99 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Ka

mu İktisadi Teşebbüsleri Karnia Komisyo-, 
nunun Ö.5 , 5 ,. 1964 tarih ye 468 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi gereğince hazırla
dığı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin dene
timi sonuçlan hakkında rapor (3/423) 
(& Sayısı: 624) 99:117,117:148 



1. — G E Ç E N T U 

Afyon Karahisar Üyesi Celâl Tevfik Kara-
sapan; Tabiî Üye Selâhattin özgür'ün Senatör
lerin Batman gezileri ve teklif edilen kanun ta
sarısının tadilâtının geziye iştirak edenlerce 
tasvibedildiği mânasını tazammün edeibilecek 
konuşmasını tavzihe lüzum gördüklerini belirt
ti. 

Vazife ile yurt dışına giden Çalışma Bakanı 
ihsan Sabri Çağlayangil'e, dönüşüne ıkadar, Sa
nayi Bakanı Ali Naili Erdem'in vekillik etmesi
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, 
bilgi edinildi. 

Tabiî Üye Suphi Karaman; ATAŞ rafinerisi 
yöneticilerinin grev kararı alan işçilere karşı 
takındığı durum ve dört işçinin işlerine son 
vermesinin Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Ka
nununa aykırı olduğuna dair bir demeç verdi. 

Uzman jandarma ıkanunu tasarısının hava
le olunduğu komisyonlardan üçer üye alınmak 
suretiyle teşkil edilecek bir Geçici Komisyonda 
görüşülmesine dair içişleri Bakanı ismail Hak
kı Akdoğan'm önergesi okundu ve kabul olun- j 
du. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı-/l) 
say.lı cetvelin, Emniyet Genel Müdürlüğü kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki kanun-
töklifi görüşüldü ve kanunlaşması kabul" edil
di. 

ithal veya yurt içinde imâl edilen taşıt araç
ları, motor, nıakina alet ve cihazların tanıtma
lık ile birlikte satışı hakkındaki kanun tasarısı
nın geçen Birleşimde çoğunluk şağlanamıyan 
maddeleri tdkrar açık oya sunuldu ve neticede 
tasarının kanunlaşması kabul olundu. 

Tazıh Sortt 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh

met özgüneş 'in, Osmanlı Devleti Dâhiliye Neza
retinin, istanbul'un düşman işgalinden kurtulu-

Raporlar 
1. — Devlet Memurları aylıklarının tevhit 

ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 

T A N A K Ö Z E T t 

Kamu iktisadi Teşebbüslerinin denetimi hak-
'kındaki Karma Komisyon raporunun görüşül
mesine, 1.6.1965 gününden itibaren aralıksız do
kuz gün devam olunması, birleşimlerin saat 19 a 
kadar sürmesi, günlük program ve saatten evvel 
bittiği takdirde bir gün sonraki kanunun müza
keresine geçilmesi ile izinsiz ve özürsüz olarak 
birbiri ardına üç birleşime katılmıyanlar hak
kında içtüzük hükümlerinin uygulanmasına da
ir Başkanlık Divanı kararı okundu, karar muh
teviyatı i1 e her gün saat 10 - 13, 14.30 - 19 da 
toplanılması tasvibolundu. 

istiklâl Savaşı ve inönü Meydan Muharebe
lerinde şehit düşenler için Bozöyük'te yapılacak 
törene gruplardan, bağımsızlardan ve Divandan 
birer üyenin iştirakiyle teşkil edilecek heyetin 
katılması hakkındaki Danışma Kurulu kararı 
tasvibedildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu iktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 12 . 5 . 1964 
tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gere
ğince hazırladığı Kamu iktisadi Teşebbüsleri
nin denetimi sonuçları hakkında rapor üzerinde 
bir süre görüşüldü. 

2 Haziran 1965 Çarşamba -günü saat 10 da 
toplanılmak üzere Birleşime, saat 18.40 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Afyon Karahisar 

Fikret Turhangil Mustafa Yılmaz înceoğlu 

Kâtip 
Adana 

Sakıp önal 

şunu mütaakıp Ankara'ya nakledilen arşivine 
dair yazılı soru önergesi Başbakanlığa gönderil
miştir. (7/214) 

bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla 
değiştirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına 'bâzı 
kadrolar eklenmesi hakkındaki kanun tasarısir 

SORULAR 

2. — GELEN KAĞITLAR 
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nm Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/762, Cumhuriyet Senatosu 
1/543) (Sıra sayısı : 629) 

2. — Dışişleri Baikanlığının yabancı memle

ketlerde görevli telsizcilerin ücretleri hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince kaibul 
edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları (Millet Meclisi 1/763, Cumhuriyet 
Senatosu 1/545) (Sıra sayısı : 630) 

3. — YOKLAMA 

1 . 6 . 1965 günlü 87 nci Birlcş'mde saat 18.45 
e yapılan yoklamada bulunmıy 
yoklama tutanağı. 
Ekrem Acuner 
Mehmet Erdoğan Adalı 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Halil Ağar 
Ahmet Orhan Akça 
Mebrure Aksoley 
Refet Aksoyoğlu 
Cenap Aksu 
Şevket Akyürek 
Osman A'ihoc gıl 
Osman Alisiroğlu 
Ferit Alp'skender 
Nahit Altan 
Rahmi Anken 
Hr.sın Atak::n (Cumhurbaşk 
Mueip Ataklı 
Eşref Ayhan 
Yusuf Ziya Ayrım 
Enver Bahadırlı 
Tarık Remzi Baltan 
Tahsin Banguoğlu 
Abdurrahman Bayar 
îsa Bingöl. 
İzzet Birand 
Şevket Bukdoğ'u 
Kâmil Coşkunoğlu 
Ahmet Çekemoğlu 
Emanurah Çelebi 
Alâcdd'n Çetin 
Sedat Çumralı 
Hazım Dağlı 
Mustafa Deliveli 
Mehmet Emin Durul 
t b r ahm Et^m Erdinç 
Azmi Erdoğan 
Ömer E gün (Cumhurbaşk 
Vehbi Ersü 

anarı gös'erir 

(Tabiî Üye) 
(Istanbu^) 

(Adana) 
(Adıyaman) 

(Kütahya) 
(Istaıbu') 

(Tabiî Üye) 
(M ıraş) 

(İstanbul) 
(Ti zTum) 

(Ankara) 
(Manisa) 

(Çanakkale) 
(BVu) 

anınca S. Ü ) 
(Tabiî Üye) 

(Ordu) 
(Kars) 

(Hatay) 
(Zonguldak) 

(Edirne) 
(Mardin) 

(Muş) 
(İzmir) 

(Trabzon) 
(Uşak) 
(Sivas) 

(Tab'î Üye) 
(Çorum) 
("Konya) 

(Çankırı) 
(Hatav) 

(Denizli) 
(Kütahya) 

(Diyarbaki") 
anınca S. Ü.) 

(Tabiî Üye) 

Nedim Ev'iya 
Rasim Giray 
Mehmet Gü'er 
Osman Gümüşoğlu 
Suphi Gürsoytrak 
Rasim Hancıoğlu 
Sakıp Hatunoğlu 
Rıza Isıtan 
Tevfik İnci 
Zeki İslâm 
Mehmet İzmen 
Supi Karaman 
Ce'âl Tevfik Karasapan 
Abdurrahman Kavak 
Şeref Kayalar 
P?ruk Kmaytürk 
Sabit Kocabeyoğlu 

(Maraş) 
(Elâzığ) 

(Balıkesir) 
(İstanbul) 

(Tabiî Üve) 
(Afyon K.) 
(Erzurum) 
(Samsun) 

(Zonguldak) 
(Gaziantep) 

(Gresim) 
(Tab'î Üys) 
(Afyon K.) 

(Si :rt) 
(Bu~sa) 

(B ^rdur) 
(Ankara) 

Sadi Koça? (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
Şevket Koksal 
Zeki Kumru'u 
Haldun Mentcçeoğlu 

(Oriu) 
(Ordu) 

(Muğla) 
Nadir Nadi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
Muammer Obuz 
Cavit Tevfik Okyayüz 
Talât Oran 
Sabahattin Orhon 
Rifat öçten 
Ziya önder 

(Konya) 
(İçel) 

(Bfecik) 
(Giresun) 

(Sivas) 
(Sivas) 

Necati özdeniz (Cumhurbaşkanınca S. Ü. ) 
Fifat özdeş 
Talip özdolay 
Mehmet Pırıltı 
Nejat Sarıçalı 
Edip Somunoğlu 
Orhan Süersan 
Ziya Nami Şeref hanoğlu 
Mehmet Zeki Tulunay 
Hayclar Tunçkanrt 

(Kacaeli) 
(İÇ3İ) 

(Anta^a) 
(B lnVsir) 
(E zurum) 

(Manisi) 
(Bitlis) 

(Mılatya) 
(Tabiî Üye) 

Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
Sıtkı ülay (Tabiî Üye) 
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C. Senatosu B : 88 2.6.1965 O : 1 
Ali Kıza Ulusman (Kırşehir) 
Ragıp Üner (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

(Yozgat) 
(Malatya) 

(Tabiî Üye) 
(Sakarya) 
(Trabzon) 

(Gümüşhane) 

İsmail Yeşilyurt 
Nüvit Yetkin 
Ahmet Yıldız 
Kâzım Yurdakul 
Reşat Zaloğlu 
Halit Zarbun 

Yukarıda adlara yazılı sayın (85) üyenin 
Cumhuriyet Senatosu Gen 1 Kurulunun 
1 . 6 . 1965 günlü 875 nei Birleşim toplantısı 
sonunda yapılan yoklamada bulunmadıkları tes-
bit edilmiştir. 

Kâtip Kâtip 
Mustafa Yılmaz Inceoğlu Sakıp önal 

BÎBÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10.00 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 
KÂTİPLER : Adil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) , Sırrı Uzunhasanoğlu (Bolu) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. Yoklama yapılacaktır. 

3. — YOKLAMA 

sime ara veriyorum. (Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Maalesef nisap yoktur. Yarım 

saat sonra, yani 10,45 te toplanmak üzere Birle- Kapanma saati : 10,15 

» • « 



İ K İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 10,45 

BAŞKAN — Başkanvekili ihsan Hamit Tigrel 
KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Sırrı üzunhasanoğlu (Bolu) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Nısabol-
duğu anlaşılıyor. Dün Kamu İktisadi Teşebbüs
leri raporları üzerinde genel görüşme yapılmış
tı. Fakat görüşme bitmemiş, ekseriyet olmadığı 

anlaşıldığı cihetle bugüne bırakılmıştı. Bu ko
nuya geçmeden evvel dün gündem dışı söz is
temiş olan Sayın öz-clen'e söz veriyorum. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — İstanbul Üyesi Ekrem Özden'in İstan
bul'un 512 nci Fetih yıl dönümü münasebetiyle 
tertiplenen mitingin, kutlamadan öteye başka 
bir mânaya büründüğüne ve üzücü bir mahiyet 
aldığına dair demeci 

BAŞKAN — Buyurun Saym Özden. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş

kan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri.. 
Dünya tarihinin akışını değiştiren Ulu Türk 

Fatih Sultan Mehmet'in güzel İstanbul'u fethet
mesinin 512 nci senei devriyesinde cereyan eden 
bâzı olayları yüksek huzurunuza getirmek mak-
sadiyle söz almış bulunuyorum. 

Bir vali muavininin başkanlığında teşek
kül eden kutlama komitesi haricinde 29 Mayıs 
günü bir miting tertibini ısrarla istiyenlere kar
şı mahallî idare bütün mahzurlarını düşünerek 
gerekli tedbirleri almış ve bu toplantının etrafa 
sirayetini önlemek hususunda büyük bir dirayet 
göstermiştir. İstanbul'un kıymetli idarecilerine 
bu yönden teşekkür etmek isterim. Ancak mi
ting, Fetih yıl dönümünü bütün ciddiyeti ile 
kutlamaktan öteye başka bir mânaya büründü-
ğünü müşahede etmekle müteessiriz. 

Bu toplantı daha ziyade Ayasofya Müzesinin 
cami olması amacını güdüyor ve bunun içinde 
din istismarcılığı yapılıyor din siyasete âlet 
edilmek isteniyordu. 

Bir gazete Ayasofya önünde şaha kalkmış 
Fahih'in resmi altına şu yazıları sıralamıştı. 

(Fatih ve emrindeki şehitler, gaziler ordusu 
İstanbul'u hakkın yardımı ve kılıçların kuvveti 

ile alıp Ayasofya'yı cami yapmıştı. Onu müze
ye çevirenler hangi hakka dayanıyorlar. 

Elbet bir gün adalet tecelli edecektir.) Bu
günü takibeden gün gazetelerde çıkan yazıları 
hep beraber gözden geçirilen. 

Milliyet Gazetesinden okuyorum; 

(Bir hatip Ayasofya'nm cami olmasını iste
miştir. Abdülhamid'i öven, devrimleri ve dev
rimcileri yeren şekilde konuşan hakkında sav
cılığa rapor verilmiştir. Hükümet komiseri 
Eminönü Kaymakamı Namik Sezgin (dini si-
yesete alet etme ve tahrik unsurları gördüm.' 
Durumu rapor ile bildireceğim) demiştir. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Milli
yet aynı reaksiyonu başka olayları karşıda gös
termişti. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Hürriyet 
Gazetesinde; 

«İmam - hatip okulları, İslâm Enstitüsü öğren
cileri ve bâzı camilerin imam ve müezzinlerinin 
katıldıkları miting polis tarafından kontrol edil
miştir. İkindi namazanı Ayasofya Müzesinde 
kılmak istiyen mitingcilerin bu hareketlerini 
önlemek için polis müzenin içinde ve dışında ge
niş emniyet tedbirleri almıştır, öteyandan mo-
teksikletli ve ellerinde mikrofonlar bulunan genç
ler İstanbul caddelerinde (Müslüman ve Türk 
vatandaşlar saat 14,30 da Sultanahmet meyda
nında buluşalım.) diye çağrılarda bulunmuş
lardır.» 
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Ö. Senatosu İB : 88 
Cumhuriyet Gazetesinde, dinin siyasete âlet j 

edildiğini yazmakta ve kaymakamın bu yoldaki 
kanatini tafsilen ifade etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar : 
Diğer bir gazetede ise, yapılan mitingde, 

Atatürk'e karşı sarf edilen sözler bütün çıplak
lığı ile bildiriliyor. Bu sözleri bu kürsüden tek
rarlamaya kendimde kuvvet bulamıyorum. An
cak Atanın aziz hâtırasına hürmeten bu galiz 
sözlerden ancak bir tanesini sizlere misâl olarak I 
arz etmeyi zaruri buluyorum. Bu sözleri duya
rak işin azametini anlıyacaksmız. Bu gazetenin 
yazdığına göre mitingte kendini bilmezlerden 
birisi halka şöyle hitabetmiştir. I 

(Bir serhoşun emriyle müze olan Ayasofya I 
pek yakında cami haline getirilecektir) Aya- I 
sof yayı müze haline getiren kimdir? (Kim söy- I 
lemis sesleri) I 

MEHMET HAZER (Kars) — Kim söyli-
yecek bir serseri. I 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Atatürk, 
ona böylece hitabetmenin rezaletini düşünme- I 
nizi rica ederim. I 

Kimdir bu Atatürk! I 
Yurtta kök salmış asırlık hurafeleri bir ham- I 

lede söküp atan. Müspet ilmin; hak ve haki- I 
katin öz kaynağı telâkki edilen Garb âleminin I 
medeni dünyasını Türk millî benliğine getiren... I 

Garplıların (hasta adam) diye andıkları I 
Türkiye'yi medeni milletler seviyesine ulaştıran I 
ona ün, ona asalet, ona itibar veren büyük in- I 
san!.. I 

Milleti için her şeyini, rütbelerini, kuman- I 
danlıklarmı terk ederek senei millete bir fert I 
gibi, her türlü taarruza, idam hükümlerine kar- I 
şı pervasızca canını, kanını, her şeyini vakfe- I 
den ulu Türk. I 

Mahkemeleri sefaretlerin sultasından; Türk 
işçilerini istismarcıların ırgatlığından kurtaran 
inkilâpçı, ilerici, uyandırıcı, aydınlatıcı Atatürk.. 
Bu memleketi müstevlilerin boyunduruğundan 
kurtaran birinci Cihan Harbini mütaakip esir 
edilen Türkiye'yi yenilmez, bükülmez, zincire 
vurulmaz hale getiren Ulu önder Atatürk. 

Kıralların, imparatorların, cumhurbaşkanla
rının, ilim ve siyaset adamlarının bir kelime ile 
bütün dünyanın takdir ve hayranlıklarına eri
şen, cihan şümul şöhretlerin üstüne çıyan Ulu 
Türk Atatürk. Fabrikalar açtırarak, istihsal 

2 . 6 . 1 9 6 5 Ö : S 
kuvvetini artırarak, nankör toprağa rasyonel 
ziraat usullerini tatbik ettirerek Türkiye'yi tek
nik alanda en ileri, medeni cemiyetler seviye
sine yükseltmeye çalışan inkilâpçı, hamleci Ata
türk. 

(Ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri) diye
rek Türkün bütün gücünü toplayıp dünyanın 
hayran ve şaşkın gözleri önünde Yunan sürüle
rini denize döken Türk Ordularının Başkuman
danı hamaset numunesi Maraşal Gazi Mustafa 
Kemal. 

Böyle bir insana, böyle bir öndere, böyle bir 
vatan severe, müstevli ordularının bayraklarını 
indirip gönderlere Türkün şanlı ay yıldızlı 
Bayrağını çektiren onun tâbiri ile (Türkün göz 
bebeği) olan İstanbul'da, ona hakaret edilmesine 
asla tahammülümüz yoktur. (Bravo sesleri) 

Milletin egemenlik haklarını kullandığı şu 
mevkiden, bir avuç gafil, kendini bilmez gerici 
kimselere seslenerek ifade etmek isterim : 

Efendiler! 

(Aklınızı başınıza alınız, kendinize geliniz! 
Türkün Atasına bir daha dil uzatırsanız o diller 
kesilecektir.) (Kafaları kırılacaktır sesleri.) Bu 
memleketi onun aydınlık hayatından, onun mil
lete hediye ettiği ilkelerinden mahrum etmek si
zin cılız hareketlerinizle kabil olamıyacaktır. 
Belki it ürüyecek, fakat kervan durmadan mu
hakkak yürüyecektir. 

Türkiye; daima ileriye, ilme ve medeniyete 
doğru Atasının gösterdiği yoldan dönmeden 
onun ilkelerini rehber tutarak dev alımlarla yü
rümesini bilecektir. 

Arkadaşlar! 

Türkiye Atasından ayrılamaz.. Çünkü bizim 
için ilerleme hedefi onun gösterdikleridir. Onun 
ideallerini açarak, onların istikâmetinde nefes 
alarak, hızla medeni dünyanın icaplarına uyma
ya ve artık hiçbir vakit arkaya bakmamaya mec
buruz. 

Türkiye için gaye bu elmalıdır. 
Atatürk ve Atatürkçülük bir idealdir. Cum

huriyetçi kuşaklar bu idealin peşinde olmuşlar
dır. Bundan sonra da böyle olacaklardır. Bu 
ideallerin savunucusu bütün Türklerdir. 

Ayasofyanın cami olmasını temin maksadına 
matuf sözler Hükümet tarafından bütçe müza
kereleri sırasında bu kürsüden kesin olarak 
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C. Senatosu B -: 83 
tekzibedildi. Bu sözlerden dolayı memnunuz. 
Ancak Sultan Ahmet mitingi neşriyatına kar
şı Hükümetin bir bildirisini görmedik, duyma
dık... 

Derhal açıkça ifade edilecek hususlar vardı. 
Şimdi soruyorum. Hükümet bu olayın neresin
dedir? 

Bunun bilinmesi lâzımdır. 
Banim iyi tanıdığım Ürgüplü Atatürklü

dür. Bilhassa onun ağzından kalblere ferahlık 
verecek bir iki söz çıkmalıdır. 

Muhterem senatörler! 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin mânevi 

varlığı, kendi kurtarıcı ve kurucusu olan Ata-

(1) 674 8. Sayılı hasmayazı 87 nci Birleşim 
tutanağının sonundadır. 

2.6.1965 0 : 2 
türk'ü, parti farkı olmaksızın, minnet, şükran 
ve tazimle anmayı bir vazife bilir!.-.. Ve yine par
ti farkı gözetilmeksizin hepimiz Al Bayrağımızın 
gölgesinde, vatan aşkiyle çarpan kalplerimizde 
onun sevgisini, hâtıralarını ve ideallerini yaşat
maktayız. 

Ondan ayrılamayız. 

Bu son sözlerimle tekmil arkadaşlarıma ter
cüman olduğumu zannederim. 

Hepinizi bütün kalbimle ve saygılarımla se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

sil eden hiçbir bakan yoktur. Lâfa geldiği zaman 
milyarların muhasebesini yapıyoruz, diye bu
rada edebiyat yaparız, fakat işe geldiği zaman 
hiçbir bakan burada bulunmaz ve bizim Başkan
lık Divanı da bunlardan hiçbir tanesini buraya 
getiremez. Teklifim şudur : Ekseriyet olmasına 
rağmen Hükümetten hiçbir kimse burada bulun
madığı için müzakereye devam edilmemesine 
karar almanızı saygılarımla arz ederim. (Alkış* 
lar), 

VASFİ GERGER (Urfa) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bir şey arz edeceğim efendim, 

sonra size söz vereceğim. Dün sayın arkadaşımız 
Ekrem özden gündem dışı söz istemişti. Bana he
nüz intikal etmiş değildir. Tetkik ediyorum arz 
edeceğim efendim. Buyurun efendim. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem ar
kadaşlarım, ben de demin konuşan arkadaşımın 
fikirlerine tamamen iştirak ediyorum. 

Şimdi Hükümetin burada bulunması şarttır 
ve her hangi bir mevzuda bir bilgi istenmesi 
icabettiği takdirde bunu cevaplandıracak komis
yon değil alâkadar bakanın burada olması şart
tır. Fakat Riyaset Divanının burada bir hatası 
düşünülemez. Çünkü bunun takdiri tamamen ba
kanlara aittir. Bakanlar bu müzakerenin devam 
ettiğinden malûmattardırlar. Gelmemeleri ister 
bir mazerete istinadetsin, ister istinadetmesin, 
şunu belirtmek lâzımgelir ki, bu mevzu ile baksın
lar pek ilgili olmak istememişlerdir. Bu takdir-

İ d e , ekseriyet de olduğuna göre bakanların gelme
lerine talikan kanunların müzakeresine geçilmesi* 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu I 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12.5.1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi Te-
şebüslerinin denetimi sonuçları hakkında ra
por (3/423) (S. Sayısı : 624) (1) 

,SABRt TOPÇUOĞLU (Bingöl) — Usul hak
kında söz istiyorum. | 

I 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Topçuoğlu, usul I 

hakkında. 
SABRI TOPÇUOĞLU (Bingöl) — Muhte

rem arkadaşlarım, milyarlarca değerindeki faali- 1 
yetlerin hesabını gördüğümüz bu esnada Hükü
met temsilcisinden hiçbir kimse bulunmadığı 
için, ilgili bakanların, hiç olmazsa bir tanesinin, I 
bu müzakerelere iştirak etmesini rica eden bir I 
takriri dün Riyasete takdim etmiştim. 
Riyaset bu takriri oylamadı ve esbabı mucibe 
olarak da bize birçok bakanlıkların isimlerini 
saydı ve dedi ki, işte biz, bakanları buraya da
vet ettik. Binaenaleyh, Topcuoğlu'nun vermiş 
olduğu takririn oylanmasına lüzum yoktur. Şu 
anlaşılıyor; bizim Başkanlık Divanı, sadece Yük
sek Meclisimiz üzerinde salâhiyetlerini kullana
bilmekte, maalesef sizin namı hesabınıza seçilmiş 
bulunan bu arkadaşları, Hükümet üyelerinden 
hiçbir tanesini buraya celbedebilecek kuvvet ve I 
kudretlerini ve salâhiyetlerini kullanamamakta- I 
dır. İşte bugün de görüyoruz ki Hükümeti tem--
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ni arz ve teklif ederim. Takrire iltifat buyurul- I 
masını rica ederim. 

(önerge var sesleri) 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, müzakere- I 

den evvel önerge olur mu? I 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Uye); — Usul 

hakkında söz istiyorum. I 
BAŞKAN—-Buyurun. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) •— Arka
daşlar, Kamu iktisadi Teşebbüslerinin denetimi I 
ilk dofa olarak yasama organlarından geçmekte- I 
dir. Bu 440 ve 468 sayılı kanunlarla geniş çalış- I 
mayı icabettiren bir husustur. Tıpkı bütçelerde I 
olduğu gibi usuller tatbik etmek icabetmekte- I 
dir. Ancak, bu ilk tatbikat, yılında gelenekler I 
kuracağız. Eğer meseleyi bu ilk çalışma yılında I 
hafife alırsakj mütaakıp yıllarda da bu durum I 
devam edecek ve dolayısiyle Kamu iktisadi Te- I 
şe^bülslerinn yasama 'onganları tarafundan de- I 
netiminin müspet sonuçlarına ulaşamıyacağız. I 
Kamu iktisadi Teşebüslerinin Karma Komisyon- I 
da denetimi sırasında da, aşağı - yukarı bir ay- I 
dan fazla süren müzakereler sırasında da, sayın I 
Çakanları Karma Komisyona getirmek de müm- I 
kün olamamıştır. Ancak, hatırımda kaldığına gö- I 
re ki, bir - iki gün hariç, bütün bu çalışmalara I 
katıldım, bu komisyonuna bir defasında Yurt- I 
lar Kurumu münasebetiyle Sayın Millî Eğitim I 
Bakanı Cihat Bilgehan yarım gün kadar bir I 
müddet için davet edildi ve geldiler. Bir defa I 
da, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın I 
Mehmet Turgut'un geldiklerini bir yarım gün I 
görebildim. I 

Şimdi, dünden beri birçok sayın arkadaşla- I 
rımızm burada bakanların bulunması hakkında I 
ısrarlı birtakım teklifleri olmaktadır. Bütçe I 
bitmiştir. Hükümet, ilk kuruluş devresinin çeşit- I 
li mesai dönemlerinden geçmiştir. Binaenaleyh, I 
Hükümetin, ilgili temsilcilerinin burada bulun- I 
ması mutlaka zaruret halindedir. İBen Başkanlık I 
Divanının Yüce Senatonun otoritesini Hükü- I 
met üzerinde kullanmasını istirham edeeeğim. I 
Daha birkaç gün evvel basında gördük, özel I 
teşebbüs müesseselerine, Ticaret Odaları toplan- I 
tılarına bakanlarımız çifter çifter katılıyorlar, I 
orada uzun uzun demeçler yapıyorlar. Bir tane- I 
si de «özel teşebbüsü sevmek fazilettir» buyur- I 
dulâr. Biz bu söz hakkında fikrimizi muhafaza I 
-ediyoruz. Fakat kırk yıllık Cumhuriyet idaresin- I 

2.6.1965 O : 2 
de kurulmuş olan ve bugünkü rayiç değeri ile 
100 milyarı aşkın bir kapasitede bulunan Kamu 
iktisadi Teşebbüslerini sevmek de en azından 
vatanperverliktir. (Bravo sesleri) Bu kürsüden 
İfade ediyorum ve Hükümetin ilgili bakanlarının 
burada bulunmasını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karakurt, usul hakkında 
mı, efendim? 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Evet, 

BAŞKAN — Son defa o'arak usul hakkında 
size söz veriyorum. Ondan sonra takrirlerin iza
hını yapacağım. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Muhterem arkadaşlar, hakikaten bugün, Devle
tin milyarlarına tahsis edilmiş olan işlerin mu
rakabesine mahsus fevkalâde mühim vazieleri-
m izden birisini yapmakta bulunuyoruz. Bu doğ
ru... Milyarlar mevzuubahistir ve bu milyarların 
denetimi vazifesini de üzerimize almışızdır ve 
bunu yapacağız. Çok doğrudur... Bu kadar mü-
him bir meselenin müzakeresi sırasında Hükü 
meti teşkil eden arkadaşlardan hiçbir kimsenin 
burada bulunmaması hakikaten mucibi teessür
dür ve hattâ esef verici 'bir neticedir, şüphe yok 
bunda. Eğer 'bu bir maksadı mahsusa istinad-
etmiyorsâ. yani Hükümet Senatoda bu muraka
benin yapılması sırasında maksadı mahsusla 
bulunmuyor ve bu hattâ bir dikkatsizlik neti
cemi. vâki oluyorsa, bu dikkatsizlik kolay kolay 
affedilir cinsten değildir. Eğer bir maksadı 
mahsusla bulunmuyorsa ve bu murakabenin 
kendi kendine yapılmasında bir mahzur gör
müyorsa, bu da daha büyük bir hata olur. Ama 
bunun üzerinde durulmalıdır. 

Simi bence, Hükümet azaları, Hükümetten 
kimse bulunmuyor diye bu murakabe müzake
resini durdurmak doğru bir hareket değildir. 
Senato benini anlayışıma göre Hükümeti bir 
müzakerede bulundurmak yetkisine sahip de
ğildir. Ne hakla getiriyoruz, zorluyoruz, illâ 
gel, burada bulun, diye... Ve sen bulunmazsan 
ben bu murakabeyi yapamıyacağım, demek 
hattâ Senatonun yetkisi dâhilinde dahi değil
dir. Biz bu murakabeyi yaparken Hükümet bu
lunmuyor ise, murakabenin vereceği neticeden 
doğacak akıbet Hükümetin mesuliyetini teşkil 
edecek ve bu suretle Hükümet muztar, müşkül 
ve içinden çıkmaz bir duruma düşecektir. Bu, 
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Hükümetin göreceği cezanın en büyüğüdür. 
Ama, bunlar burada yoktur diye, Hükümet 
azalarından kimse yoktur diye, bu murakabeyi 
durdurmak, müzakereyi başka bir safhaya 
nakletmek hakkına sahibolmadığımız kanaatin
deyim. Ben arkadaşınım teklifine iştirak etmi
yorum, müzakerenin devamı hususunda rey 
vermenizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, usul 
hakkındaki konuşmalar bitti. Mevzu şu : 

Kamu iktisadi Teşebbüslerinin beş senelik 
hesaplarının tetkiki neticesinde hazırlanmış 
olan raporun müzakeresinde vekillerden ilgili 
olanların bulunması hususu Başkanlık Divanın
ca tezekkür edilmiş. Danışma Kurulunca da ay
rıca tezekkür edilmiş ve bu hususun Hükümete 
iletilmesi karar altına alınmış idi. Biz, Başkan
lık Divanı bu kararı, hislerinize tercüman ol
duğumuza kaani olarak, Hükümete bildirdik, 
derhal bildirdik, dün de bildirdik, bu sabah da 
bildirdik. Buna rağmen vekillerden kimsenin, 
hiçbir zatın buraya gelmek lûtfunda bulunma
dıklarını görüyoruz. Yalnız bu arada Sanayi 
Bakanı Sayın Ali Naili Erdem şöyle bir tezke
re göndermiştir. Okutuyorum, efendim. 

Senato toplantısında Bakanlığımı temsil en 
bulunacak şahıs hakkında : 

T. B. M. M. C. Senatosu Başkanlığına 
Ankara 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu raporunun Yüksek Senatodaki müzakere
lerinde, Bakanlığım adına takibetmek üzere, 
iktisadi Devlet Teşebbüsleri Merkez Kurulu 
Başkanı Necdet Aşar bulunacaktır. 

Bilgilerine saygılarımla arz ederim. 
Sanayi Bakanı 

Ali Naili Erdem 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Bu mevzu hakkında mı efen
dim. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Hem bu
nun hakmda, hem usul hakkında. 

BAŞKAN — Peki efendim, ben izahatımı 
bitireyim, size söz vereceğim. 

Efendim, bakanların bu Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin müzakeresi vesilesiyle Senatoda 
bulunmasını' mecburi kılaeak bir hükme mâlik 
değiliz. Ne içtüzükte, ne Anayasada böyle bir 
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hüküm yoktur. Ancak 440 sayılı Kanunun bir 
maddesi var, Yani vereceğiniz karara ışık tut
mak bakımından arz ediyorum. «İlgili bakanlık
lar, teşekkülün ilgili olduğu bakanlık, teşekkül 
e alışmalarını kanun ve tüzük hükümlerine uy
gun olarak yürütülmesini yönetmekle görevli
dir. Bu maksatla ilgili bakanlıklar gerekli hal
lerde teşekküllerin hesaplarını ve işlemlerini 
teftişe, icabında tahkike tabi tutmaya ve bun
lar nezdinde iktisadi ve malî durum teshilleri
ni yaptırmaya yetkilidirler.» Bu maddeye müs
teniden Riyaset Divanınız Bakanlığın mesul za
tînin ilgili olmasını muvafık görmüştür ve te
mennisi de bu maksada matuftur. Yalnız arz 
ettiğim gibi bakanlar buraya gelmek lüzumunu 
hissetmemişlerdir. Teveilı edilecek olan sualler 
eğer bu teşekküllerin idaresine ait ise genel 
müdürler cevap verebilirler. Hayır umumi po
litikaya, iktisadi politikaya taallûk ediyorsa 
ona kimin cevap vermesini takdirinize bırakı
yorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bu hususta söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Peki benim beyanım hakkında 
buyurun, hanginiz konuşacaksınız ? 

ERDOCIAN ADALI (istanbul) — Ben Sa
yın Sırrı Atalay'dan sonra konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 
Benim beyanım hakkında mı, tüzük hakkın

da mı artık orası size kalmış. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Beraber Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — önce ona çatın, sonra bana 
çatın bari. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
beyanımız önerge ile ve Sayın Bakanın gönder
diği tezkere ile ilgilidir. Bu sebeple usul hak
kındaki konuşmamız hem Sayın Bakanın tez
keresi hem de bu tezkereye dayanan Sayın 
Başkanın Yüksek Heyete beyanları hakkında
dır. Sayın Bakan 440 sayılı Kanunun İS nci 
maddesinde tesbit edilen ilgili iki bakandan 
birisidir, iktisadi Devlet Tesekküllerivle ilgili 
koordone işlerini yapacak iki bakanlık mevcut
tur. Maliye ve Sanayi Bakanlığı. Bu iki Bakan
lıktan birisi gelemiyeceklerini ifade etmişler ve 
yerine bir Sayın Daire Başkanının bulunacağını 
ifade etmişlerdir. Eğer bir başka konu, veya
hut da bir başka mevzu olmuş olsaydı, Bakanlar 
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•bulunmadıkları takdirde, içtüzük hükümlerine 
göre, kendilerini bir daire başkanı tarafından 
temsil ettirebilirler. Ancak iktisadi Devlet Te- j 
şekküllerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde \ 
denetlenmesinde ayrı usuller caridir. Burada si- j 
yası bakımdan veyahut teknik bakımdan hangi j 
bakımdan olursa olsun Parlâmentonun muhata- j 
'bı biraz önce Sayın Başkanın okuduğu 9 ncu | 
maddedeki ilgili Bakandır. Yani meselâ Sümer- S 
bank görüşülecekse, meselâ Emlâk Kredi Banka- j 
sına ait meseleler görüşülecekse birisinde Sana- ] 
yi birisinde Ticaret Bakanı olacak. Fakat diğer j 
teknik işlerde bilanço ve netice hesaplarının oy
lanmasından önce yapılacak muamelelerde ise 
teşekkülün umum müdürleri muhataptır. îçtü- j 
züğe göre, bir konuda Bakan bulunmadığı zaman 
kendisini temsil için ancak bir yazı ile bir umum 
müdürü veya daire Başkanını gönderebilir. An
cak bu yazıya istinaden bir umum müdür veya 
daire başkanı bu kürsüye çıkabilirken iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin denetlenmesinde umum 
müdürler böyle bir tezkereye lüzum kalmadan 
Cumhuriyet Senatosuna muhatabolaoaklardır ve 
'bu kürsüye çıkacaklardır bu sebeple işi ikiye 
ayırmak lâzım. Böyle olunca bakan umumi poli
tikadan mesuldür. Teknik bir mevzu ile karşı 
karşıya değildir. Bu sebeple Cumhuriyet Sena
tosunda tümü üzerinde yapılan görüşmelerde 
Bakan, teknik bir meselenin görüşülmesi misillu 
buraya dairo başkanını veya umum müdürü gön
deremez. Ancak kendisi umumi politikanın tâyini 
bakımından gelir. Zira Anayasanın 105 nci mad
desi bunu Bakana vermektedir. Her bakan kendi 
yetkisi içindeki işlerde, emri altındakilerin eylem 
ve işlemlerinden ayrıca sorumludur. 440 sayılı 
Kanunun 9 - 18 nci maddelerine göre iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin ilgili Bakanların, kendi
siyle ilgili bulunan teşekküller, müessese ve iş
tiraklerine ait çeşitli faaliyetlerin burada görü
şülmesi sırasında umumi politikadan dolayı doğ
rudan doğruya burada bulunmaları lâzımdır. 
Tümünün görüşüldüğü bir sırada Bakan kendi
sinin yerine teknik bir elemanı buraya gönder 
mek hakkına sahip değildir ve mümkün değil
dir. Ama burada kendisi bulunmıyabilir, Hükü
meti temsilen diğer bir zat yani siyasi sıfatı olan I 
diğer bir bakan bulunabilir; Başbakan yardım
cısı, Ticaret Bakanı bulunabilir, ilgili bir Bakan 
Hükümeti temsilen bulunur. Ama diğer mevzu
larda olduğu gibi hiç bir zaman bir teknik ele- | 
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man burada umumi politikanın tâyini bakımın
dan yapılan denetleme sırasında Hükümeti tem
silen bulunamaz. Ve bu tezkere ile bu mecburi
yet savuşturulamaz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Adalı, buyurunuz. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; evvelâ Sayın 
Karalkurt arkadaşımızın, «Hükümetin bir kastı 
mahsusu bulunmuyorsa» şeklindeki tarizini yer
siz bulduğumu arz etmek isterim. Hükümetin 
her hangi bir kasdı olamaz. 

2 ncisi, Sayın Atalay arkadaşımızın ve Sena
tonun umumi temayülü olarak Hükümetin bulun
ması hususundaki noktainazarına, umumi politi
kayı tâyin bakımından hak veriyorum. Yalnız 
içtüzük bakımından meseleyi mütalâa edersek 
bizatihi Vekilin kendisinin bulunmasına lüzum 
ve zaruret yoktur, içtüzüğümüzün 8 nci bölümü 
ICamu iktisadi Teşebbüslerinin denetlenmesini 
ayrıca bir usule tabi tutmuştur 92 ve 93 ncu 
maddeleriyle. 93 ncü madde, «Tümü üzerindeki 
görüşmelerden sonra her Kamu iktisadi Teşeb
büsünün bilânçosuyla kâr ve zarar hesabı üze
rinde görüşme açılır. Komisyon raporunun onan
ması veya geri verilmesini istiyen önerge ve öner
geler verilmişse değişik önergelerinden her biri
sinin sahiplerine, Hükümet ve Komisyona onar 
dakikalık konuşma hakkı verilir.» Binaenaleyh, 
«Hükümete konuşma hakkı verilir» demek sure
tiyle Hükümetin müzakerelerde bulunacağı iç
tüzüğün zaten âmir hükmüdür. Yalnız Hükümet
ten kasıt bizzatihi Bakan mıdır? Bu değil. Muh
terem arkadaşlar, içtüzüğümüzün 60 nci madde
si, umumi olarak, Hükümeti kimlerin temsil 
edeceğini saymış. «Vekil veya vekil kendi yerine 
Genel Kurulda söz söylemek için gönderilecek 
1 nci derecedeki daire başkanlarını tavzif ede
bilir. 

Ben de bu bakımdan Sayın Başkanın müta
lâasına iştirak ediyorum, içtüzüğün 93 ncü ve 
60 nci maddesi, müzakerelerde Hükümet na
mına söz almak üzere, değişiklik önergelerinde, 
Hükümet, Vekil veya kendi tavsif edeceği 
daire başkanı, müzakereye iştirak edebilir. Bu 
bakımdan devam etmekte mahzur yoktur. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 

usul hakkındaki müzakerelerin sonu gelmez. 
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Ve esasen İçtüzüğün 58 nci maddesi usul hak
kındaki müzakerelerin uzun boylu uzamamasım 
istifdah etmektedir. Mesele de anlaşılmıştır, 
özür dilerim. Şimdi takrirleri okutayım. Yal
nız bir ciheti arz edeyim ki, bu kanundan, 468 
sayılı Kanundan evvel iktisadi Devlet Teşek
küllerinin denetlemesi 3460 sayılı Kanuna tabi 
idi. Yani bu mâruzâtımı sırf tenevvür maksadı 
ile söylüyorum. Başka hiçbir maksat için de
ğil. 3460 sayılı Kanunla tesbit edilmiş olan 
Umumi Heyet şu suretle teşekkül ediyordu : 
Ziraat, Maliye, İktisat, vekilleri bu Heyete dâ
hil idiler. Bütçe, Adliye, Divanı Muhasebat, Ma
liye, İktisat ve Ziraat encümenlerinin Başkan 
ve Başkanvekilleri, raportörleri ve kâtipleri bu 

heyete dâhil idiler. Bundan maada bu 5 encü
menden seçilmiş olan beşer üyeden mürekkep 
milletvekilleri de bu heyete dâhil idiler. Umu
mi Murakebenin Reisi bu heyete dâhil idi. İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin reisleri ve idare 
meclisleri, azaları bu heyete dâhil idi. Yani 
eski 3460 sayılı Kanunun İktisadi Devlet Te
şekküllerinin murakabesini ehemmiyetle nazarı 
dikkate almış idi. Bu 468 sayılı Kanun bunu 
dahi kâfi görmiyerek yeni bir hüküm getir
miştir. Bu hükme göre vekillerin bulunmasının 
faydalı olup olmadığını takdirinize arz ediyo
rum. Evvelâ okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin, denetim so

nuçları hakkındaki Karma Komisyon raporla
rının görüşülmesinde : 

İdari ve icrai kararlara ışık tutacak görüş
ler ile, icabında cevap ve izahat vermek sure
tiyle Yüce Meclisi aydınlatması gibi zaruret
ler göz önüne alınarak ilgili vekillerin de, mü
zakerelere iştirakinde çok fayda mütalâa etmek
teyim. 

Bu sebeple ilgili vekillerin hazır bulunması 
hakkında karar alınmasını arz ederim. 

Bingöl 
Sabri Topçuoğlu 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Efendim, aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, lehinde ve aleyhinde 
konuşuldu. Kimseye söz vermiyeceğim. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Efendim, usul esasen bu idi. 

Sayın Melen aleyhinde mi istiyorsunuz, o halde 
ikişer kişiye söz vereceğim. Buyurun Sayın 
Sarıgöllü. 

Müsaade ederseniz, bir takrir daha vardır, 
aynı mahiyettedir, aşağı-yukarı; onu da okuta
yım. 

Yüksek Başkanlığa 
Bakanların gelmesine talikan kanunların 

görüşülmesine geçilmesini arz ve teklif ederim. 
Urfa 

Vasfi Gerger 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Sarıgöllü. 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem arkadaşlarım; bir şey talebetmek, tak
rir vermek, bütün üyelerin hakkıdır. Ama Hü
kümeti denetlemek bakımından bir karar al
mak suretiyle buraya gelmeye icbar etmek ne 
Anayasanın ne de her hangi bir esas teşkilât hu
kukunun müsaade edeceği bir mevzu değildir. 
(Soldan : «Diktatörlük» sesleri) Diktatörlük 
zannedersem bu takriri verip Hükümeti buraya 
gelmeye icbar etmektedir. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, böyle diktatörlük 
közünü atarsanız, cevabını alırsınız ve bu gider 
böyle, 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
Rica edeceğim, istirham edeceğim, mevzuu mü
zakere raporunu hazırlayan encümen burada. 
468 sayılı Kanunun muhatap tuttuğu bilanço 
bu kati hesap neticelerinin kabulü veya âdemi 
kabulü mevzuu ile ilgili umum müdürlükler 
burada hazır. Yine İçtüzük diyor ki, bütün 
bunlar görüşüldükten sonra Hükümete söz ve
rilir ve gerekli şeyler sorulur. Bunun mânası, 
demiyoruz ki, bakanlar bulunmasın. Ve fakat 
bakan bulunmadı, diye biz ne murakabeden iç-
tinabedelim, ne de yetkimizi açıp Hükümet ge
lince murakabe hakkımızı veya toplantıları ta
lik etmek gibi bir yola gitmiyelim. Kendilerine 
gayet tabiîdir ki, haber gitmiştir. Aynı zaman
la Çalışma Bakanına vekâlet eden Sanayi Ba
banı demek ki, gelemiyeeek durumdaki şu an
la, mazeretini bildirmiş, tüzük hükümlerine ve 
kanunların hükümlerine göre 9 ilâ 15 gün sü-
•ocek bir müzakere müddeti içinde bir bakanın 

bulunmayışını vesile ittihaz edip yine Parlâ
mento içinde Hükümete karşı, kanaatimce, bi-
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raz fazla isnatlarda bulunuyoruz. Biz, hem 
Parlâmentomuzu hem bugün Hükümeti, bu Hü
kümet yalnız bizim Hükümetimiz değildir. T. C. 
Hükümeti olarak böyle küçük hâdiseler ve se
bepleri vesile ittihaz ederek zedelemekten içti-
nabetmcliyiz. istirhamımız, müzakerelere de
vam edilsin, biz de diğer bakan arkadaşlara ha
ber verelim. Zaten tavzif edilmiş bir arkadaşı
mız da mevcut burada... Binaenaleyh, müzake
relere devam edilsin ve bu önergeler oylanma
sın. Anayasada böyle bir hüküm yok. Meclis
ler karar verir, bir Hükümeti gelmeye icbar 
eder... Böyle bir şey yok. Hükümetin nasıl de
netleneceğini Anayasa açıkça belirtmiş. Bu ye
ni bir denetleme olacak. Yani Bakan gelmezse 
Meclisi tatil edeceğiz. Bakan gelmezse kendi 
murakabe hakkımızdan sarfınazar edeceğiz. 
Böyle bir yola gitmiyelim, istirham edeceğini, 
bu önergeleri lütfen arkadaşlarım, geri alsınlar 
veya Anayasadaki yerini göstersinler, yani neye 
istinaden bunu lütfedip verdiler, istirham ede
ceğim, bundan sarfınazar edilsin ve müzakere
lere devam edilsin. Bu önergeler oylanamaz 
nâçiz kanaatim bu, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Melen. 

FERlD MELEN (Van) — Muhterem arka
daşlarım, dünyanın her parlâmentosunda, par
lâmento Hükümetle beraber çalışır. Bütün mü
zakereler Hükümet veyahut onun mümessilleri
nin huzuriyle yapılır ve böyle yürütülür. Bu se
beple sayın arkadaşım bir diktatörlük mevzuu 
ileri sürdü pek yersiz olarak. Bence aksi, dik
tatörlüğe götürür. Meclislerin hükümetleri hiçe 
sayarak, onu davet etmeden mevzuları müna
kaşa etmesi diktatörlüğe götürebileceği gibi 
hükümetlerin de Meclislerin müzakeresine ka
tılmaması ve meclisleri hiçe sayması diktatör
lüğe götürür. Bu sebeple aslolan meclislerin 
Hükümetle beraber çalışmasıdır. Dünden beri 
üzüntü ile takibettim, Riyaset Divanının tutu
munu. Daima sarahat aradılar. Efendim sara
hat yok. Bilâkis gelmemesine dair sarahat arı-
yacaktır. Aslolan Hükümetin Mecliste bulun
masıdır, devamlı olarak. Devamlı olarak müza
kereyi takibetmesidir. Gelmemesine dair sara
hat varsa, bu şekilde Hükümetsiz müzakere edi
lir, diye bir hüküm varsa o vakit bir şey demi-
yeeeğim. Ama aslolan meclislerin Hükümetle 
birlikte çalışmasıdır. 
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Muhterem arkadaşlar; kaldı ki, bu mevzu 

sadece bir kesinhesap kanunu değildir, müza
kere ettiğimiz. Bizim kesinhesaplar gibi bir ke
sinhesap kanunu değildir Burada iktisadi Dev
let Teşekküllerinin tümüne ait bir politikayı 
münakaşa ediyoruz. Kanunu tetkik buyurun. 
Ne diyor? «Bir genel görüşme cereyan eder» 
diyor. Bu genel görüşmede evvelâ aslolan, plân 
tahakkuk etmiş midir? Vazifesini yapmış mı
dır? Bunlar ele alınır. Müstakbel programlar 
konuşulur. Bütün bu genel görüşmede elbette 
sadece umum müdürlerin vazifesi dâhiline gir
mez. Çünkü, bu teşekküllerin her biri Hükü
mete bağlıdır, Hükümetin bir bakanlığına bağ
lıdır. Nezaret ve murakabesi o bakana aittir. O 
kakan Parlâmentoya karşı mesuliyetler taşır. 
Bunların murakabesinden ve sairesinden doğan 
mesuliyetler vardır, taşır ve bunlara politik 
istikamet veren hükümettir. 440 sayılı Kanu
nu tetkik buyurun, bunlar artık serbestçe ha
reket edemezler, yatırımları programlaştırma
ya mecburdurlar, programları Hükümetten ge
ver, Hükümet kararı ile kesinleşir, ahenkleşti-
rilir ve saire... Biz burada bunların hesaplarını 
tetkik ederken, bütün bir Hükümet icraatını, 
bir Hükümet faaliyetini beraber tetkik ediyo
ruz. Şimdi insaf buyurun, bunu tetkik ederken 
sadocc bir basit memur, mümessil gönderilmiş
tir. Bununla karşı karşıya kalıyoruz. Muhterem 
üyeler sualler tevcih edecekler, faraza komis
yonun raporu tetkik bu vurulduğunda temen
niler kısmında birçok mevzuun öne atıldığı gö
rülür. önemli mevzulardır. 3 sigorta kurulma
lıdır. Meselâ Sümerbank tevsi yapacaktır. Ada
li a'da bir fabrikaya 500 milyon lira sarf ede
cektir. Sakın bunu yapmamalı deniyor. Böyle 
temenniler. Faraza petrol mevzuunda öyle bir 
temenni ileri sürmüşler ki, maazallah gözünüz
den kaçtığı takdirde bu memleketin yeraltı ser
vetlerinin tamamını yabancıların ipoteği altına 
korsunuz. Bunlar hakkında ne düşünüyor, diye 
Hükümete sormak, bunun hakkında bir görüşü 
var mıdır, yok mudur? Bunları bizzat Hükü
metin ağzından öğrenmekte fayda görmez mi
siniz? Bu sebeple rica ediyorum. Bilhassa ikti
dar partisine düşer bu mevzu. (A. P. sıraların
dan, polemik yapmıyalım, sesleri) Ben Hükü
mette olsaydım, buraya gelmeyi birinci derece
de mesuliyetim altında görür ve vazife sayar
dım arkadaşlarım ve sizin de iktidar partisi 
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olarak bakanlarınızı buraya getirip hakikaten 
hesap verdirmek vazifenizdir arkadaşlar... Hür
metlerimle... (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar; mesele birkaç noktadan çok önem 
kesbetmiştir. Bir defa parlömanter sistem cari 
olan bir memlekette hiçbir kayıt aranmaksızın 
Meclis veya Meclisler Hükümeti huzura davet 
edince gelmeye mecburdur, Bunun için bir ka-
kayıt aramaya, bunun için İçtüzükte Anayasa
da hüküm aramaya ne lüzum var. Bu muamele 
mevzuuna tabi. Yani parlömanter sistem var. 
Hükümet Meclisin huzurunda demektir, bir. 

ikincisi, ne yapıyoruz? Yaptığımız faaliye
tin esas hukukî ve fiilî mânası nedir? Denetle
me, deneten ile denetileniıı karşı karşıya gel
mesinden ibaret bir muameledir. Deneten ile 
denetilen karşı karşıya gelmezse denetleme olur 
mu? (Gürültüler) 

Bir dakika beyefendiler, yapmayın akıl bu, 
mantık bu. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşla?'. 
MEHMET HAZER (Devamla) — Bir başka 

nokta. Vekilin biri, bir Sayın Bakan, Yüksek 
Murakabe Hoyetinin Başkanını memuru olarak 
tavzif etmiş. Buna yetkisi yoktur. Bu zat bu 
Balkanın memuru mahsusu değildir. Böyle bir 
memuru Maliye Bakanı gönderemez. Başbakan
lığa bağlıdır ve hususi maksatla teşekkül et
miş <bir heyetin âzasıdır. Kendi bakanlığının 
bir müsteşarını veya bizim eski tüzüğümüzde 
rüesayı memuriyeden addedilen birini gönde
rebilir. Binaenaleyh bu bakımdan... (gürültü
ler) yapmayın bunun için polemik yapılır fa
lan, öyle değil. Hakikaten Meclis arzu etmiştir. 
Böyle bir arzu izhar etmiştir. Ve mutlaka ye
rine gelmelidir. Bunda ne diktatörlük vardır 
ne de salâhiyet tecavüzü vardır. (Ne de hesap
tan kaçma vardır sesleri) Ne de hesaptan kaç
ma vardır. Ama bir Hükümet davet edilince 
meclislerin huzuruna gelmeye mecburdur, ar
kadaşlar. Bunu başka türlü düşünmeye imkân 
yoktur. Yani hukuk, mantık parlömanter sis
tem 'buna müsaade etmez. Sadece bu noktadan 
işi alırsak, Hükümete haiber verilseydi" her hal
de bir bakan da koşa koşa gelirdi. Gelmesi de 
Bakanın şerefine, şanına bir nakîsa getirmez, 
Rjyaset Divanından rica ediyorum, işi uzat-
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maktan sa balkanlara veya Başbakanlığa haber 
verilirse şimdi gelir müzakereye devam eder
dik. Şayet gelmezse burada durdurmak lâzımı
dır bu müzakereleri; gündemimize girmiş diğer 
meseleleri devam ettiririz ve Bakan geldikten 
sonra devam ederiz. Aksi takdirde bu Parlâ
mentonun itibarı, bu Parlâmentonun nüfuzu 
'kalmaz arkadaşlar... 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Tuna. 
Son olarak Sayın Tuna'ya söz veriyorum. 

İki lehte, iki aleyhte. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler.) 

Arkadaşlar, gürültü etmeyin, buyuran Sa
yın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, bir hesap tetkiki işi ile 
meşgul olacağımız bir sırada maalesef mevzuu 
siyasi bir sahaya itilmek istenmektedir. Ben 
Yüksek Heyeîftnfein 44-0 sayılı Kanunun müza
keresi sırasında göstermiş olduğu hassasiyete 
nazarlarınızı çekmek isterim. 440 sayılı Kanun, 
şu Mecliste müzakere edilirken, eski Maliye Ba
kanımız gerek esJbalbı mucibe mazbatasında ve 
gerekse şifahi beyanlarında daimi olarak şu 
tezi müdafaa ettiler. Dedikleri, şu İktisadi Dev
let Teşebbüslerini icranın elimden uzaklaştığı 
müddetçe İktisadi Devlet Teşebbüslerinin iler
lemesi mümkündür. Bize, aşağı yukarı, Meclîse 
hâkim olan anakanaat bu idi. Hatırlarsınız İk
tisadi Devlet Teşebbüsleriyle Hükümet arasın
daki münasebetler müzakere edilirken bağlı 
bakanlık mı, diyelim ilgili bakanlık mı diyelim? 
Yani Hükümete bağlı olduğunu mu kalbul edelim, 
yoksa ilgili bakanlık terimini mi kullanalım diye, 
uzun münakaşalar geçti. Netice itibariyle dedik 
ki, İktisadi Devlet Teşekküllerinin inkişafı için 
icranın uzakta kalması, lâzımdır, bağlı bakanlık 
denemez. İlgili bakanlık sözü ile iktifa edelim ve 
440 sayılı Kanunun esprisi bugün İktisadi Devlet 
Teşekkülleriyle Hükümet arasındaki münasebe
tin esprisi budur. Bugün İktisadi Devlet Teşek
külleri bakanlıklara bağlı birer teşekkül değil
dir. Bakanlıklarla ilgili teşekküllerdir. Bunu 
kendi iktisadi sahasında gerekli feralhlığı te
min etmesi, İktisadi Devlet Teşekkülünün ken
di istikametinde icraatını ifa etmesi için bu 
esasları kalbul ettik. Kanuna bu esaslar girdi. 

Şimdi bunu hatırlatmak istemekten kastım, 
dün çıkarttığımız kanunda müdafaa ettiğimiz 
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bir tezin bugün müzakereler sırasında aknine 
doğru bir yola gitmek isteyişimizdir. İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin Meclis huzurunda hesa
bım vereceksem elbet onun her muamelesine mü
dahale edeceğim ve her şeyini kontrol edeceğim, 
binaenaleyh hesabını verme mecburiyetinde ol
duğum bir idareye elimden gelen müdahaleye ve 
kendi aklımın fikrimin kabul ettiği istikamette 
çalıştırmak yoluna gitmeye mecbur olacağım. 
Binaenaleyh hesap verirken gelsin, Bakan he-
sa versin diyorsunuz, hesap verecek Bakan İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin her muamelesine 
müdahale etmek mecburiyetindedir. Hesap ver
menin tabiî neticesi budur. Hesap vereceğim fa
kat karışmıyacağım. O halde istirham ediyorum, 
hissi sahalardan ayrılalım, Hükümetin, başka 
türlü murakabesi mümkün müdür? Fakat bir 
hesabın tetkiki yapılırken Bakan gelsin, hesap 
versin dediğimiz zaman İktisadi Devlet Teşek
küllerine müdahalesi için Bakanı âdeta itiyoru" 
demektir. Ben 440 sayılı Kanunun çıkarılması 
zamanında gösterdiğimiz hassasiyeti Yüksek 
Senatoya hatırlatmak istiyorum. Birincisi bu. 

İkinci kısım, arkadaşlar şu 468 sayılı Kanun 
çıkarken o müzakereleri de hatırlatmak isterim. 
Yine zabıtları tetkik edecek olursanız göreceksi
niz ki, bu müzakerelerin hududu kayıtlanıyor, 
itirazında bulundum. Ne müzakere edilecekmiş? 
Murakabe Komisyonunun raporu tetkik edile
cekmiş, Yüksek Denetleme Kurulu? Yüksek De
netleme Kurulunun raporunun tetkiki ile iktifa 
olunmasın. Bu arada bizim Karma Komisyonu
muz bir İktisadi Devlet Teşekkülüne gitsin her 
muamelesini tetkik etsin gibi noktai nazarları 
ileri sürüldü, dendi ki, hayır, bu kadar derinle
mesine bir siyasi teşekkülün, Meclisin, müdaha
lesi İktisadi Devlet Teşekküllerini felce uğra
tır. Ne yapalım? Murakatbe hudutlu olsun. Na
sıl ki, İktisadi Devlet Teşekküllerinin muraka
besini Yüksek Denetleme Kurulu bütün salahi
yetliyle yapsın. Çünkü mütahassıs bir gruptur. 
Ancak, Meclis tarafından murakabe edileceği 
zaman Meclisin Karma Komisyonunun salâhi
yetleri mahdudolsun. Ne yapsın? Yüksek De
netleme Kurulunun raporunu tetkik etsin ve 
yine Başbakanlıktan gelme kaydını koyduk. 
Başjbaikanlıktan gelen raporları Karma Komis
yon tetkik etsin, dedik. Binaenaleyh bizim Kar
ma Komisyon İktisâdi Devlet Teşekkülleri üze
rindeki murakabesini siyasi tesirlerden azade 
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olacak şekilde bir murakabe heyetinin; raporu
na hasr ve inhisar ettirdik, geniş, hudutsuz bir 
murakabeyi kabul etmedik hudutsuz muraka
beyi Yüksek Denetleme Kuruluna verdik, şim
di iş böyle olunca, efendim kamu iktisadi te
şebbüslerinin siyasi haklan çiğneniyor. Hayır, 
efendim, eğer biz kamu iktisadi teşebbüslerinin 
468 sayılı Kanuna göre murakabe yapmakta 
isek ki, o maksatla toplandık, bi'z burada mu
ayyen ve mahdut sahalar üzerinde murakabe 
yapmak mecburiyetindeyiz. Ne yapacağız? 
Karma Komisyonun raporu üzerine müzakere 
açacağız. Oylamayı ne yapacağız? Sırf Devlete 
aidolan şirketler üzerinde ibraya lâyık olduğu 
keyfiyeti üzerinde karar vereceğiz. Meclise gön
dereceğiz. Bizim malî durum üzerinde muraka
be hakkımız var kâr ve zarar üzerinde muraka
be vardır. Ycıksa İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin hesaplarının tetkiki sırasında hudutsuz, ge
niş, siyasi istikametler tâyin edecek kararlar 
vermek safhasında değiliz. Meclisin böyle bir 
salâhiyeti yok mu? Var. Hükümet politikala
rı muhtelif vesilelerle Hükümetin anapolitika-
sını takip, tetkik etme, murakalbe etme gibi 
Meclisin mutlaka salâhiyeti vardır. Fakat, be
nim arz etmek istediğim husus, hesapların de
netlenmesi sırasında bu hakkımız yoktur. He
sapların denetlenmesi sırasında Karma Komis
yonun raporunu tetkik edeceğiz, malî durumu 
tetkik edeceğiz, kâr ve zarar hesaplarını tetkik' 
edeceğiz. İbraya lâyık olup olmadığı hususuna 
karar vereceğiz. İbra edeceğiz kendisini. Bina
enaleyh, sözümü hülâsa edecek olursam şunu 
demek istiyorum: Hükümet burada hesap ver
me mevkiinde değildir. Çıkarttığımız 440 sa
yılı Kanunla Hükümetle bunlar arasındaki mü
nasebeti asgari hadde indirdik. Bağlı teşeek-
kül demedik. İlgili bakanlık dedik. Hesap ver
me için Hükümeti zorlar buraya getirirsek, bir 
arkadaşımızın da temas ettiği gibi Anayasaya 
göre, bu mümkün değildir. 

O zaman 440 sayılı Kanunu kabul ederken 
gösterdiğimiz esıbabı muelbeye muhalif bir yol 
tutmuş oluruz. Hesabı ben vereceksem onun 
bütün muamelelerine benim hâkim olmam lâ
zımdır. Çünkü Hükümeti İktisadi Devlet Teşek
küllerinin içine sokarız. Halbuki 'bizim kasdımız 
Hükümetin İktisadi Devlet Teşekküllerinin kı
yısında kalması idi. Binaenaleyh bu hesabı ve-

106 — 



O. Senatosu B • £8 
recekler bize ıcmum müdürlüklerin başında bu
lunanlardır. Birinci kısım budur. 

iMncisi, şuradaki tcOkikatımızm hududu 
468 sayılı Kanunla tedbit edilmiştir. Salâıhiycti
miz mahduttur. Politika veçhesi yoktur. Kâr 
ve zarar hesaplarının ve malî durumunun ib
raya lâyık olup olmadığı hususunda karar ver
me durumundayız. Binaenaleyh bu izahatım 
muvacehesinde umum müdürler ve salahi
yetliler burada bulunduğuna göre ve Hüküme
ti mutlaka getireceğiz şeklinde bir zor kullan
ma gibi neticeye varacak bir hal karşısında bir 
karara vardığımız takdirde Hükümetin gelme
diğini farz edelim, bu takdirde Senato kendi 
fon'ksiyonunu icra etmekten gsri kalacak gibi 
•bir neticeye müncer olacak bir kararın veril
mesine taraftar değilim. İstirham ediyoruz, za
man azalmıştır. 5 yıldan/beri ibra keyfiyeti ge
cikmiştir. iktisadi Devlet Teşekkülleri bunun 
biran evvel çıkması için çırpınmaktadırlar. Va
kit kaybetmeden müzakerelere devanı edel'Jm, 
programım tatbikma karar vermenizi istirham 
ediyorum, hürmetlerimle. 

SABRI TOPÇUOĞLU (Bingöl) — Hüküme
tin gelmesi mecburiyetini ve vekilin bulunması
nı icabettiren bir misali de arz etmek üzere o 
ta-krrrvmi takdim etmiştim. 

Bu noktadan takririmi ikrar, arz ve izah 
edeceğim. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz efendim 
söz istiyen çok. Evvelâ Komisyon adına söz is
tiyorlar ki, kolay kolay vermem, Sayın Komis
yon hemen yerinizden kalkmayın. 

KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU BAŞKANI BAKİ GÜZEY 
(Bursa) — Ama Sayın Başkan sataşma var. 
Maazallah bir felâket olur sözü ile sataşıldı 
efendim. 

BAŞKAN — Bir defa komisyonun raporu 
üzerinde görüşülüyor. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Maazallah şeklin
de sataşma var komisyona; söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Topçuoğlu'na 
gelince takrirlerini burada izah ettiler. Tekrar 
kendilerine söz vermiyorum. Çünkü, takriri 
okursam anlaşılır diyorlar. Sayın Tuna'mn de
dikleri gibi hesap vermek için çağırmıyorum 
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diyorlar. Umumi görüşme üzerinde ve bâzı su
aller soracağız, icra ve saire üzerinde diyorlar. 

Şimdi taıkriri okutuyorum: 
BAKİ GÜZEY (Bursa) — Sataşma üzerin

de ısrar ediyorum. 
BAŞKAN — Sataşma yoktur. Oyunuza su

nuyorum. Sataşmayı kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kahul edilmemiştir. 

Şimdi Saibri Topçuoğlu arkadaşımızın tak
ririni tekrar okutuyorum. 

(Sabri Topçuoğlu'nun önergesi tdkrar okun
du) 

BAŞKAN — Takrir vazıhtır. Hesap sorma 
yoktur. Bâzı izahat almak maksadına matuf 
olduğunu ifade etmektedir. 

Bu takriri oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... 17 ye karşı 39 oyla ilgili ve
kilin huzuru ile müzakeresi kaibul edilmiş bu
lunmaktadır. 

CENAP AKSU (Maraş) — Bunun müza
kere ile alâkası yok.. 

BAŞKAN — Yani ilgili Bakanın da gelmesi 
hususundaki bu karara rağmen gelmediği tak
dirde yapılacak muameleyi yine Yüksek Heye
tiniz tâyin edecektir. Binaenaleyh ilgili Bakan 
davet edilecektir, şimdi Sayın Gerger'in takri
rini okutuyorum. 

(Vasfi Gerger'in Önergesi tekrar okundu.) 
İSKENDER CENEP EGE (Aydın) — Ka

nun görüşmüyoruz, genel görüşme yapılacak.. 
BAŞKAN — Vekiller hemen yetişemez belki, 

vaktimiz zayi olmasın deniyor. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlar, dünkü, Riyasetçe yapılan 
ovlama, malûmuâliniz, dendi ki, bu kadar bü
yük hesabın içerisinden biz bir hafta on gün
de anc^k çıkarız. O halde bu maksatla ve be-
tahsis İktisadi Dtvlet Teşekküllerinin hesabı
nın yapılmasını teminen saat 10 da başlamak 
üzere bir sabah bir de öğleden sonra iki celse 
yapılsın. Bu diğer kanunları da müzakeresi 
mânasına gelmez. Dün Umumi Heyet bu mak
sat için vermiş olduğu karan bugün şu tak
rirle deriştirme durumuna düşüyor. Nasıl olu
yor? Eğer biz her zaman olduğu gibi öğleden 
sonra toplansak elimizdeki mevcut kanunların 
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müzakeresini tamamlarız. Dün karar veriyo
ruz diyoruz ki, iktisadi Devlet Teşekkülleri
nin hesabım göreceğiz. Bu büyük bir hesaptır, 
çok çeşitli bir iştir. O halde bir sabah celsesi 
bir de öğleden sonra iki celse yapalım diyo
ruz. Bugün de bir Vekil gelsin veya gelmesin 
müzakeresine giriyoruz ve Umumi Heyet Ve
kilin gelmesine karar veriyor. Şu anda Ve
kil yok diye gelinceye kadar yeni bir takrirle 
diğer kanunların müzakeresine karar veriyo
ruz. Dün İktisadi Devlet Teşekkülleri ıcın ku
rar almışken bugün diğer kanunların sabalı 
öğleden sonraki celselerde görüşülmesine karar 
veriyoruz. Betahsis bu celseler iktisadi Dev
let Teşekküllerini hesabatma muayyen zaman 
içinde yapılabilmek, hesaplarım tetkikini ya
pabilmek için aldığımız karara bu takrirle de
ğiştirmek yoluna gidiyoruz. O halde bir baş
ka kanunun müzakeresi bu sabah celselerinde, 
mümkün değildir. Bu bakımdan bunun oylan
ması iktiza eder. Hürmetlerimle. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Efendim, müsaade buyurun Anayasaya aykırı
dır. Bendeniz arz ettim. Usul hakkında söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Anaya,.a işin içine girince bu
yurun. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Muhterem arkadaşlarım, aziz arkadaşım Vasfi 
Gerger'in bu teklifini kabul etmek Anayasaya 
aykırıdır. Böyle bir teklif Senatoca kabul edile
mez. Senato, Parlâmento her hangi bir memle
ket meselesini müzakere etmekten nefsini mene-
demez. Bir Vekil gelmiyor diye bir memleket 
meselesini müzakere etmeye karar veren Senato 
Vekil gelinceye kadar bu müzakereyi durdur
mak hakkına sahip değildir. Anayasaya aykırı
dır. Pekâlâ o halde mahsusla gelmiyorsa, farzı
muhal Vekil ve Hükümet bu meselenin müzake
resinin Senatoda yapılmasını istemiyor, mak
sadı mahsusla gelmiyorlarsa Parlâmento bu me
seleyi müzakere edemiyecek mi? Parlâmento, 
murakabe hakle m kullan a mıyacak mı? Bu Ana-
yasaya avkırıdır, bu teklifin reye konmama
sını talebederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Karakurt, şüphesiz ki 
eoik Ikıvmetli bir üyemizdir fakat galiba şairlik 
ve ediplik tarafı üstün basıyor. (Gülüşmeler.) 
Neresi Anayasaya aykırı, 
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ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Reye koyuyorsunuz efendim. 
BAŞKAN — Hayır efendim, şimdi bir defa 

Vekilin gelmesini beklemeye karar verdiniz. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

O ayrı şey efendim, Vekil gelmezse müzakereyi 
durdurup... 

BAŞKAN ~- Efendim, vekil gelmezse, Sena
tonun kararma rağmen Veikil gelmediği takdir
de hürmet görmiyen bir Senatonun Başkanı ol 
maktan ben istifa eder, çekilirim. (Bravo sesleri, 
şiddetli alkışlar) 

Buyurunuz Sayın iskender Ege (Şiddetli 
gürültüler) 

Çünkü efendim bu Senato böyle bir karar al
mış buna hürmet ederim. Bu şdkilde tescil edil
miş olduğundan bunu tatbikle mükellefim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Muh
terem arkadaşlarım, Sayın Başkan başta olmak 
üzere hepimiz hissî bir havanın içine girmiş olu
yoruz. Mesele oylanan takrirler Sayın Sarıgöllü'-
nün de belirttiği gibi hakikaten usulsüzdür, oy
lanmaması lâzımdır. Biri oylanmıştır, diğerinde 
de oylanacaktır, aynı usulsüzlük devam edeceik 
tir. Sayın Karakurt'un söyledikleri haklıdır. Biz 
kendi kendimizi inkâr eder vaziyete mi giriyo
ruz? Senato olarak Yüksek Heyetiniz kayıtla mı 
çalışacaktır? Vekili davet edecek, Hükümeti da
vet edecek. Hükümet gelir veya gelmez, bunun 
müzakeresi ayrı bir meseledir. Senatonun almış 
olduğu karar ayrı bir meseledir, işi bir polemi
ğe döküp, işi Hükümet âzalarının gelmesi veya 
gelmemesi şelkline düşürüp Senatonun ulvî ka 
rarları üzerinde tasarrufa kalkmaya haklı deği
liz. Yaptığımız görüşme bir genel görüşmedir. 
Genel görüşmenin mahiyeti malûmdur. Şimdiye 
kadar Senatoda başka genel görüşmeler yapıl
mıştır, bu da onlardan farklı değildir. Şu nok
tayı üzülerek ifade etmek isterim ki, bu Kar
ma Komisyonun bir naçiz üyesi olarak Kamu ik
tisadi Teşebbüsleri müzakerelerine başladığımız 
günden, Komisyon olarak, bugüne kadar bütün 
niyetimiz Kamu iktisadi Teşebbüslerinin politik 
endişelerden uzak, parti görüşlerinden ve parti 
çıkarlarından, şahsi endişelerden uzak, müzake
reye tabi tutulması milyarları bulan millî, serma
yenin heder olmasını Önliyecek tedbirlerin biran 
önce alınması için bir müzakerenin açılması idi. 
Maalesef Yüksek Senatoda şimdiye kadar birçok 
meselelerin müzakerelerinde Yüksek Heyetinizin 
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ağır başlılık ve olgunlukla mevzular üzcrind-, 1 
almış olduğu kararlar daima müspet olmuştur. I 
Şimdi bunların yanma büyük bir örnek dalın I 
koymak istediğimiz bir anda, başladığımız gün- I 
den itibaren Senatoda, şu müzakerelere, bir hissi 
hava almış yürüyor. Efendim mesulü bulacağız. 
mesul sizsiniz, biziz, yok efendi m geçmiş devir, I 
gelecek devir şeklinde birçok meseleler konuşul- I 
makta. Bunlar bence lüzumsuz mevzulardır. Or
tada bulunan millî bir mevzudur. Tümün, hepi
mizin meselesidir. Bunun için çok istirham edi
yorum arkadaşlar, bunu bu şekilde bir Hükümet 
meselesi, bunu bu şekilde bir parti meselesi, şu 
veya bu devrin bir meselesi olarak ele almamak 
•gerekir, işi bu şekle büründürmekle netice ala 
mıyacağımızı ifade etmek isterim. Şimdi ben bir 
mühim nokta üzerinde duracağım. Bizim elimiz
de iki tane kanun vardır. Bu kanunların bir ta
nesi 440 sayılı Kanundur. Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin yeniden düzenlenmesi ve reorganizas-
yonu Kanunudur. Diğeri de buna atfen çıkarı
lan 468 sayılı Kanundur ki parlâmentoların bu 
meseleyle ilgileneceği ve vazife alacağı, ne şe
kilde denetleme işini yürüteceğine dair kanun
lardır. Bu iki kanun esprisi 1959 dan 1983 e ka
dar ibra görmemiş olan İktisadi Devlet Teşek
küllerinin çalışmalarını biz parlâmento olarak 
ele alınken eski usuller ve alışkanlıklara kendi
mizi kaptırmamak mecburiyetindeyiz. Bilhassa 
Cumhuriyet Halk Partili muhterem arkadaşla
rıma şunu ifade etmek isterim ki, kürsüye gelen
lerin çoğu eskiden mebusluk yapmış arkadaşları
mızdır, galiba eski usuller içinde... 

MEHMET HAZER (Kars) — Biz kitap oku
yoruz her gün. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Evet Sayın Hazer her gün okuyan, biz cehalet 
içinde bulunan insanlarız. Hor zaman zaten bu I 
ithamlarla karşı karşıyayız. Onlar eskidir çok 
bilirler, biz yeniyiz hiçbir şey bilmeyiz, bunların 
hepsini kabul ediyorum sayenizde öğreneceğiz, 
bilmediğimizi itiraf etmek bizim için bir mezi
yettir, biliyoruz diye h]r iddiamız yok. Yalnız I 
muhterem arkadaşlarınıza sorabilirsiniz, Komis
yonda çalışanlara, o mesaimizin no derece oldu- I 
ğunu onlar takdir buyururlar zannederim. 

Şimdi bendeniz hiçbir kimseyi cahillikle it I 
ham etmek niyetinde değilim. Zaten terbiyem de 1 
buna müsait değildir. Yalnız bir noktayı ifade 
etmek isterim. Biz demek isteriz ki, Sayın Nus- | 
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ret Tuna'da ifade ettiler, bizim yapmak istedi
ğimiz mesele bu İktisadi Devlet Teşekküllerini 
siyasi baskılardan kurtarmaktadır. Bunu zaten 
çıkarmış olduğumuz kanunlarla ortaya koymuş 
vaziyetteyiz. 440 sayılı Kanun bunu ifade etmiş
tir. 440 sayılı Kanunun ışığında bizim İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin denetiminde muhatabı
mız Hükümet üyeleri değildir. Bizim muhatabı
mız bu işletmelerin başında bulunan idareciler
dir. Bu işletmelerin başında bulunan idareciler 
de şahsan hesap vermekle mükellef değildirler. 
Geçmiş devirlerin, geçmiş yılların hesapları tet
kik edilecektir. Zaten şu noktayı yüksek müsa
mahanıza sığınarak ifade etmek isterim ki, ka
bul etmemiz gerekir ki, bu tarz denetimin içine 
girmenin acemiliği içindeyiz. Sonra buna inzi
mam eden 5 senelik ibra görmemiş raporlar var
dır. Bu 5 senelik ibra görmemiş olan raporlarım 
beş seneliğinin birden ele alınması da bir ağır
lık meydana getirmiştir. Onun için şimdi biz bu 
iki tesirin altındayız. Ben şahsan bir nokta üze
rinde fikrimi ifade ederek sözlerine nihayet ve
receğim. Muhterem arkadaşlarım bir kere daha 
bu konuda konuşmamda ifade etmeye çalıştım. 
(C. H. P. sıralarından anlaşilmıyan müdahale) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ege devam 
edin. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Devam edeceğim, devam edeceğim cümlenin ne
resinden kaybettiğimi yakalıyayım devam ede
ceğim. 

Şimdi efendim, ifade etmeye çalıştığım nok
ta şudur; beş senedir ibra görmemiş olan İktisa
di Devlet Teşebbüsleri üzüntü içindedir ve yap
mış oldukları hesabi işlerin hesabını verememe
nin üzüntüsü içindedirler. Kendileriyle temas 
ettiğimiz zaman bütün işletmelerde, bütün te
şekküllerde bunu gördük ve bu haklı hislerine de 
yakından sahi dolduk. Buna karşılık Yüksek 
Denetleme Kurulu da âdeta fonksiyonunu kay
beder hale gelmiştir. Beş senedir yapmış oldu
ğu denetlemenin neticesini bir türlü alamamak
tadır. Şimdi bu güzide topluluğun hakikaten 
İktisadi Devlet Teşebbüsleriyle hemahenk çalı
şan ve birçok noktalarda İktisadi Devlet Teşeb
büslerine ışık tutan bu topluluğun, Yüksek De-
notlemo Kurulunun faaliyetinin ve İktisadi 
Devlet Teşebbüslerinin çalışmalarının akım kal
maması için biz bu komisyon raporunun biran 
evvel Parlâmentonun 'her iki büyük Meclisinden 
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•sefinesinin memleket için büyük faydalar tanıya
cağına inançvoruz. Ve bunu yapmadığımız tak
dirde. hakikaten büyük bir memleket meselesi ya
rı yolda kalmış olacaktır. 

P>ıı defa da tekrar baştan başlanacaktır. Onun 
için sunu istiyoruz. Muhterem arkadaşları m, 
şu vekil bu vekil gelmedi meselesi üzerinde sa
at. 10 dan başlayıp 12 yi çeyrek geçen şu saate 
kadaı- münakaşalarla, vakit geçireceğimize büz 
müzakerelere devam edelim ve vekillerin btıra-
•ya.iRelmnme.si.nin bir kasla. ımıkruu olduğunu san
mıyorum, 'lütfen ımüzakerelere devam edilmesini 
temin edelim. Usul ve hattâ. Anayasaya aykırı 
olan bu takrir leri oylamaktan vazgeçelim. 

Kendi kendimize salâhiyetlerimizi tahdidet-
mek âdet:t Hükümetler gelirse müzakere edebili
riz, Uükümefler Relmezse müzakereye1 salahiyeti
miz yoktur gibi manasız bir hava ve espri içine 
girmiyelim. Onun için istirham ediyorum arka
daşlarımdan, bu yolda ve bilhassa Başkanlık Di
vanı 'bu tu tuma girerse. bendeniz şahsan mem
nun olurum. Hürmetler imle. 

B A Ş K A N — Muhterem arkadaşlarım, mü
saade edin, görüyorum ki, herkes Anayasacı ol
muş. Buraya her çıkan Anayasaya aykırıdır 
diyor. Anayasaya aykırı bir teklifi reye koymam 
bu bakımdan müsterih olunuz. Bir takr i r ka
bul edilmiştir, Vekil bulunsun diye. Müsaade edi
niz efendim. Heyeti Celileniz kabul buyurmuş
lar. (Adalet Partisi s ıralarından geliyorlar ses
leri) 

VASFİ: (;MR(İMR (i 'r l 'a) ----- İsnatta bulunul
du, söz istiyorum. Anayasaya aykırı teklifle itham 
olunuyoruz. Anayasaya aykırı olmadığını ifade 
edeceğim. 

BAŞKAN - kîvet siz hukukçusunuz benden 
lalıa iyi bilirsiniz ama. ben o kadar anlarım zan

nederim. Şimdi Relen habere RÖre Vekil RCIinek
tedir, yola çıkmış bulunmaktadır . 

VASFİ (ÜSRÜKU (Frl 'a) - - Saym Başkan, 
dün bu müzakerelere Reçineden Emniyet Genel 
Müdür lüğünün bir kanunu takrirle kahul edile
rek bu Meclisle müzakere edilmiş miydi? 

BAŞ. KAN — Evet. 
V A S F İ GFRGER. (Urt'a) • •- Anayasaya, ay

kırı olarak buna se'bebobın arkadaşın mahkeme
ye verilmesini leklif ediyorum. (Gülüşmeler. 
bravo sesleri) 
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FSAT .MAHMUT K A R A K U R T (Urfa) ~ 

Bunun onunla, ne alâkası var? Olur mu Öyle şey. 
(Şiddetli gürültüler , Başkan ne oluyor sesleri) 

BAŞKAN •-• Ben de ne oluyor diyorum ama 
oluyor iste. Vekil Relmek üzere, Şimdi efendim. 
söz Sayın Sırrı Atalay'm. Vekil geliyor efen
dim. 

K A M U İ K T İ S A D İ T F Ş H B B Ü S G E R t KAR
MA KOMİSYONU SÖZOÜSÜ B A K İ GÜZEY 
(Bursa) — Tamamen bizimle ilgili bir işte Ko
misyona bir defa söz vermiyorsunuz. 

B A Ş K A N — Şimdi müsaade ederseniz, şahıs
lan adına kimse konuşmamış bulunuyor. Ondan 
sonra sizlere söz vereceğim. Daha şahısları adına 
kimse konuşmamıştır ki. 

S İ R R İ AT-AIiAV (Kars) — Sorumlu Hükü
metin bir üyesinin gelmesi ümidiyle. Bir sayın 
arkadaşımız İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf ından denet
lenmesi hususunda burada çok dikkatli beyan
da bulundular. Dediler ki, biz burada sadece 
hesapları tetkik edeceğiz. (Bunun müzakerelerin 
başlandığı zaman sırada tevhit i lâzımdır. Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, yani yasama- organ
ları İktisadî Devlet Teşekküllerinin sadece bi
lanço kâr ve zarar hesaplarını oylaması .gereken 
kısımları oylanacak ve bâzıları için 'Ticaret Ka
nunu hükümlerine tabidir veyahut hususi bir 
kamına tabidir. Ama kendisine kanunla âmme 
hizmeti verilmiştir. Bunlar için genel görüşme 
yapılacak. Burada öyle bir hava verildi ki, Nus-
rel Tuna tarafından, sadece burada hesapları 
görülecek umumi politika ile ilgili konuların 
müzakeresi yapılmıyaeak gibi bir beyanda bu
lundular . Bunun da şu noktadan tesbitine çalış
tılar. Gerek 440 sayılı Kanunun , gerek 468 sa
yılı Kanunun görüşmeleri sırasında ifade edil
miştir ki, İktisadi Devlet Teşekküllerini, rahat , 
kârlı ve verimli çalışabilmeleri için, siyasi mü
dahalelerden beri kılmak şart t ır . Tarafsız ida
re kurmak', biraz sonra, izah edeceğim gibi, ay
rıdır, İktisadi Derlet Teşekküllerinin Türkiye 
Büyük Millet Al celisi taraf ından denetimi bü
tün faaliyetlerinin, plânla olan münasebetlerinin 
burada geniş bir politik görüşülmesi yanında 
çeşitli faaliyetlerinin tetkik edilmesi, ayrıdır . 
Bu ikisini arkadaşımız karıştırmıştır . Bakın, 
4(İS sayılı Kanunun 2 ne i maddesinin ikinci fık
rası ıi" diyor : Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
durumunu iııeelemek üzere başkan ve raportörler 
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seçer. Raportörler, Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinin durumunu, genel iktisat politikası, işlet
mecilik faaliyetlerinin mevduata, uzun vadeli 
kalkınma plânına ve plânın uygulama program
larına uygunluğu noktasından, inceler. Raportör
ler her toplantı yılı başında seçilir.» 

Şimdi raportörler, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri olarak, Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinin ilk denetimini yapan Yüksek Denetleme 
Kurulu raporları üzerinde incelemelerini, çok 
geniş bir çerçeve içerisinde yaparken, asıl dene
timi yapacak yer olan yasama organları sadece 
hesapları tetkik .edeceği gibi bir natık hâsıl 
mümkün olabilir ve nasıl gösterilebilir. Zinhar 
anlaşılmasın ki, Cumhuriyet (Senatosu veya Mil
let Meclisi İktisadi Devlet 'Teşebüslerinin denet
lenmesine ait, ister umumi görüşülmesi, İçtüzük
te belirtildiği gibi, ister her teşekkülün burada 
ayrı ayrı görüşülmesi sırasında, umumi politika
ları görüşülemez, umumi politikaları burada ge
niş bir tetkike tabi tutulamaz şöklinde bir an
lama gelemez. Burada denetim geniş mânada ya
pılacak. Niçin yapılacak? Çünkü, Anayasamızın 
127 nci maddesine göre Devletin genel bütçesi ile 
katma bütçeleri Sayıştayda; gelir ve giderleri 
ile tetkike tabi tutulur. Kesin hesapları yine 
orada incelenir. Ama İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin hesaplarının Mecliste, görüşülmesi sıra
cında, Sayıştayda olduğu gibi hattâ ondan da
ha verimli ve daha çok vasıflı bir görüşme bu
rada yapılacak. Devlet bütçeleri ve katma bütçe
lerden daha fazla ve daha derine bir görüşmeyi 
burada yapmaya mecburuz. 

Anayasanın tedvininden önce İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin murakabe şekli ayrı idi. Biraz 
önce Sayın Başkan burada ifade etti. 3460 sa
yılı Kanun ayrı bir statü tanzim etmiş ve ona 
göre görüşme yapılıyordu. Anayasanın görüşme
si sırasında Sayıştayı tahdideden 127 nci madde 
üzerinde Kamu İktisadi Teşebüslerinin deneti
minin kanun voliyle yapılacağı belirtilmişti. Ya
ni burada denetimin yasama organları tarafın
dan yapılıp yapılmayacağı husu'sunda bir hüküm 
yoktu. Birinci görüşülmesi sırasında bir sayın 
arkadaşımızın verdiği bir takrir üzerine, kanun
da düzenlenir hükmü ve bilâhara ikinci görü
şülmesi sırasında 127 nci madde olan bugün
kü maddenin son fıkrasında, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından düzenlenmesi kanun 
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ile gösterilir, hükmü konularak ilk defa biz
de İktisadi Devlet Teşekküllerinin yasama or
ganları tarafından doğrudan doğruya denet
leme şeklinde gidilmiş bulunmaktadır. Ve bu 
denetimi yapmak üzere ilk tatbikat devrini de 
geçirmekteyiz. 

Getirilen, 468 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine göre, daha Önce denetlemeye tabi tutul
muş İktisadi Devlet Teşekküllerinin muraka
besi de bu şekilde yapılmış olacaktır. Hattâ 
iki teşekkülün de 1954 ten başlıyan murakabe
leri hususu vardır. Bu gelenekleri biz burada 
kuracağız. Yine tatbikata başlarken, bir husu
su tesbit etmek lâzımdır. Dün Adalet Partisi 
adına konuşan Sayın Osman Saim Sarıgöllü, İç
tüzükle 468 sayılı Kanunun çatışma halinde ol
duğunu ve birbiri ile bağdaşmıyan hükümleri 
ihtiva ettiğini ifade etiler. Gerçekten Tüzü
ğümüzün 92 ve 93 ncü maddeleri 1964 yılı baş
lamadan önce yürürlüğe girmiş; ancak 468 sa
yılı Kanun bundan beş ay sonra yürürlüğe 
girmiştir. Yani kanun tüzükten daha sonra 
yürürlüğe girmiştir. Böyle olmasına rağmen 
Cumhuriyet Senatosunun İçtüzüğü görüşüldü
ğü sırada tarafımdan teklif edilen iki madde 
ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 'Türkiye Bü
yük Millet 'Meclisi tarafından denetlenmesine 
ait işbu iki madde Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğünde yer almış bulunmaktadır. Tezat teş
kil eden bu hükümler de bir tesadüf veya şans 
eseri ile olmamıştır. 

Çünkü kanun daha sonra çıkmıştır. Nedir. 
İçtüzükle kabul edilen hüküm? (92) Kamu İk
tisadi Teşebbüslerinin tümü üzerinde görüşmeler 
yapılacaktır. Her hangi bir oylamaya gidilemi-
yecektir. Bu teşekküllerin bâzılarının ise kâr ve 
zarar hesapları bilançoları görüşme sırasında 
oylamaya tabi tutulacaktır, bir kısmı oylamaya 
tabi değildir. Kanun ile tüzük bir beraberlik 
arz ederler. 

Ancak kanun esasları terviceder, teferruata 
ait hükümleri İçtüzükler veyahut meşru tat
bikatı gösteren geleneklerle yerine getirilir. 
iler hangi bir kamu teşekkülün kâr ve zarar 
hesabı komisyon raporunda gösterilen tasvip 
veya âdemi tasvibin dışında, sayın üyelerden 
biri tarafından bir önerge verildiği takdirde. 
bu önergvnin tabi olacağı usule ait İçtüzükte hü
kümler getirmiş bulunmaktayız, ve bu bir 
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bundan sonraki denetimin kanunun öngördüğü 
zamanda yapılması için teşekküllerin, müesse
seleriyle iştiraklerinin ve Yüksek Denetleme 
Kuruluyla Karma Komisyonunu gerekli dikkati 
göstereceklerini ümideder ve bunu bekleriz. 

Yasama organlarının görüşmesine esas olan 
husus, bilançolarla netice hesaplarını veya malî 
durumlarını 'gösteren tablolardır. Ticaret Ka
nununa göre özel kanunlara bağlı şirket ve ku
rumlar için genel görüşme yapılacak, diğer
leri için bilançolarla netice 'hesaplarının 
tasvibedilip edilmiycceği oylanacaktır. Karma 
Komisyon şüphesiz incelemesinde, biraz önce 
okuduğum maddeye göre, kusur, hata ve nok
sanlar tes'bit edebilir, 'bunları tesbit edecektir. 
Temenni ve irşatta da bulunabilecektir. Netice 
o1 arak hatalı, kusurlu hususlar esasa müessir 
değilse, kâr ve zarar 'hesapları ile bilançoların 
tasvibini, esasa müessir ise, yahut takibi ge
rekli suçluluk durumları varsa tasvibedi'me-
mesi talebi ile raporunu tanzim edecektir. 

Görülmektedir ki, henüz yerine getirilmemiş 
olan temennilerin de yerine getirilmesi kayıt ve 
şartı ile aynen kabulü yüksek tasviplerinize 
sunulur, şeklinde tasvip1 er istenmektedir. 

BAŞKAN — Müsaade buyurur musunuz 
efendim? Yüksek Heyetin izhar ctm",ı ohluğu 
temenniye uyarak Muhterem Sanayi Bakanı 
Erdem teşrif etmiş bulunmaktadır, kendileri
ne teeşkkür ederim. Devam buyurun efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Genel Kurul
da görüşme konusu bundan başka olabilir. Fa
kat, temenniler yerine getirilmek kayıt ve şar
tı ile tasvip uygun ve hukukan mümkün ola
maz. Raporların sonuç kısımlarında gösteri
len bu şartlı tasviplerin yanlış okluğunu kesin
likle belirtmek ister ve tasvibini bekleriz. 
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baraj teşkil etmiştir. Birdenbire tasvip veya 
ademitasvip gibi mahkemelere kadar yönetim ku
rulunu götürecek, tedbirlerin alınması hakkına 
bâzı heyecan anlarında karar verilebilir. Bunu 
önliyc'bilmek için ilk anda hu önerge üzerine 
verilecek karar; dikkate alma mahiyetinde sa
yılsın ve bu önerge kabul 'edilirse tekrar üzerin
de görüşme açılsın. Bu -görüşmede değişik öner
ge sebepleriyle Hükümet ve komisyon 10 ar da
kikalık görüşme sonunda ikinci defa bir gö
rüşmeye tabi tutulsun. Bu kanuna aykırı de
ğildir. Plânın görüşülmesine aidolan hüküm
lere muvazi olan hükümlerdir. Ancak kanunda 
derpiş edilmiyen bir husus vardır. Komisyona 
geri çevirme içtüzükte vardır. Yani görüşme 
sırasında her hangi bir teşekkül hakkında ko
misyonun tanzim ettiği raporun geri çevril
mesi istenebilecektir. Bundan maksadımızı 
biraz sonra izah edeceğim, meselâ Komisyon 
birçok altkömisyon raporlarında izah etmiş
tim; kayıt ve şartlı tasvip istemektedir. Bu 
yanlıştır. Kayıt ve şartlı bir ibraya gidilemez. 
Bir ibraya gideceksin ama şu temenniler kayıt 
ve şartlar yerine getirilmek üzere. Bu şartlı 
tasvip (hukuk anlayışı ile bağdaşamaz. Bu şe
kilde raporlarda yer alınca bu raporları dü
zeltme imkânını komisyona verebilmek için 
geriverme önergelerinin işlemesi, içtüzükte 
derpiş edilmiştir, ilk tatbikattır, işin şeklini 
göreceğiz, eğer bunların mahzuru görülür
se içtüzükte değişiklik yapmak daima müm
kündür. Bu sebeple içtüzük hükümleri ile 
468 sayılı Kanun hükümleri arasında bir te-
zad, bir çekişme tarafımdan görülmemektedir. 
Ama tatbikat sırasında görülürse düzeltilme 
cihetine gideriz. 

Şimdi 468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine 
göre Karma Komisyona raporlar, esas itibariy
le bir yıl önceki duruma aidolmak üzere en 
geç. Kasım ayın sonunda tevdi edilmektedir. 
Karma Komisyon incelemelerini 3 ay içinde bi
tirme zorundadır. Bu sistemle yasama organ
ları iktisadi. Devlet Teşekkülleri ve müessesele
rinin denetimi görevini en *geç bir yıl sonra ye
rine getirebileceklerdir. 

468 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce de
netimi yapılmamış olan teşekküllerin denetimi 
de geçici 3 ncü madeye göre yapılacağından ilk 
Çalışma gecikmesi yerinde görülebilir. Ancak, 

Yüksek Denetleme Kurulunun yaygın mü
essese ve teşekkülleri ile iştiraklerini dikkatle 
ve bilgi lie incelediğini ve görevini bu yönden 
objektif olarak yerine getirdiğini överek ifade 
etmek isterim. 

Yüksek Denetleme Kurulunun, teşekkül, 
müesseseler ve iştirakler hakkında denetim so
nucu raporları tetkik edilince görülür ki, mev
cut durumun incelenmesi ve ıslahı için belirli 
tedbirlerin çerçevesi maalesef aşılamamıştır, 
Teşekkürlerin kârlılık ve verimlilik içinde ça-* 
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lışmalaıı memleket kalkınmasında olumlu etki
ler yapmasının imkânlarının araştırılması yö
nünden prensiplerin mahiyet ve faydalarma 
dayanan köklü görüşleri denetleme kurulu ge
tirememiştir. 

Bir müfettiş raporunun inceleme hüviyet 
ve karekteri ötesine bu raporlar maalesef gide
memiştir. Teşekkül ve müesseselerin ıslah1 

için mümkün hal çareleri tesbit edilmemiştir. 
Yüksek Denetleme Kurulu mahallinde durumu 
incelesin ve bir teftiş mekanizması zihniyetinin 
üstüne çıkabilsin. 

Yüksek Denetleme Kurulunun raporlarına 
dayanılarak yasama organlarının görüşme yap
masının mantıki bir esasa dayanan bir unsur 
olduğunu önemle belirtmek isterim. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin yasama or
ganı tarafından denetlenmesinin hukukî mes
netleri ve faydaları nelerdir? Denetlemenin 
hukukî neticeleri nelerdir? Bunun üzerinde 
durmak isterim. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Esas raporun 
müzakeresine mi geçtik Sayın Başkanım. 

SIRRI AT AL AY (Devamla) — Umumu üze
rinde görüşmedir Sayın Güzey. İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin yasama organı tarafından de
netimi prensibolarak, yasama organı, Devlet 
idari teşkilâtının arıagayelerini tâyin eder. Ya
sama organı ödenek ve kanuni yetkilerle idari 
teşkilâta serbestti sağlar. Teşekkülün malî 
muhtariyetinin sınırını tesbit eder. Yasama or
ganları ödenek tahsisi ve kanun yapma yolu 
ile Devlet bürokrasisi üzerinde, dolayısiyle ni
hai kontrol hakkına sahiptir. 

Teşekküllerin bilanço, kâr ve zarar hesapla
rının Karma Komisyonda incelenmesi ve Genel 
Kurulda görüşülmesi ve oylanması doğrudan 
doğruya bizde denetimin ilk tatbik şeklidir. 
denilebilir ki, yasama organı geniş ölçüde tek
nik mahiyet arz eden problemleri gereği kadar 
çözemiyecek ve kontrol görevini tesirli şekilde 
yapamıyacaktır. Tâyin ile gelen ve işin ehli bir 
kurulun, politikacılardan daha fazla itina gös
tereceği iddia edilebilir. İktisadi Devlet Te
şekküllerinin teknik faaliyetlerinin yönetme ile 
ilgili kısımlar.nda yasama organının mühalesesi-
nin kuvvetler ayrılığı prensibi ile bağdaşamı-
yaca*h zannedilebilir ki, biraz önce Sayın Nus-
ret Tuna bunu ifade ettiler, yasama organının 
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murakabe yetkisinin demokratik idarenin atiâ-
unsuru olduğu unutmamalıdır. Karakteri ne 
olursa olsun her idari teşkilâtın açık siyasi bir 
hüviyeti olan bir lider organa karşı sorumlu ol
ması esas1 prensiptir. Bu sorumluluk teşekküle 
güç kazandırır. Aşırı teknik kontrolün bu olum
lu sonuçları verdiği pek az görülmüştür. Yasa
ma Organının denetimi ile, personelin ödevine 
sadakati ve ehliyeti tahakkuk edecektir. Ve bu 
suretle onlara görevleri sırasında muhtacol-
dukları güveni sağlıyacaktır. Yasama Organı 
millî varlığın mühim bir kısmının faaliyetleri 
hakkında geniş bir bilgiye doğrudan doğruya sa-
hibolaeaktır. 

Anayasaya göre yasama organlarının önün
de muhatap ilgili Bakandır. Biraz önce Sa
yın Nusret Tuna; mesul Bakan tâbiri mevcut 
değildir, dediler. Hiç kimse şimdiye kadar bu
rada mesul Bakan diye bahsetmedi. Kanunun 
izah ettiği şekilde 440 sayılı Kanunun 18 ve 
9 ncu maddeleri ilgili'Bakan demektir. Ve hep 
böyle ifade edilmiştir. Muhatap (ilgili Bakan
dır. Ancak İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
denetiminde umumi ve politik görüşler konusun
da ilgili Bakan teşrii kontrolün hedefi sayıla
bilir ve sayılacaktır, Sayın Nusret Tuna. 

Blânço kâr ve zarar hesaplarının teıkniik ko
nularda ve teşekküllerin faaliyetleri ile ilgili 
meselelerde teşekkülün genel müdürünün doğ
rudan doğruya muhatabolması gereklidir. Ve 
bizde ilk defa olacaktır. Çünkü, Tüzük hü
kümlerinin çerçevesi aşılacaktır. Umum mü
dürler bakanların izin ve müsaadesi olmadan her 
teşekkülün kâr ve zarar hesapları, bilanço ve 
umumi politikaları görüşüldüğü sırada 'burada 
Hükümet gibi söz alacaklar ve sıraya tabi ol
madan konuşabileceklerdir. Böyle olunca, te
şekkülün uç yönetimi yasama organı genel ku
rulu önünde hesap verme zorunluğunu daima 
duyacaktır. Yasama organının temayülünü mü
şahede edecek, teşekküle buna göre istikâmet 
verecek ve teşekkülün çözüm arayan işlerini 
Devletin lider organı önünde açıklama imkâ
nını bulacaktır, iktisadi Devlet Teşekkülünün 
bu şekilde denetiminin yasama organları yö
nünden ve teşekküller yönünden savılamıyacak 
kadar faydalar sağlıyacağını ümidediyorum. İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin durumu, faali-
lotleri hakkın ve egemenliğin gerçek sahibi mil
let tarafından takip imkânı da temin edilmiş 
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olacaktır, (reııel Kurulda ki, açık görüşmeler 
radyo ve basın yoliyle kamu oyuna ulaştırılabi
lecektir. Teşekküllerin faaliyetlerinin yasama or- : 

«•anları önünde acık denetim şeklinin ve mües-
selcrin kaderi üzerinde olumlu sonuçlar sağ-
I a masını ümidediyorum. 

17 milyar 600 milyonu öz kaynaklar olmak 
üzere defter kıymeti 54 milyon 600 milyon li
rayı bulan teşekkülün, müessese ve iştiraklerin 
bugün ortalama değeri bir deyime göre, 150 
milyar, bir deyime göre 160 milyardır. Ama bu 
hesap şüphe yok ki, fiyat değişikliklerinin tak
ribi bir hesabıdır. Bu hesap zannedilmesin ki, 
üzerinde ileride dikkatle duracağız ve fakat 
bir vesile dolay isiyle Sayın Baki Güzey'in ko
misyon sataşma vardır dediği rezervleri biz 
hiçbir zaman bu malî hesapları içinde yani 
160 milyar içinde sayamayacağız. Hiçbir zaman 
o anlayışta değiliz ki. kömür işlerine ait hesap
ları da Zonguldak yeraltı kömürleri veyahut 
FA Balığın hesaplarında denizdeki balıkları he-
sabetme gibi yanlış bir zihniyete; gitmiyeec-
ğiz. O kadar gitmiyeeeğiz ki, bir Devlet petrolle
rinin ileride görüşmeleri yapılacağı sırada 
rezevrlerinin .sermaye sırasında filân mües
seseye verilmesi bahanesi ile, rezevrlerde lıesa-
bedilir şeklinde gerçek değerin hesabı, ileride 
bu memleketi telâfisi mümkün olmıyacak fe
lâketlere götürecek şekilde ağırdır. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Ne demek? Mes-
muatmıza göre konuşuyorsunuz. 

BAŞKAN — Rica ederim müdahale etme
yin. 

SİRKİ AT ALAY (Devamla) — Denetleme 
Kurulu raporunda vardır. İleride göreceksiniz 
ki, kendi raporunuzun içinde de vardır. Türk 
Petrollerinin ve bir çimento fabrikasının he
sapları sırasında Ordu Yardımlaşma Sandığına 
niçin verilip de Emekli Sandığına niçin veril
mediği hesabı tenkid edilirken, diğer taraftan 
da gerçek değerin sermaye artışının hissedar
lara intikali sırasında niçin rezervrlerin hesa-
bedilmediği yolunda tenkidler de vardır. 

150 veya 160 milyar lira ile hesabolunabilir 
bu İktisadi Devlet Teşekküllerinin kaynakları. 
Millî gelirin artışı ve buna bağlı olan kalkınma 
plânının amacına ulaşmasında bu geniş kayna
ğın destek ve mesnedolacağı aşikârdır. 

Kalkınmanın basit ifadesi gelir sağlamaktır. 
Ferde düşen millî gelir payının artışının plân-
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lamasıdır. 150 ve 160 milyarlık gerçek bir millî 
değerin defter kıymeti olan 54 milyar 600 mil
yon liralık kaynaklarından 36 işletmenin bir-
ınilyar 29 milyon liralık kâr ve 11 işletmenin 414 
milyon liralık zararının sonucunda elde edi
len kazancın öz kaynaklarla % de oranın 5,8 öz 
ve yabancı kaynaklar oranının % 2 olduğu gö
rülmektedir. 

BAŞKAN Savın Atalav va zilidir, uzun 
mu? 

SIRRI AT ALAY (Devamla) — İlk kısım 
şifai idi, yazılı kısım daha 18 dakika olmuştur. 
Sayın Başkanım. 

Umumi sermayenin % 2 oranında kazancın 
plân hedeflerinin tesbitinde hızın çok aşağı
sında, olduğu düşündürücüdür. Hazineye öde
nen çeşitli .vergilerin 500 milyon liraya yak
laşması, 250 milyon lira mevduata ödenmesi ve 
500 milyon lira civarın faiz ödenmesi Devlet 
gelir ve hacını içinde önemli tesirleri olduğu 
doğru, gerçek olan ticari ve iktisadi açıdan 
teşekkül ve müesseselerin hukukî sonuç olan 
elde ettikleri kazançtır. Bu kazanç hesabının dü
şük seviyesi kendi kaynaklarımızla kalkınma 
ümidine maalesef kuvvet vermemektedir. İşçi 
Sigortaları veya yeni ismi ile Sosyal Sigortala
rın Emekli Sandığı gibi harcamaların âmme ka
rakteri sosyal hâsı lalarının ekonomik hâsılaya 
bir hizmet oranı içinde Devlet hizmeti olacağı 
iddiası da doğrudur. Bu iki teşekkül ile tasfiye 
halindeki bir iki teşekkülün kazanç sağlamama
ları genel hesaplar içinde göz önünde tutulsa 
îbile, umumi sermaye oranında kazancının çok 
az olduğu görülmektedir. Bu geniş kaynağın 
kalkınmada tesiri olabilmesi için ciddî tedbirle
rini almmıaısı zarureti vardır. Bu tetş-elkkülleriTi; 
yatırım kaynağı yaratma. ;görevinıde olduklarım 
Ibelirtmemi'z ve 'kökleştirmemiz gereklidir. 

lıktîisadi Devlet Teşekküllerinin yaratıcı güç 
göstermelerinde isçilerin, yönetim işlerine ve 
kâra katılmalarında önemli unsurlar olacaktır. 
Demokratik çalışma düzeni içinde dengeli bir 
anlayışla İm hususlarda ciddî tedbirler alımaya 
mecburuz. 

4 neü Karma Hükümet programı, sayfa 5 de 
aynen şöyle demektedir; «İktisadi Devlet Te
şebbüsleri Reorgariizasyonu Kanununun tatbika
tında sürat sağlamak suretiyle bu müesseseler
de hukukî, idari, malî ve teknik yönlerden ge-
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rekli ıslahatın 'biran evvel yapılması önemle 
üzerinde duracağımız konulardan biri olacaktır.» 
şeklinde ifadesini bulan bu hususları müphem 
ve kapalı görmekteyim. Bu kapalı ve müphem 
ifadesine nağmen önemle üzerinde durıılmadığı-
na ayrıca işaret etmek isterim, önemle üzerin
de durduğuna dair gerçek delilleri ve teşebbüs
leri burada beklemekteyiz. 

440 sayılı Kanunun 13, 14 ııeü maddeleri te
şekküllere uzun ve kısa vadeli plâna göre ya
tırım projelerinin hazırlanması ve incelenmesi 
görevimi, 15 nci maddesi; yıllık yatırım prog
ramlarının hazırlanmasını, 16 ncı madde; küçük 
tamamlama yatırımları, idare ve yenileme göre
vini vermiştir. 

Kalkınma plânı İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin karma ekonomi kurallarına göre işletilme
leri ve kendilerine verilen sermayeleri daha faz
la kâr getirecek şekilde kullanması ve bu sııret
le yatırımlara güvenilir kaynak olmalarım ön 
görmüştür. 

Plân İktisadi Devlet Teşekküllerinin işletme 
açığı veren kurumlar olmaktan süratle çıkarı
larak kâr yapan müesseseler haline getirilmele
rini şart koşmaktadır. Bu konuda başarıya ula
şılmadığı takdirde plânın son yıllarında ve ikin
ci 5 yıllık dönemde plân hedeflerini aşan vergi 
çabaları gösterilmesi yahut plânın hedeflerinin 
gözden geçirilmesi zorunluğunun ortaya çıkaca
ğının raporun ifadesinden görmektetir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin tes'bit edilen 
duruma ulaşmadığına göre kalkınmasının ve 
kalkınma plânının kaynak ve yatırım durumu 
ciddiyet arz etmektedir. Vergi çabası veya plân 
hedeflerinin yeniden gözden geçirilmesinin ter
cihlerinin kalkınma zorunda olan memleketimi
zin önemli meselesi olmaktadır. Kalkınmamızın, 
müreffeh ve mesut bir toplum olmamızın kader 
dâvasında İktisadi Devlet Teşekküllerine düşen 
zorunluluk büyüktür. Az gelişmiş bir ekonomi
de kalkınma kaynaklarının tesbit ve tercihinde 
gayret ve fedakârlık elzemdir. Politik, farklı gö
rüş ve tartışmak parti çekişmelerimin üstünde 
ciddi devamlı ve arzulu, çalışmaların hedefi bir 
yerde toplanmalıdır. 

Sosyal Hukuk Devletinin hukuki ve siyasi 
muhkem, mesnetleri yanıbaşmda sıhhatli bir 
ekonomi düzerimi temin hepimizin idealidir. Çe
şitli siyasi çekişmelerin ortasında ve zıt iki 
dünya toplumu arasında her türlü tehlikenin ve 
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yıkıcı akımların tesirinden süratle kurtulmanın 
en emin yolu demokratik kurulların yarattığı 
hukuk devleti düzemi içinde ekonomik kalkınma
mızı temindir. Ekonomik kalkınmayı hızla te
min etmediğimiz takdirde toplum, bilerek veya 
bilmiyere'k, çeşitli akımların tehlikelerine ma
ruz kalacağını unutmamalıyız. 

Zıt menfaat ve tehlikeli akımların mücerret 
hürriyet düzeni ve}ra ceza müeyyideleriyle ber
taraf edileceğini sananlar çoğu zaman aldanmış-
lardır. Yasama organının üyeleri, İktisadi Dev
let Teşekkülü ve müesseselerinin yönetim kad
roları ve en uzak bir yerdeki işletmemin fedakâr 
işçisi bilmeliyiz ki, evlâtlarımızın mesut yarını, 
hepimizin tarihi sorumluluğumuzu, görevimizi, 
bilerek ve çok bilerek, ciddi çalışmamıza bağlı
dır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin bu kader dâ
vasında yüklendiği hizmet de büyük ve şereflidir. 
Az gelişmiş bir ekonomide kontrol meselesi, tanı 
rekabet ve sosyalizm nazariyecileri tarafından 
ele alanın meseleden farklıdır ve başkadır. Eko
nomik kalkınma, başlangıçta, durum, kaynakla
rın optinüm bir tarzda oluşu bir denge durumu 
olmadığı, politikayı, sadece mevcut dengemin ida
resi için tasarlanmış, bir kontrol makanizması-
na dayayarak yürütmek ıkabil değildir. 

Kalkınma Plânının İktisadi Devlet Teşekkül
lerine verdiği hizmet ve yatırımların başarı şan
sı tarafsız ve huzur içinde çalışma imkâna 
sahip bir idari teşkilâtın bütün mensuplarının 
bilgi ve gayretleri ile siyasi iktidarların davra
nışlarına bağlıdır. Bilhassa. 1954 yılını takib-
edeıı Sümerbank ile ilgili görüşmemiz sırasında. 
teferriatı ile izahına çalışacağım politik, haksız 
ve hesapsız müdahalelerin ve çeşitli hataların 
yığıp getirdiği güçlüklerin bir anda ıslâh ve 
yok edilmesinin tılsımını iddia etmiyoruz. Plan
da da ifade edildiği gibi İktisadi Devlet Teşek
küllerinin bir kısmında kaynak yaratma açısın
dan plânın ilk uygulanma yılında bir önceki yıla 
göre verimli bir ilerleme görülmüştür. Buna 
karşılık bâzı İktisadi Devlet Teşekkülleri işlet
me açığı vermeğe devam etmektedir. Bütün te
şekkülleri zarardan kurtarmanın, gerekli yatı
rımların gerçekleşmesinin ve kaynak yaratma
nın, güç, de olsa mümkün olacağına inanıyoruz. 
Bu inanca sahip olduğumuz takdirde biz bu 
memleketi çeşitli bakımlardan sarmak isteyen 
zararlı ve tehlikeli akımlardan ancak kurtarabüi-
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riz, yoksa parlak nutuklarla ceza müeyyideleri 
ile ve parti çekişmelerinin çeşitli beyanları ilo 
kurtarmağa imkân yoktur. Ekonomik kurtuluş 
yoludur, bütün bu tehlikelerden malısını olmanın 
tek kalesi. 

Şimdi bu vesile ile Sajan Sanayi Bakanın
dan bâzı sualler sormak isterim. Suallerimin 
'birincisi şu olacaktır; teşekküllerle bu teşekkül
lere bağlı müesseselerin birbiri ile olan faaliyet
lerinin ahenkli çalışması için Kanunun 18 nci 
maddesi ile bu sistem kurulmuş bulunmaktadır. 
Bu sistemin nasıl işlediğini ve ne sonuçlar alındı
ğını 1964 yılı hesaplarının tetkiki sırasında gö
receğiz. 

Ancak, ıheısaıp denetim yılı olma'maısına rağ
men, (kamunun yürürlük tarihinden bu yana 
alım an: sonuçlar hakkımda bize müfetbet 'bilgi ve-
relbilirler .mi? Bu toplantılar yanı Komisyon 
ne zaman kurulmuştur, nasıl kurulmuştur. Han
gi kararlar alınmıştır, neticeleri ne olmuştur. 

Bu hususta bize izahat verirlerse memnun 
oluruz. Maruzatımı burada bitirir saygılarımı 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Şevket Akyürek.. Yok. Tümü 
üzerinde başka söz istiyen? (Var, var seslen), 
Peki efendim. Şimdi bir takrir var onu okutu
yorum. 

Başkanlığa 
Gruplar adına yapılacak konuşmaların 30 vo 

şahısları adına yapılacak konuşmaların da on da
kika olarak tesbitini arz ve teklif ederiz, 

Eskişehir Tunceli 
Ömer Ucuzal M. Ali Demir 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde mi ? Buyu
runuz Sayın Beti!, 

ZİHNÎ BETÎL (Tokat) -~ Muhterem arka
daşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu raporu
nun tümü üzerindeki görüşmeler henüz bitmok-
sizin, guruplar adına kanuşmalarmm 30 dakika
yı ve kendi adlarına konuşmaların 10 dakikayı 
geçmemesini teklif eden bu önergenin kabulü 
468 sayılı Kanunla güdülen maksada aykırıdır. 
Dün saat 15.00 te başladık, bugün sabah bir
leşimini yapıyoruz. Tümü üzerindeki görüşme
ler bitmemiştir. Konuşmalara tahdit konulma
sı teklif edilmektedir. Bu, vaktinizi almamak 
için önemi hakkındaki sözleri tekrarlamak iste-
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iniyorum, ama bu kadar önemli olan konu üze
rinde görüşmeleri, bu görüşmelerden bekleni
len maksadı düşünmeksizin bu görüşmelerden 
doğacak faydanın doğmasına mâni olmak için 
kısaca kesmek hedefini gütmektedir. Gerek 
468 saydı Kanun, gerekse İçtüzüğümüzün 92 ve 
Î)!J ncii maddeleri görüşmelerin 15 günlük bir 
süre içinde devam etmesine imkân vermektedir. 
Başkanlık Divanının hazırladığı program 9 gü
nün kâfi gelebileceği mülâhazasına istinadet-
mektedir ve bu program münasebetiyle Başkan
lık Divanı; 9 günü tahdidi olarak kanuimadı 
gerekirde, bu 9 gün uzatılacaktır, demişlerdir. 

Şimdi, henüz müzakereler ilerlemeden, he
nüz ikinci birleşimde ve önergede zikredüdiği 
üzere gayet dar zamanlara konuşmaları sığdır
maya kalkışmak, gerekli görüşmelerin maksat 
dâhilinde, maksat uygun şekilde faydalı, ve
rimli bir şekilde yapılmamasını istemek demek
tir. 

Muhterem arkadaşın larım, görüşmelerden 
mümkün olan faydanın doğmasını sağlıyabil-
mek için çalışana, hazırlanana, söylüyeceği ola
na. görii'jü olana r.ruhtacolduğu zamanı verelim. 
Bütçe müzakerelerinde bile bu nevi tahditlere 
ancak son günlere doğru başvurmakta olduğu
muz hepimizin malumudur. 

Muhterem arkadaşlar, lehte, aleyhte kimin 
ne fikri ve ne görüşü var ise ona onu söylemek 
fırsat ve imkân mı verelim ve bundan mümkün 
-••Lluem kadar faydalanmaya çalışalım. Bir za-
• mu tahdidi önet-gesi verilmesi bakımından va-
k't henüz çok erkendir. Bek çok erkendir. Bu 
itibarla bu önergenin lehinde oy vermemenizi 
bilhassa, istirham ederim. 

MEHMET AT it DEMİR (Tunceli) — Di
vandan bir hususu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun söyleyin. 
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Nor

mal günler ayrılmış, meselâ Sümerbank Mües-
rv'.sesi 16 müessese, Tekstil müessesesi 12 bunlar 
üzerinde ayrı olarak grupları adına yine söz 
cor'do^k nvdİT? Verilmiyecek midir? 

ZİHNİ BETÎL (Tokat) — 468 sayılı Kanu
nun üçüncü maddesinin son fıkrasında bunun 
cevabı vardır. (Cevabını Başkan versin ses
leri) Bilmediğiniz bir şeyi Öğretiyoruz. 

MEHMET ALt DEMİR (Tunceli) — Her şe
vi sadece siz bilirsiniz zaten. 
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BAŞKAN — Sayın Demir Başkandan bir 

sual sordu. 1965 Kasım ayında inşallah zatiâli-
niz buraya gelirsiniz, cevap verirsiniz. Müsaa
denizle şimdi ben vereyim. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Ben size teşekkür ederim, hatır

lattınız bana. 
Sayın BetiPin işaret ettiği husus 3 ncü mad

denin son fıkrası şöyledir: Yani şunu arz ede
yim ki Divanın bir kararı yoktur, fakat bu ka
rara göre şey edilecektir. 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi denetimine 
tâbi bulunan Kamu İktisadi Devlet Teşekkülle
ri ile bu kamu teşekküllerinin teşebbüsü ile 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Görüşmeye 
devam ediyoruz. 

Söz sırası Sayın Hüsnü DikeçliğiPindir. (Yok 
sesleri) 

Sayın, Ağırnaslı, buyurunuz. 
NİYAZ t AĞIRNASLI (Ankara) — Muh

terem arkadaşlarımı, bugünkü değer ölçülerine 
göre 160 milyar, 200 milyarlık bir kıymeti tem
sil eden İktisadi Devlet müesseselerinin rapor
ları üzerinde incelemeler yaparken ben de bâzı 
temel meselelerdeki görüşlerimi arz etmekte fay
da umdum. 

Muhterem arkadaşlar, evvelemirde değer 
160 milyar olmuş 180 veya 200 milyar olmuş 
bundan daha mühim olanı, şöyle böyle 30 sene
lik bir dönem içinde bir millî servet, bir serma
ye terakümü meydana gelmiştir. Bu milletin ma
lıdır. Bu itibarla topyekûn Türk toplumunun 
değerleri üzerinde çok ciddiyetle durmak, cihet
teki yerinde olacaktır. Bir anlayışla, aadeee ka
nunun dışında bir anlayışla, demek lâzımdır, 
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kurulan diğer Kamu İktisadi Teşebbüslerinin de
netimi üst teknik denetim ile bir aıada yapılır.» 

Şimdi efendim, Sayın Mehmet Ali Demir ve 
ömer UcuzaPm takrirlerini oyunuza sunuyorum, 
aleyhinde konuşulmuştu. Yani grup adına ko
nuşanları 30 dakika, şahısları adına konuşa
cakların 10 dakika ile takyidi.. Bu önergeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmenliştir. 

Çalışma programına göre vaktimiz dolmuştur. 
Saat 14,30 da toplanmak üzere Oturumu kap.. 
tıyorum. 

Ilapannıa saati : 12,55 

sadece bilançoları tetkik etmekle yetinmek g\b\ 
bir düşünce elbette bahis mevzuu olamaz. Cum 
huriyet Senatosunda ve Millet Meclisinde, biP 
hassa bu işletmelerin temel prensipleri üzerinde 
durulacak, ışıfk tutulacak, birtakım görüşler tes-
bit edilecektir ki, işletmelerin, müesseselerin ba
şında olanlar yönetimde bundan faydalanmış ol
sunlar. 

Muhterem arkadaşlarım, kalkınma çabası için
de olan Türkiye'mizde özel sektör yapsın, Dev
let yapsın münakaşasının yanında hem özel sek
tör hem Devlet karma bir ekonceni sistemi ile 
kalkınmayı tahakkuk ettirmelidir, tezi daha ağır 
basmaktadır. 

Plânlı bir ekonomide Devletin, özel sektöre 
müdahale suretiyle, yatırımları sağlamak yolunu 
tutması elbette ki, mümlkün olmıyacaktır. Çün
kü bünyesinde bu mevcut değildir. Bir liberal 
ekonomi sisteminde elbette Devlet şu sahaya şu 
şekilde yatırım yapılmasını bir zorlama ile te 
min edemez. Şu halde memleketin geleceği ile 

t>&<&*~-«~ 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati: 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Adil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü. ), S i m Uzunhasanoğlu (Bolu) 
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alâkalı yatırımların yine ne olursa olsun plân 

• dâhilinde tahakkukunu 'büyük ölçüde Devlet sek
töründen beklemek zaruretindeyiz. Böyle olunca 
Devirt sektörünün bugün tetkiki yüce Senatoda. 
derinliğine yapılmak istikametinde bulunan 
Devlet sektörünün zaaf taraflarına dalha çok te
mas etmekte fayda olacaktır, zannederim. Bana 
kalırsa bunları iktisadi Devlet Teşebbüslerinin 
reorganizasyonuna taallûk eden kanundan bağlı
yarak ben mâruzâtımı devam ettireceğim, yeterli 
•olmamıştır ve bu iş, vekâletlerden temsilci ver
mek veya bir merkezi otoritede bunu bu tarzda 
bir yüksek yönet'imo tâbi tutmak kâfi bir işlet
meciliğin şartlarına uygun tam randımanla ça
lışan, verimli, mükemmel birer müessese haline 
getirmek niteliğinde olamamıştır. O zaman da 
maruzatta bulunduk, Devlet İktisadi Teşebbüs
leri ve teşekküllerinde birinci derecede mücade
lesi yapılması gereken husus bana kalırsa âtıl 
kapasitelerdir. Bir işletilmeyi, bir tesisi kurduk
tan sonra eğer o müessesenin % (50 kapasiteyle, 
40, ki 15 olanı vardır, bunların içinde, çalışma
ya devam ediyorsa o müessesenin işte zararının, 
rasyonel işletilmesinin ve memleket yararı
na, gelişe<memesinin birinci şartı meydana gel
miş demektir. Bunu nazariyeciler işin bünyesin
de bulup, daha çok bu bir Devlet kapitalizmi
dir. Kapitalist ekonomi sisteminde en hatalı, ve 
en sakim yol Devlet kapitalizmidir, şeklinde va
si İlandı ranlar da vardır. Bunu isimlendirmekten 
ziyade elimizdeki değerleri en verimli şekilde is
letmek nasıl mümkün olur? Biz bunu arama du
rumundayız ve bu çabadayız. 

Muhterem arkadaşlar, bâzı müesseselerin bu
rada, kanunları geçerken veya bütçelerinde veya 
mulhtelif vesilelerle, İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin röorganizasyönu Kanunu münasebetiyle, ko
nuşulduğu gibi bu kapasite ataletinin harekete 
geçirilme haline ve % 100 kapasite temini du
rumuna maalesef geçme yoluna gidemedik. Işite 
(jölcük tersaneleri, işjte Makina Kimya Endüs
trisi Kurumu, işte birçok Devlet teşebbüslerinin 
fabrika!an, işletmeleri, bu durumdadır. Bunun 
yüzde yirmi olanı, kırk olanı, elli olanı, altmış 
olanı var ama her halde yüzde yüz tam kapasi
teyle çalışanı çok azdır. Şu halde işletmelerin 
başındaki zevatın ve nâzım idare mercilerinin 
ve Hükümetin yöneleceği istikamet, birinci plân 
da, bu olmalıdır. Yani âtıl kapasiteleri doldur
ma volıı tutulmalıdır. Bu bir bakıma işsizliği 
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de geniş mikyasta, yeni birtakım yatırımlara 
'gidilmeksizin, önleme imkânını bağlıyacaktır. 

Bugün Kırıkkale tesisleri eğer oniki bin işçi 
çalıştiriyorsa c/<- 100 kapasiteyle çalıştığı zaman, 
üç vardiye ile tam kapasite ile çalıştığı zaman, 
en azından otuz bin işçinin çalışacağı yine tek
nisyenler ifade etmektedir. 

İkinci bir mesele: Bana kalırsa, yönetmede 
işin üniteleri başına en ehil kimseleri getirmek 
ve bunlara tam muhtariyet tanıyıp müdahaleler
den ve bilhassa ve bilhassa politik müdahaleler
den hattâ tasallutlardan bunları masun bulun
durmak zaruretindeyiz. 

Klğer bir fabrikada iş hacmi, işçi alma. hac
ını, bin kişi ise bunu falan partinin Hükümeti 
iş başındadır, 1 200 e, 1 400 e çıkardıysa veya 
memur olarak yüz kişiyle idare edilecek bir kad
ro 130 - 140 a çıkarmışsa, bilmiyerek diyelim, 
memlekete kötülük (diniş oluyor, demektir. De
nir ki, iyi ama artan nüfus hacını içinde işsizlik
leri azaltmanın çaresini arıyoruz ve 'zorluyoruz, 
olmaz. Bu çare değildir. Veni iş sahaları, verim
li is sahaları yaratma dururken bu şekilde kapa
site ataletini bertaraf etmiyecek ve rantabilitc-
ye müessir olmıyaeak, tam aksine verimliliği dü
şürecek olan tasarruflardan biz politikacılar sa
kınmalıyız. Bu arada Zonguldak kömür işletme
leri havzasında hiç maden ve işletmeyle alakası 
olmıyan, yüzlerce değil arkadaşlar, binlerce in
sanın maaş aldıkları ve politik sebeplerle, ayda 
bir defa uğrayıp bu parayı alıp gittikleri içinde 
bulunmuş insanlar tarafından ifade edilmiştir. 
üm id eder iz ki, bu işlerin karşısına cesaretle 
çıkacak ve hiçbir politik baskıyı, telkini ve tesi
ri kendisine işlemez sayarak kısa zamanda ne 
olursa olsun, bunları ben ünliyeceğim diyecek 
cesaretle temenni edelim, umum müdürler ve 
m üdürl e r bul ab i l el im. 

Muhterem arkadaşlarım, bu fabrikalara şah
siyet ve muhtariyet tanınması hususuna temas 
etmiştim. Bugün dahi birçok müesseselerde bir 
odacı tâyinine kadar merkezin müdahalesi cere
yan etmektedir. Bâzı müesseselerde bunun ön
lendiği memnuniyetle müşahede ediliyor; Bir 
fabrikanın, bir işletmenin başına getirilecek olan 
işletme1 ekonomisinden tam anlıyan bir zat veya 
bir mühendis bulunmalıdır. Benim ısrarla bu iki 
şey üzerinde duruşumu mazur görsünler değerli 
arkadaşlarım. Bence bu nevi işletmenin asıl ba
şına gelecek olan kimseler bu zeval olmalıdır. 
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Meslekime rağmen böyle konuşmam her halde 
tarafsızlığımı bu hususta yararlı gördüğüm isti
kameti savunduğumu ifadeye yeter ümidinde
yim. 

Bu işte ehil olduğunu tesbit ederek getirece
ğiniz insana güvenmek ve bunun ufak tefek ta
sarruflarına müdahale etmekten sakınmak la
zım. Sadece ne olacaktır? Kayseri Bez Fabrika
sının yıllık istihsali bir yüksek ilmî mercide ama 
pratikle de bağdaştırılarak tesbit edilecek ve iş
letmenin 'başında bulunan zata, senden bir yıl 
içinde şu istihsali istiyoruz, şu vasıfta denilecek. 
Rksiklerin nelerdir, bunları söyle, bunları ta-
mamlıyalım denilecek kendisi faaliyetlerinde 
serbest bırakılacaktır. Bunu bütün teşebbüslere, 
bütün fabrikalara, tamamı Devlete ait veya .va
rışından fazlası Devlete aidolan teşebbüslere, 
fabrikalara ve işletmelerin hepsine teşmil etmek 
mutlaka lüzumludur. 

Bunda dahi, muhterem arkadaşlarını kusur. 
gene politikacının oluyor. Çünkü politik sebep
lerle, filân müdür bana yakın, falan müdür be
nim partimden uzak dendikçe, idari bünye için
de, işletmelerde değişiklik yapmak gibi bir yol 
tutuyoruz ki, bu sakîm ve her halde terk edil
mesi lâzım, zaruri bir yoldur. 

Üçüncü bir husus, muhterem arkadaşlarım, 
işletmelerin sevk ve idaresinde, mutlaka işçi tem
silcilerinin fikrinin alınması lüzumu benimsen
melidir. Bir fabrikanın başında bulunan müdür 
eğer, işçi parçasıdır bir şey anlamaz şeklinde 
düşünürse çok yanılır. Çünkü torna tezgâhının 
başında, fireze tezgâhının başında veyahut iua-
be fırınının başında, maden ocaklarında bilfiil 
çalışan insan istihsal nasıl artırılır, bunun şart
ları nedir, çaresi nedir; bunu her halde büroda 
oturan insandan, tecrübeleriyle, daha iyi bile
bilir. Bundan faydalanmak da çok isabetli olur 
kanaatindeyim. Nasıl olur, bu? 

Hiç şüphesiz ki, 2 000 işçi çalıştıran bir mü
essesede, iki bin işçi ile müdür hasbıhal şeklinde 
toplanıp da bir yönetim programı tatbik edemez, 
şüphesiz. Ama, işçilerin temsilcilerini davet et
mek suretiyle, işçilerin, demokratik yollarla seç
tiği temsilcileri davet etmek suretiyle, fikrini 
ala ala, yönetime iştirak ettirirse, hem işçiyi teş
vik etmiş olur, istihsali artırma bakımından, 
hem de işletmenin daha rasyonel çalışmasının 
imkânlarını, şartlarını mükemmel en işlerle be
raber kararlaştırmış olur. 
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Muhterem arkadaşlar, dördüncü husus ken

dimize güven meselesidir, bence. Bu 30 yıllık da
ha ileri geçmiyelim, 30 yıllık'tecrübe göstermiş
tir ki, Türk mühendisi, Türk işçisi. Türk jeolo
gu, Türk teknisyeni pekâlâ emsali dünya mem
leketleri seviyesinin hiç de altında değildir. Su 
halde mutlaka yabancı görünce, başka memleket
ten bir uzman görünce, bir komplekse düşmeme1 

ve kendisine güvenle işe sarılması telkininde yi
ne, elbette ki, bu 'kendisini işe teslim ederek olur, 
isalbetli olur, zannediyorum. Bir misal arz ede
yim, Etibank bir gün bir yabancı uzman getirti
yor. Bir Türk mühendisini de ona mihmandar 
olarak tâyin ediyor. Tesadüfen, Türk mühendis 
o yabancı memlekette tahsil görmüş. O el en zat 
da onun sınıf arkadaşı. Türk mühendis sınıfı
nın birincisi veya ikincisi imiş. Buna karşılık 
memlekete uzman olarak gelen yaıbancmın dere
cesi daha az, olan bir zatmış. Uçak alanına gelip, 
karşılayıcılar arasında arkadaşını görünce, sen 
ne arıyorsun, diyor. Mühendis sana mihmandar 
olarak geldim, diyor. Sen varken niçin beni nıü-
tahassıs olarak getirdiler diyor. Böyle garabetlere 
çok görülmüştür. Temenni edelim, ümidedelim, 
bundan sonra bu nevi garip hallere düşmiyelim. 
Yabancı memleketlerden çok defa 2, 3 ve f> nei de
receden insanları getirip bizim iş adamlarının 
işlerini güçleştirecek şekilde başlarına belâ et-
miyelim, dert etmiyelim. 

Muhterem arkadaşlar, zamanın değerini bil
diğim için çok telhisen anahatları üzerinde, mâ
ruzâtta bulunmak istedim. Bizim, Türk Milleti
nin, Türkiye'nin kalkınması bâzı yalbancı çevre
lerin telkin ettikleri gibi sadece tarım ve hay
vancılık yoluyla ve sadece ihtiyacımıza yetecek 
kadar bir sanayileşme ile mümkün olamaz. Bi
zim, hammadde çeken ve mânini pazarları ari
yan bir memleket haline süratle gelmemiz lâzım
dır. Bunun da yolu elbette ki, umumi bir temen
nidir, bunun da yolu, bu özel sektör, Devlet sek
törü münakaşasını bir tarafa bırakıp, denenmiş
tir bu işler, bunlardan hayır yoktur, özel sektör 
yapacağı kadar yapacak, elbetteki yardımcı ola
caktır, ama, Devlet cesaretle ekonomik faaliyet
lere, bu kalkınma devresinde el koyması ve mut
lak surette bunu tanzim etmesi lâzımdır. Ama, 
eski Devlet kapitalizm zihniyetiyle hareket edi
lerek değil yepyeni bir ruhla ve yeni Anayasa
nın sosyal Devlet ilkelerinden ilham alarak bu 
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işi tanzim etmesi lâzımdır ve bence bunun mü
nakaşasını yapmalıyız. 

Değerli arkadaşlarım, bir de bu mevzuda mil
lî servetlerimize taallûk eden bir temennimi iz
har ederek sözlerime nihayet vereceğim. 

Yeraltı servetlerimiz ve bilhassa petrol kay
naklarımız hakikaten son yıllarda çok iyi bir ge
lişme kaydederek memleketin iftihar edeceği, gö
ğüslerimizi kabartacak şekilde, memleketin bu
gün dörtte bir istihlâkini karşılıyan ve önümüz
deki bir sene zarfında da yarısına çıkaracağını 
kuvvetle taalhhüdeden Türk Petrolleri Anonim 
Ortaklığının takviye edilmesi ve millî servetle
rimize yabancıların müdahalelerini azaltacak ve 
millî servetlerimizi müdahale edemiyecek yolun 
bulunması, vatanperverlik, hiçbir şahsın, hiçbir 
zümrenin imtiyazı altında olamıyaeağına göre, 
bunda ittifaka vararak, memleketin yararına 
olarak kanunun noksanlığını bertaraf etmek, 
hattâ bana kalırsa ve imkân görülürse, tama-
miyle bu mevzuu petrol mevzuunu, millileştir
mek suretiyle milletin faydasına işletme yoluna 
biran evvel girmeliyiz. Yabancı şirketler, değer
li arkadaşlarım artık bu cemiyete mal olmuş 
bir dâva olduğu için belki tekrarlanmasında fay
da yoktur, okuyorsunuz, takip buyuruyorsunuz, 
yabancı şirketler hiçbir vakit kaşımıza gözümü
ze hayran oldukları için gelmezler. Elbette kâr 
sağlamak ve asgari zamanda âzami kâr elde et
mek ve kâr sahalarını daima elde tutacak şekil
de o memlekette tedbir almak üzere gelirler ve 
kolay kolay da çıkmasını bilmezler. 

Efendim bu nevi konuşmalar yabancı serma
yeyi ürkütür, diye bir endişe var. Değerli arka
daşlarıma ürkecek olanlara biraz da kakokola 
pepsikola içmemelerini, tavsiye edeceğim. 

Onun yanında soya fasulyesi de geliyor ama 
onu da bizim Sümerbank müessesesi yakında in
şallah yapmıya başlıyaeak ve soya fasulyesinin 
de, mükemmelen üretimini seneden seneye artı
racakları müjdesini aldık ve sevindik. 

Muhterem arkadaşlarım, ben sözlerime niha
yet verirken, muhterem Senatonun böylesine 
millî bir memleket dâvasında 165 milyarı faki- J 
rin, işçinin, herkesin, bütün vatandaşların 165 
milyarını temsilen bu işletmelere dikkatle, alâ
ka ile elbirliği ile nasıl bir yönetim bulalım diye 
çaba gösteren az sayıdaki muhterem Senato üye
lerine ben de o senatonun mensubu olarak min-
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netlerimi arz etmekle iktifa edeceğim. Teşek 
kür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 
Sayın Ağırnaslı konuşmanız bitmemiş ise, si

ze tekrar söz vereyim efendim. (Gülüşmeler) 
HÜSNÜ DlKEÇLlGtL (Kayseri) — Muhte

rem arkadaşlarım; hakikati söylemek lâzım-
gelirse Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunda çalı
şım arkadaşlarımız bize iyi bir rapor getirmiş
lerdir. Bu rapor tetkik edildiği vakit görüle
cektir ki, hakikaten ciddî hir mesainin mah
mulüdür. İktisadi Devlet Teşekkülleri hakkın
da bize oldukça mühim malûmat vermekte
dir. Raporun başındaki giriş, temenniler, di
lekler her İktisadi Devlet Teşekkülü hakkın
daki beyanlar, dokümanlar hepimiz için bir 
kazançtır, bir kaynaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bu rapordan anla
dığımıza göre İktisadi Devlet Teşekkülleri 
1963 yılma doğru gittikçe kâr kaydediyor ve 
iyi bir durum içerisinde. Bence İktisadi Dev
let Teşekküllerini şurasından burasından çe
kiştirmek değil, hakikaten şu rapordan anladı-
r:ımıza göre, mutlaka tekâmülünü, daha iyi ol
masını istememiz iktiza eder. Rapor da buna 
ait temenniler koyuyor. 

Şimdi İktisadi Devlet Teşekkülleri insan 
yetişmesinde Devlet ve millete faydalı olmuş
tur. Kayseri Sümerbank bir bez fabrikası kur
mamış o'saydı özel sektör eleman yetiştirmi-
yecekti. Hocalık, mürebbilik yapmıştır, özel 
sektördeki çalışan, bizim Kayseri'mizdeki özel 
rektörde çalışan, fabrikalarda çalışan bütün 
rotalar, iyi kaliteli işçiler bu müessesede ye
tişmiştir. Hele Kayseri 'nin içinde bulunan 
.bir hava ikmal merkezi, hakikaten Kayseri 
sanayiinin 'belkemiğini teşkil etmiştir. Türki
ye'nin her hangi neresini dolaşırsak dolaşa
lım, görüyoruz ki, bu müesseseler bütün ha
liyle insan yetişmesi, sanatkâr yetişmesi, işçi 
yetişmesi için büyük hizmetlerde 'bulunmuş
lardır. Bu hizmetleri inkâr etmemize imkân 
ve ihtimal yoktur. Bursa'daki Merinos fabri
kası hakikaten iftihar edilecek bir müessese
dir. Yine bunu tetkik ettiğimiz takdirde özel 
rektöre kıymetli elemanlar yetiştirmiştir. O 
halde bu işi çekiştirmektense, işin ortasını bul
mak lâzımdır. Bu müesseselerin daha iyiye 
gitmesini istemek lâzımdır. Şartları ne? Nite-
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kim arkadaşlarımız bunun için teklifler orta
ya koymuşlar ve özel sektöre bu müesseseler 
mürebbilik yapıyor. Bir bakıyorsunuz İktisa
di Devlet Teşekkülleri hakikaten işçilerine sıh
hi tesisler yapmış, kurmuş ve buna mukabil, is
ter istemez, Devlet zorlamadan özel teşebbüs 
de kendi elemanlarına sıhhi tesisler kurmak 
mecburiyetinde ıkalıyor. 

Arkadaşlarımızın raporlarında nazari dik
kate alınması iktiza eden mühim kısımlar ay
rıca var. Niçin ziyan ediyorlar meselesine te
mas ediyorlar. Mesele hakikaten burada üze
rinde durulması lâzımgelen 'bir mesele, arka
daşlarımızın da temas ettikleri gibi personel, 
yani işçi adedini artırmamak keyfiyetidir. Ba
kıyorsun 'bir müessesede işçi adedi artmış, do-
layısivle fazla para ödediği için müessese za
rar ediyor, Biz de müesseseye çullanıyoruz. Mü
essese niçin zarar etti diyoruz. Müessese iyi çalı
yor. Ama (bakıyoruz müessesese başında değer
li ve işten anlıvrn bir müdür var, çalışıyor, bir de 
bir müdür geliyor, müessesede yeni yeni ak
saklıklar oluyor. Onun için artık İktisadi Dev
let Teşekküllerinin raporda da belirtildiği gibi 
istikrara kavuşması lâzımdır. Devlet mekaniz
masının siyasi teşekkülleri onlara tesir değil da
ha ziyade iyi yola gitmeleri için yardımcı olma
ları lâzım. Bu böyle olduğu takdirde İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin hakikaten kâr temin ede
ceği aşikâr oluyor. 

Raporun 12 nci sahifesinde arkadaşlarımız. 
bir tez ortaya atıyor. Burada sigorta şirketle
rine, 131 milyon lira ödemiştir. Ve buna muka
bil 21 milyon küsur bu şirketlerden alınmış, di
yor. Yani 100 milyon lira arada fark vardır. 
Bu farkla bu müesseseler yatırım da yapabilir 
diyor. Kendi aralarında sigorta meselesini hal
letmesini rapor teklif ediyor. Sigorta kurmala
rını teklif ediyor. Hakikaten düşününüz 131 mil
yon lira sigortalara para ödüyor, İktisadi Dev
let Teşekkülleri ve sigortalar gayet kolaylıkla 
kazanabiliyor. Sigortacılık bence kârlı bir iş 
oluyor, bu suretle. Şimdi kârını böyle nasıl ak
tarabilir1? Arkadaşlarımız burada temennide 
bulunuyorlar. Böyle bir komisyonun iyi tarafı 
bu temenniyi yerine getirmek olacaktır, getir
melidir. Bunların kârını her zaman için sigorta 
şirketlerine aktarmamalıdır. Şimdi yine arka
daşlarımız kâr meselesi üzerinde duruyorlar. 
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Masraflar çıktıktan sonra 2 milyarın üzerinde 
kâr temin edildiğini beyan ediyorlar. Bu kârın 
artabileceğini de söylüyorlar. Artırmanın çare
lerini birer birer tadat ediyorlar, söylüyorlar. 
Hakikaten 5 senenin içinde 2 milyar kâr daha 
fazla olabilir. Daha olmalı. Ama bunun şart
larını Hükümetin yerine getirmesi lâzımdır. On
ların ellerinde tutmak lâzımdır, öyle misaller 
geliyor ki, filân fabrikanın artık makina aksa
mı eskimiş ve rantabl çalışma durumunda değil, 
Hükümet önceden, öntedbir almadığı için te
sisleri yenilemediği için ister istemez İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ziyana doğru gidiyor, fazla 
kâr temin edemiyor, komisyon. O halde bu ko
misyon çalışmaları Hükümete iyi bir ışık tutu
yor. Biz vaktinden önce tedbir almıyan bir 
topluluğuz. Zamanı geldiği vakit aman diyo
ruz. Onun için vaktinden önce İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin kâr edebilmesi için önceden 
alınması iktiza eden tedbirleri hangi bakanlığa 
düşüyorsa o tedbirleri önceden almalıdır. An
cak, ondan sonra İktisadi Devlet Teşekkülü kö
tüdür, şudur filân diye söyliyebilmeliyiz. Biz 
kendimize düşen vazifemizi yapmadan, onu 
takviye etmeden, elemanlarını yetiştirmeden, 

raporun da bir kısmında belirtildiği gibi, gelişi 
<?üzel beyanlarda bulunmamız İktisadi Devlet 
Teşekkülleri için hiçbir zaman teşvik olmuyor. 
Yine bütün arkadaşlarımızla konuştuğumuza gö
re İktisadi Devlet Teşekküllerinde adama göre 
h bulunuyor. Bu olmamalı, Avrupa'da tahsil 
görmüş geliyor, fakat bu sahada tahsil görmüş 
kimselere bu iş verilmiyor başka sahada çalış
tırılıyor ve böyle olmadığı için de verimli netice
ler alınamıyor. Yüksek kabiliyette insanlara 
yükselme imkânları verilmiyor. Bunu biran 
önce telâfi zarureti vardır. Ben zamanınızı al
madan birkaç noktaya temas ettikten sonra, 
yeri geldiği vakit arkadaşlarımızın raporları 
üzerinde duracağız ve fikrimizi beyan edece
ğiz. Ama hakikaten bu arkadaşlarımızın çalış
masını, şu iki kalın kitap yani ciltli kitabı yaba
na atmamak iktiza eder. Ve bunları tetkik et
tiğimiz vakit görülülecektir ki, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin hastalığı da, iyi tarafı da mey
dana çıkıyor ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
elinden tutmak mecburiyetindeyiz. Hiçbir Dev
let kendi başına ben tam liberalim diyemez, dev
letçiyim de diyemez. Ama Devletin yapması 
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zaruri olan şeyler vardır ve bunların yapılması 
zaruridir. Ama hususi teşebbüse, Cumhuriyet 
kurulduğu andan bu yana, bir Malatya'ya bir 
.Erzincan'a fabrika kurdu rabilirmi idiniz. Bugün 
Van'da da kurduramazsmız. Ancak hususi sek
törün yatırını yapacağı İstanbul, İzmir ve o 
havaliyi. Ama yavaş yavaş, Hükümet, örnek 
olarak, bu tarafa doğru kaydırma mecburiye
tinde. Millî hâsılanın dağılımından bahsediyo
ruz, bu dağılım da ancak Anadolu'nun muhte
lif yerlerinde ticaret ve sanayi merkezleri kur
ma ve oradaki insanlara iş bulma, oranın kazan
cını orada bırakma, yolu ile olur. Bu yolda 
hususi sektör teşvik edilebilir. Bunu daha zi
yade Devlet vazife olarak üzerine alır, Devleti 
bu vazifesinden ayırmak imkânı yoktur ve. ol-
mıyaeaktır. Ve şimdi Devlet aynı zamanda yal
nız muayyen merkezlere değil, hususi sektörü de 
teşvik ile Anadolu'nun muhtelif yerlerine doğru 
kaydırmak mecburiyetindedir. Muhtelif yerle
re kesafet yığılmıştır, o bir tarafta yok. Reh
berlik bu. plân da bunu ele almak mecburiye
tindedir. Diğer taraftan hususi sektörde ki ar
kadaşlarımızın idarecilik mekanizması da ya
vaş yavaş değişmektedir. Bu da iyiye alâmettir. 
Bugün Avrupa'ya giden işçilerimiz diyor ki, 
sabahleyin. Belçika'dan gelmiş bir hemşehrim 
anlattı; üç bin küsur metre derinlikte kuyuya 
inen mühendis işçiye günaydın diyor, bonjur 
diyor, sonra arkasını okşuyor. Ona rehberlik 
ediyor. Orada hakikaten teknisyen ve iş adam
ları işçi ile haşir neşir olmuşlardır, işbirliği 
yapıyorlar. Bizim işçilerimizin de bilhassa şikâ
yet ettiği nokta bu. Onlar da ayıkmış, bize de 
fabrikalarımızda mühendisler ve teknik eleman
lar bizatihi rehberlik yapmasını istiyorlar. Yap
mıyorlar değil ama tam mânasiyle değil. Bizzat 
tulumunu giyerek işinin başında bulunmasını is
tiyor. Halk bunların teşvik edilmesini istiyor. 
Bu halk psikolojisi, işçi psikolojisi.. Masa basın
da oturup alınan parayı halk çok görüyor. Onun 
için bu konu üzerinde durulmaya ve bunların 
eğitilmesine, ihtiyaç vardır. Moral kabiliyetini 
yükseltmeye ihtiyaç vardır. Kabiliyetlerini yük
seltmeye ihtiyaç vardır. Avrupa'daki Türk işçi
lerinin göz •kamaştırıcı muvaffakiyeti nedendir1? 
Çünkü orada bir organize vardır. Bizim işçile
rimiz bir organize olduğu takdirde kendilerini 
övdürecek neticeler ala bili vorlar. İyi neticeler 
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alıyorlar. Temenni edelim ki İktisadi Devlet 
Teşekkülleri de psikolojik ve içtimai meseleler 
üzerine eğilsin ve işçilerimize örneklik ve reh
berlik yapabilsin ve bu suretle memleketin me
seleleri daha iyi yola girsin. Elbirliğiyle, İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin inkişâfı için, geliş
mesi için, çalışmak mecburiyetindeyiz. Kârı iki 
milyara 1964 te 4 milyara, 5 milyara çıkarmak 
yollarını aramak, mamul maddeler için pazarlar 
aramak mecburiyetindeyiz. Mamul maddelere 
pazarı nereden bulacak, stoklara nasıl mâni ola
cak1? Sayın Hükümet erkânı ve dolayısiyle il
gili arkadaşlarımız komisyonun raporda öne 
sürmüş olduğu hususlar üzerinde durmalı. El
bette kul hatasız olmaz. Raporlarda arkadaş
larımız benimsemediği hükümler olabilir. Ben
ce hayırlı bir çalışına yapılmıştır. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Saym Melen buyurunuz. 
EERİI) MELEN (Van) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarını, iktisadi Devlet Tevek
külleri bilançoları üzerinde konuşmaya başladı
ğımız andan bugüne kadar çeşitli vesilelerle bu 
mevzuda, belki lüzumundan fazla hassasiyet gös
terdim. Bu hassasiyetimi mazur göreceğinizi 
ümidediyorıım. Bunu sadece 'bir politik seibeibo 
bağlamayı belki düşünenler olabilir. Biraz sonra 
izah edeceğimi. Bu tamamen İktisadi Devlet Te 
şeibbüsl erine çok önem vermemizi arzu ettiğim
den dolayıdır. Bir defa bugünkü Hükümetle, 
tetkik ettiğimiz bilançoların bir alâkası mevcut 
değildi]-. Çünkü bunlar, 1959, 1960, 1961, 1962 
ve 1963 senelerine ait, bir kısmı geçmiş bir de
vire ait, bir kısmı Millî Birlik Hükümetine ait, 
bir kıismı ise benim de içinde bulunduğum ve 
mesuliyetine iştirak ettiğim Hükümetlere aittir. 
Ama buna rağmen bu raporların müzakeresinde 
Hükümetin genişçe bir kadro ile burada bulun 
masında fayda görüyorum. Bu Hükümeti sigaya 
çekmek, yıprattmak, su bu için değildir arkadaş
larım.. Meseleyi hakikaten Meclis olarak önem. 
vermemizi ve Hükümetin de önem vermesini is
tediğim içindir. 

Muhterem arkadaşlarım, İktisadi Devlet Te
şekkülleri, belki bâzılarının aklına gelir, tarih'; 
vazifesini ikmal etunişjtir. Binaenaleyh bundan 
sonra tecdiden bir başka şekil alacaktır. Hayır 
arkadaşlarım, İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
yaptığı tarihî vazife şüphesiz büyüktür ama ben
ce esas vazifesine plânlı devreye girdiğimiz ta 
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rihten itibaren başlamıştır veyahut da bu vazi
fe önem peyda etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim devletçiliği
miz hakkında çeşitli görüşler vardır, şüphesiz. 
Bir arkadaşımızın da ifade ettiği gibi; zannedi
yorum ki, Adalet Partisi Sözcüsü olarak konu
şan arkadaşım; bizim devletçiliğimiz bir doktrin
den doğmamıştı i-. Bunu kabul etmek lâzımdır. 
Bir doktrine de yönelmemektedir. Esasen benim 
kanaatime göre doktrinler artık tarihe malolımuş 
meselelerdir. Bugün' iktisat ilmi, ekonomi ilmi 
bir memleketin kalkınması, hattâ bir memleketin 
kalkınması değil bütün dünyanın kalkınması ile 
karşı karşıyadır. Günkü bir memleketin kalkın
ması sadece diğer dünya milletlerine refah ge
tirmez. Topyekûn dünya kalkmmadıkça, bütün 
milletlerde 'kalkınma seviyesi birbirine yaklaş
ın adıkça esasen dünyada huzur olmaz. Ama bı
rakın, bu geniş meseleyi. Bir memleketin kal
kınması. sadece istihsalin artırılması, bilmem zen
ginleşmesi ile, takdir edersiniz ki, mümkün de
ğildir. Kalkınmanın topyekûn olabilmesi için bir 
memleketin bütün kaynaklarından, gelirlerinden 
bütün fertlerin istifadesinin yekdiğerine naza 
ran büyük fark arz etmemesi lâzımdır. Bu fark
lar mümkün olduğu kadar azalmalıdır ki, bir 
memlekette hakikî 'kalkınma olsun. 

Muhterem arkadaşlarım, yine bir arkadaşı
mızın işaret ettiklerinden tedai ediyorum, Tan-
zimatta da bu memleket smaileşıne devrine gir
mişti. Çünkü kalkınma için artık anlaşılmıştır ki, 
sı nail esmedikçe kalkınma mümkün değildir. Yal
nız tarım ile hiçbir memleket bugünkü müreffeh 
'milletler seviyesine gelemez. Tanzilmatta başlamış 
olan bu hareketle bâzı sınai tesisler kurulmuş 
oldu. Ne yazık ki, Devletin zayıf olması ve kapi
tülâsyonlar 5 - 1 0 yabancının hâkimiyeti, kısa 
zamanda kurulan bu fabrikaların hepsini orta
dan kalkmasına yetmişti. Ancak kapitülâsyonla
rın kaldırılmasından sonradır ki, memlekette ar
tık sanayii kurma imkânları hâsıl oldu. 

Muhterem arkadaşlar, .Millî Hükümet kurtu
luştan sonra şu kanaate vardı- Kapitülâsyonlar 
kalkınca, bir himaye gümrüğü kurulunca ve bi
raz da kredi teşvik edilince memlekette sanayii 
kurulaibilir. Ve bunu tecrübe de etti. Atatürk'
ün, hatırlarsınız, ilk işi İzmir'de Büyük Sınai 
Kongresini toplamak olmuştur. Arkasından Teş
viki Sanayi Kanunu çıkmış, bir iki banka kurul
muş ve himaye tedbirleri alınmıştı, gümrük hi-
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maye tedbirleri alınmıştı. Fakat zamanla anlaşıl
mıştır ki, bu, sanayileşmek için kâfi değil. 

Filvaki, bunların faydası da olmamış değil
dir. Memlekette bir kısım sınai tesisler kurul
muştur. Fakat o kadar ağır ve yavaş gitmekte 
idi ki, bununla bir memleketi sanayileştirmeye, 
hele kısa bir devre içinde sanayileştirmeye im
kân oknadığı anlaşılmıştı. Türkiye'nin o tarih
teki durumunu hepimiz, bilhassa sayın senatör
ler hatırlıyaeak çağdayız. Başımızdaki festen 
ayağımızdaki ayakkabıya, gömleğimizi yapacak 
beze kadar hattâ bâzı şehirlerimizin ununa, ek 
ineğine kadar her şey dışardan getirtilirdi. işte 
böyle bir durumda sanayileşme hareketine gidil
di ve hususi teşehlbüsü teşvik hareketleri ile böy
le bir şeyi özel sektörün başarmasına maddeten 
imkân olmadığı kısa zamanda anlaşıldı. îşte dev
letçiliğimizin temellerini Atatürk bu seheple at
mıştır. 

Muhterem arkadaşlar, yalnız bundan ibaret 
de değildir. Atatürk'ün hakikaten belki bu işi. 
sözcü arkadaşımızın ifade ettiği gitbi, dünyada 
ilk sezen insanlardan birisidir, 'büyük sezişleri 
ile o tarihte karma ekonominin temellerini de 
Ibirlikte atmıştır. Çünkü arz ettiğim gibi kalkın
ana, için sadece sanayileşme kâfi değildir ve sa-
nayileştikten sonra elde edilen millî gelir artı
şındaki fazlalıklardan herkesin mümkün olduğu 
nisbette faydalanmasını temin etmek. Binaen
aleyh. İktisadi Devlet Teşekküllerinin, kurdu
ğumuz smayiin ikinci sebebi de bu olmuştur, 
söylediğimiz sosyal sebepler olmuştur. 

Bugün münakaşasını yaptığımız İktisadi Dev
let Teşekkülleri kârlulkla çalışacaklardır, verim
lilikle çalışacaklardır. Ama hiçbir zaman bun
ların kârlılık ve verimlilik içinde çalışmalarını 
isterken bu kuruluşun sebeplerini gözden kay
betmemeye sebep teşkil etmemelidir. Günkü, 
bunların kuruluş sebepleri, Devletin fabrika 
kuru}) kazanç elde etmesi değildir arkadaşla
rını. Bunların kuruluş sebebi, memleketimizin 
refah seviyesini artırmak sanayi kalkınma vo
liyle refah seviyesini artırmak ve aynı zaman
da sosyal adaleti sağlamaktır. Bu bakımdan 
İktisadi Devlet Teşekkülleri dün olduğu gibi 
şunu da şükranla arz edeyim ki, hakikaten 30 
sene gerisine şöyle bir göz atarsak bugün 
Türkiye sanayi bakımından geri kalmış mem
leketlerin çok ilerisindedir. Bugün dışardan 
pek az şey almaktayız. Bu tamamen bizim Dev-
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letçiliğimiz ve İktisadi Devlet Teşekküllerimiz 
sayesinde mümkün olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, bugünden sonra da 
bilhassa plânlı devrede kalkınmamızın birer va
sıtası halinde bulunan İktisadi Devlet Teşek
küllerini bu ehemmiyeti sebebiyle bunlara ait 
mevzuun müzakeresine de ben şahsan ehemmiyet 
verdim ve ondan dolayı zaman zaman hassa
siyet de gösterdim. Bakanların ve bakanlık 
erkânının bulunmasını da bilhassa şu bakım
dan istiyordum. Arkadaşlarım nasıl bütçe mü
zakeresinde bakanlar ve bakanlık erkânını mil
letin mümessillerinin kendi işlerine taallûk eden 
mevzulardaki görüşlerini, düşüncelerini öğren
mekten faydalanıyorsa burada da kendilerine 
taallûk eden işlerde de bizim ne düşündüğümüzü, 
milletvekillerinin ne düşündüğünü öğrenmekte cl~ 
betteki büyük fayda sağlıyacaklardı. Ne yazık ki, 
yine şikâyet edeyim, hiçbirisi bu ana kadar bizim 
verdiğimiz ehemmiyeti vermedi ve bir bakanımız 
lütfen geldiler. Diğerlerinin bulunmasını arzu 
ederdim. Bilhassa umumi müzakerede bilhassa 
Başvekilin, hiç olmazsa yardımcısının, çünkü 
koordinatör mevkiindedirler, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin bütününün müzakerelerini yapı
yoruz, koordinatör mevkiinde bulunan Başveki
lin bulunması lâzımdı, bu bakımdan bunu hoş 
görmeye imkân yoktur. O Başbakan ki, geçenler
de Ticaret Odaları toplantısında kalkınma hızı
mızın yeter olmadığını kalkınma hızım daha 
fazla artırmaya mecbur olduğumuzu, ihtimal 
bu öz mevzua yabancı olduğu için. yüzde 10 a 
kadar erişmemiz lâzımgeldiğini cesaretle ifade 
edebilmiştir. Ama, bunun vasıtalarının büvük 
bir kısmı olan İktisadi Devlet Teşekkülleri 
mevzuunun müzakeresine iltifat etmez. (Sağdan 
«Seyahatte, seyahatte» sesleri.) 

Bu tenkid edilmeden geçiştirilecek bir tu
tum değildir. Yine Maliye Bakanı arkadaşı
mızın behemehal bulunması lâzımdı. Çünkü, 
440 sayılı Kanun Maliye Bakanına büyük va
zife vermiştir. Koordinatördür. Bunun finans
man programı ve yatırımlar programları 
Maliyeden geçer. Orada son şeklini alır, Plân
lamaya gider. Yine böyle bir umumi müzake
rede Maliye Bakanının ve kıymetli arkadaşla
rımızın düşüncesini öğrenmede elbetteki fayda 
olurdu. Ümidederim ki, bundan sonraki, müza
kerelerde bu sözlerimiz, bu şikâyetlerimiz belki 
faydalı olur. 
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Muhterem arkadaşlar, bir arkadaşımız İkti

sadi Devlet Teşekküllerinin murakabesine ait 
Kanunun, yine sanıyorum, Adalet Partisi söz
cüsü arkadaşımızdır, yetersiz olduğu noktası üze
rinde durdular, ben de kendilerine iştirak edi
yorum. Hakikaten bu kanunu iyi yapmamışız. 
Vakttiyle İktisadi Devlet Teşekküllerinin sahip
siz olduğundan şikâyet ediyorduk. Ama bu mü
zakereler gösterdi ki, yine pek fazla sahibolmı-
yacağız, bu kanunla dahi. 

Başkan madde bulamadı, Hükümeti çağır
mak için. Hükümeti çağıracak madde yok bu
nun içinde dedi. Çağıramıyorum dedi. Yine gö
rüyoruz komisyon bâzı temenniler ileri sürmüş. 
Yerinde olanı var, oîmıyanı var. Ama bu te
mennileri siz oylayamıyaeaksmız. Bu temen
niler hakkında sadece burada lehinde veya aley-
hirde konuşacaksınız. Bunlar zapta geç-yek. 
Hükümet bunları, dinleyecek, alâkadarlar bun
ları dinleyecek. Bunların içinden işlerine ge
leni seçeceklerdir, tatbik edeceklerdir veyahut 
iltifat etmiyeceklerdir. öyle kalacaıktır. Böyle 
birşey olmalı mı, olmamalı mı? Bir arkadaşımız 
bunları bililtizam yaptık dedi. Siyasi 'kuv
vetin fazla müdahale etmemesi için yap
tık. dedi. Bu bir ıkabıma doğrudur. Ama, 
siyasi kuvvet etmiyecekse bir başka kim
se etmelidir ve başka sahibi olmalıdır bunun. 
Meclis bir şey demesin. Bir şirket tasavvur 
edin ki, Umumi Heyetinin hiçbir yetkisi 
yo'ktur, bu olamaz. Devlet bütçesinde 
başka bir organ vardır. Meclisin adına 
•murrıka/beyi Sayıştay yapmaktadır. Sayıştay 
Muhakeme etmektedir, zimmete mahkûm ölmek
tedir. Onlara yetkileri vermişiz. Ama burada 
bir organ yok:. Yüksek Murakabe Heyeti sadece 
tetkik eder, kontrol eder, rapor yazar, fakat 
karar veremez. Karar organı değildir. Şuhalde 

bunlar hakkında maalesef hiçbir karar organı mev
cut değildir. Burada siyasi heyetin yapacağı 
müzakere bir genel görüşmeden ibarettir. Genel 
görüşmede sövlenen bâzı sözlerden ibarettir. 
Netice itibariyle blânçoyu ret veya kabuldür. 
öyle meseleler olur ki. blânçovu kabul edersi
niz fakat o mesele hakkında bir başka türlü 
karar vermek icabeder. Bn sebepledir ki, bu 
468 saydı Kanunun hakikaten Divanı Riyasetin 
yeniden ele alması ve komisyon tenkil etmesi 
ve bunun noksanlarını ıslah etmesi lâzımdır. 
Ne olabilir1? Faraza akla §u gelebilir. Çünkü 
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Anayasa Meclis tarafından murakabesini bir 
kanuna bırakmıştır. Binaenaleyh, Anayasa ge
niş yetki vermiştir. Faraza bu karma komisyo
nu bir üçüncü Meclis halinde teşkil etmek 
mümkün olur. Fransa'dakl İktisat Meclisi gibi. 
Vazifesi başından sonuna kadar bu olur. İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin folânçolarım tam 
yetki ile alır, tetkik eder, nihayet Meclise bir 
rapor dağıtır, onun üzerinde bir genel görüş
me ya 'açılır ya açılmaz, itiraz olmazsa tasvi-
bedilmiş olur gider. Ama 'büyük yetkileri bu ko
misyona veririz. Bu akla gelebilir. Bu anda bir 
şey tavsiye etmeye imkân yoktur. Bu iş nihayet 
mütehassıslar.n işidir. Ama, büyük bir noksan 
olduğunu daha ıbirinci müzakerede müşahede 
etmiş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, bu konuda Yüksek 
Murakabe Heyetine zaten raporda da tein Mini 
edilmiştir, Yüksek Murakabe Heyetiı.f oi uzat
mak lâzımdır, oiı da IHıkümete bağlı <v!v.'-'ima 
göre, Hükümetin dikkatine arz ediyorum. Yüksek 
Murakabe Heyeti 3-160 sayılı Kanunla nasıl ku
rulmuşsa maalesef öyle kalmıştır. İçinde çok 
kıymetli elemanlar mevcuttur. Hakikaten Tür
kiye'nin iftihar edeceği uzmanlarımız mevcut
tur. Ama, ne reorganizasyon bakımından ve ne 
de metot bakımından fazla mesafe aldığını id
dia edemeyiz. Raporlarını tetkik edin, onbeş 
sene evvelki raporları ne ise bugünkü raporları 
da odur. Halbuki inceleme metodunda mura
kabe metodunda dünya, her şeyde olduğu gibi, 
büyük mesefeler almıştır, yeni metotlar ve usul
ler bulmuştur. Bundan dolayı daha müsmir ha
le gelmiştir. Avrupa'da bir kısım şirketlerin ve
ya mümasili teşekküllerin tatbik etmekte ol
dukları çok çeşitli usuller vardır. Ciltlerle ki
taplar geliyor. Bunları alıp hepsini okumaya 
imkân bulamıyoruz. Ama kapaklarına bakmak 
bile kâfi geliyor. 

Bizim bu müessesemize el atılmadığı için, 
lâyıkı ile ilgilenmediğimiz için durumu , yirmi 
sene evvelkinden pek de farklı değildir. Ve bu 
sebeplerledir ki murakabesinin belki şekli bir 
murakabedir. Şüphesiz fakat yeter olduğunu 
kabul etmiyorum şahsan ben. Bu müesseseye 
de el atmak lâzımdır. Bu müessesenin Meclise 
bağlanması veya bağlanmaması zannediyorum 
ki, bu bir Anayasa meselesidir. Murakabe he
yeti için Anayasamız, Sayıştay gibi bir Yüksek 
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Murakabe Heyeti düşünmemiştir. Bu sebeple 
Meclise bağlı bir organ şeklinde tasavvur et
meye de Anayasacılar imkân görmemişlerdir. 
Ama, Hükümete bağlı olarak da bu müessese 
daha modern bir teşekkül haline getirmek müm
kündür ve lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi komisyonun 
raporuna geliyorum. Bir iki arkadaşım zanne
diyorum bu raporu Yüksek Murakabe Heyetinin 
raporu olarak kabul etti. Belki hazırlanışı sı
rasında Yüksek Murakabe Heyetinin faydası 
olmuştur. Ama bu rapor komisyonun raporu
dur. Bunu tasrih etmek lâzım. Murakabe he
yeti maalesef İktisadi Devlet Teşekküllerine ait 
toplu bilgileri ihtiva eden bir rapor vermemiş
tir. Bu konuşmamda, bu vesile ile, bunu da 
temenni edeceğim. Gönül isterdi ki, İktisadi 
Devlet Teşekkülleri komisyonu raporu da Yük
sek Murakabe Heyeti de bütün İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin yıllık faaliyet neticelerini toplu 
olarak bir rapor içerisinde her cephesi ile tahlil 
etsin, göstersin ve o vakit elbetteki biz Meclis 
olarak daha kolaylıkla nüfuz edebiliriz. Hiç 
şüphesiz mebus her şeyi bilir ama her şeyin de 
mütahassısı değildir ve her memlekette de böy
ledir. Binaenaleyh idarenin, Hükümetin, organ
ların, mebusların vazife yapmasına yardımcı ol
maları için, bunları kolaylıkla kavranabileceği, 
zaman ayırabileceği bir hale getirmelidir mev-
zuubahis İngiltere'de hem bütçe hakkında hem 
bütçe ile ilgili hususlar hakkında böyle çu
vallarla kitap dağıtırlar. Meclis, şikâyet etti; 
efendim bunlar dedi bu kadar yekûn teşkil edi
yor 150 tane rapor ne olacak? Elbette dağıtı
lacaktır. Beş on kuruş matbaa parası gidecek 
diye bir milletin vekillerinin mevzua nüfuz et
memesini düşünmek hiç şüphesiz mümkün değil
dir. 

Muhterem arkadaşlar, komisyon raporunda 
bâzı noktalar mevcuttur, önem taşıyan konu
lar, başlığı altında komisyon reorgonisazyon 
mevzuu üzerinde durmuş ve mevzuu bütün 
ehemmiyetiyle yüksek dikkatinize sermiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 440 sayılı Kanunun 
hakikaten adına da reorganisazyon dedik, ted
vin edilmesindeki başlıca sebep İktisadi Devlet 
Teşebbüslerinde gördüğümüz reorganizasyon ih
tiyacı idi. İşte bunların hukukî bünyelerine ye
niden tetkik etmek, sermaye yetersizliklerini or-
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tadan kaldırmak finansmanlarını «ağlamak, 
ahenksizliği ortadan kaldırmak, muhasebelerini 
birleştirmek ve saire ve saire. Dağınık müesse-
jeri bir araya getirmek, iktisadi mahiyette ol-
mıyaniarı tasfiye etmek ve yahut da aynı mevzu 
içinde çalışanları birbiriyle birleştirmek, ve saire 
çeşitli vazifeler vermişti. Bir kısmı benim me
suliyet zamanına taallûk eden bir mevzu -idi. 
Maliye Bakanı'olarak bu meselelerle ben de meş
gul oldum. Ama ben bugünkü sıfatımla Hükü
mette yapılan işleri sizlere ifade edecek durum
da değilim. Bu bakımdan Hükümet adına Ma
liye Bakanının bize ve memlekete reorganizas-
yon mevzuunda bugüne kadar neler yapılabil
diğini izah etmesi lâzımdır. Tenevvür etmemiz 
icabeder. Ve noksan olan, şeylerin ne vakit ya
pılacağını, ne kadar zamanda bitirileceğini yine 
burada ifade etmelidir. Kanun iki senelik bir 
müddet tâyin etmiş, Ivakat anlaşılıyor ki bu iki 
sene içinde bunları başarmaya imkân yoktur. 
Mümkündür ki bu kanunun temdidini istesinler. 
Eğer buna ihtiyaç varsa bunu da şimdiden dü
şünmemiz icabeder. Bu sebeple rica ediyorum; 
Maliye Bakanı veya mümessilinin bize reorga-
nizasyon mevzundaki çalışmaları gelip izah bu
yursunlar. 

Muhterem arkadaşlarım, raporda bir değer
lenme mevzuu var. Bir müessese sermaye tezyi
di yapmış, sermaye tezyidini Yüksek Murakabe 
tenkid etmektedir. Yeniden bir değerleme yap
madan bu sermaye tezyidini yapmıştır, nomi
nal değerler üzerinden satmıştır. Binaenaleyh, 
bu muamele diğer ortakların zararını icabetti-
ren muameledir. Bu mevzuu bilhassa petrole 
taallûk ettiği için bütün teferruatiyle petrole 
ait raporun görüşülmesi sırasında konuşmayı 1er-
eih ediyorum. Çünkü çeşitli yönleri var. Ama bu 
vesileyle Hükümetin noktai nazarını öğren
mek istiyoruz. Komisyonun da katıldığı Yük
sek Murakabe Heyetinin bu görüşlerine Hükü
met iştirak ediyor mu? Çünkü Yüksek Murakabe1 

Heyetinin raporunda yeraltı ' rezervlerinin de 
değerlendirilmesi lâzmıgeleceğine dair sarih hü
kümler var, komisyon da bunu almış, benim
semiş, raporuna koymuştur. Çok ciddî bir mesele

dir. Çok ciddî bir memleket meselesidir'. Bunu göz
den kaçırmamız icabeder. Bilhassa dikkatinize 
arz ederim ama her şeyden evvel Hükümet bu
raya gelsin ve komisyonunun bu görüşü hak-
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kında ne düşünüyor açıkça bunu izah etsin, 
tenevvür edelim. Mümkündür ki, komisyonun 
görüşü yerindedir. O vakit biz de tasvipleri
mizi söyleriz. Hiç olmazsa zabıtlara geçer. Reye 
konamıyacak bunlar, şüphesiz. Meclisin tema
yülü anlaşılır. Ama bundan önce vazifeli Hü
kümetin bir beyanda bulunması zaruridir sa
nı yor um. 

Yine Adana'da Süınerbank bir tesis yaptı
racaktım, yeni bir fabrika yaptırmış genişle-
tecekmiş. 430 milyon liralık bir iştir. Komis
yon bu hususta, Devlet böyle bir şeye girme
melidir, demektedir. Ben eğer Yüksek Mu
rakabeden gelmiyorsa komisyonu bu mevzuda 
pek yetkili görmem, hüküm vermeye. Çünkü ni
hayet bu bir geniş ihtisas mevzuudur ve bil
hassa plânlama mevzuudur, Plânlamanın yet
kisine giren bir mevzudur. Binaenaleyh, bu
rada bunu hemen tasvibeder geçersek Plânla
ma başka türlü düşünüyorsa plânın yürümesi
ni aksatarız. Yine mevzuda Hükümetin gö
rüşünü öğrenmek istiyorum. Bu Yapağı ve Tif-
tif Anonim Ortaklığına ait yine bir temennim 
hakkında da Hükümetin görüşünü öğrenme
mizde fayda vardır. Çünkü benim tahminime 
göre Hükümet tamamen başka türlü düşünmek
tedir. Yine bu mevzu hakkında tenevvür etme
mize ihtiyaç- duyuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu maddeleri birer 
birer saymaya lüzum görmüyorum ve bana 
kalırsa Hükümet sadece bunda değil umumi 
müzakereler vesilesiyle bu raporda yer alan te
menniler ve umumi meseleler ve burada ver 
almayı]"» da Murakabe raporunda yer alan me
seleler hakkında bunların müzakereleri sırasın
da, görüşlerini açıkça ortaya koymalıdır. Vak
tiyle İktisadi Devlet Teşekkülleri umumi heye
tinde bir başka türlü cereyan ederdi. Yük
sek Murakabe Heyeti rapor verir bu rapor 
tıpkı müfettiş raporunda olduğu gibi, mües
seselere görüşlerini bildirir cevaplar verirler bu 
cevaba bakanlıklar da kendi mütalâalarını ek
lerler ve bunlar bir araya getirilir ve Umumi 
Heyete tevdi edilirdi. Timimi Heyet bunları tet
kik eder, hangisi haklı hangisi haksız, hangisi 
doğru hangisi yanlış bir kanaate varırdı. Ama 
bugün elimizde sadece komisyon raporu ve te
menniler, var. Ama Hükümet ve müesseseler ne 
düşünüyor,' Bunlar hakkında bir şey bilmiyo-
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ruz. Bu sebepledir ki bu maruzatta bulunuyorum 
ve hükümeti beyana davet ediyorum. Aynı za
manda bir başka temenniye mecbur ediyor be
ni, ricaya: Önümüzdeki sene hiç olmazsa bu 
nevi temennileri huzurunuza getireceklere 
bunlar hakkında müesseselerin ve hükümetle
rin ne düşündüğünü bunların yanında beraber 
getirmelidir ki Yüksek Heyetiniz bir neticeye 
varsın. 

Muhterem arkadaşlar, huzurunuzdan ayrı
lırken arz ettiğim gibi başından beri bu mesele
ye gösterdiğim hassasiyetten dolayı beni mazur 
görmenizi rica ederim. Şunu arz edeyim ki, bu
günkü Hükümetten önce bizim vazifemiz za
manında işleri müzakere etmektesiniz. Ben şah
san itsiyorum ki, bizim devrimize aidolanlarm 
bilhassa üzerinde gereği gibi durasınız. Hür
metlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz itsiyen var mı? 
KÂMİL KARAVULİOÖLU (Tabiî Üye) — 

Usul hakkında bir mâruzâtım var efendim. 

BAŞKAN - - Buyurun efendini. 
KÂMÎL KARAYELtOĞLF (Tabiî Üye) - -

Muhterem arkadaşlarım, bilhassa Sayın Melen'-
in konuşmasından sonra önem kesbetti. Bildi
ğiniz gibi Karma Komisyon raporunun sonun
daki temenniler Başkanlık Divanının yaptığı 
müzakere plânında 9 Haziran Çarşamba günü 
bütün görüşmeler yapıldıktan sonra sırasiyle 
-müzakere edilecektir. Bu isabetli midir veya tam. 
isaibetsiz midir bilmiyorum. Başkanlık Divanı 
konuşmaları 'böyle kararlaştırdı. Meselenin hepsi 
görüşülür, temenniler ayrıca müzakereye tabi tu
tulur çoğaltılır, azaltılır. Bizim de muhalefet 
şerhimiz vardır. Dün de bayan etmiştik. Bâzı 
itirazlarımız olacaktır, Senatoyu uyarmaya çalı
şacağız. Temenniler en sonunda görüşülmesi 
planlandığına göre bugün üzerinde münakaşa 
edilip görüşülmemesi lâzımgelir. Çünkü ilgili 
müesseselerin raporlarını tetkik etmediğimizden 
meselenin derinliğine inecek halimiz yok. Ya 
planlandığı gibi en sonunda müzakere edikn eli
dir veya on az ilgili müesseselerin raporları gö
rüşülürken müzakere edilmelidir. Fakat her ha
lükârda, peşinen müzakere edilmemelidir. Ko
misyonun ve Hükümetin dikkatine sunarım. Baş
kanlık Divanının görüşü de budur. Meselenin as
lına inmek imkânlarımız, kaibul edersiniz ki, 
azalır, 
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FERÎD MELEN (Van) — Bendeniz de aynı 

görüşteyim, maddelerde Hükümet cevap versin. 
B A Ş K A N — Komisyon... Usul hakkında. 
KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİ KAR

MA KOMİSYONU BAŞKANI BAKI GÜZEY 
(Bursa) — Muhterem arkadaşlarım, Divanın al
dığı karar gereğince temennilerin sonunda gö
rüşülmesi mümkündür. Biz de buna iştirak ede
riz. Yalnız bugün burada mevzuu/bahsedilmiş 
olan bâzı meselelerin o güne kadar kalması, bu
günkü aktüel mevzuların ortadan kaldırılması 
gibi bir mesele hâsıl eder. Bilhassa eğer Heyeti 
Umumiye bir karara varacaksa, bu kararın Adana 
Pamuklu Fabrikası ve değerlendirme hakkında 
Komisyon mütalâasını dinledikten sonra, öbür 
temenniler hakkında tatbik edilmesini bilhassa 
rica ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİ KAR 

MA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUHLİS ETE 
(Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan, Muhte
rem Senatörler, huzurunuza teşkil ettiğiniz Ka 
ıım İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun Sözcü
sü olarak çıkıyorum. Bu vazifenin ne kadar ağır 
olduğunu takdir buyurursunuz. Çünkü Komis
yonunuz teşkil edildikten sonra Başbakanlık ka-
naliyle Meclis Riyaset Divanına 600 rapor gel
miş bulunuyor. 600 rapor İktisadi Devlet Teşek 
küllerinin beş senelik raporudur. Evvelâ bu ra
porların ne şekilde tetkik edildiğini, arz edeceğim 
ondan sonra İktisadi Devlet Teşekküllerinin ma
hiyeti, geçirdikleri hastalıkla]' ve tedavi çareleri 
hakkında kısa. mâruzâtta bulunacağım. Ondan 
sonra Komisyon Başkanı arkadaşımız da mütem
mim malumatta bulunacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bu güç. işi mümkü:! 
olduğu kadar en iyi İMr şekilde başarabilmek için 
umumi komisyonunuz 10 alt komisyon teşkil etti. 
Sümeribank ve Müesseseleri Komisyonu, Etibank 
ve Müesseseleri Komisyonu, Şeker Şirketi ve sai
re. Bu alt komisyonlar teşekkül merkezlerine gi
derek orada teşekkülün temsilcileri, Yüksek Mu
rakabe Heyetinin ilgili temsilcileri ve ilgili .ba
kanlıkların temsilcilerinin yardımiyle toplanma
ya başladılar. Tahmin buyurursunuz ki, mevzua 
tanı mânasiyle insiye olmıyan arkadaşlar bütün 
gayretlerine rağmen bu raporları kısa zamanda 
tetkik edip ve umumi komisyona veremediler. 
Bütün gayretlerine rağmen mesai gecikti. Çün
kü kanun yapılırken 5 senelik birden denetim ra 
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porlarmın verileceği tasavvur, edilemedi ve vâ 
deler o kadar geniş tutulmamıştı. Temenni ede
rim ki, gelecek seneler raporlar zamanında veri
lir, zaten bunun beşte birinden daha az olacağı 
için, esaslı bir tetkika tabi tutulur. Bu alt ko
misyonlar tetkiklerinde, teşekkül temsilcileri, 
yüksek murakabe heyetlerinin temsilcilerinden 
maada, eskiden olduğu gihi ilgili bakanlık tem
silcilerinin hazır bulunmasını istedik. Çünkü, bu 
arkadaşlarımız vasıtasiyle oradaki temenniler 
üzerinde duracak, iştirak edıip etmediklerini bi-
lâhara vekilleri vasıtasiyle, söyliyebileceklerdi. 
Bu itibarla son konuşan Sayın Ferid Melen ar
kadaşımızın istediği şekilde hareket edildi, vekâ
letin bazan yazılı mütalâası veya sözlü mütalâa
sı, Yüksek Murakabe Heyetinin yazılı mütalâası 
ve teşekküllerin de murakabe heyetine verilen 
cevaplarıyla yazılı mütalâası verilmiş oldu. 

Komisyonunuz gene kanunun emrettiği şek
li de, şiar olarak karşısına, bu müesseseleri, umu
mi, iktisadi prensiplere göre işletmecilik prensip
lerine göre ve bir de uzun vadeli plândaki durum
larına göre nazan itibara aldı ve mütalâalarını 
bu şekilde kaydetti. Yalnız son sene 1963 olduğu 
içindir ki, 1963 e gelinceye kadar teşekküller mu
ayyen plâna göre hareket etmemişler, daha doğ
rusu kendi iş programları var, Plânlama Daire
sine göre hareket etmedikleri için ancak son se
nede bunu tetkik etme imkânını bulabildik. 

Muhterem arkadaşlarım, mııihJtelif arkadaş
larımın ifade buyurdukları gilbi, hakikaten İk
tisadi Devlet Teşebbüsleri dediğimiz manzume, 
defter 'kıymeti 55 milyar, bunu en az üç misli 
çarparsak bugün 160 milyarlık (bîr varlık teş-
'kil eder. Merak edersiniz diye ufak bir şeyi 
arz ediyorum. Bu ünitelerin üçü zirai işletme
ler, 59 u çeşitli sanayi işletmeler, 13 ü maden 
ve enerji, 14 ü ticaret, 17 si banka ve sigorta, 
altısı ulaştırma ve haberleşme, beşi turizm, se
kizi inşaat, üçü sosyal hizmetler, üçü sair işlet
melerdir. Binaenaleyh, Devlet sektörü, Devlet 
Orman işletmeleri ve Tekel işletmeleri hariç, 
İmrada kendisini göstermektedir. Bu saydığım 
işletmeler arasında doğrudan doğruya İktisadi 
Devlet Teşekkülü yani sermayesinin tamamı 
Devlete aidolanlar var. Bu işletmeler arasında 
şirket halinde kurulmuş olanlar var, bunların 
"bir bir kısmı ne iktisadi Devlet Teşekkürü ve 
ne de şirkettir. Nevi şahsına münhasır olan iş-
letmejçrdir, îllıer Bankası gibi bu işletmelerin 
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hastalıklarına girmeden evvel memlekette ba
şardıkları işleri, birkaç cümle ile sıralamak, 
zannediyorum ki, çok yerinde olur. Bu işletme
ler, heııden evvel konuşan arkadaşlarımın da 
'bahsettiği gibi, memleketin kalkınmasında âmil 
olmuşlardır. Bu işletmeler memlekete işletmeci
liği, maliyet muhasebesini ve sair usulleri ge
tirmişlerdir. Bu işletmeler halka ve bilhassa 
müteşebbislere önderlik etmişlerdir. Zirai mah
sullerin, madenin ve enerji kuvvetlerimin kıy-
metlendirilmesine yardım etmişlerdir. Bu işlet
meler vatandaşa iş bulmuşlardır. Bunlar birçok 
mühendisin idare elemanlarının yetişmesine im
kân vermişlerdir. Bu elemanlar özel sektörün 
gelişmelerinde âmil olmuşlardır. Devlete 'bir 
hayli vergi vermişlerdir. Sosyal tesislere ön
derlik etmişler. Memlekette bir istihsal potan
siyeli doğurmuşlardır. 

Bu işletmelerin daha iyi gelişebilmesi daha 
verimli çalışabilmesi için bunların dört esas or
ganlarının çalışması ieabeder. Daha doğrusu 
'birbirleriyle sıkı işbirliği etmeleri, yalnız mu-
rakalbe değil, aynı zamanda yardım etmeleri 
icalbeder. Bu esaslı organları «Umumi Heyet»-
dediğimiz en üst organ, «Yüksek Murakabe 
Heyeti» Umumi Heyet namına İra işletmeleri 
muhtelif zaviyelerden murakabe edecek organ,. 
idare meclisi veyahut şimdiki adiyle «Yönetimi 
Kurulu» ve nihayet umum müdürlük. Bu or
ganlar matlup şekilde çabşamazlarsa, bu organ
lar işletmelere müdahale ederlerse, işletmelerin 
kendi dümenleri kaybolur, yukardan sevk ve 
idare başlar ve o zaman bünye hastalıkları mey
dana gelir. Size arz edeceğim hususlar 'bütün iş
letmelerin ancak müşterek olan hastalık]arıdır. 
Şüphesiz ki, münferit işletmelere sırası geldik
çe teker teker temas edeceğim. 

Bize göre Devlet işletmeleri özel işletme
lerden şu şekilde farklıdır. Bir defa kuruluş 
yerlerinin intihabında sosyal ve bâzı ahvalde 
siyasi görüşler hâkimdir. Bu sebepler işletmele
rin çalışmasını pahalı kılar. Bu işletmelere ku
rulurken çok kere matlup sermaye verilmez. Bu 
işletmelerin tesis sermayesi noksandır. Bu işlet
melerin işletme sermaye noksanlığı, Devletin 
kaynakları olduğu için, zamanında yardım .ya
pılmadığı için, üçüncü şahıslardan aldıkları pa
ralarla karşılanır, borçlanırlar, faizleri maliyet^ 
leri yükseltmektir, dolayışiyle, bu yüksek mali
yetle çalışırlar. 
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O itibarla bunlar organizasyon komitesinde, 

sermayeleri ile birlikte bu noktadan ele alınırsa, 
kendilerine yatırımları derecesinde tesis ve iş
letme sermayesi verilirse, iyi olur. Bu vaziyetle, 
bütün işletmelerde karşı karşıya geliyoruz. Bu 
işletmelerin hepimizin hemen üzerinde ittifak 
ettiği bir noktası da, benden evvel konuşan ar
kadaşlarım da temas ettiler, sık sık idare eleman
larının değişmesidir. Bilhassa bendeniz tatbi
katçı olarak bu nokta üzerinde çok durmaktayım 
ve yaptığımız anketler neticesinde görmüşüz ki, 
bu işletmelerin büyük bir kısmında hemen he
men iki senede bir müdür değişmektedir. O iti
barla işletmeciliğin hususiyeti ve kazancı kendi
lerine eleman bağlıyabilmektir. Bilhassa sevk ve 
idare elemanlarını, Avrupa ve Amerika'da oldu
ğu gibi, kendilerine bağlıyaibilmek ve bunları 
uzun müddet işletmelere hâkim olmasını sağla
mak işletme hastalığını gidermek demektir. Bu 
işletmelerin bâzılarında, bilhassa hususi sektör
le rekabette olanların da çalışanlar dışarda da
ha yüksek maaş veya ücret tedarik ettikleri için 
müesseselerimizi terk etmektedirler. Belki mü
esseseler için kayıp, fakat hususi sektöre eleman 
verebilmek için bir kazançtır. Ama bunun da 
bir haddi olmalıdır. Bu haddi aşacak olursa bü
yük müesseselerimiz hakikaten idari elemanlar
dan mahrum kalabilir. Binaenaleyh, bu istikrar
sızlığa son vermek lâzımdır. 

Devlet işletmelerimizin bir hususiyeti de, bir 
hastalığı da diyeyim, bunların özel işletmelere 
nazaran ve hattâ benzeri işletmelere nazaran 
çok daha fazla memur ve çok daha fazla işçi ça
lıştırmalarıdır. Bunu ifade etmek, kolaydır. Fa
kat insan mesul mevkie geçtikten sonra şu ve
ya bu şekilde gelen insanları, işçileri atmak ve
yahut günün birinde başka müesseseler açılır, 
oraya naklederim demek güçtür. Yalnız, bu va
ziyette de bunların maaşlarından mütevellit ma
liyetlerin kabardığını göreeeğiz. 

Devlet işletmelerinin pahalı çalışmalarının 
bir şekli de Devlet işletmelerinin aynı zamanda 
sosyal tesisleri olması, klinikleri, mektepleri ve 
saire gibi şeyleri yapmak mecburiyetinde bulun
masıdır. Bu yüzden masrafları, birçok özel te
şebbüse nazaran, artmaktadır. O halde bana di
yeceksiniz ki; netice itibariyle, bu Devlet işlet
meleri, protüktif çalışmalar mıdır? Bu devlet iş
letmeleri rantaıbl çalışmalar mıdır? Bu Devlet 
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I işletmeleri mümkün olduğu kadar1 prodÜktlt ça

lışmalardır. 
Fakat daha fazla prodüktivitelerini artırabi

lirler. Nitekim son senelerde birçok işletmelerin 
I eskiye nazaran prodüktivitelerini, müstahsiliyet 

derecelerini, verimliliklerini artırdıklarını gör
mekteyiz. Kuvvetli bir murakabe ile de bunu an
lamak mümkündür. 

Ranta'biliteye yani kâr getirme vasıflarına 
gelince : 

Yine benden evvelki arkadaşlarım temas etti
ler, muhterem senatörler, bu işletmelerin ranta-
bilitesi, sermayeye göre kâr niâbeti maatteessüf 
azdır. İşletmelerin beş senelik kârı 3 750 milyon, 
beş senelik zararları ise bir milyon küsurdur. 
Buna nazaran mukayese edersek görürüz ki iş-

j 1 etmeler 55 milyara nazaran çok fazla kâr getir
memişlerdir. Eğer bugünkü kıymetleriyle ele 

I alırsak 160 milyardan daha fazla bununla mu
kayese edersek kâr dereceleri dolayısiyle ranta-
'biliteleri çok a?dır. Yalnız baştan aşağı saydığı
mız sebeplerden dolayı bunların özel işletmeler 
gibi kâr getirmelerini beklemek mümkün değil
dir, ama zararla çalışmalarını hiç birimiz arzu 
etmeyiz. Çünkü Devletin bu kadar fedakârlık 
karşısında buraya yatırdığı paraları çarçur et
meyi hepimiz arzu etmemekteyiz. Bu da müm
kündür. Daha plânlı bir hareketle bunu temin 
etmek mümkündür. Gönül arzu ederdi ki, bu iş
letmeleri, Kâmil Karavelioğlu arkadaşımızın ev
velki gün söylediği gibi, özel işletmelerle muka
yese etmek ve bu işletmeleri yabancı memleket
lerdeki benzeri işletmelerle mukayese etmek su
retiyle ele alalım. Çünkü yalnız geçen senenin 

I doneleri ile, bu senenin neticelerinin mukayese 
edilmesi doğru olmaz. 3460 numaralı Kanunda 
bu mevcuttur, yalnız muhterem senatörler, bu
nun ne kadar güç olduğunu talimin buyurursu
nuz. özel teşebbüslerin büyük bir kısmı bütün 
hususiyetlerini Devlet işletmelerinde olduğu gi
bi meydana vermezler, Devlet işletmelerinin ra-
porlariyle bütün hususiyetleri bellidir. Diğer ta
raftan yabancı memleket işletmeleri de, tetkik 
için bizden gidecek heyete, buyurun bütün hu
susiyetlerimizi gösterelim demezler. 

Ben şahsan muhtelif memleketlerde yaptı-
j ğım temaslarda, bunun ancak bir kısmını göre

bildim. Heyeti umumiyesini, bu işe merak 8ar-
; dırmış bir arkadaşınız olmakla beraber, tam mâ-
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nasiyıe göremedim, yalnız bâzı nisbetler, bâzı [ 
emsaller vardır ki, bilhassa sevk ve idare ile I 
meşgul olan elemanların zaman zaman bu ınern- I 
leketlere gitmesi ve sürplasınanı orada görmesi, I 
yüzde yüz olmasa bile, kendilerine pek çok şey- I 
ler ifade edebilir. Zannediyorum ki, Murakabe 
Heyeti konusunda Sayın Melen arkadaşım da 
aynı şeye temas ettiler, şüphesiz ki, arkadaşlar 
ne kadar fazla olursa olsun tetkik ve tavsiyeler 
de o nisbette fazla olur. Bunu hepimiz isteriz. 

Mümkün olduğu kadar kısa tutmak iste
diğim bu umumi mülâhazalardan sonra kıy
metli arkadaşlarımın sorduğu suallerin, sadece 
komisyonumuza tallûk edenlerine kısaca arzı ce-
vabedeyim. Çünkü suallerin çoğu Hükümete 
aittir. Orada bizim susmamız daha doğrudur. 
Namütenahi sorulara ve münferit mevzulara I 
da yine o arkadaşlarım cevap versinler. Biz 
mümkün olduğu kadar bize taallûk eden kısım
lara cevap vermeye çalışacağız. 

Sayın Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşımız ilk 
konuşmasında komisyonumuzun tetkiklerinin ye
ter olmadığını ve hattâ murakabenin de kâfi 
derecede müessir olmadığım beyan ettiler. Ben 
baştaki maruzatımda ne güç şartlar altında ça-. 
lıştığımi; arz etmiş bulunuyorum. Hiçbirimiz, 
bütün komisyon azaları bu hazırlanan raporun 
dört başı mamur ve mükemmel bir rapor ol
duğunu, eksiksiz bir rapor olduğunu idida ede
cek değiliz. Zaten huzurunuza Millet Meclisi 
huzuruna gitmemizin sebebi birlikte üzerinde I 
dnrmamızdır. I 

Yüksek Murakabe Heyetinin murakabesinin 
ınüesseriyeti meselesine gelince; uzun zaman ça- I 
lıştığım bu müessesede elimizden geldiği ka
dar birçok şeyler yapmaya çalıştık. Ama daha 
yeni metotlarla daha yeni görüşlerle çalışması I 
temenni edildi. îddia edilebilir ki, murakabe I 
daha kuvvetli ekipler teşkil etsin. Çünkü ha- I 
kikaten o kadar karışık mevzular vardır ki; I 
bunları kitaptan öğrenmek mümkün değildir. I 
Meselâ Devlet Demiryolları, Murakabe Heyeti- I 
nin murakabesine tabidir. Ancak Devlet De- I 
miryollarmı murakabe edecek heyete en aşağı I 
onun başında bulunan insan kadar mütehassıs I 
bir adamı bulup getirmesi mümkün değildir. I 
Onun için şu işletmede, bu işletmede muvaf- I 
fak olamıyoruz. Ancak Murakabe Hcyetiuhı I 
sözü geçti, Hıfzı Oğuz arkadaşım da biraz evvel I 
söylediği gibi, Murakabe Heyetinin verdiği ra- | 
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porlar yalnız bu raporlar değildir. Bir de alâ
kalı bakanlığı zamanında haberdar etmek 
için verdiği raporlar vardır. O raporların bü
yük bir kısmı buraya gelmez. Murakabe Heye
tinin 5 senelik raporları vardır. Murakabe He
yetinin bütün işletmelere şamil raporları var
dır. Murakabe Heyetinin 20 nci yıllığında mu
rakabenin bütün, usullerinden bahsedilmiştir. 
Murakabe Heyetinin tesbit ettiği murakabe 
rehberi başka memleketlerle kıyas edilebilir. Ama 
insan sunsurunu daima yenileştirmek, in
san unsurunu daima geliştirmek suretiyle bugün
künden çok daha fazla şey elde etmek müm
kündür. Şahsi fikrim olarak söyliyeyim ki. bu 
şekilde dahi murakıpların tavsiyesi yerine geti
rilmiş olsa eski devirlerde ve bugün bu bile 
kâfidir. 

Değerleme mevzuuna, kısaca komisyon baş
kanı lemas etmek istiyorlar. Bizim, umumi ra
porda üzerinde durduğumuz mesele, sermayesi 
tezyidedilen işletmelerin bir değerlendirmeye 
gitmesi ki, bu da işkletmeeiliğin bir prensibidir, 
biz de bu prensibi benimsemiş bulunuyoruz. 

Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşımız ve Sayın 
Ivaravelioğlu arkadaşımız Tüzüğün biran evvel 
çıkarılmasını arzu eltiler. Bunu komisyon ola
rak bizler de arzu ederiz. Belki ısrarla temenni 
etmeyi unuttuk. Yalnız şunu arz edeyim ki, 
bu Tüzük Devlef Şûrasına verilmişti, 20 nci 
maddesine, 80 ncıı maddesine kadar geldiler. Son
ra Hükümetin geri aldığını öğrendik. Biran ev
vel çıkması hepimizin menfaatinedir. 

Sayın Senatör Karavelioğlu arkadaşımızın 
takdirkâr cümlelerine teşekkür ederiz. Raporu
muz hakikaten teknik görüşlere uymaya ça
lıştık. Bu şekilde yazıldı, özel sektör ve resmî 
sektörün mukayesesi şayanı arzu olduğu halde 
yapılamamaktadır. Bunu Hükümet düşünsün 
bir başka şekil bulabilir mi? Yapılsa çok iyi 
olurdu. Asıl mukayeseli netice o zaman çıkar. 

23 sayılı Kanuna göre yönetim heyetlerine 
yeni bir şekil verilmişti. Niyazi Ağırnaslı'ya ce-
vabolarak ifade edeceğim. İşçi mümessili de 
bu heyette bulunuyordu. Bu kadar ileri gidil
miştir. Bâzı memleketlerde bizim şimdi idare 
meclisi dediğimiz Conscile dadministcaition şekli. 
vardır. Mesele şekilde değil bu kurullara kona
cak mütehassıs azalardadır. Avrupa'da, Ameri
ka'da idare kurulları o müesseselerde uzun za
man kalmış bu işte tecrübesi ve fikri olan in-
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sanlardan mürekkeptir. Bu gibi insanlar idare 
meclislerinde bulunursa şüphesiz ki, umumi sevk 
ve idareye yardım ederler. Bizim buradaki temen
nimiz de bundan ibarettir. 

Plânlamanın bir teklifinden bahsettiler. Bü
tün işletmelerin bir vekâlete bağlanması; bu 
bize taallûk eden bir mesele olmaktan ziyade 
.Hükümete taallûk eden bir meseledir. Fakat bu 
mesele başka memleketlerde görüşülmüş ve şu 
karara varılmıştır ki; bugünkü modern bakan
lıkların bir kısım işleri idari, bir kısmı ise ik
tisadidir. İktisadi işleri Devlet bütçesine almak 
mümkün olmadığı için ayrıca bir teşekküle 
bağlamak mümkün oluyor. Eğer bütün teşek
külleri bir bakanlığa bağlarsak bir bakanın bü
tün teşekkülleri şevki idare veya murakabe et
mesi mümkün değildir. Bugünkü haliyle bile 
bir sayın bakanın kendisine bağlı bütün teşek
külleri tetkik etmesi, murakabe etmesi güçtür. 
O itibarla aşağı - yukarı alman netice başka 
memleketlerde olduğu gibi .bir işletmenin ilgili 
bakanlığa bağlanması daha yerinde olur. Şüp
hesizdir ki, bu teşebbüslerin daima sıkı bir koor
dinasyon halinde bulunması şayanı arzudur. Bu 
koordinasyon bugüne kadar yapılmıştır. Eski
den yapılıyordu, bu koordinasyonun bir an ev
vel tahakkuk etmesini de biz komisyon olarak 
ta tabetmekteyiz. 

Yine Sayın Karavelioğlu'nun yanlış iştirak
ler siyasetine biz de komisyon olarak katılmak
tayız. Çünkü, hakikaten bu iştiraklerin bir kıs
mı fiktif iştiraklerdir. Hakikata uymıyan işti
raklerdir. Teşekkülü son derecede alâkadar et-
miyen, iştiraklerdir. Hattâ birçok iştirakler, 
Kuzi Limitedcle, şurada burada olduğu gibi, çok 
kere burada söylemek doğru değil, fakat idare 
meclisi âzalığı için dahi kurulduğu bir vakıa
dır. Çok şükür bundan artık vazgeçilmiştir. 
fîcrek murakabe heyeti ve gerekse koordinas
yon komitesi bunu inceden inceye bir tarama
dan geçirmektedir. İhtiyacına salih olmıyaııla-
i'iu ve memleketin parasını israf edenlerin ve 
lüzumsuz iştiraklerin artık zamanı geçmiştir, 
bunlar tasfiye edilecektir. Ancak, mahalline 
masruf ve teşekkülle ilgili olanlar kalabilecek
tir. 

Yeniden düzenleme komisyonu hakkında 
sordular. Biz komisyon olarak onların da fik
rini aldık. Fakat Rayın Feri d Melen'in söyle-

— 131 

2 . 6 . 1965 O : 3 
diği gibi tahminimizden • daha fazla iş doğu
yor. Her teşekkülle ayrı ayrı meşgul olmak, 

' her • teşekkülün.-malî bünyesini tetkik etmek 
mecburiyetindedirler. Her teşekkülün stan
dart masraflarını feshi t etmek mecburiye
tindedirler. O itibarla bu gidişle daha bir
çok şeylerin temizlenmesi ieabedecektir. Çün
kü iş kolay değildir. Yalnız üzerinde duru
lacak mesele reorganizasyonunun masa başında 
yapılmaması, hakikaten bu işi İtilenlerin tek
lifte bulunmaları gerekir. Aksi takdirde nazari 
teklifler olarak olabilir. Bunu da üzerinde du
rulacak ve içtinabedilecek bir mesele olarak 
ileri sürülmeye değer bulmaktayım. 

Yabancı sermaye meselesine Sayın Karave-
lioğlu temas ettiler. Biz yabancı sermaye gel
mesini arzu etmiyen bir memleket değiliz. Ya
bancı sermayeyi teşvik ederiz. Bunun bütünü
nü müdafaa bana düşmez. Yalnız bizi komis
yon bakımından alakadar eden husus, üzerinde 
durmak lâzımdır ki, bugün Müşterek Pazara 
velevki ortak üye olarak, hattâ nişanlı üye ola
rak. girmiş bulunuyoruz. Bu vaziyette bu camia 
memleektleriyle Türkiye arasında hizmet müna
sebetleri, sermaye münasebetleri, emtia, işçi mü
nasebetleri olacaktır, bu da İninim diğer bir şek
lidir. Binaenaleyh, katiyen yabancı sermaye is
temiyoruz, gibi hiçbir parti ve hiçbir teşekkül, 
bu. yolda değildir. Memlekete zarar vermiyecek, 
memlekete ihracat imkânı temin edecek, memle
kette insn unsurunu çalıştıracak, icabında mem
lekete gelir getirecektir. Biz bu tetkiklerimiz*: 
bu esasları aldık. Daha fazlası Ticaret Vekâleti 
ve Maliye Vekâletine aittir. Onlar bu kürsüye 
geldikleri zaman memleket politikasını şüphe
siz daha iyi ve daha taze olarak belirtirler. 

Murakabe heyetinin kendi kanunu yoktur. 
Hakikaten bir an evvel kanunlarının çıkması 
lâzımdır, tüzüklerin de çıkması lâzımdır. Buna 
hepimiz iştirak ederiz. 

Sayın Sarıgöllü arkadaşımız işin umumi bir 
tarihçesini ve hattâ felsefesini yaptıktan sonra, 
komisyon hakkında takdirkâr sözler sarf etti
ler, kendilerine teşeıkkür ederim. Bilhassa 
Hanson raporundan bâzı noktaları okudular. 
TTanson İngiltere'de ingiltere Devletinin üni
versitelerinin birinde doçenttir. Zaman, zaman 
Türkiye'ye gelir ve bilhassa İktisadi Devlet Te
şekkülleri ile meşgul olur ve bu vesile ile de bâzı 
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fikirler serd etmiş oluyor. Zannediyorum ki; I 
Sarıgöllü arkadaşım bu fikri, bu İngiliz'den alı- I 
yor. Biz bunların bir kısmına iştirak etmiyoruz. I 
Onlar da şudur: Türkiye'de maliyet hesapları I 
yapılmıyor, diyor. Yalnız şunu söylemek lâzım- I 
dır ki, Türkiye'de esaslı bir iş programının ve I 
maliyet hesaplarının mucidi Devlet işletmesi ve I 
Devlettir, özel işletmede bu şekilde bir iş prog- I 
ramı tanzim edilmezken İktisadi Devlet Teşak- I 
küllerinde bu ele alınmıştır. Şüphesiz ki, bunla- I 
rın eksikleri vardır, noksanları vardır. Bâzı yer- I 
lerde kuvvetli muhasebeler mevcudolmadığı için I 
bunlar tam mânasiyle tatbik edilemiyor. Hattâ 
bâzı oyunlar da tertübediliyor, daha fazla prim 
alabilmek için. Buna rağmen umumi olarak iddia I 
edilemez ki, Türkiye'de İktisadi Devlet Teşek- I 
küllerinde fişletme muhasebesi yapılmamaktadır. I 
Bâzıları henüz mülhaik bütçeden çıktığı ve tam 
mânasiyle işin tamamına el koyamadıkları için I 
kolay kolay muhasebe ve maliyet hesaplarına ta
allûk eden hususu belki daha sonraya bırakmak
tadırlar. Fakat buraya gelen ve bizde tetkikler- I 
de bulunan eski Alman Devlet Demiryolları I 
Umum Müdürünün de ifade ettiği gibi, bütün I 
her şeyin mükemmel olduğu Almanya'da da Dev I 
let Demiryolları diğer devlet işletmelerinden son- I 
ra iş programları ve maliyet hesapları yapabil- I 
mislerdir. O bir işletmeleri Sümerbarik gibi, Etî-
Ibank gibi bâzı diğer işletmelerimiz gibi, hakika
ten hesap sistemi tam olanları bundan ayırmak I 
iktiza eder. Aradaki farklar bundan neşet edi- I 
yor. Bu itibarla Hanson'a iştirak etmediğimiz I 
birçok noktalar vardır. Meselâ kârların tam ola
rak bulunmaması gibi, bu kadar da değildir. Da-
ıha fazla çabalar yapılmıştır. Ve bu çabaları yap- I 
mış olan arkadaşları da, zannediyorum, tebrik I 
etmek (bir borçtur. I 

Ağırnaslı arkadaşım bize taallûk eden az şey- I 
ler konuştu. Fakat kapasitelerin yeter derecede I 
istismar edilmesi gibi bâzı müesseselerde kâfi de- I 
recede sipariş almadığı için bilhassa Makina I 
'Kimya Kurumunda ve diğer bâzı kurumlarda I 
kapasiteler âtıl bir vaziyette bulunuyor, bize mu I 
ralkabesi taallûk etmemeıkle beraber Gölcük faıb I 
rikalannda uzun zaman vaziyet böyleydi. Bina- I 
enaleyh murakabe heyetinin ve Komisyonun te- I 
mennisi bu kapasitelerin imkân nisbetinde işgal I 
edilmesidir. Binaenaleyh bize düşen temenni bun- I 
larm dalıa iyi istihdam edilmesi meselesidir. O 1 
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bir kısımlar Hükümete taallûk etmektedir. Hü
kümet cevaplarını verir. 

Son konuşan Sayın Ferad Melen arkadaşımla 
da gerek İktisadi Teşekküllerin mahiyeti hak
kında ve gereik bunların yaptıkları işler hak
kında söylemiş olduğu mevzulara ben de iştirak 
etmiş olurum. Murakabe Heyetinin vaziyeti hak
kında, gayet tabiî oradan geldiğim için, daha nik 
binim ve fakat bu heyetin de gerek kendisinin 
ifade ettiği gerek benim de arz ettiğim gibi da
ha modern usullerle mücehhez olmaları sık sık 
emsali işletmeleri Avrupa işletmelerini görmeleri 
şüphesiz ki, verimi artırmaları bakımından çok 
faydalı olacaktır. Bunları hem biz arzularız ve 
hem de kendileri arzu ederler. Çünkü biz ne ka
dar tetkik yaparsak yapalım elbette ki, bizim 
gözümüz kulağımız Yüksek Murakabe Heyeti 
olacaMır. O heyet ne kadar iyi usullerle müceh
hez olursa bizim de görüşlerimiz o niabette isa
betli olacaktır. Bu kadar kısa temennilerle hu
zurunuzdan ayrılır, hepinizi hürmetlerimle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Güzey, 
buvurıın. 

'KAMU tKTİSADt TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA, KOMİSYONU BAŞKANI BAKİ GÜZEY 
(Bursa) — Muhterem Başkan, muhterem sena
tör arkadaşlarım, söz almamın sebebi; bu bilhas
sa Adana Pamuklu Mensucat Fabrikası - ki ku
rulması tasavvur halinde bir fabrikadır - bir de 
değerlendirme mevzuunda Komisyonun görüşü
nü izahtır. 

Şimdi kısaca Komisyon çalışmalarını hanşd 
esaslar dâhilinde yaptığımızı izah etmek isterim. 
Evvelâ bütün arkadaşlarımız objektif olmak, ik
tisadi meselelere, politik meselelere, politik çekiş
meleri karıştırmamak, aklımızın erdiği kadar iyi 
temennilerde bulunmak ve murakabeyi İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ürerinde müessir kılmak su
retiyle rantabilitesini artırmak. Bu kitabı, rapo
ru hazırlarken, buna taallûk eden kanunları ve 
Yüksek Murakabe Heyetinin aktüalitesi itibariy
le 10 ncu madde raporunu o kitaba almış bulu
nuyoruz. Sözcü arkadaşımız da temas ettiler 
Pek tabiîdir ki, noksanlıklar bulunabilir. Biz 
mükemmel olduğa iddiasında değiliz. Fakat bir 
hüsnüniyetin içinde olduğumuzu da sayın arka
daşlarımızın kabul etmelerini ve raporun netice
sinin bir felâket olmadığını bütün Heyeti Unıu-
miyenin kabul etmesini bilhassa rica ederim. 
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Şimdi Adana meselesi şudur: Adana'da bir 

pamuklu fabrikası kurulması istenmektedir. Por
tesi 430 milyon liradır, iktisadi Devlet Teşekkülle
rinin meselelerini tetkik ederken ihracat mevzu
unda dahi bâzı güçlüklerle karşılaş]kliği ve ve
rimli neticelere yarılamadığı yolundaki beyan
larına bir tedbir olmak üzere Hükümete, bu plâ
nın tatbikinde dikkatli olmalarını ve öncelik sı
ralarına göre nazarı itibara alınmalarını temen
ni ettik, kurulmasın demedik. Maalesef arkadaş
larımız;, orada Komisyon bu fabrikanın kurul
masını istemiyor gibi bir fikir ortaya attıkları
nı görmekten üzüntü duymaktayız. Arkadaşları
mız raporun bu pasajını dikkatli okurlarsa bu 
pasajda dikkatli davranılma temennisinden ve 
hüsnüniyetten ileri giden bir tedbir alınması tek
lifi gibi bir fikir mevcut değildir. 

Değerlendirme meselesine gelince: 440 sayılı 
kanunun geçici 2 nci maddesi, «iktisadi Devlet 
Teşekküllerinin bütün aktif ve pasifleri geçici 
1 nci madde gereğince; kurulan komisyon tara
fından belli edilecek esaslara göre yeniden de
ğerlendirir,» demektedir. Ve bunun için de «sa
bit kıymetlerle ilgi aktif ve pasif unsurları ye
niden değerlendirilmesinde ve bunlara ait amor
tismanların ayrılmasında Vergi Usul Kanunu 
hükümleri uygulanır.» denmektedir. 

Bu itibarla Sayın Ferid Melen arkadaşımı
zın, malî mera ulardaki bilgisi dolayısiyle ve bil
hassa değerlendirme mevzuunda geniş bilgisi ol
ması dolayısiyle neden bu yoldan tenkidte bulun
duğunu ve neden bir felâket haberi verdiğini 
bir türlü anlıyamadım. Çünkü nihayet bu kanu
na uymak mecburiyeti vardır ve bilhassa bunu 
buraya getirmemizin sebebi de bu kanun mevcut 
iken değeriendirme yapılmadan bir müessesenin 
aktifleri eski kıjmıetleri üzerinden el değiştirme 
meselesi olduğu için getirdik ve bu kanunu mes
net ittihaz ederek getirdik. Yoksa ayrıca bir de
dikoduya girmek için değil. 

Muhterem arkadaşlarım sırası gelmişken ar
tık mevzua girmek istiyorum. Değerlendirme 
işinde sanki bir kastı mahsus varmış ve bir kas
tı mahsus ile bu değerlendirme memleketin yük
sek menfaatlerine aykırı bir yola gir
miş gibi bir hava estirilmek istenmcCctcdi'r. 
Hakikatte bu hava yoktur. Ve bilhassa şuna işa
ret etmek isterim, raporda yer altı rezervlerinin 
değerlendirilmesine ait bir husus clmadığı hal-
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de sanki gözleri bir röntken cihazı imiş gibi, böy
le bir hava raporda mevcutmuş gibi, bir müta
lâa beyan etmeyi Devlet adamlığı ile kabili te
lif bulmadım, özür dilerim, çünkü Komisyonu o 
kadar ağır bir isnat altında bulundurdular ki, 
'biz yeraltı rezervlerini değerlendirelim, yarın 
her hangi bâr mesele bir hâdise gelirse bu hâdise 
gelince bu yabancı şirketlere para ödenmesini te
min edelim ve bunun gayreti içinde imişiz gibi, 
göstermeye çalıştılar. Böyle bir şey yok muhte
rem arkadaşlarım. Şimdi bakınız değerlendirme 
mevzuunda clhamdülliâh ıkomisyonda ilk aldı
ğımız kararlardan birisi de zabıt tutulmasıdır. 
Görüşmeler komisyonda bu suretiyle devam et
ti. Bu zabıtlardan bir kısmını okuyacağım ve 
•bilhassa şahsıma izafe edilerek bâzı gazetelerde 
«Rezervlerin değerlendirilmesine Baki Güzey 
seböboldu» şeklindeki yazılar çıktığı için şurada 
açıklamak istiyorum. Zabıtlardan okuyorum. 

«BAŞKAN — («Bendeniz» yani.) Meselenin 
iki cephesi vardır. Birisi Emekli Sandığının hh-
se senetlerine sahip çıkmam p.;si dolayısiyle bir 
mesuliyet meselesi; ikincisi şirketin tezyidi ser
maye yaparken bir değerlendirme yapılmadığı 
noktasmdandır. Değerlendirmenin, bilhassa re
zervlerine değil, mevcut tesislere mütaallik olan 
kısmı hakkında rapor verilmiştir. Bu husustaki 
mütalâa hakkında teşekkül bir müdafaa yapacak
tır. Halbuki burada mevzu değişmektedir» diye 
devam ediyor. Bu bir pasaj. 

Yine bir pasaj: «Başkan — Geçen konuşma
mızda Komisyonun verdiği izahat rezervlerinin 
değerlendirilmesi hususunda bizi tatmin etmedi, 
değeri endi rmede mevzuumuz, rezevlerin değer
lendirilmesi mevzuu değildir. Bunları icra kuv
vetleri düşünsün. Bizim ürerinde durduğumuz 
yerüstündeki gayrimenkullerin değerlendiril
mesi mevzuu idi. Binaenaleyh, rezervlerin de
ğerlendirilmesi diye bir mevzumuz yoktur.» 

BAŞKAN — Sayın Güzey, bir noktayı ha
tırlamama müsaade ediniz. Bu mevzular ileride 
görüşülecektir. 

BAKI GÜZEY (Devamla) — Hayır efen
dim, bu mevzular matbuata, burada değerlen
dirme yapılmamıştır, diye intikal etmiştir. Mü
saade ederseniz kısa olarak izah edeyim. 

«FAHİR GlRtTLlOĞLU (Edirne Milletve
kili) — Beyefendi, (bana hitabediyor) bir Ko
misyon üyesi olarak verdiğimiz oylarla en isa-
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betti harekette bulunduğumuzu şahsan su anda 
teyidediyorum, sizi başkan sökmekle çok isabet
li bir hareket yapmış olduğumuza inanıyorum. 
Ehemmiyetli bir konu etrafında toplama yapı
yorsunuz. Konuları Sayın Başkanımız yerinde 
müdahaleleriyle mecraya sokmak istiyor. Zira 
yüz konuyu ancak şu dakikalarda yoluna koya
bildik.» 

Bir başka nokta daha : 
Hiç şüphesiz ki, değerlendirme Yüksek Mıı-

raluvbe Heyetinin belirttiği gibi tesibitle olur. 
Resmî mânada, teknik mânada değerlendirme 
yeraltı, yerüstü kıymetlerinin hepsinin değer
lendirilmesiyle olur. Yalnız bizim ortadaki mese
lemiz bu değildir. Değerlendirmesi movzuubah-
solan bilhassa satınalmadan mütevellit elde bu
lunan, sarf edilen paralarla meydana gelen, yer 
üstü kıymetleridir. «Başkan - Geçen hafta bir 
defa da bu mesele, Hükümetin tedbir alması için, 
Hükümete tezkere yazılmasını» diyor. Gene bu
ruda da «yerüstü servetleri.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bana öyle ge
liyor ki, Sayın Perid Melen arkadaşımın ve di
ğer bakanlık yapmış arkadaşımın burada hakika
ten mevzuubabsolmryan bir meseleyi buraya ge
tirmeyi arzn ettiklerini, ol.mıyan bir meseleden 
bahsetmek istediklerini, zannediyorum. Yalnız 
burada şu mesele vardır: Burada mesmuata ve
yahut arkadaşlarının kendilerini itmek istedik
leri istikametteki anlatışlarla burada Komisyo
nuna bâzı hususlar tevcih etmişler ve bâzı ku
surlar tevcih etmişlerdir ki, beni ve bizi üzen 
nokta budur. Elbette' şurasını açıkça söylemek lâ-
zmıgelir ki, değerlendirme ilmi ve teknik mâna
da işletmecilik esaslarına göre yapılır. Fakat Ko
misyonumuzun başkanı mütemadiyen yeraltı ser
vetlerinin değerlendirilmesinden Komisyon aza
larım daima uzak tutmaya çalışmıştır ve bu da 
buradaki zabıtlarla meydandadır. Ben kendileri
ne bu zabıtları verebilirim, tetkik edebilirler. 

Onun içindir ki, dikkatli davranmalarını ve 
hakikaten petrol mevzuunda memlekette bir po
lemik yaratılmak istendiğini ve, kendilerinin de 
dikkatle davranmalarını hassaten rica ediyorum. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım, muhterem arka
daşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Baki Gü

zey burada bizim mesmuata dayanarak ve itile-
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rek bâzı konuları tetkik: etmeden getirdiğimizi 
söylediler. Kimin tetkik edip etmediğinin ve it
menin-ne-mahiyette ve şekilde olduğunun bu
rada muhasebesin i. yapmak lâzımdır. Bize su
nulmuş bulunan iki ciltlik raporunda B) 19-
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ve 
1060 - 1.963 yılları hesaplarını incelemeye me
mur alt komisyon raporu) diyor. Bıı raporun 
116 neı sayfasında ve 117. ve 118 nci sayfala
rında komisyonun mutadı olmıyan ve dağıtıl
mış bulunan raporlarında görülmiyen Yük
sek Denetleme Kurulunun raporu yer almıştır. 
Bu raporun 117 nci sayfasının sonlarına doğru 
su pasajları hep birlikte okuyalım. «Kaldı 
ki, Türk Petrolleri Anonim Ortaklığının ku
ruluşunda Hazine tarafından taahhüdedilen his
selere karşı Maden Tetkik Arama Enstitüsü
nün sahibolduğu petrollii arazi ile tesisleri 
ortaklığa zikredilmiş milyon varille ifade edi
len yeraltı serveti» içerisinde ham petrol re
zervleri devirde kıymet olarak nazarı itibara 
alınmamıştır, ({ördünüz mü? Rezervlerinin na
zarı itibara alınmadığı Denetleme Kurulu ta
rafından açıkça ifade edilmekte ve Alt Komis
yonun kendi hazırladığı raporun sonunla De
netleme Kurulunun başka raporlarına iltifa-
detmeyip bu raporu ekleyip benimseyip geti
rirse, Sayın Baki Güzey, niçin biz bir mesnet
ten mahrum oluyoruz? Şimdi söyliyebilir misi
niz? Bakınız ne diyor Yüksek Murakabe He
yeti, bu arazileri Maden Tetkik Arama Ensti
tüsü devretmiştir diyor. Yetinmiyor milyon 
diyor, kaç milyon olduğunu ifade etmiyor, ra
kam yanlıştır, ve sairedir. Milyon varille ifade 
edilen yeraltı ham petrol . rezervleri kıymet 
olarak nazarı itibara alınmamıştır. Demek ki, 
endişelerimiz yerindedir. Endişemiz şu sermaye 
artışında veya bu şekilde rezervleri hasabetti-
ğimiz takdirde yarın, millileştirme olur veya 
olmaz, ama, bir gün bir hesap esnasında biz 
kendiliğimizden bir millet olarak dış ididalara 
karşı rezervlerin hesabiyle şimdiden milyar
lara varan ipotek imkânlarını vermiş olacağız. 
Bundan hep birlikte endişe etmiyelim mi? 
Ama komisyon ve Hükümet sarahaten ifade 
ederlerse ki; Yüksek Denetleme Kurulunun şu 
veya bu ifadeleri asla doğru değildir, asla itibar 
etmiyoruz, asla bununla beraber değiliz. Bun
dan ancak hepimiz seviniriz. Buna arkadaşı
mız niçin kızıvorlar. Neve dayanarak sövlüvor-
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lar itme, itilme var, diyorlar. Demek ki, da- I 
yandıklarımız vardır. Niçin bunları çıkıp bu 
kürsüden söylüyorsunuz. Dikkat etmeden, da
yanakları olmadan söylüyorsunuz, diyorsunuz. 
Siz aynı endişeyi duymuşsunuz ki, komisyon baş
kanı olarak beyanlarda bulunmuşsunuz, biz
den önce siz de endişeye düşmüşsünüz, ama biz 
sizin iştirak etmediğiniz konuşmaları, her hangi 
bir şekilde bilmeden, şu yayınlanmış raporlara 
dayanarak memleket meselelerini getirdiğimiz 
zaman, itilip getiriyorlar, burada ifade ediyor
lar, demeye her halde gönlümüz razı olmaz. 
Buradaki ifadenizi memnuniyetle karşılıyoruz. 
Buradaki ifadeniz yüreğimize su serpmiş bu
lunuyor. Hükümet de çıkıp bunu ifade ederse 
her hangi bir suret ve şekilde 118 nei sayfada 
yerini bulan ifadelerin uzaktan ve yakından 
asla nazarı itibara alınmıyaeağı ifade edilirse | 
hepimiz sevineceğiz. I 

Hepimizin gönlü rahat etmiyeeek midir? İşte 
bu endişeleri ifade ettik. Sayın Güzey, daya
naklarımız vardır ve endişelerimizde haklıyız. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon buyurun. 
ı. TEŞEB. KARMA KOMİSYONU BAŞ 

KANI BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlarım, Sayın Sırrı Atala.y'm 118 nei say
fada bahsettiği kısım Yüksek Murakabe Heye
tinin vazifelerine mütaallik olarak zamanında 
Hükümeti ikaz etmek maksadiyle verilmiş olan 
bir rapordur. Bu rapor üzerine o zamanki Hü
kümet ne tedbir almıştır? Biz bunu tetkik et
medik, tedbir almış mıdır, almamış mıdır? Al
ması mı doğru idi, almaması mı doğru idi? Bu
nun münakaşasına girmiyoruz. Yalnız burada 
belirtilmesi lâzımgelen nokta şudur : 10 ncu mad
deye göre Yüksek Murakabe Heyetinin Hükü
mete verdiği rapor komisyonumuzun raporu de
ğildir. 468 sayılı Kanuna göre Heyeti Umu
miye komisyonun verdiği rapor üzerinde mü
zakere yapacaktır. Komisyonun malı olan 
nokta, baştan itibaren 19 ncu sayfalık olan kıs
mıdır. Diğer cihetten Tâli komisyonların çalış
maları rapor değildir. Tâli komisyonların 5 ki
şilik bahsettikleri o raporlar, komisyon Heyeti 
Umumiyesine bilgi vermek ve müzakereleri te
min etmek için hazırladıkları bir rapordur. Bu
rada mevzuu müzakere olan ve komisyonun me
suliyetini üzerine aldığı raporu başta, kitabın J 
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başlarafmda mevcuclolan 19 sayfadan ibaret ve 
50 kişilik komisyon tarafından imza edilen rapor
dur. Eğer bu rapor içinde meeut ise, bu ra
por içinde yov almışsa o zaman bütün ithamla
rın kabulüne Amadeyim ve komisyon da ama
dedir. Orada geçmiyen bir mevzu, komisyonun 
kendisinin malı olmıyan ve yalnız Yüksek Mu
rakabe Heyetinin verdiği rapordan Heyeti Umıı-
yenin ve arkadaşlarımızın ve Yüksek Meelis âza
larının malûmatlar olması için bir litaratür ola
rak konan bir parçadan dolayı komisyonu ha
kikaten, ittiham demiyeyim, fakat ağır kelime
lerle tavsif etmesine üzüldüm. Bunda da ben 
haklıyım. Binaenaleyh, hakikatin mesnetten Ari 
dediğim nokta komisyon raporunun içerisinde 
dikkatle ve itina ile hattâ Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığına ait meselede dahi değer
lendirme meselesine dahi temas etmeden geçil
miştir. Binaenaleyh, bu mesele üzerinde beni 
mazur görmelerini sayın arkadaşlarımdan riea 
ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Ege 
Muhterem arkadaşlar emrettiğiniz bir prog

ram yaptık. Bıı Programdan dışarı çıkıyoruz. 
Bunu dikkatinize arz ederim. 

KÂMİL KAÜAVELÎOGLU (Tabiî Üye) — 
Hükümet konuşmıyaeak mı? 

BAŞKAN — Her halde konuşacak efendim. 
KÂMİL KARAVELlOflLU (Tabiî Üye) — 

Ama usulde bir' değişiklik oldu. Yani komis
yondan sonra beklenirdi ki. Hükümet de tümü 
üzerindeki görüşlere cevap versin. Müzakere is
tikameti değişiyor, gibi geliyor. 

BAŞKAN — Daha söz istemediler. Fakat ar
zu ederlerse Hükümeti, de konuşmaya davet ede
ceğim. 

ISK ENDER ÜUNAP EGE (Aydın) --• Sa
yın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; Ka
mu tktisadi Teşekküllerinin Karma Komisyo
nun hazırlamış olduğu raporu tümü üzerinde
ki müzakereler zaman zaman raporun bölümleri
ne intikal ettiği, maalesef tümü üzerinde söz 
alındığı halde bölümleri üzerinde durulduğu, gö
rülmektedir. Biz de Komisyon üyeleri olarak bu 
Komisyonda emeği geçmiş kişiler olarak hazan 
yanlış itham demiyeyim ama. yanlış görüşlerin 
tesiri altında söylenmiş sözlere muhatabolmanın 
üzüntüsünü yaşıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon adına Başkanınız ko

nuştu, raportörünüz konuştu, zatıâliniz de komis
yon adına konuşma gibi bir duruma düşüyorsu
nuz. O bakımdan değil de şahsınız adına konuş
manız lâzım... 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Şahsım adına konuşuyorum. Yalnız bu raporlar 
tetkik edildiği zaman arkadaşlarımızın konuş
tukları fasıllara geçildiği hissini vermektedir. 
Hattâ Sayın Atalay'm misal olarak verdiği bö
lümlere ait alt komisyonun hazırladığı bir pasaj
dan verilmiştir. Demek ki, fasıllara geçilmiş, ora
dan misaller verilmektedir. Mevzu ehemmiyetli
dir. Türkiyenin petrol mevzuu ile ilgili konuş
malar, tartışmalar adeta iki cephe haline getiri
liyor. Petrol mevzuunda şu ve bu tarafın gös
terdiği hassasiyeti normal karşılamak lâzımdır. 
Komisyonunuz Yüksek Heyetinizden almış oldu
ğu direktif ve ilhamla sizlerin itimadına lâyık 
olmaya çalışarak huzurunuza getirdiği şu rapo
run daha birinci günkü konuşmasında da petrol 
mevzuunda ortaya konmak istenen hassasiyeti 
ben yerinde bulmuyorum. Yalnız bir yanlış an
lamanın içerisindeyiz, bunu düzeltmeye mecbu
ruz, bu tamamen ortadan kalksın ki, iktisadi 
Devlet Teşekkülleri raporları üzerinde, tümü ve 
fasılları üzerinde, yapacağımız konuşmalarda da
ha iyi anlaşmamız ve bu iktisadi Devlet Teşek
küllerine Senato olarak birçok noktalarda ışık 

tutma imkânlarına müştereken kavuşma imkân
larına sathibolalım. Ben bu anlayış içindeyim 
Doğrusu bir komisyon üyesi olarak efendim, 
Türkiye petrollerinin değerlendirilmesi yapılır
ken rezervlerin de nazarı itibara alınması gerek
tiği hakkında Komisyon bir karara varmış ve 
bunda musirdir, gibi bir itham haline, itham di
yeceğim, gelmiş bir anlayışın altında hiçbir za
man kalmak istemeyiz. Ve bunun nerelere kadar 
gideceğini müdrikiz. Bugün Türkiye'de bilhassa 
petrol mevzuunda Türkiyenin rezevlerinin mu
hakkak ki, bu milletin, bu memleketin öz malı 
olduğu üzerinde hepimiz hassasiyetle duruyo
ruz. Hiçbir kimsenin aklına gelmez ki, bugün 
Türkiye'de sondaj yapıp, petrol çıkarmak istiyen 
ecnöbilere toprağın altındaki rezevlerimizin on
lara aidolacağı gibi bir garip ve sakim zihniyet 
içerisine girecek ben hiçbir Türk tasavvur ede-
myorum. Bu yanlışlıkla yazılmış olması üzerinde 
münakaşa edilebilir, bu ayn. Bendeniz Komis- ı 
yondaki müzakere esnasında bir pasajı Mamda ! 

kaldığı kadar, çok isabetli olarak Sayın Başka
nın muannidane ileri sürdüğü zabıt tutma mese
lesinin ne kadar yerinde olduğunu şimdi daha 
iyi anlıyorum. Oradaki konuşmalarda tabiî me
seleler müzakere ediliyor, her çeşit düşünceler 
ortaya atılıyor, rezervlerin de kıymetlerin içine 
girip girmiyeceği meselesi münakaşa ediliyor. Bu 
hususta münakaşalar yapılmış ve hatipler ko
nuşmuş olabilir. Parlamenter sistemin üstünlüğü 
şuradadır. Her hususta bir parlâmento üyesi ko
nuşabilir, her hususta kendi düşüncesini söyle
mekten çekinmez. Bunun münakaşası olurken bir 
arkadaşımız canım dedi, yeraltındaki rezerv kıy
metinin ne olduğunu nasıl bileceğiz. Bu demektir 
ki, denizdeki balıkları da kıymetlendirmek lâzım. 
Bunun arkasından bir diğer arkadaşımız, ismini 
şimdi hatırlamıyorum, şöyle bir cevapta bulun
du, evet denizdeki balıklar da kıymetlendirileto-
lir, bugün dedi nitekim, dalyanları kiraya verir
ken bu değerlendirme yapılıyor, dedi. Bu müna
kaşa tarafıdır. Ama, bu münakaşalar esnasında 
alt komisyon raporunda veya Yüksek Murakabe 
Heyetinin getirmiş olduğu raporlarda rezervle
rin nazarı itibara alınması, alınmaması tartış
ması yapılabilir. Yapılmıştır. Fakat, biz 50 kişi
lik komisyon olarak parlâmentonuza niyabeten 
vazife gören bizler hiçbir zaman bilhassa petrol 
mevzuunda, bu kritik mevzuda, asla rezervler 
mevzuunun kıymetlendirilmeye dâhil edilecek 
şekilde ne başkan olarak arkadaşımız ve diğer 
üyeler asla böyle bir kanaat ve kararın içerisin
de değildik ve değiliz. Bunlara, beraber çalıştı
ğımız her partiden arkadaşımızla gayet yakından 
şahidiz. 

Şimdi arkadaşlardan özür diliyerek sözlerimi 
bağlıyacağım. Çünkü bendeniz, bu komisyon içe
risinde çalışırken daima bir kalp huzuru içinde 
çalıştım ve sizlerin huzurunuza çıkarken akyüz-
le çıkacağımızı, sizlere lâyık olduğumuzu ispat 
edecek şekilde bir mesai verdiğimizi göstermenin 
kıvancını duydum. Böyle sizler için çalışmış in
sanların töhmet altında olmanın ıstırabını yaşa
dığım için söz almış huzurunuza çıkmış bulunu
yorum. özür dilerim, vaktinizi almak istemezdim. 
Bu meselenin anlaşılmış olması ve arkada böyle 
bir meselenin bulunmadığını, Türkiye petrolleri 
mevzuunda, hattâ benim iyi çalışmalarından do
layı kendilerini tebrik ettiğim genel müdürler 

ı de gayet iyi bilirler. Fakat iyinin daha iyisi ola-
! cağını düşünerek ifade ettiğim temennilerimin 
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da konuşulan metin gayet kapalı. Bililtizam yap
tıklarını iddia etmiyorum ama gayet kapalı. Her 
ilci raporu birleştirince pekâlâ bu işin erbabı, hu
kukçuları ve sairesi lehlerinde kullanmak üzere bu 
mânayı çıkarabilirler. (Çıkmaz bu mâna sesleri) 
Müsaade edin arz edeyim. Komisyon raporunun 
13 ncü maddesinde «Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı sermayasinin tezyidinde Emekli San
dığının rüçhan hakkını kullanmaması hususu 
üzerinde Hükümetçe durulması lüzumlu görül
müştür. 

14 - Çukurova Çimento Sanayii Türk Ano
nim Ortaklığı ile Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığının yapmış oldukları sermaye tezyidlerin-
de günün rayiçlerine göre değerlendirme yapıl
mamış olduğunu işaret edilmişti.» 

Neyi değerlendirmek? «Günün rayicine göre 
değerlendirme yapılmamıştır.» Altında da; 
«Bundan Hazine ve diğer ortaklar zarara uğra
mıştır. Bu zararı telâfi etmek için gereken ted
birler» diyor. Neyi değerlendirmek? Burada sa
rahat yoktur. Yüksek Murakabe Heyeti raporu 
ile biri eştirin; rezervi değerlendirme, rica ede
rim başka hangi mâna çıkar? Bununla kötü ni
yet sahibi olduklarını ısrar etmiyorum. Ama kö
tü niyet sebebi de böyle yapar. Bunu açıkça ge
çiremez, taibiî. 
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bu şekilde yanlış ve çarpık bir anlama gelmiyece-
ğini ve gelmediğini görmekten duyduğum bahti
yarlık hisleriyle huzurunuzdan ayrılıyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Melen. Yalnız 
bir ciheti hatırlatayım ki, bu mevzuda tekrar 
ilerido münakaşa olacaktır. 

FERÎD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, bu meselenin müzakeresi
ni bendeniz daha çok maddesinde yapmayı uy
gun buluyordum. Doğrusu da o idi, o sebeple 
umumi izahatım arasında üzerinde durmadım, 
sadece atıf yaptım, enine boyuna konuşmadım. 

Muhterem arkadaşlarım, Komisyonu itham 
etmiyorum, hiç şüphesiz Komisyonun böyle bir 
hükmü koyarken bizim çıkardığımız bir mânaya 
gelebileceği ihtimalini düşünse idi bunu asla 
koymıyacağına ben de eminim. Ama gözden ka
çabilir, bu mâna çıkabilir. Nitekim öyle olduğu
nu anlıyorum. Yani böyle bir ihtimali düşün
memiştir ve aklına getirmemiştir. Koymuştur 
ama bu hüküm Yüksek Murakalbe Heyeti raporu 
ile bir arada bulunduğu takdirde herkes bizim 
çıkardığımız mânayı verecektir, buna, Bakın 
Komisyon raporunun temenni kısmında ne var; 
bir kere Yüksek Murakabe Heyetinin raporun
da olan pasajı biraz evvel Atalay arkadaşım oku
dular, onu tekrar etmiyeceğim. O pasajda açık
ça rezervler değerlendirilmelidir edası var. Ay
rıca yine Komisyon zabıtlarında vardır, müza
kereleri takibeden arkadaşlar ifade ettiler. Yük
sek Murakabe Heyeti adına Komisyon izahat ve
rirlerken sarahaten beyan edilmiştir. Efendim 
denmiştir, aktif değerler arttı. Çünkü yeni yeni 
kuyular meydana geldi ve bütün bunlar tesisle
rin de değerini arttırmıştır. Aktif de kendiliğin
den yükselmiştir. Rezervleri değerlendirmese
niz dahi yeni rezervler bulunması mevcut te
sislerin değerini arttırmıştır. Bu sebeple değer
lendirme yapmak lâzımdır. Size dağıtılan rapor
da Yüksek Murakabe Heyetinin raporunda var
dır. Gelelim Komisyon raporuna. Komisyon ne 
demiş : 

demiş : Şimdi burada ifade ediliyor, zapta geçi
yor, çok memnunum. Yani bunu kasdetmedikie-
rini beyan ediyorlar. Zaten istediğimiz de bu 
idi. Sadece Komisyonun değil, Hükümeti de bu
rada beyana davet etmemizin sebebi budur. Bu 
mevzuda kapalı bir şey kalmasın, Çünkü, bura-

NÎYAZÎ AĞIRNASLI (Ankara) — Belki 
yanlış yazılmıştır. 

FERİD MELEN (Devamla) — Böyle geçer. 
Biraz da başka şeyleri arz edeyim. Nitekim Hü
kümet böyle anlamış. Türkiye Petrolleri Komis
yona bir rapor getirmiş, görünüşü ifade eden 
genişçe bir rapor. Orada komisyonun bu kararı
nı böyle anladığını göstermiş ve kendisini mü
dafaa ediyor. Maalesef komisyon o raporu teksir 
edip bize vermiyor, bu bir. Maliye Bakanlığı 
böyle anlamış, koca bir yazı yazmış, beyana da
vet ediyorum, yanlıştır, tehlikelidir, değerlendir-
sek şu olur bu olur diyor, bu iki. Biz de böyle 
anlarsak şüpheye düşersek hata mı etmiş oluruz. 
Maliye Bakanlığı da böyle anlamış. Maliye Ba
kanlığı, Enerji ve Sanayi Bakanlıklarına yazdı
ğı yazıyı da lütfen okusunlar. O da tamamen 
bizim anladığımız gifoi anlamış, tehlikeye işaret 
ediyor, aman diyor, böyle bir şey olmaz ve bu
rada kapalı, sarahaten rezerv değildir ama 
Yüksek Muralkabe Heyetinin raporunun ifade
siyle bir arada mütalâa edilirse başka bir mâ-
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duğu için Maliye Bakanlığı muvafık görüyor. 
Ordu Yardımlaşma Kurumu bu hisseleri alıyor 
ve bu suretle Emekli Sandığının almasına, im
kân kalmıyor. Raporda hilafı hakikat olartık, 
Emekli Sandığı rüçhan hakkını kullanmamış
tır. ileniyor. Bu iyi niyet midirf Emekli Sandiğı 
kullanmıştır. Buraya konulan şey yanlıştır hi
lafı hakikattir. 

HÜSEYİN lOVLPAKElOOUT (Kayseri) -
Müracaat tarihlerine ve bekleme tarihlerine ba
kınız. 
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•na çıkmaz. Ama bilerek yaptıklarını söylemiyo
rum, 'bunu itiraf edeyim. Yalnız bu arada bâzı 
usulsüzlüklere işaret etmek mccflmriyetinde-
yim. 

Bir :" Bıı onuncu madde ile bu rapor Mec
lise gelmemiş, komisyon lıunu alıyor, müzakere 
ediyor. .Halbuki kamına göre. Başhakanlıkt.-m 
gelen raporlar müzakere edilir. Komisyon hunu 
müzakere ediyor. 

İkincisi : Bunun müzakeresinin gî'iyet • mi
ri p lıir durumu var. Yedi kişinin, bulunduğu 
bir anda müzakere ediliyor. Üç kişi lehte, üç 
'kişi aleyhte ve bir kişi müstenkif kalıyor. Rei
sin bulunduğu tara I' çoğunlukta, karar böyle 
çıkıyor. Aarz ettiğim gibi Türkiye petrolleri ge
niş izahat veriyor, Maliye geniş izahat veriyor. 
Onların izahatı ve sebepler hakkında.'burada bir 
şey yok. 

Üçüncüsü, Emekli Sandığı rüçihan hakkını 
kullanmamıştır. Bakın buraya sokabilmek için na
sıl bir tertip kullanıyor, maalesef bu kelimeyi kul
lanmaya mecburum, hikâye şudur; Türkiye pet
rolleri sermaye tezyidi yapıyor. Statüsüne gö-
göre ortakların rüçhan hakkı vardır. Ortaklara 
Diüracaat ediliyor, ortaklardan birisi Hazinedir, 
100 küsur milyonluk alıyor. Emekli Sandığı di
ğer bir oı'takdir. rüçhan hakkını kullanıyor. 
1)0 küsur milyonluk alıyor. Etibaıık alıyor. Or
taklardan rüçJhnn hakkını kullaıınııyanlar Sü-
meriıank, iş Bankası, Yapı Kredi Bankası, bâzı 
'sigorta şirketleri ve bâzı hakikî şahıslardır. Bu 
lıu'susa kısaca temas ediyorum, maddesinde: da
ha etraflı konuşacağız. Bu hususu tetkik etmiş 
arkadaşlarımız vardır, konuşacaklardır ve haki
katte ortaya çıkacaktır. 

Türkiye petrolleri ikinci, defa ilân ediyor or
taklarını müracaat ediyor. İkinci müracaatında 
da Emekli Sandığı yine kullanmıyor. Çünkü ikin
ci müracaatta artık rüçhan hakkı kalmamıştır. 
Rüçhan hakkı fş Bankası, 'Yapı Kredi Bankacı
nındır. İviiçhan hakkı kullanmıyanlarmkını ilân 
ediyor. Yalnız Emekli Sandığı bir aralık Maliye
ye müracaat ediyor. 20 milyonunu serbest bıra
kırsanız, çünkü Emekli Sandığının parası Ban
kalar Kurulu karari.yle iktisadi Devlet Teşek
küllerinin finansmanına tahsis edilmiştir, bunu 
serbest bırakırsanız ben alırım, diyor. Halhuki 
dalıa evvel Ordu Yardımlaşma, Kurumu müra
caat ediyor. O da sosyal bir sigorta sandığı oj-

FEBİI) MELEN (Devamda) — Hepsi var. 
Muhterem arkadaşlar, arz ettiğim bütün bun
lar ortada iken tekrar ediyorum, ben komisyona 
bir kötü niyet izafe etmiyorum. Ama, bir hu
susi. yol ile gelmiştir, bu mevzu ve bu şekilde 
karara bağlanmıştır, ve hâdiseleri tamamen ger
çek olarak aynen intikal etmemiş ve bunun mü
dafaa edenleri'de vardır. Bu buraya aksetme-
nıiştir. Bu şekilde "bir kararla geçirilmek isleni
yor. Bununla ne kasdedilmek isteniyor, ne neti
ce elde edilmek isteniyor? Bilmiyorum. Bir iş
letmede 440 sayılı Kanuna göre değerlendirme 
yapılması, hisse senetlerine intikal eder mi, et
mez mi? Hisse senedi- bedeli nasıl tâyin edilir, 
Ibıı aktif ile ilgili değil. Bu ayrı meseledir, ay
rıca münakaşa edeceğiz. Oünkü meselenin o ta
rafı, ilmî tarafıdır, onu ayrıca münakaşa ede
ceğiz. 

Oünkü hisse senedinin aktifini değerlendir 
meyi kabul edin, bir hisse senedinin değeri pi
yasadaki rayicidir. îstediğiniz kadar aktif değer 
lendirin bu değer, değerlendirme muamelesi yap
sanız da yapmasanız da olur. İş Bankası serma
ye tezyidini yapmadığı halde on liralık hisse se 
netleri İfiO liraya çıkmıştır. Sebep ihtiyatları, 
rezervleri susu, huşu; getirdiği temettü. Bilhas
sa senetlerine değer kazandıran hisse senetleri
nin getirdiği temettüdür. Bunların fazla kıymeti 
aktif olduğu için. Bu hususta çeşitli sebepler var. 
Hükümet beyan ederse, bilhassa Maliye Vekâleti 
beyan ederse mesele, anlaşılır. Bunu ayrıca 'mü
nakaşa edeceğiz ama mevzuun bu tarafında böy
le kapalı taraflar var ve demin arz ettiğim gilbi 
Komisyona kötü niyet atfetmiyorum. Ama bu 
haliyle çıkarsa bunu yabancı şirketler pekâlâ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi rezervlerin değer
lendirmesini kabul etmiştir mucip seıbeJDİyle elle
rindeki petrollere, velevki t-esişleri kaydedilmiş 
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olsa bile, çünkü rezervlerin .artması madeni ki, 
tesisler değerine inikas edeceği- kabul ediliyor, 
milyarlarla lira değer koyarak günün birinde 
bir millîleştirme hareketinin önüne pekâlâ bu 
yolla geçebilir. Arkadaşım arzu etmese bile bu 
netice doğar. Bu sebeple burada her şeyin açık
lanması lâzımdır. Hürmetlerimle. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyu ı/un Komisyon. 
KAMU İKTİSADÎ DEVLET TEŞEBBÜS

LERİ KOMİSYONU BAŞKANI BAKİ GÜZEY 
(Bursa) — Muhterem Başkan, muhterem arka
daşlarım, Sayın Ferid Melen'in, satır satır bir
biri arkasına gelmiş, dediği meselenin mevzu u-
balhsolan kısım şurası. Yüksek Murakabe Heyeti
nin raporunda mevcudolan, buraya ,yani, Sayın 
Fcmd Melen'in bir satır dediği, şu ikisinin ara
sında, şu kadar mesafededir, bir. 

Şimdi, değerlendirme; hakikaten değerlendir
me meselesinde biz musırrız. Değerlendirme yap
ma lüzumuna kaaniiz. Bu bizim kanaatimiz ve
ya Sayın Ferid Melen'in kanaati veya Heyeti 
Ümumiyenin kanaati ve duyduğu lüzum değil
dir. Kanunun âmir hükmüdür, kanunun âmir 
hü'k'müne hiç birimizin karşı gelmeye hakkı yok
tur. Ancak kanunu tadil edip değiştirineeye ka
dar. Bizim üzerinde durmadığımız nokta veya
hut da durmak istemediğimiz nokta ilmin hal
letmesi lâzmiigelen, işletmenin halletmesi lâzım-
gelen ve fakat bizim üzerinde durmadığımız ve 
komisyonunuzun kaçındığı nokta yer altı servet
lerinin hakikaten istikbalde doğabilecek bâzı en
dişeler yüzünden kaçınmamızdan ibarettir. Şu 
Yüksek Murakabe Heyetinin raporunu bir ka
rarmış gibi burada tekrar ifade etmekten yine 
üzülüyorum ve bize bu bir tertiptir, deniyor. 
Hilafı hakikattir, deniyor. 

Muhterem arkadaşlar, hilafı hakikat olup ol
madığını ileride göreceğiz. Zamanı gelecek ve ha
kikî değerlendirme lüzumuna kaani olduğumuzu 
söylerken bilhassa Ferid Melen'in hilafı hakikat 
sözüne cevap vermiş oluyorum. Kanunun âmir 
hükmü mevcut iken bir teşekkülün bundan kaçı
narak değerlendirme yapmadan başka ellere geç
mesi. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu samimiyetle 
ifade edeyim. Zabıtlarımızda mevcuttur. Filân 
veya falan müessesenin alması" mesel esi değildir. 
Burada bahsettiler. Şimdi zabıtları alacağım, 
okuyacağım. Ordu Yardımlaşmanın almasından 
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üzüntü. duymuş değiliz. Ordu Yardımlaşmauin 
almasından bilhassa tescil için söylüyorum, mem
nunuz. Ordu Yardımlaşmanın hususi teşebbüse 
girmesini ve Ordu Yardımlaşmanın hususi te
şebbüsün yanında, yer almasını ve sol temayül
lere karşı birlikte hareket etmesine taraftarız. 
Meselemiz, Ordu Yardımlaşma Kurumunun al
ması değildir. Kanunun emrettiği değerlendir
menin yapılmaması ve bu noktada bilhassa me
mur olan, statüsü memur olan ve kendisinin bağ
lı olduğu Hükümetin murakabesi altında, mu
kadderatı Hükümetin iki dudağı arasında olan 
Yüksek Murakabe Heyetinin, bilhassa Hüküme
tin nazarı dikkatini celbetmiş olmasına rağmen, 
üzerinde durulmaması meselesidir. 

Binaenaleyh, bize hilafı hakikat diye isnatta 
bulunurlarken, biz de hilafı hakikat olmadığını 
rakamlarla ispat edeceğiz. Ne kadar para veri
lip ne aldığını ve muamelenin nasıl cereyan et
tiğini Emekli Sandığının nasıl almak isteyip de 
nasıl Maliyi1 Bakanlığına yazdığını fakat Maliye 
Bakanlığının 3, 4, 5 ay cevap vermediğini sırası 
gelince göreceğiz. Ama bize hilafı' hakikat s'i-
züııü kullanmasınlar. Hilafı hakikat sözünü kul 
landığı takdirde biz size niyabeten vazife görü
yoruz dürüstlüğümüzü ispat ettiğimiz zaman 
kimlerin, hilafı hakikat konuştuğunu anlayacaksı
nız. Heyecanımı mazur görünüz, çünkü yalancı 
mevkiine düşmüş bulunuyorum hiçbir zaman ha
yatımda yalan söylemedim. Hilafı hakikat bir 
meseleyi de müdafaa etmedim ve etmiyeceğim. 
Hakikatleri burada ortaya dökeceğiz ve bunu gö
receksiniz, hürmetlerimi sunarım. (Sağdan al
kışlar) 

BAŞKAN — Komisyon, sual soracaklar. 
RIZA ISITAN (Samsun) — Emekli Sandı

ğı rüçihan hakkını kullanmış mıdır? 
BAKİ GÜZEY (Devamla) — Kullanmak 

istemiştir, fakat Maliye Bakanlığı cevap verme
miştir. Kullanmak istemiştir, kullandırılmamış
tır. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Kullanın iş
in'. Yalan söylüyorsunuz. 

BAŞKAN — Müsaade edin, bu mevzuu ge
nişliğine ileride görüşüleceği için artık suale ma
hal yoktur. 

BAKİ (i ÜZ EV (Devamla) — Birincisinde 
kendi hakkını kullanmış, öbüründe hakkını ku'-
lanamamıştır. (Gürültüler ve C. H. P. sıraların
dan kullanmıstu', sesleri) 
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Müsaade eder misiniz, Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Söz vermiyorum, kâfi. Bu mev

zuun görüşmeleri bitmiştir. Komisyon da izahat 
vermiştir. Petrol mevzuunda tekrar ileride gö
rüşülecektir. Zaten Komisyona izahat vereceğim, 
diyor. Rakamlar göstereceğim, diyor. Şunu di
yor, bunu diyor. Şimdi bu âna kadar yapılmış 
olan müzakerenin, münakaşasının ışığı altına Sa
yın Bakanın bir mütalâaları var mı? Efendim. 

SANAYİ BAKANI ALÎ NAÎLÎ ERDEM 
(tzmir Milletvekili) — Bir iki cümle ile ifade 
edeyim, efendim. (Maliye Müsteşarı da sesleri) 

BAŞKAN — Buyurun. 

SANAYİ BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem 
senatörler. Tahmin ediyorum ki, bugün yapıl
makta olan müzakerelerin sonunda Hükümet adı
na bir konuşma şahsi ölçülerim içinde, bugün 
değil, bu .konuşmaların sonunda, sonuncu günün
de yapılması icabederdi. 

Ancak muhterem Heyetinizde, Hükümeti, vâ
ki konuşmalara cevap vermekten imtina etti şek
linde bir kanaat hâsıl etmemek için bâzı nokta
lara kısaca temas etmekle yetineceğim. 

Muhterem Heyetinizde bütçe münasebetiyle 
yaptığımız konuşmalarda muhterem arkadaşları
mın vâki suallerine bu kürsüden arzı cevapta bu
lunmuş ve Sayın Suphi Gürsoytrak'ın, Sanayi 
Vekâletinin politikası temel hedefler istikametin
de düzenlenmelidir, şeklindeki beyanlarına aynı 
şekilde iştirak ettiğimizi ve Sanayi Vekâletinin 
politikasının, Sanayi Bakanlığı politikası derken 
elbette içinde bulunduğu İktisadi Devlet Teşek
küllerini birlikte mütalâa etmekteyiz, politikası
nın tesbitinde bir büyük dâvanın, bu büyüik yü 
kün ağır meselenin sadece Sanayi Bakanlığının 
mesul kişileriyle halline imkân olmadığını, bu
nun bir Hükümet politikası içerisinde tesıbit edil
mesi lâzımgeldiğini cevaben arz etmiştim. Mese
leyi aynı ölçüler içinde muhafaza ederek ve bu 
noktadan hareketle sayın konuşmacıların bu mev
zuda Hükümete tevcih buyurdukları sualleri 
bildiğim ölçüler içerisinde cevaplandırmaya ça
lışacağım. 

Sayın Sırrı Atalay müzakerelere iştirak et
mem saati içinde, 18 nci maddeye göre, koor
dinasyonun nasıl sağlandığını, bir sual halin
de tevdi buyurdular. Derhal ifade edeyim ki, 
Hükümet değişikliğinde, aynı sual ile bendeniz, 
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Sanayi Bakanının içine aynı sualle girdim. 
Aynı sorunun ben, koltuğa oturduğum zaman, 
cevabını bulamamıştım. 

Muhterem selefim, 18 nci maddenin birinci 
ve ikinci fıkrasındaki âmir hükümleri yerine 
getirip getirmediğini yetkililere sorduğum za
man, hayır, diye cevap vermişlerdir. 18 nci mad
denin âmir hükmü ayrı ayrı bakanlıklara tabi 
İktisadi Devlet Tegekküllerindeki koordinasyo
nun sağlanması hususunda altı, en geç altı ayda 
bir yapılması ieabeden toplantı bir defa dahi 
yapılmamış mıdır? diye sorduğumda cevap ha
yır, olmuştur. Derhal ifade edeyim ki, 18 nci 
maddenin 1 nci fıkrasında derpiş edilen bir 
tek vekâlete bağlı İktisadi Devlet Teşekülleri 
arasındaki koordinasyonu sağlamak hususun
da şu 88 gün içinde üç toplantıyı münhasıran 
kendi vekâletimde yapmışımdır. (Sağdan alkış
lar.) Bu üç toplantıda 440 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi üçüncü fıkrasındaki özerklik esprisi 
içinde 4 ncü maddenin ikinci fıkrasındaki te
mel hususlar muvacehesinde, 24 ncü maddenin 
1, 2, 3 ncü fıkraları muvacehesinde temel hiz
metlerin neler olabileceği hususunda İktisadi 
Devlet Teşekkülleri umum müdürleriyle karşı
lıklı fikir teatilerinde bulunmuş ve şöyle müş
terek bir kanaate varmışızdır. İktisadi Devlet 
Teşekkülleri 440 sayılı Kanunun âmir hükmü
ne göre özel teşekküllerdir. Gerçekten meseleyi 
böylece mütalâa ettikten sonra aynı kanunun 
ilerisinde İktisadi Devlet Teşekküllerini özerk 
olarak mütalâa ettiğimiz ahvalde her İktisadi 
Devlet Teşekkülünün yapmış olacakı tasarruf
larda, taasrrufların tesir derecelerini kendi hu
dutları kinde, düşünmelidir, yoksa bunun tesi
rinin diğer İktisadi Devlet Teşekküllerine ini
kasının ne olması lâzımgeldiğini o tasarrufu 
vaparken mütalâa etmeli midir diye karşılıklı 
müzakere ve münakaşa etmiş ve vardığımız 
karar olarak İktisadi Devlet Teşekülleri bir zin
cirin halkaları gibidir, yapılacak tasarruflar 
diğer İktisadi Devlet Teşekküllerine, aynı ile 
ve dolayısiyle veyahut direkt olarak tesir ika 
edecektir. Binaenaleyh, bu tasarrufların kıy-
metlendirilmesinde Sayın Sırrı Atalay'm or
taya koyduğu koordinasyonun, tasarrufa tekad-
dümen yapılmasının şart ve zaruri olduğunu 
belirtmişizdir. Ama bundan evvel, derhal ifade 
ediyorum, bundan evvel muhterem selefim ta-
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rafımdan ve muhterem Hükümet erkânı tarafın
dan bu yapılmış değildir. Yine aynı nokta
dan hareket ederek 18 nei maddenin ikinci fık
rasında belirtilen en geç altı ayda bir yapılır 
hususu. Yapılmamıştır. Bundan 15 gün evvel 
bu maddenin bu fıkrasının yerine getirilmesi 
için bakanlığım tarafından Başbakanlığa yazılı 
talepte bulunulmuş ve bugün Başbakan Yar
dımcısı tarafından verilen cevapta bu hafta 
içinde, Cuma günü ayrı bakanlığa tabi İktisadi 
Devlet Teşekkülleri arasında koordinasyonun 
sağlanması hususunda bir toplantı yapılacağı 
yazı ile bildirilmiştir. Böylece ilk defa yapı
lan bir koordinasyon çalışması olmaktadır. 
(Bravo sesleri.) 

Sayın Ferid Melen konuşmalarında gerçekten 
haklı, .doğru, 440 sayılı Kanunun esprisinin 
tam anlamı içerisinde ifade buyurdular, geçici 
birinci maddede : İktisadi Devlet Teşeküllerini 
Yeniden Düzenleme Komisyonunun çalışmala
rının hangi safhada olduğu benim için de bir 
merak konusu idi. Vekâletimden iştirak eden 
müsteşara bu suali tevdi ettim. Bu çalışmalar 
hangi safhadadır ve bu çalışmalara iştirak 
eden arkadaşlar daha evvel kendileri bir araya 
gelmeden gotikleri bakanla bir temasta bulunup 
o çalışmalar da nasıl bir yol takibedileceği hu
susunda bir fikir teatisinde bulunmuşlar mıdır? 
"Verilen cevap; hayır. Ne yapmaktadır İktisadi 
Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzenleme Ko
misyonu? Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa 24 
aded olarak tesbit edilmiş İktisadi Devlet Te
şekküllerinin ve bunlara bağlı iştiraklerin ıku-
ruluş kanunlarının şekilleri ne olmalıdır? Bun
lardan eğer bana intikal ettirilen yanlış değilse, 
Posta, Telgraf, Telefonun kuruluş Kanunun tan
zim edildiğini ifade ettiler. Bu mevzuda vekâ
letim olarak aynı şekilde şikâyetleri olan bir 
insanım. Neleri tesbit edilmelidir düzenlemede? 
Hangi hususlar nazarı itibara alınmalıdır? Bi
raz daha meselenin içine girmek istiyorum. 468 
sayılı Kanuna göre, teşekkül eden komisyon, 
çalışmaları sırasında, Sayın Aydın Senatörü 
İskender Cenap Ege arkadaşımız Başkanlığa 
hitaben şöyle bir konuşmada bulundular : Bir 
taraftan 468 sayılı Kanuna göre teşekkül et
miş bir komisyon, kurum; 1959 dan - 1963 dâ
hil - 1963 yılma kadar Yüksek Murakabe Heye
tinin İktisadi Devlet Teşekküllerine ait raporla-
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nn ı tetkik ediyoruz. Bu raporlarda telkinle
rimiz var. Biz bu çalışmaları yapıyoruz. Bir 
diğer yandan Maliye Bakanlığı Müsteşarının 
başkanlığında, İktisadi Devlet Teşekküllerini 
Düzenleme Komisyonu var, o da bir taraftan 
çalışmasına devam ediyor. Yaptğımız çalışmalara 
ikimiz de birbirimizden haberdar edilmiş değiliz. 
Biz kendi iç bünyemizde, onlar kendi iç bünye
lerinde çalışma yapıyorlar. Gönlüm isterdi ki, 
bu çalışmalar arasında bir irtibat olsun. Biz 
Düzenleme Komisyonu çalışmalarından haber
dar olalım ve bu çalışmalarımızda daha müceh
hez bilgilerle şu masanın başına oturalım, bu 
tarzda bir konuşma idi. 

Tahmin ediyorum ki, bu konuşma Kurulda 
itibar görmüş olmasına rağmen İktisadi Devlet 
Teşekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonu 
ile bu mevzuda teşkil edilmiş olan komisyon bir 
irtibat kurmuş olsun. İktisadi Devlet Teşekkül
lerini Yeniden Düzenleme Komisyonunun ça
lışmalarında bulunan bakanlık temsilcime şu 
suali tevcih ettim : Dördüncü maddenin ikinci 
fıkrasında anakollarda teşekkül etmesi ve bu
nun dışında feri çalışmalara, yatırımlara iti
bar edilmemesi şeklindeki telkinata ne derece 
iştirak edilmektedir? Biraz daha açayım. Bir 
Sümerbank, bir büyük müessese bir dev teşek
kül, hemen hemen birçok iş kolunda yatırım
ları ve işletmeleri var, bir taraftan soya yağı, 
bir taraftan boya fabrikası, bir taraftan for
mika, bir taraftan tekstil, bir taraftan çimen
to bir yığın işler. Bu çalışmalarımızda İktisadi 
Devlet Teşekküllerini Düzenleme Komisyonu ola
rak hangi iştiraklerin Sümerbankta kalacağı 
hususunda bir önhazırlığa vardınız mı? Cevap : 
«tetkik safhasındadır, hayır.» 

Bunun yanında biraz evvel bir hayli heye
canlı hava içerisinde Muhterem Heyetiniz 
şefkatlerine terk edilmiş Adana Pamuklu Men
sucat Sanayii mevzuunda kurulun vâki telki-
natı, komisyonun ortaya koymuş olduğu görüş 
acaba İktisadi Devlet Teşekküllerini yeniden Dü
zenleme Komisyonunda nasıl mütalâa edile
cek, orada itibar görecek mi, görmiyecek mi? 
Bunlar şu anda bendenizin meçhulüdür. Şu 
hale göre bütçe müzakereleri sırasında kısa 
hatları ile belirtmeye çalıştığım anagörüşle-
rimin içinde, esası itibariyle bir teknik müza
kereye ve tetkika matuf olan şu konuşmalar 
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içinde Muhterem Heyetinizi cevaplıyabilece-
ğim hususlar bunlardan ibaret olacaktır. An
cak sözlerimin başında belirttiğim gibi bu ka
naatimi şu anda yine muhafaza etmekteyim, ik
tisadi Devlet Teşekküllerini Meclisçe denetlen
mesine mütedair olan bu çalışmaların üzerin
deki konuşmalar Hükümetçe, her İktisadi Dev
let Teşekkülünün bağlı olduğu vekâletin, Ba
kan arkadaşı tarafından değil tahmin ederim ki, en 
doğrusu kanaatim odur, bunların sonunda mü
zakerelerin hitamında tüm bütün İktisadi Dev
let Teşekküllerinin 3460 sayılı Kanun içindeki 
espri ile, 440 sayılı Kanun içindeki esprisi mu
vacehesinde cevaplanması icabetmektedir. Hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN —• Sayın Gerger buyurunuz sua
linizi sorunuz? 

VASFİ GERGER (Urfa) — Sayın sözcü 
'beyanlarında Murakabe Heyetine ait tüzüğün 
Danıştaydan geri alındığını belirttiler. Bu hu
susta malûmat rica, ediyorum. 

ALÎ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Geçen 
ay içerisinde Türk - İş sendikalariyle Hüküme
tin yapmış olduğu toplantıda sendika üyeleri 
Maliye Bakanlığınca hazırlanmış olan tüzüğün 
Damştaym Birinci Dairesinde tetkikte olduğunu 
ve fakat bugüne kadar tetkik edilmediğini ifade 
buyurdular. Bunun üzerine Birinci Daire ile 
yaptığımız temasta şunu öğrenmiş bulunmakta
yım. İfadedeki doğruluk bana anlatılan şeklidir. 
Bizzat tüzük üzerinde çalışmış değilim, tüzüğü 
de görmemişimdir. Tüzük fevkalâde dağınık bir 
şekilde hazırlanmıştır, 200 maddeyi mütecaviz
dir. 35 nci maddeye kadar tetkikatı yapılmış bu 
temponun içerisinde tetkiki fevkalâde uzun bir 
zamana muhtaçtır. Bu arada bakan arkadaşlar
dan birisi de müddetin, bir müddetin maddeye 
katiyetle bilemiyorum, bir maddenin içinde yer 
almış olan müddetin ne olması lâzımgeldiği hu
susundaki görüşünü tesbit etmek için Danıştay
dan aldığını ifade ettiler. Bunu alâkalı Sayın 
Maliye Bakanına sordum. Cevap: Maliye Bakam 
olarak haberimiz yok. Yalnız yetkili arkadaşlar 
bana da böyle bir haberi intikal ettirdiler. Bu 
Hükümetçe geri alınmak değil, sadece bu vekil 
arkadaşın münhasıran bu maddeyi tetkik edebil
mesi için alınmış diye ifade, buyurdular. Bende
nizin bu mevzuda bilgim bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Buyurun Rendecd. 
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REFET RENDECÎ (Samsun) — İktisadi 

Devlet Teşekküllerinin adedleri, miktarları ida
re meclisleri ve saireleri kalabalık bir grup teş
kil etmektedir. Düzenleme komisyonu Hükümet 
olarak bunların tevhidi, miktarlarının azaltıl
ması hususunda, bâzılarına aynı yolda bir tel
kinde bulunulmuş mudur veya Hükümet olarak 
bu yolda bir düşünce ve kanaatiniz var mıdır? 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Konuş
mam sırasında, bu hususu belirttim. İktisadi Dev
let Teşeikküllerini yeniden Düzenleme Komisyo
nuna iştirak eden müsteşarıma bu suali tevdi et
tiğimizde, bana verilen cevap, hayır, olmuştur. 
öyle ise dedim bu Düzenleme Komisyonuna gi
den arkadaşlar meseleler hakkında kendileri no 
anlıyorlarsa, ne biliyorlarsa onunla iştirak et
mektedirler. Yani liyakatlerine terk edilmiş bir 
husustur, böyle mi dedim? Belli prensipler vaz
edilmiş de öyle mi gittiniz? Yoksa oraya iştirak 
eden arkadaşlarımın liyakatlerine terk edilmiş 
olan bir mevzu mudur? Cevap; liyakatlerine tev
di edilmiş bir husustur. İntikal eden şekli bu
dur. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ferid Melen. 
FERÎD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlar, Sayın Değerli Bakanı büyük bir üzüntü 
içinde dinlemiş oldum itiraf edeyim ve aramızda 
da ne kadar büyük bir zihniyet farkı olduğu da 
bu vesile ile ortaya çıkmış oldu. Sayın Bakan 
bunu her nsdense, selefi hakkında bâzı şeyler söy
lemek için bir vesile yapt^ar. Başkalarını müda
faa etmek bana düşmez. Elbette ki, bu hususta 
söylenen şeyler gerçek değil ise diğer arkadaşı
mız zamanında buna cevap vereceklerdir. Ben 
burada iş tutumu üzerinde dikkatimi çeken hu
susları arz edeceğim. 

Muhterem arkadaş1 arım, gerek Sırrı Atalay 
ve gerokse ben reorganizasyon çalışmaları ne saf
hada derken, bu çalışmaların o devrenin büyük 
bir kısmının kendi mesuliyetimize taallûk etti
ğini bilerek söyledik. Ve hattâ ben burada ifade 
ettim. Buraya gelinsin söylensin. No yapılmış, 
no yapılmamış? Bunun bir kısmı mesuliyetime 
aittir ve hatalı durumda ise kabul edilebilirim, 
dedim. Ama yetişir ki, bu çalışmalar hakkında 
Meclisin malûmatı olsun. Bu itibarla ben Hükü
meti, bu çalışmaların safhasını izah etmesi için 
çağırdım. Sayın Bakan hiç şüphesiz Hükümet 
adına konuşur. Maliye adına bir konuşma olsay
dı tahmin ederim ki, bugüne kadar neler yapıl* 
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ttiış olduğunu geniş bir liste halinde bize verir- I 
lerdi, Ben Bakandan bunu beklerdim. Hiç olmaz- I 
sa yanındaki Maliye Müsteşarından olsun o ko
mitenin başkanıdır, neler yapılmıştır? Umumi 
Heyeti tenvir etsin. Ama bunu yapmadılar sa
dece kendi müsteşarının iş tutumunu izah etmek
le iktifa ettiler. Muhterem arkadaşlar kendi müs
teşarı giderken Bakana hiç danışmamış bu Ba
kanla müsteşar arasında bir meseledir, ona gir
mek istemem. Bana kalırsa benim müsteşarım bu j 
Komisyonun Başkanıdır. Benimle çok konuştu. 
öteki Bakanlıklar müsteşarları da mümkündür 
ki konuşmuş olsunlar. Ama muhterem arkadaş
larım, benimle bu mevzuda gelip müzakere eden 
müsteşarıma ben şunu söyledim. Sizin rehberi
niz kanundur, dedim, bu bir teknik heyettir. Ka
nun bu yetkiyi size bir maksatla vermiştir, bana 
vermemiştir. Yüksek seviyede memurlardan mü- I 
rekkep bir komite kurmuş ve onun emrine mü- I 
tehassıslar vermiştir. Kanun bunu bir sebeple I 
vermiştir. Benden direktif alma, ben politik bir I 
insanım, politik sebeplerle sizi yanlış bir yola I 
sevk edebilirim. Sizin rehberiniz dedim, bu ka- I 
nundur. Bunun gerekçeleridir, bunun müzakere I 
zabıtlarıdır ve bu kanunun hazırlanmasında esas I 
olan yabancı yerli yüzlerce mütehassısın iştirak I 
ettiği ciltlerle raporlardır. Siz bunlara bakın 
hiçıbir siyasi tesire kapılmayınız. Ben ne düşü- I 
nürsem düşüneyim, İktisadi Devlet Teşekkülle
rini reorganize edeceksiniz. îşte biz böylece ha- I 
reket etmişiz. Şimdi Sayın Bakan müsteşarının, 
danışmadan gittiğini bir kabahat olarak ortaya I 
atıyor, işte iki zihniyet arasındaki fark. Arka- I 
daşlarım, hangi zihniyetin bu İktisadi Devlet Te- I 
şekküllerini dahi iyiye götüreceğini Sayın Ba- I 
kan bir misal ile ortaya koydu. Ben bunu gör- I 
dükten sonra maalesef İktisadi Devlet Teşekkül- I 
lerinden ümidimi kestim. Hürmetlerimle. (Sol- I 
dan ve ortadan; alkışlar ve brova sesleri) I 

SANAYİ BAKANI ALI NAİLİ ERDEM 
(izmir Milletvekili) — Muhterem Başkan, sa
yın arkadaşlarım, mevzuun teknik yapısına 
aidolan kısmını, Muhterem Heyetiniz, müsaade 
ederse, komisyonun başkanı olan müsteşar bura
da, bunu ifade ederler, izah ederler. Zabıt
lar yine buradadır. Söylediklerimi aynen tek
rar ediyorum. Bu kanunun Düzenleme Komis
yonunda hazırlıklarında 3460 sayılı Kanunun I 
esprisiyle 440 sayılı Kanunun esprisinin ne ola- j 
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cağı hususunda mutabakat çerçevesi içerisinde 
bu çalışmalara devam etmelidir. Zabıtlar bu
rada, Sayın Ferid Melen buradadır. Zabıtlar 
da şu anda tetkik edilebilir. Söylediğimiz be
yanla Sayın Ferid Melen'in beyanları arasında 
mutabakat var mıdır yok mudur?... Aykırı şe
kilde mi?... Muhterem Başkan lütfedin zabıtları 
alıp şurada tetkik edilsin, tekrar ediyorum. 
3460 sayılı Kanunla 440 sayılı kanunların 
esprileri içerisinde ben sadece o komisyonda tek
nik çalışmaların nasıl olduğu hususunda müs
teşarla vâki konuşmalarımı naklettim. Sayın' 
Rendeci sual tevcih ettiler. Her hangi bir tel-
kinatta bulunulmuş mudur dediler. Cevap ver
dim liyakatlara terk edilmiş keyfiyetten kasıt 
nedir? Bunu lütfen arkadaşlar kıymetlendir

sinler. Cümlesinin yalnız bir tarafını alıp, on
dan evvelki konuşmayı nazarı itibara almadan 
mücerret bir kelimeyi alarak bunun üzerine 
hüküm bina etmenin katiyen do'rru olmadığı 
kanaatindeyim. Zabıtlar tetkik edilebilir. Zabıt-
lardaki benim sözlerimle Sayın Ferid Melen'in 
sözleri arasında irtibat her zaman kurulabilir. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Zabıtlar tetkik edilebilir. 
Birbirimize isnatlarda bulunrmyalım. Her 

iki tarafta hüsnüniyetli olarak hüküm verdik
ten sonra mesele kalmaz. 

Söz mü itsiyorsunuz Sayın Karavelioğlu, 
Buyurunuz. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Muhterem arkadaşlarım, kısaca bâ-ı konular üze
rinde dikkatinizi tekrar çekmek ist'yorum. Dün 
bir konuşma yaptım, dinliyonler müşahede et
mişlerdir ki, konuşmalarımın üç mihveri vardı, 
birisi, koordinasyonsuzluk, koordin.nsyon İrifa-
vetsizliği, yetersizliğidir. Şimdi Sayın Bakan 
'fadc ettiler. Bu münakaşalar üzerine arz et
ini- isterim ki, gayet açık bir durum görüyo
ruz. 18 nci madde ihtiyaçlara cevap vermemiştir. 
Tatbikatta hiç. olmazsa ş;mdiye kadar işletil-
•n'ştir. B-ıkanlı^ın Hükümetin bilhassa bu konu 
" " ^ m dikkatmi roVmck isterim. Kanunun mad-
1-vû kifavetsizdir. Bizim görüşümüz budur. Kal-
lıki, maddenin temin etmek istediği gaye üze
ninde bile durulmamıştır. Bunu burada biti
riyorum. 

ikincisi : reorganizasyon çalışmalarının yeter
sizliği. 

- 143 — 



O. Senatosu B : 88 
Şimdi, şimdiye kadar yapılan reoganizasyon 

çalışmaları sadece meseleyi hudutlandırmıştır. 
Bâzı anaprensipler sağlamıştır, hükümlendiril-
miştir. Asıl reorganizasyonu ise, dün ifade et-
ğâm gibi sonraya atfetmiştir. Bir gelecek ça
lışmaya, bir komisyon çalışmasına atfetmiştir. 
440 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesi; reor
ganizasyon çalışmasını İktisadi Devlet Teşek
küllerinin Yeniden Düzenlenme Komisyonuna 
terk eder. Burada 6 tane sorumlu müsteşar 
var. Maliye Müsteşarı, Sanayi Müsteşarı, Ti
caret Bakanlığı Müsteşarı, Devlet Plânlama Teş
kilâtı Müsteşarı, Yüksek Denetleme Kurulu ve 
Devlet Personel Dairesi temsilcilerinden altı kişi. 
Bunların altında da bir teknik uzmanlar ko
mitesi. Bugün fiilen 20 kişi bu komisyonda ça
lışmaktadır. Bu komisyon geçicidir, müddeti iki 
sene ile tahdidedilmiştir. Görevi 10 fıkrada 
hudutlandırılmıştır. Her bir fıkra ben kaaniim 
ki, tam kifayetli çalışılırsa bir fıkra için bile 
çalışacak 20 uzman yetmez. Bu çalışmalar ki
fayetsizdir. 1,5 sene geçmiştir, teknik bir 
çalışmadır, ilmî araştırmalar yapılması lâzım
dır. Beynelmilel statünün tesbit edilmesi lâ
zımdır. Memleket gerçeklerine intibak edilmesi 
lâzımdır. Mesele bitmek üzeredir. Komisyonun 
çalışma müddeti bitmek üzeredir. Verimli bir 
netice de yoktur. 

Dün konuşmamı şöyle bitirdim : Zamanında 
bitmesine lüzum yoktur. Yeter ki, Hükümet olum
lu bir netice ile buraya gelsin, ne zaman gelirse 
gelsin. Reorganizasyon çalışmaları 5 nci senesini 
tamamlamıştır. Fakat asıl çalışmalar, asıl radi
kal tedbirler müesseselerin bünyesinde ıslahat 
yapacak tedbirler bu komisyonun görevidir. He
nüz komisyon çalışmalarının başlangıcındadır 
ve komisyonun bugünkü temposuyla, bugünkü, 
kuruluşu ile netice alınmasına imkân yoktur. 
Altı tane sorumlu müsteşar şüphesiz kıymetli 
insanlardır. Şüphesiz değerli müşahadeleri var
dır. Fakat düşününüz ki Maliye Müsteşarı gün
lük işlerinin sonunda bir Geçici Komisyonun baş
kanı olacak ve bu Geçici Komisyon verimli 
bir mesai yapacak, düşününüz ki, Sanayi Müs
teşarı aynı durumdadır, diğer görevliler aynı 
durumdadır. İkinci üzerinde durduğum nokta bu 
idi. Çok şükür §u münakaşalar gün ışığına çıkardı. 
Reorganizasyon çalışmalarının kifayetsizliğine 
sizler de benim kadar kaani oldunuz. 
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t|çüncü düğüm noktası Yatırım Bankası me

selesidir. Yatırım Bankası yetersizliklere bir nok
tadan cevap verecek bir müessesedir. Ne kadar 
cevap verebiliyor, niçin cevap veremiyor? Bu 
münakaşaların belki üstünde kalabilir, 1963 ra
porunu münakaşa edeceğiz. Fakat murakabeden 
esas nedir? İçinde bulunduğumuz durumu tesbit 
etmektir. Yatırım Bankası kuruluş gayelerine uy
gun çalışabilecek midir? Projelerin hepismi fi
nanse edebilecek midir? Ne kadarını finanse ede
bilecek, niçin uygun projelerle teşekküller Ya
tırım Bankasına gelemiyor? Niçin istedikleri kre
diyi alamıyorlar? Finansman yetersizliği yalnız 
iç finansman bakımından mıdır, dış finansman 
bakımından, mı yetersizlikler olmakta mıdır? 
Dün bilhassa istirham ettim. Hükümet konuşsun, 
Bakan konuşsun diye bunun için ısrar edivoruz. 
İki noktada yetersizlik kanaatimce ortaya dökül
dü. Buna bizi tatmin eder derecedeki icabeden 
tedbirleri Hükümetin alacağından emin bubmu-
vorum. Bilhassa Hükümetin bu<nın buradaki 
temsilcisi olan Sayın Sanayi Bakanından rica 
ediyorum ve samimiyetle güveniyorum, işm sahi
bi olacakına, ancak su noktada yetersizlik, cok 
temenni ederim ki, Malive Bıkanı burada olsun 
ve Yatırım Bankası hakkındaki istifhamlarımızı 
kamu ovıma arz etsin. Biz bâzı şevleri bilivomz, 
burada bir -problem vardır, problem şudur: Pro-
ieler Türkiye'de plânlamayı başarıya götürecek 
projeler bir teşkilât eliyle mi yapılsın yoksa her 
müessese projesini yapıp getirsin mi? Bu husus
ta bir istifham vardır. Bunu çözmek lâzımdır. 
Bir finansman yetersizliği vardır. 1963 te oldu 
1964 te oldu, 1965 te de olacaktır. 1965 % 55 i 
tahakkuk etmiştir. % 45 i niçin tahakkuk et
memiştir? Bunlara eğilmek imkânını bulalım. 
Resmî sözcülerin ağzından bunların sebeplerini 
bulalım, araştıralım, bunun için ısrar ediyoruz. 
Bu üçüncü nokta çözümlenmemiştir. Maliye Ba
kanından bunun cevabını beklemeye devam ede
ceğiz, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Buladoğlu. 

ŞEVKET BULADOĞLU (Trabzon) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlar bendeniz 
usuli bakınmadan bir maruzatta bulunacağım. 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin raporuna ait mü-
zakereinn devamı sırasında Sayın Ferid Melen 
arkadaşımız İktisadi Devlet Teşekküllerinin ye
niden düzenlenmesi komisyonu hakkında bâzı 
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sin mi, girmesin mi meselesi dahi bizim meme
miz değildir, onu da onlar teabit edeceklerdir. 
Bütün İktisadi Devlet Teşekküllerinin bugün ye
niden değerlendirmelerinin yapılması lâzımgel-
diği bugün elimizdeki' kanunda madde madde 
zikredilmektedir. Onun için bu mesele üzerinde 
hassasiyetimiz hattâ karşılıklı birbirimizi kırma
ya kadar varacak şekildeki konuşmalar zaittir. 
Meselenin tümü üzerindeki konuşmalar yapıl
mıştır. Artık tümü üzerindeki konuşmalara sor. 
verilmesi bölümlere geçilmesi lâzımdır. Eğer Ma 
liye Bakanlığı temsilcisine burada bahsettikleri 
Komisyon icraatı hakkında bir konuşma imkânı 
verirsek mesele bambaşka bir istikamete gidecek
tir. Ama bununla ilgili bir mesele varsa gayet 
tabiidir ki, Hükümet Sözcüsü olarak burada ko
nuşabilirler. Ancak mevzuun dışına çıkacaktır. 
Altılar Komisyonunun vazifelerini burada tada-
d etmek gibi bir vaziyete girmememiz lâzımdır. 
Benim usul hakkındaki maruzatım budur. Hür 
metlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, bu âna kadar cereyan 
eden müzakerelere göre Maliye Bakanlığı temsil
cisinin konuşma lüzumu histsedip etmediğini ya
hut Bakanın gelmesine tali'k edip etmediğini ken 
disino sormak isteriz. 

MALÎYE BAKANLIĞI MÜSTEŞARI ZEY-
YAD BAYKARA — Sayın Başkan,, değerli se
natörler,. çeşitli suallerle İktisadi Devlet Teşek
küllerinin reorganizasyonu için kurulan komis 
yonun şimdiye kadar olan çalışmalarında ve bu 
çalışmaların süresi içerisinde bitip bitmiyeceği, 
bitecekse alınması düşünülen tedbirlerin olup ol
madığı sorulmaktadır. Komisyonunuz Mart 1964 
tarihinden itibaren faaliyet halindedir. Bendeniz 
şahsan 6 aydan beri Başkanlık yapmaktayım. O 
zamandan beri süre gelen çalışmaların bir pano
ramasının kısa bir özetini yapmak gerekir. 
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mâruzatda bulundular. Sayın Sanayi Bakanı da 
bu komisyon hakkında bâzı hususlara temas etti
ler. Şimdi rica ediyorum, hakikaten bu komisyo
na İktisadi Devlet Teşekküllerinin düzenlenmesi 
için birçok selâhiyetler tevdi edilmiştir, bu tev
di edilen selâhiyetler, alınan tedbirlerin neler ol
duğunu Maliye Vekâleti Müsteşarı bu komisyo
nun Başkanı olması sıfatı ile kürsüden mâruzât
ta bulunmasını rica ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Ne hakkında Sayın Ege? 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 

Usûl hakkında. 
BAŞKAN — Buyur usul hakkında Sayın 

Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa 

ym Baçkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri, Sa
yın Başkanlık Divanının yüksek müsamahası 
mevzu üzerinde sadet dışı konuşmaya kadar bizi 
götürmektedir. Müsaade ederseniz burada 44C 
sayılı Kanunun bu İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin yeniden düzenlenmesi Komisyonunun vazife 
lerini tadadeden kısımlarını okumıyacağım: Ar
kadaşlar vaktinizi almamak için. Ancak Sayın 
Bakanın görüşmesi sırasında komisyonda benim 
bir konuşmam üzerinde durdukları, aynı mesele 
yi buraya getirmek mecburiyetinde kaldım. Çün
kü konuşmaları Kamu İktisadi Karma Komisyo
nun getirdiği rapordan çıktı bu sefer 440 sayılı 
Kamu İktisadi Devlet Teşekküllerinin yeniden 
düzenlenmesi Komisyonunun, 6 1ar komisyonu
nun vazifeleri üzerinde burada karşılıklı bir tar
tışma havası içerisinde girmek üzereyiz, öyle 
bir hava içerisine girmek niyetinde bulunuyoruz. 
Nitekim Sayın Buladoğlu Maliye Bakanlığı mü
messilinin izahat vermesini isteyince mesele ta
mamen asıl mevzuun dışına çıkıyor, Altılar Ko
misyonunun mevzuları nelerdir, bunlar neler 
yapmak istiyorlar gilbi diğer bir mevzuun içine 
girmiş bulunuyoruz. Hakikaten yeniden düzen
lenme komisyonunun vazifesinin ağırlığı ve 
ehemmiyeti hepimizin malûmudur. Ancak bizim 
burada müzakeresini yapmakta olduğumuz bir 
raporlar 1959 dan 1963 e kadardır ve bugün ik
tisadi Devlet Teşekküllerinin hepsi hali intizar 
dadıı*. Bekliyorlar. Bu Altılar Komisyonunun 
alacağı kararlar neticesinde yeniden bir düzene 
kavuşacaklar, yeniden bir çalışma sistemi içine 
gireceklerdir. Çok mühim bir meseledir bu. Hat
tâ bizim üzerinde durduğumuz burada açabı 
Türk petrolleri rezervleri değerlendirmeye gir- I 

Benim Komisyona verilmiş görevlere mütena
zır olarak yapılan işleri hülâsa olarak şöyle arz 
etmem mümkün olacak : 

1. Teşekküllerin kuruluş kanunlarının intu 
bak çalışmalarına ve kanun tasarılarının tetki
kini kolaylaştırmak 440 sayılı Kanundaki ana-
prensiplere uygunluğu temin için bütün kanun
lar yani özel ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
kuruluş kanunları, özel kuruluş kanunları önce
den hazırlanmış bulunan prototip kanun tasalı
sına intibak ettirilmiş ve Bakanlıklarca kanun 
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tasarıları bu şekilde hazırlanarak komisyona gön-

••.;4^Smig ;̂ir. Demek ki, şimdiye kadar iktisadi 
Devlet Teşekkülü olmasına karar verilmiş olan 
kuruluşların bütün kuruluş kanunları bakanlık
larda hazırlanarak Komisyona intikal etmiş du
rumdadır. 

2. Bilhassa teşekküllerin sermayeye ihtiyaç
larını tesbit bakımından bu safhada yapılmam 
gerekli malî bünye tetkikleri yapılmıştır. Ve bu 
iş tamamlanmıştır. 

3. Teşekküllerin faaliyet konuları tesbit ça
lışmaları tamamlanmıştır. 

4. Faaliyet konuları ile birlikte ortakların 
durumu da tetkik edilmekte olup bitirilmek üze
redir. Bunda daha çalışmamız gerekiyor . 

5. Teşekküllerin aktif ve pasif kıymetleri
nin yeniden değerlendirilmesi çalışmaları Vergi 
Usul Kanunu gereğince yapılmakta olan çalış
malarla birleştirilerek, yani Maliye Bakanlığınca 
yapılmakta olan çalışmalarla birleştirilerek, mem
leket çapında ele alınmıştır. Bu çalışmalara Oda 
lar Birliği, üniversiteler ve diğer ilgili daireler 
de iştirak etmektedirler. Ayrıca bu konuda çok 
tecrübesi bulunduğunu tesbit etmiş olduğumuz 
bir Fransız uzmanı olan Avrupa iktisadi işbir
liği ve Kalkınma Teşkilâtının bize tavsiye ettiği 
D;\ Lazar'da gelerek çalışmalara başlamıştır. 
Çok etraflı bir konudur. Memleketin sadece ik
tisadi Devlet Teşekkülleri kısmının sektörünü de
ğil bütün diğer özel sektörü de ilgilendiren bir 
çalışma şekli ele alınmıştır. 

6. Muhasebe usullerinin ıslahı ve yeknesak
laştırılması çalışmalarına başlanmıştır, devam 
etmektedir. 

7. Bakanlıklarca Komisyona intikal ettiri
len - demin arz etmiştim - teşekküllerin kuruluş 
kanunları tasarıları tetkik edilmekte olup tahmi
nimize göre önümüzdeki iki hafta içerisinde ba
kanlıklara iade edilmiş olacaktır. 

8. Teşekküllerin idari ve teknik yönden ısla
hı ile ilgili çalışmalara devam edilmektedir. Bu 
konu için lüzumlu yabancı uzmanların temini 
içinde teşebbüse geçmiş bulunuyoruz. Takdir bu • 
yuracağınız veçhile uzun ve etraflı bir çalışma
dır, kısa zamanda bitmesini istemek mümkün de 
ğildir. 

9. 440 sayılı Kanunun 35 nci maddesi gere 
ğince 6 ay içinde hazırlanması gereken tüzük 
Sayın Sanayi Bakanının da biraz önce arz ettik-
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leri gibi, Hükümetçe tam zamanında hazırlana
rak Damştaya verilmiştir. Danıştayca bir kısmı 
tetkik edilmiştir, 4 de 5 de birine yakın madde
leri tetkik edilmiştir ve bilâhara ve tekrar tetkik 
•konusu yapılmak üzere bir Sayın Bakan tarafın
dan geriye alınmıştır, istenmiştir. O kanuna ge
çici yani 440 sayılı Kanunun geçici 5 nci mad
desinde 2 ay zarfında yönetim organlarının teş
kili gereken teşekküllerde ilk adımda 440 sayılı 
Kanundaki kriterlere uygunluğu tesbit edilen 20 
teşekkül Devlet Yatırım Bankası ile birlikte, 27 
teşekkül tesbit edilerek kanunun müddetinde 
bunların yönetim organları kurduğu görülmüş
tür, bilâhara aynı nitelikte görülen üç teşebbüs 
daha tesbit edilmiş ve yönetim organları teşkil 
edilmiştir. 

Şimdi hulasaten arz ettiğim şu çalışma seyri 
içerisinde Komisyonun görevini hakikaten iki se
ne içerisinde yapmasının tartışmaya sebebolması 
gayet tabiîdir. Biz bunu gayet tabiî görüyoruz. 
Komisyon Başkanı olarak bendenizde de aşağı 
yulkarı aynı kanaat vardır. Binaenaleyh bize tev
di edilmiş olan vazifelerin verilmiş olan süre içe
risinde bitirileceğini Komisyonda da arz ettiğim 
gibi ben şahsan tahmin edemiyorum. Fakat bu 
demek değildir ki, bu süreye sıkıştırmak için 
görevlerimizi daha sıkı çalışmaya mecbur oldu
ğumuzu idrak etmiyoruz. Biz de bu idrakin için
deyiz. Fakat, daha Mart ayma kadar iki yılın 
dolması için Mart ayma kadar süremiz vardır. 
Bir süre daha geçsin, çalışmalarımızı bu suretle 
bu sürede daha teksif etmiş bulunuyoruz, bir 
süre geçsin eğer biz bu görevimizi iki sene içe
risinde bitiremiyeceğimize kaani olursak, bizzat 
Sayın Hükümete bu yolda telkinlerde bulunup 
gereğinin yaptırılmasını rica edeceğiz. 

Sayın Başkan, saygı değer senatörler, Sayın 
Kâmil Karavelioğlu Beyefendinin Devlet Yatı
rım Bankası hakkındaki sorularına müsaadeniz
le cevap arz edeceğim, biraz etraflı olacak cevap
larımız. Çünkü, sualler etraflı cevap vermeyi ge
rektiriyor. 

Malûmlarıdır, Devlet Yatırım Bankası kuru
luncaya kadar İktisadi Devlet ve Kamu Teşek
küllerinin yatırımları için lüzumlu kredileri 
Amortisman ve Kredi Sandığı sağlamakta idi. 
Bu Sandığa kredileri, bir proje incelemesine tabi 
tutmadan finansman programı gereğince sade 
teşekküllerin ihtiyacı ve Sandığın imkânlariyle 
gerekli finansman temin edilmekte idi. Mayıs 
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1964 bidayetinde fâaliyete geçen Devlet Yatırım I 
Bankası da o seviyeye yani kuruluş tarihinden I 
1964 tarihin sonlarına kadar geçen devreyi orga
nizasyon çalışmaları ve kadro hazırlıkları ile ge- I 
çirdiğinden yine kanunda kasdedilen anlamda I 
proje tetkiki safhasına girememiş ve 1964 sonun
dan itibaren başlamıştır proje tetkiklerine. Dev- I 
let Yatırım Bankasının normal faaliyete geçişi I 
1964 sonlarından itibaren olmuş ve bu tarihten 
itibaren krediler evvelki senelerde olduğu gibi 
teşekküllere değil fakat projelere göre verilmeye 
başlanmıştır. 441 sayılı Kuruluş Kanununa gö
re bankanın kredi vermesi için şu şartların bu
lunması gerekmektedir. Evvelâ: Finanse edilmesi I 
istenen projelerin teknik ve ekonomik bakımlar
dan uygun olduğunun ve finansman ihtiyacının 
miktarının yetkili mercilerce evvelden kararlaş- I 
tırılmıg olması. 

İkinci olarak bu projelere, projenin dayan
dığı teknik, iktisadi ve malî etütlerin birer ör
neğinin eklenmiş olması gerekmektedir. I 

Bu lâzimeler yerine getirildikten sonra, ban- I 
kaya yapılacak müracaatlar incelenmeye başla
nır ve kanunun aradığı rantabilite durumları 
müsait görülenlerin kredileri karara bağlanır. 
Projede kanunun aradığı rantabilite ise Yöne 
tim Kurulunca tesbit edilen en uzun süreli ve 
süreye göre hesaplanacak taksitleri ödemeye el
verişli bulunmasından teşekkül eder. 

Kanun bu hususta iki istisna tanımıştır. Bun
lar, bu istisnalardan birincisi Bakanlar Kurulu 
evvelâ memleketin geri kalmış bölgelerinin eko
nomik sorumlulukları gerektiriyorsa rantabl ol-
mıyan projelerin bankanın kredilerinden fayda
lanmasına kararlar verebilir. Bu takdirde kredi 
taksitlerinin zamanında ödenmesi Hazinece ga
ranti edilir. Yalnız başına alındığında rantabl 
olmıyan bir proje teşebbüse bağlı işletmelerin I 
rantabilitesini artırmaya hizmet ettiği takdirde 
ikinci istisna; teşekkülün malî durumu taksitleri I 
ödemeye elverişli olmak şartiyle banka kredisin- I 
den istifade edebilecektir. I 

Bu arz ettiğim izahatın ışığı altında şimdi, I 
1964 - 1965 yıllık programları ve bu programla- I 
rın fiilî neticelerinin arzına çalışacağım. 

Bakanlar Kurulunca hazırlanan 1964 yılı I 
finansman programına göre İktisadi Devlet ve 
Kamu Teşekküllerine ilk, gene arz ettiğim 1964 
yılında 922 milyon lira, kredi verilmesi karar- I 
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laştırılmıştır. Finansman programı Agustfcs İ%4 
ayında refüze edilmiş bahsettiğim 922 milyon-
luk proje, refüze edilmiş ve kredi limiti 922 mil
yon liradan 795 milyon liraya indirilmiştir. Re* 
vizyonun başlıca sebebi bâzı teşekkül yatırımla
rının tahakkuk ettirilemiyeceği anlaşılmış bulun
ması, bâzılarının yatırımları ise 1964 yılından 
1965 yılına bırakılmış olmaları ve nihayet bir 
kısmının ise ek finansmanın ihtiyaç duymaların
dan olmuştur. 

Geçen yılda olduğu gibi, yani 1964 te oldu
ğu gibi, 1965 yılı finansman programında reviz
yon hazırlıklarına başlanmıştır. Bu programın 
yani 1965 programının 1964 yılı sonuna kadar 
tahakkuk durumu şöyledir. 

Teşekküllere sene sonuna kadar 696 900 000 
lira kredi aç'.hnıştır. Refüze edilen programa gö
re tahakkuk nisbeti % 87.39 dur. 15 Mayıs 1964 
de kadar, yılbaşından 15 Mayıs 1964 de kadar 
açılan kredi miktarı ise 247,5 milyon liradır ve 
il'k programın gene refüze edilmemiş progra
mın % 26,82 sini teşkil etmektedir. 1965 yılı 
programına göre İktisadi Devlet Teşekkülleri 
2 milyar 909 milyon lira yatırım yapacaklar 
ve bunun 1 milyar 77 milyon lirası Devlet Ya
tırım Bankasınca karşılanacaktır, 1965 yılında, 
bakiye 1 milyar 832 milyon lirayı bulan finans
man ihtiyacının 759 'milyon lirası Hazinece, 
zarar 'karşılıkları ve rantablolmıyan yatırım
lar için olmaik kaydiyle 45 milyon lirası da iç 
finansman fonundan temin edilecektir. Geri ka
kalan 1 milyar 28 milyon lirayı da teşekkül
ler kendi öz kaynaklariyle sağlıyacaklardır. 
1964 yılının 15 Mayısına kadar açılan 247,5 mil
yon liraya muıkabil içinde bulunduğumuz 1965 
vı lnm başından 15 Mayısına kadar hem de 
proje tetkikine istinadetmek ıkaydiyle muka
veleye bağlanmıştır, bu miktar programın 28,63 
ünü teşkil etme!kte,dir. Bu miktar 1965 Mayıs 
sonu itibariyle 323 milyon liraya baliğ olmuş
tur, biraz daha ilerletiyoruz tarihi ve tahak
kuk nisbeti de % 30 olmuştur. Bu krediler ma
tufu bulunduğu projelerin adedi 17 dir. Halen 
kredi talep yekûnu 511 milyon Hrayı bulan 38 
proje tetkik edilmektedir. Bunlardan 185 mil
von liralık 10 projenin tetkikleri içinde bu
lunduğumuz ay içinde intacedilmiş olacaktır. Di
ğerlerinin eksiklikleri, projelerin eksiklikleri te-
şekküllerce tamamlandıkça tetkikleri bitirile
cek ve kredileri karara bağlanacaktır. 
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Devlet Yatırım Bankasına gelen projelerin 

rantabl olup olmadığının tesbiti ancak tetkik
ten sonra anlatabilmektedir. Tabiatiyle diğer 
projeler gibi bunlar da kanunun istediği tetikika 
tabi tutulacaklardır. Bü tetkiklerin neticesin
de kanunun aradığı şartlan ihtiva eden proje
lerin kredi talepleri is'aaf edilecek diğerleri red
dedilecektir. Devlet Yatırım Bankasınca ran
tabl bulunmıyan nrcv>}ere ya teşekkül kendi 
amikânlariyle veya bütçeden rantabl olmıyan 
projeler için derpiş ediını - 103 m'iyon liradır 
bunun miktarı - derpiş edilen tahsisatla yapı
labilecek, fakat bankanın kredisinden her hal-
ve kârda istifade edemiyece'ktir. 

Bugün için finansman prograımının tahak
kukunun arzu edilen seviyede olmadığı söyle
nebilir. Bu bir taraftan yatırımların gecikmesi
ne, diğer taraftan Devlet Yatırım Bankasının 
elinde maalesef altın paranın telefi sebep ol
maktadır. Bu neticenin başlıca sebeplerini şu 
şekilde mütalaa edebiliyoruz. 

Evvela projeler zamanında barakaya tevdi 
edilememektedir. Meselâ 'bâzı teşekküller Ban
kanın devamlı tatili neticesinde projelerinden 
bir kısmını ancak Mayıs ayında verebilmişler
dir. Diğer bir sebep, bâzı teşekküller bir kısmı 
projelerini bamkaya henüz gönderememişler
dir, ıbaşka bir sebep, gelen projelerin bâzıları 
kanunun aradığı nitelikten maalesef çok uzaktır. 
Meselâ proje diye bazan bilançoların dahi ban
kaya gönderildiği olmaktadır, başka bir sebep, 
gelen projelerin tetkiki için lüzumlu malûmat 
noksan buianma'kta ve tamamlatılması yazılı ve 
sözlü temaslar işi uzatmaktadır. Bundan başka 
bâzı projeler için zamanla değişik malumat ve
rilmekte ve bu suretle tetkikler hem uzamakta 
hem de zaman kaybına sebeb olmaktadır. Niha
yet pıojelerdeki hataları da bu arada zikret
mek lâzım ıgelir. 
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Sayın Karavejioğlu'nun, suallerine sanıyo

rum M, bu şekilde cevab vermiş oluyorum, tk-
tidasi Devlet Yatırım Bankasının bilhassa bun
dan sonraki faaliyetleri için, kuruluş halinden 
çıkarak tam bir eşekkül ve işleme haline geç
miş bir banka olarak bundan sonraki faaliyetle
rinde şimd'ike kadar tahakkuk ettirilmiş olan ne
tice ve edinilen tecrübelerin inzmıamiyle önü
müzdeki devrelerde daha ziyade muvaffakiyete, 
başarıya doğru gideceğini zannetmekteyiz. Arz 
ederdim. 

BAŞKAN — Teşeikkür ederim efendim. Pet
rol gibi mevzuunda sırası geldiği zaman zatıali-
nizin mütalâasını alırız, efendim. 

Efendim aşağı - yukarı 23 saatlik bir ge
cikmeyle umumi görüşmeler bitmiş oluyor. Ya
ni bir günümüz aksamış bulunmaktadır. Umu
mi görüşmeler bitmiştir. 

Sümenbank tesisleri ve onaltı müessesenin 
blânço, 'kâr, zarar hesaplarının tetkikine geçi
yoruz. Söz isteyenler Sayın Adalet Partisi adı
na Nusret Tuna, şahısları adına Sayın Sırrı 
Atalay, Şevket Akyürek söz almışlardır. 

ÖMER LÜTFÎ BOZCALI (izmir) — Ben
deniz de söz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Kaydedelim efendim. 

Yalnız arkadaşlarım size şunu belirtmek 
istiyorum. Sayın Ege'nin de dedikleri gibi 
Başkanları dahi sinirlendiren müzakeredan son
ra zannedenim çalışmaya devam etmemiz muh
terem heyetinizi yoracaktır. Müsaade ederse
niz yarma bırakalım. Muvafık mıdır, efendim ? 
(Muvafık, ımuvafıik sesleri) Oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. Yarın saat 10.00 da toplanmak üzere 
Birleşimi 'kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 18.15) 
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B - ÎKlNCÎ DEFA OYA KONULACAK ÎŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5. 1964 tarih ve 4G8 sayılı Kanunun 3 ncü 
.maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin denetimi sonuçları hakkında ra
por (3/423) (S. Sayısı : 624) [Dağıtma tarihi : 
19 . 5 . 1965] 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




