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Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilât Kanunu 
tasarısının havale edildiği komisyonlardan üçer 
üye alınmak suretiyle Iteşjkil olunacak bir geçici 
komisyonda görüşülmesine dair önerge okundu 
ve kabul olundu. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağa 
(1) sayılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla değiş

tirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadro
lar eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı görü
şüldü ve tasarının kanunlaşması kabul edildi. 

Dışişleri Bakanlığının yabancı memleketlerde 
görevli telsizcilerin ücretleri hakkındaki kanım 
tasarısının görüşülmesi bitirildi ve tasarı açık 
oya sunuldu. 
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Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 12 . 5. 1964 
tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 neu maddesi ge
reğince hazırladığı Kamu iktisadi Teşebbüsleri
nin denetimi sonuçlan hakkında raporun 
Sümerbank ve ona bağlı müesseselerin görüşül
mesi bitirildi. 

4 ..Haziran 1965 Cuma günü saat 10.00 da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,50 de son 
verildi. 
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nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko-
ınibyon rapora (Millet Meclisi 1/803, Oıımjuı/ 
riyet Senaltosn 1/550) (S. Sayısı : 631) 
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BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangü 

KÂTİPLER — Ahmet Naci An (Kırklareli), Sırn Uzunhasaaıoglu (Bolu), 

BAŞKAN — Doksanıncı Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN —- Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yap î1 di) 
BAŞKAN — Komisyonda bulunan sayın 

üyelerle birlikte çoğunluğumuz vardır. Gündeme 
geçiyorum. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

tosu 1/545) (Sıra sayısı : t"--.O) (1) 
BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığının yabancı 

l. — Dışişleri Bakanlığının yabancı memle
ketlerde görevli telsizcilerin ücretleri hakkındaki 
katımı tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 
m,etni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm, 
ve Tanıtma ve Bütçe ve ViCtn komisyonları ra
porları (Millet Meclisi //'6V>\ CumJm.iyet Sem-

nıemleketlerde görevli telsizcilerinin ücretlem 
hakkındaıki kanun tasarısının açık oylamasına 
99 üye katılmış.99 kabul oyu kullanılmıştır. Salt-
çoğ'unluk sağlanmış, tasarı kanunlaşmıştır. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin denetimi sonuçları hakkında ra
por (3/423) (S. Sayısı : 624) (2) 
. BAŞKAN — Kimya ve Toprak Sanayii de
netimine geçiyoruz: 

B) • Kimya ve Toprak Sanayii 
. Bu hususta söz alan Sayın Şevket Akyürek 
vardır. Başlka sayın üye söz almamıştır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Efendim, Sümer-
banka bağlı fakat oylamaları yapılamıyacak 
anonim şirketlerin görüşmesi ıbilfıhara mı yapı
lacak, yoksa beraber mi olacak.? 

BAŞKAN — Dün yapılmış, Başkanlık Diva
nından olm. 

SIRRI ATALAY (Kars) - Anonim şirketler 
yapılmadı. Sonradan mı yapılacak? 

BAŞKAN — Umumi görüşmenin şümulü için-

(2). 624 S. Sayılı basma/yazı 1 . 6 . 1965 
günlü 87 nci birleşim tutanak dergisine bağlıdır. 

de kabul edildiği cihetle tasvibe arz edilmiyeeeği 
yönünden yapılmamaıktadır. 

SIRRI ATALAY (Kars) - Bağlı olduğu te
şekküller meselâ yapağı ve tiftik anonim şirketi 
ortağı olan Sümerbankla birlikte umumi bir gö
rüşmesi mi yapılacak yoksa umumi bir görüşme 
ile hepsi bir arada anı yapılacaktır? 

lîAŞKAN — Bir arada yapılacak efendim. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Müsaade 
eder misiniz sayın Başkan0 

BAŞKAN — Efendim, bu sayın üye ile sayın 
Komisyon arasında bir müzakere sistemi değil
dir. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz usul hakkında. Sa
yın Ünaldı. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 
arkadaşlar 468 sayılı Kanun ne şekilde bir raıı-

(1) 630. S: Sayılı basmayızı ve tasarının gö
rüşülmesi 3.6.1965 günlü 89 ncu birleşimdedir. 
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0. Senatosu B : 90 
rakabenin yapılacağını göstermiştir. Üst teşek
kül sermaye galibiyeti olan hangi teşekkülde 
ise, o teşekkülün umumi görüşmesi sırasında 
ona bağlı olarak bağlı bulunan iştiraklerin de 
umumi gö üşmeye dâhil olması gerekmektedir. 
Malûmuâliniz umumi görüşmeye tabi olan işti
rakler ayrı?a reye vaz'edilmeyeceğine göre te
şekkülle beraber umumi görüşme içerisinde ser
maye galibiyeti bulunan iştiraklerle beraber 
görüşülecektir. Ayrıca Sümerbank grubu bitmiş
tir. Şimdi ayrıca bağlı teşekküllerin, bağlı iştirak
lerin umumi görüşmesi ayrı bir vakit ziyama 
sebebolacağı cihetle iştiraki erin de teşekkül
lerle birlikte umumi görüşmeni yapılmalıdır, 
usul bu yönden vaz'edilmcl dır. Hürmetlerim
le. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın At al ay, usul 
hakkında. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Şimdi üç şekil 
var burada. Birisi îkt'scdi Devi et Teşekkülle
rinin doğrudan doğruya netice hesaplarının, 
yani bilanço kâr ve zarar hesaplarının oylanma
sı. 

Birisi de, 468 sayılı Kanunun üçüncü ma ide
sinin son fıkrasında, değişik Kamu îk hadi Te
şebbüslerin *n işthakiyle kurulmuş 0V1 böv'e bir 
teşebbüsün hangi üst teşebbüsle bir aradı dene
time tabi tutulacağı hususunda esas ödenmiş iş
tirak miktarının üstünlüğüdür. Bu miktar eşit
se bu husus Karma Komisyonca îkarara bağla
nır. Bu ayrı, bu teşekkülle birlikte görüşülecek. 
Bir de ayrıca şu vardır: ödenmiş sermayesinin 
yansından fazlası kamu tüzel kişilerce sağlan
mış olan kurumlar ve bu ^kurumların ödenmiş 
sermayesinin yarısından fazlasını sağlamış ol
dukları diğer kurumlar ve yuıkarıda sayılan
lardan olmamakla beraber, kendilerine bâzı 
kamu yetki ve görevleri verilmiş olup, galip 
vasıfları bu kamu hizmetlerini yürütmek olan 
ve kamu kurumu niteliğinde mezkûr kuruluşlar
dan olmıyan özel kanunlara tabi kurumlar ve 
filer iBanlkası bu kanunla kurulan bu denetime 
tabidir. Bunların sadece genel gö üşmele"i ya
pılacak. Yahut iki numarada sayılan, iiki numa
ralı listenizde vermiş olduğunuz bunların, ayrı
ca yani teşekkülün iştirakleri dışında birer ge
nel görüşmesi yapılacaktır. Demek üç husus 
oluyor: 
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Birs i teşekkül, ikincisi teşekkülün iştirakleri. 

O da onunla beraber teşekkülün iştirakleri ile bir 
arada görüşü'ecek ve oylanacak. Bir de oylrmaya 
tabi olmıyan, Ticaret Kanunu yahut özel ka
nunlarla 'kurulmuş bulunan kurumlar yahut mü
esseseler vardır ki, bunlar anonim ortaklıklar
dır. Bunlar için genel görüşme yapılacak'ir. 
Bu genel görüşme ayrı mı yapılacaktır, yolksa, 
teşekkülün görüşmesinin sonunda mı oylama ya
pılacaktır?. Meselâ Sümerbank görüşüldü, oy
landı, bunun sonunda teşekkülün dışında bir de 
iştirak halinde anonim ortaklıklar vardır. Ano
nim ortaklıklar görüşmeye dâhil defril demeye 
imkân yoktur. Meselâ Sümerbanka tabi bulu
nan büyük bir iştirak halinde Tiftik ve Yapağı 
Anonim Şiriketinin oylanması yapılmıyacak. 
Şimdi bunun ne teşekkül bünyesi içinde, ne 
de hangi teşekkül ile beraber görüşülmesine ka
rar verdiği iştirak mahiyetine de olarak alma-
va im'kân yoktur. Yani Tiftik ve Yapağı Şir
ketini Sümerbankm bünyesi içinde dünkü gö
rüşmelerde yapılmış farz etmeye imkân yoktu"". 
Çünkü birisi teşekküldür, öbürünün iştirakleri 
idi. Oylamaya gidilmesi bakımından ayrı görü
şüldü. Bu ise doğrudan doğruya oylaması ya
pılmıyacak ikinci listede bulunan teşekküller
dir. Burada bir usul yapacağız, ya sonda, bu 
oylanmaya tâbi olanlar görüşülür. Sonunda ano
nim ortaklık mahiyetinde olan yani 2 numaralı 
listede görülenler için bir umumi görüşe açı
lır. Yahut bunlar her teşekkülün sonunda ilgisi 
bulunmadan oylamadan sonra bir de bunlar 
için görüşme açılır. Yoksa dunları teşekkülü» 
içinde görülmüş olarak farz etmece inılkân yok
tur. öyle olsaydı, o zaman listede bunların ay
rıca programda gösterilmesi lâzımdı ki ayrıca 
onlar içinde söz alınıp konuşulurdu. Böyle 
olmadığı içindir ki, yapağı... 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Görüşüldü 
efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Görüşülme
di beyfendi. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Efendim 
mensucat fabrikaları üzerinde arkadaşlarımız 
söz istediler, konuştular. Başka Ibİr durum ol
madı. 

BAŞKAN — Sayın Ünaîdı müdahale etmeyin 
lütfen. 
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C. Senatosu B : i 
SÎRRÎ ATALAY (Devamla) — Efendim, 

ayrıca anonim ortaklık durumunda olanlar var
dır. Bir arkadaşımız çıkıp da konuşmuş ise, 
meselâ AdaAet Partisi Grupu adına 'bir arkada
şımız çıkıp da bunu ifade etti ise, bu yapımış-
tır diye 468 sayıl: Kanunun göstermiş olduğu 
husus müzakereye gelmiş o halde müzakeresine 
lüzum yoktur demeye elbette imkân yoktur. 
Arz etmiş olduğum üçüncü maddenin son fıkrası 
ile dördüncü maddenin birinci fıkrasındaki sta
tü tamamen birbirinden farklıdır. Ama Yüksek 
Heyetiniz karar verir der ki, lüzum görmüyoruz, 
biz ayrıca görüşmeye. Teşeıkkül ve Anonim şir
ketlerin hepsini beraber görüşeceğiz. Bir kıs
manı umumi görüşme yapacağız, bir kısmını da 
sonunda oylamaya gidilecektir. Veyahut bir 
karar verecektir, denecektir ki, iştirakler te
şekkülle beraber görüşülecektir. Anonim ortak
lıkların ayrıca görüşülmesi yapılacaiktır. Çün
kü görüşme şekiller ve neticeleri ayrı. Birinci
lerde genel görüşülme, ikinc'lerde ise oylama 
vardır. Bunlar birbirinden farklıdır. Bu farka 
rağmen ben böyle bir görüşme usulüne tabi 
tutacağım. Bu anlaşılmadan, tasrih edilmeden 
bu doğru olmaz. Biz burda bir gelenek kuru
yoruz. Sağlam bir gelenek ıkuralım. Bunlar ayrı 
görüşmelere 'tabi olmalıdır. 

BAKÎ GÜZEL (Bursa) — Komisyon adına 
söz rica edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim bir dakikanızı rica 
edeyim. Bu husus Başkanlık Divanının sevk 
ve idaresine aittir. Program sarihtir. Program
da oylanacak, tasviplerinize arz edilecek kısım
lar vardır, tasviplerinizin dışında bulunan kı
sımlar vardır. Programa her ikisi de ithal edil
miştir. Baçıkanlık Divanı, Süberbank mevzuun
da oylamaya dâhil olanlar ve oylama dışında 
kalanların da görüşmelerinin yapılmasını sağ
lamış ve arkadaşlara söz vermiştir. Bu minval 
üzere devam edilecekir. Sayın üyelerin bâzı 
ahvalde dışarıda bulunmaları hali, belki bu va
ziyeti görmelerine ve takibetmelerine imkân 
vermemiştir. Bundan böyle de bu şekilde hare
ket edilecektir. 

Şimdi Kimya ve Toprak Sanayiine geçilmek
tedir. Kimya ve Toprak Sanayii içinde Türkiye 
Sellüloz ve kâğıt işletmeleri, oylamaya tabidir. 
Pek tabiî bunun üzerinde görüşme yapılacak
tır. Ama bunun yanında Azot Sanayii, Ankara 
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Çimento Sanayii ve Türkiye Çimento sanayii 
ve diğer mevzular hakkında arkadaşlarımızın 
söz alma, fikirlerini beyan etme hakları var
dır, programdadır. Ama bu görüşülmemiş de
mek değildir. Usul bakımından bir tereddüt 
yoktur. Bir ihtilâf bahis 'konusu olamaz. 

Bu usul ile müzakereye devam edilecektir. 

NUSRET TUNA (Kastamonu) — Tavzih 
edeyim. 

BAŞKAN "— Tavzih meseleyi halletmiyecek-
tir. Sayın Tuna, vaktimizi zayi etmeyelim : 
Gündemimize devim edelim, i 

Sayın Şevket Akyürek söz almıştır. Mün
hasıran Kimya ve Toprak Sanayii üzerinde. 
Zannederim, sellüloz mevzuu üzerinde 'konuşa
caksınız. Buyurun efendim. 

ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul) — Diğer 
mevzular üzerinde de konuşabilir miyim sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hay hay, efendim, umumu üze
rinde de konuşursunuz, hepsinin de üzerinde 
konuşabilirsiniz. 

ADALET PARTİSİ GRUBU ADINA ŞEV
KET AKYÜREK (İstanbul) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler; 

Toprak ve Kimya Sanayii grupunun üç bü
yük teşekkülü hakkında, Murakabe Heyeti ra
porlarına, tâli komisyon raporlarına ve nihai ne
ticeyi alarak Yüksek huzurlarınıza bir kitap ha
linde gelmiş bulunan Karma Komisyon raporla
rına istinaden A. P. si Senato Grupu adına gö
rüş" erimizi arz etmek isteriz. 

SEKA : 
1955 yılında bağlı bulunduğu Sümerbank ca

miasından ayrılarak müstakil bir İktisadi Dsv-
let Teşekkü'ü nitel'ğini kazanan SEKA (Türkiye 
Sellüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşle'meri Geıel 
Müdürlüğü) o tarihten bu yma süratle inkişaf 
eden ve memleketin kâğıt ih'iy-cmı karşılamaya 
hususi bir gayret gösteren ve bugünkü mi-iî de
ğeri m:lv rı aran büyük b r kuruluştur. 

Teşekkü'ün 1955 yılında 23 bi ı ton civarında 
olan isihsal kapasitesi, sü ra l i bir tempo ile ar
tarak 1960 yılında 56 bin to^a, 1962 yılmda 81 
b'n tona, 1963 yılında ise 94 b'n tona baliğ ol
muştur. Son 10 yılda istihsalini ü<r mislinden 
fazlaya çıkaran bu teşekkül ke if ve faydalı bir 
yaıtırım programının tatbikatçısı 0%'uştur. Buna 
rağmen mevcut diğer hususi teşebbüsün, yıllık 
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Ö. Senatosu Ö : 90 
istihsali 10 ıbin ton civarındadır. imalâtı ile bir- I 
likte piyasaya arz olunan mamuller ihtiyacımızı 
karşılıyamamakta ve her yıl 30 ilâ 50 bin ton kâ
ğıt yabancı memleketlerden milyonlarca döviz j 
ödenmek suretiyle ithal olunmaktadır. 

Nüfus başına düşen kâğıt sarfiyatı mikta
rında Türkiye Dünyânın mâalesef sonda gelen 
5 - 6 memleketi içersindedir. 1963 yılında Tür
kiye'de nüfus başına sarf olunan kâğıt 5 Kg. dır. 
Bu miktar Birleşik Arap Cumhuriyetlerinde 
6, 7, Romanya'da 12, Yunanistan'da 14, Bulga
ristan'da 18, Danimarka'da 100, ve nihayet Ame
rika'da ise 210 Kg. dır. ' 

Plânlı kalkınma ile medeni milletler seviyesi
ne yükselmeyi kendisine gaye edinmiş ve bu 
uğurda her fedakârlığı yapmaya karar vermiş 
bulunan milletimin, kâğıt sanayiindeki yatırım
lara gereği gibi ehemmiyet vermediği takdirde, 
her yıl, dışardan ithal edeceği makina ve tesisat
lardan kâğıt ithali için sarf etmek mecburiyetin
de kalacaktır. 

Türkiyenin sadece Yunanistan veya Bulga
ristan miktarında, kâğıt sarf etmesi halinde da
hi, bugünkü tesislerin kapasitesini 4 misli arttır
ması veya yılda 300 000 ton kâğıt ithali zarureti 
ile karşı karşıya kalacağı acı ibir gerçektir. Bu 
halde, SEKA Genel Müdürlüğü ve alâkalı resmî 
makamlar, bir taraftan mevcut tesisleri reorgani-
ze ederek istihsali artırmakta ve diğer taraftan I 
müesseseyi yeni modern ünitelerle takviye etmek
te gösterdiği başarıyı plânlı devrenin tatbika
tında da devam ettirmek ve memleketin muhte
lif yerlerinde kurulmasını programa aldığı te
sisleri kuruluş ve işletmelerinde bilgili, süratli 
ve dinamik bir iş tutumu içerisinde bulunmak 
mecburiyetindedir. 

2 nci 5 Yıllık Plânın tanziminde realiteleri 
olduğu gibi müşahade ederek gerekli tedbirlerin 
alınması lüzumuna işaret etmek isteriz. 

Heyet raporlarının tetkikinden anlaşılacağı 
veçhile SEKA'nın istihsal yükselişine paralel 
olarak kâr miktarı da artmış ve 1956 yılında 7 
miüyon olan mezkûr kâr 1963 yılında 32 milyo
na baliğ olmuştur. 

Ortak Pazar fiyatlarıyla kabili mukayese bir 
duruma gelmek için, kâğıdın en mühim ham 
maddesini teşkil eden odunun temini konusunda 
Orman İşletmeciliğinden modern usullere yönel
mesi, ormanlarımızdan azamî randıman temini, I 
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kâğıt sanayii için hususi bir fiyat politikası taki
bi, iki resmî teşekkül arasında tam ibir işbirliği
nin sağlanması, 1963 ve 1964 yıllarında faaliye
tini azaltan sigara kâğıdı tesislerinin İm kâğıdın 
ithalinden sarfınazar edilerek tam randımanhı 
çalıştırılması, yeni yatıranlarda ve bilhassa yer 
intihabı mevzuunda politik tesisleri ortadan kal
dırılarak ilmî ve ticarî metotların benimsenmesi, 
fabrika kuruluş ve temel atmalarında ihaleden 
evvel islim arkadan gelir düşüncesiyle, icraata 
geçilmemesi, kullanılmış kraft kâğıtlarından tek
rar istifade yollarının araştırılması ve bütün 
bu hususların temenniler faslında yer al m avı za
ruretine inanmaktayız. 

AZOT SANAYİİ : 
Muhtelif memleketlerde devam eden nüfus ar

tışı, buna mukabil ziraate elverişli kültür arazisi
nin mahdut oluşu, insanları topraktan daha faz
la mahsul almak ve verimli artırmak için suni 
gübre kullanma gayretine sevk etmiştir. Bu 
suretle, Batı memeket I erinde sabit arazi mik
tarından elde edilen ürün bir kaç katına yük
seltilmiş ve artan nüfusa rağmen ihtiyacın iç 
pazarlardan karşılanması imkânı temin olunmuş
tur. Bugün bütün medenî memleketlerde gübre 
istihlâki büyük bir süratle artmakta ve zaman 
zaman darlık çekilmektedir. 

Ortak Pazara dâhil memleketlerde hektar ha
sına sarf olunan azotlu gübre miktarı 1963 yı
lında 23,5 Kg., Türkiye'de ise 1,1 Kg. dır. Top
lam gübre sarfiyatı ise 74 Kg. a mukabil Türki
ye'de yalnız 3,6 Kg. dan ibarettir. 

Dikkate değer bir husus, Yunanistan'ın Tür
kiye'den 20 misli fazla, azotlu gübre sarf ettiği 
ve total gübre sarfiyatının da hektar başına, 15 
misli olduğudur. Bu neticeler Türkiye'de arazi
nin çooraklaşması verimsizliği ve mahsul elde 
edişinin neye tesadüflere kaldığını sarih bir 
şekilde ortaya koymaktadır. 

Memleketimizde gübre imâli mevzuuna ela. 
çok geç el atılmış ve bundan 11 sene evvel Se
yit Ömer Linyitlerinden üretim yapmak üzere 
110 000 ton kapasiteli bir fabrika kurulmasına 
karar verilmiştir. 8 yıl süren etüt ve tesis faali
yetlerinden sonra, fabrika 1962 yılında imâlata 
geçerek 100 000 ton üretim yapmıştır. Bu üre
tim 1963 de 140 000 tona, 1964 yılında ise 
150 000 tona yükselmiştir. 
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Azot Sanayiinin faaliyete geçmesinden bu ya

na, dikkati çeken husus, gübre kullanılmasının 
süratle Türk köylüsü tarafından benimsenmesi 
ve taleplerin baş döndürücü bir süratle artması
dır» O kadar ki, ilk yıl büyük miktarda gübre, 
stoklarda müşteri ararken son yıllarda müşteri 
sıraya konulmuştur. Bu duruma Azot Sanayii 
idarecilerinin satış mevzuunda aldıkları gerçek
çi tedbirleri müessir oLduğuda bir hakikattir. 

Bu halj yeni ve ilâve ünitelerin kurulmasına 
ihtiyaç hissettirmiş, ilk olarak 340 000 tonluk 
bir tevsi işi ele alınmıştır. Çeşitli formaliteler 
ve ihtilâflar yüzünden yeni tesisin yatırımlar
da, vuku bulan gecikmelerin telâfisi ve işin bun
dan. sonraki safhalarının süratlendirilmesi millî 
menfaatlerimiz bakımından hayati bir konudur. 

Tâli Komisyon raporunda da tebarüz ettiril-
... diği veçhile Azot Sanayiinin Kütahya'daki tev

sii veya Petro - Kimya Sanayii ile birlikte yapı-
. laf ak yeni teslislerin finansman ve döviz transfe
rine öncelik tanınması ve 'bu hususun temenni
ler arasında yer alması zaruri mütalâa edilmek
tedir 

Alâkalı teşekküle, Türkiye'de bilgili bir zi
rai işletme yapıldığı takdirde, istihlâkin her 
türlü hesap tahminlerini alt - üst edeceJk nis-
hctte artacağını hatırlatmak isterim. Bu sebep
le, hazırlıkları "yapılmakta-olan İkinci 5 Yıllık 
Plânda dikkatli ve 'hesaplı çalışmalariyle kendi
ne düşen millî ödevi gereği gibi yerine getir
meyi tavsiye ve temenni ederiz. Şu noktayı da 
bilhassa tebarüz ettirmek isteriz ki, bu mevzuda 
yapılacak yatırımların dış finansmanı 2 - 3 yıl
lık devre içerisinde ithali zararı gübreye öde
necek değerden çok daha azdır. 

Halen kapasitesinden % 30 fazla çalışmak
ta olan Kütahya tesislerinin istihsal faaliyetle
rinde elde ettiği bu başarı, maliyetlere de tesir 
etmiş ve artan tonaja rağmen 1962 de 69 mil
yon olan Hazine yardımını 1963 de 58 milyona, 
1964 de de 51 milyona indirmeye muvaffak ol

muştur. 

Çimento : 
Türkiye'de 54 yıllık bir maziye sahip bulu

nan çimento sanayiinde kuruculuk önderliğini 
hususi sektör yapmıştır. 

Yabancı sermayenin de ilk iştirak ettiği sınai 
kollarından biri çimento fabrikalarıdır. 
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I 1953 yılında devrin Hükümeti çimento sana-
I yiinin inkişafı için yeni tedbirler aramış ve is

tihsalle istihlâk arasında muvazeneyi temin ga
yesiyle halen sermayesi 100 milyon olan Türkiye 
Çimento Sanayii A. Ş. ni kurmuştur. 

Böylece çimento sanayiinde biri (Sivas Çi
mento Fabrikası) remsi sektör, 11 i kamu ser
mayesinin hâkim olduğu özel ve yabancı-serma
yenin de iştirak ettiği anonim şirketler, 7 si özel 
sermayenin hâkim olduğu anonim şirketler ol
mak üzere, cem'an 1.9 tesis karma ekonomi niza
mı içinde örnek bir faaliyet göstermektedir. 

Kurulan fon sistemiyle özel ve resmî sektö
rün yardımlaşması kabil olmuş ve müstehlike en 
müsait şartlarla çimento intikali imkânları te
min 'kılınmıştır. 

1959 yılında 876 bin tonu resmî sektöre ve 
857 bin tonu özel sektöre aidolmak üzere 
1 734 000 ton alan çimento istihsali 1960 ela 

' 2 milyon, 196.1 de yine 2 milyon, 1962 de 
[ 2 300 000 ve 1963 de 2 600 000 ve nihayet 1964 

yılında; ise • 2 900 000 tona yükselmiş olmasına 
rağmen 1963 ve 1964 yıllarında cem'an 170 000 
ton çimento ithaline tevessül edilmiştir 

Böylece, 1959 da nüfus başına düşen çimen
to miktarı 63 Kg. dan 1963 yılında 92 Kg. a, 
1964 yılında ise 97 Kg. a yükselmiştir Buna 
rağmen, nüfus başına düşen çimentonun dünya 
vasati miktarı ve komşu memleketlerde nüfus 

1 başına düşen miktarla mukayese edilemiyecek 
i derecede az olduğunu tebarüz ettirmek isteriz. 

Bu sebeple, çimento sektöründe yatırımlara 
j hızla devam etmenin lüzumuna ve Türkiye Çi

mento Sanayiinn. bir ihraç, politikasına eğilme
si. yeni kuruluşlarının da buna göre tanzimi 
zaruretine inanmaktayız. Bu hususun temen
niler faslında yer almaması üzüntümüzü mu-
cibol muştur. 

Çimento sanayii için yukarda kısaca belirtti
ğimiz hususlardan sonra sırasiyle Sivas, Ankara 
ve Türkiye Çimento Sanayiine ait kuruluşlardan 
bahsetmek isteriz. 

Yüksek Murakabe Heyetinin raporlarından. 
anlaşılacağı veçhile hususi sektör dışında faali
yet gösteren Çimento Sanayii - ki bunların ser
mayesi ekseriyeti kamu sermayesidir - 3 ayrı elde 
toplanmıştır : 

I' 1. ıSümerbarik tarafından şevki idare edilen 
|-"Sivas Çimento Fabrikası > 
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2. ıSümerbank, Emlâk Bankası ve î§ Ban

kasından ibaret ortaklarla anonim şirket halin
de idare edilen Ankara Çimento Fabrikası, 

3. Aynı ortaklarla teşkil olunan Türkiye 
Çimento Sianayiî Anonim Şirketi, 

Bu son ortaklık halen 10 ilimizde çalışmak
ta olan çimento fabrikalarının işletmesiyle meş
gul olmakta ve Türkiye'deki çimento politikasın
da mühim !bif rol sahibi bulunmaktadır. 

Kamu sermayesinin hâkim olduğu aynı sa
nayi şubesinin üç ayrı idareye tabi oluşu, mu
rakabe heyeti raporlarında da tenkid konusu 
yapılmış, fakat derhal halli gereken bu mesele 
Karma Komisyonun temenniler faslında yer al
mamıştır. Şevki idarede birlik sağlamak ve 
bunun avantajlarından istifade etmek, 'bu te 
şekkülleri birebirine rüıkibolmaktan çıkarmak, dü
zenli bir dağıtım sistemi kurmak ve teknik im
kânlardan âzami derecede faydalanmak için 
konu üzerinde ehemmiyetle durulması ve buna 
temenniler faslında yer verilmesi lüzumuna 
kaaniiz. 

Sivas : 
Kamu sektörünün yegâne tesisi olan Sivas 

Çimento Fabrikası istihsali 150 000 tondan 
200 000 tona kadar değişmekte ve her yıl sür
prizli bir netice elde olunmaktadır. Fabrika ya
kıt kaynaklarına çok uzaktır. Enerji ve tekno
loji için kömürünü bu uzak kaynakl/ardan temin 
ettiğinden bugünkü satış fiyatlarına göre umu
miyetle zarar etmekte, ancak fondan aldığı pa
ralarla bilançosu kâr göstermektedir. Ayrıca, 
bağlı bulunduğu umum müdürlüğün yani Sü-
merbankm çok tâli bir sımaıi şubesini teşkil et
tiğinden, umum müdürlükte fa'brikaya ait iş
lerde gereği gibi meşgul olunamamakta, yatırım 
faaliyetlerinde de bu durum açık bir şekilde 
ortaya çıkmaktadır. 1963 yılında Sivas Fabrika
sının kuru metodüi tahvili kararlaştırılmış, an
cak, 1965 basma kadar bu faaliyetle ilgili tek 
bir kazma vurukmamıştır. 

Yapılan iş, iftıaleyi uzun Mr süre içinde ta
hakkuk ettirmekten ve buna ait bir kısım dövizi 
transfer etmekten ibaretti?. Bu hale göre, Si-
\iais Fabrikasının münakaşa konusu olan kuru 
metoda tahvili ve kapasitesinin bu suretle 
200 000 ton artırılmam, 19157 ortalarından evvel 
tahakkuk ettirilemiyecektir. Bu arada fabrika-
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nın sürüm imkânlarının da tetkik edilmesi lü
zumuna işaret etmefk isteriz. 

Ankar-a Çimento : 
Ankara Çimento Fabrikasında; 1960 ilâ 1962 

arasında vasati 150 000 ton olan istihsal 1963 
yılında 101 000 tona, 1964 yılında ise 133 000 
tona düşmüştür. Son iki yıldaki istihsal düşük
lüğüne ve bilhassa 1964 te kuru metoda tahvil 
işinin bitirilmesine rağmen ümidedilen netice
nin alınmamasına normal telâkki edilemiyecek 
duruşlar sebebiyet vermiştir. 

Bir ilâve ünite olan aspestli boru fabrikası
nın sulama işlerinin daha kesîf olduğu bir böl
gede kurulması daha uygun olduğu kanaatinde
yiz. Programa göre 1964 sonunda kurulması 
icaibeden tevsi ünitelerinin bir kısmı, döner 
fırının 1965 yılı başlarında; hiçbir teklif verme
miş, çimento sanayii ile hiçbir ilgisi tesbit olu
namamış ve 'bugüne kadar da ismi duyulmamış 
Polan Firmasına verilmesi dikkate şayan bir 
konu olarak görülmektedir. Bunun yanında bir 
fabrika için lüzumlu hammadde değirmeni, ya
kıt tesisatı, elektrik tesisatı ve elektrofilitre te
sisatı siparişlerine de el sürülmemiştir. Bu şart
lar altında tevsi işinin 1966 ortalarından evvel 
bitirilmesi tebiî düşünülmiyecektir. 

Fabrika idarecilerinin, Yüksek Murakabe 
Heyetinin konuya ehemmiyetle eğilmesi ve ge
rekli tedbirleri süratle alması lüzumuna işaret 
etmek isteriz. 

Türkiye Çimento Sanayii : 
1953 yılında kurulan ve halen sermayesi 

100 000 000 TL. olan bu şirket memleketin 
muhtelif yerlerinde 10 çimento fabrikası kuru
luşunu realize etmiş ve bu maksatla da fabri
kaların bulunduğu mahallerde sermaye ekseri
yetini elinde tutan mahallî şirketler teşkil 
etmiştir. 

Yabancı sermaye ve özel sermayenin de işti
rak ettiği bu şirketlerin sevk ve idaresini anaşirket 
yapmaktadır. 

Şirketin işletme faaliyetlerine gelince, 1960 
yılında 337 000 (umumi istihsale nisbetle 
% 35), 1961 yılında 718 000 ve 1962 yılında 
876 000 ton olan istihsalin 1963 yılında bir
denbire 1 257 000 tona, 1964 yılında da 
1 417 000 tona yani (umumi çimento istihsa
line nisbetle % 84) yükseldiği görülmektedir. 
Bu istihsal artışı ilâve ünitelerden ve ayın üni* 
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telerin daha yüksek randımanla çalıştırılmasın
dan ileri gelmiştir. İstihsal artışına paralel ola
rak maliyetlerin düştüğü ve şirket kârının 
yükseldiği görülmektedir. Filhakika şirketin 
1963 yılında 5 milyon olan kârı, 1964 te ise 
10 milyona çıkmıştır. 

Son yıllarda beyaz çimento imaline tevessül 
edilmiş, ham petrol kullanılmış ve bütün bütçe 
konuşmalarında üzerinde ehemmiyetle durdu
ğumuz katkı maddelerinden; tras ve cüruftan 
istifade yoluna gidilmiştir. Sadece Bartın Fab
rikasında istihsailn 172 000 tondan 240 000 
tona yükselmesi bu konunun ehemmiyetini te
barüz ettirmeye yeter gelecektir. 

Bu arada temenniler faslında yer alan bir 
diğer konuya da dokunmak isteriz. Türkiye Çimen
to °>ınavii Plfmlarmmn mutabakatı. B^k^ni-v Ko
rulunun karariyle Adana Fabrikasının tevsii için 
lüzumlu 22 milyon lirayı sermayesini (B) grupu 
aksiyonlariyle tecrit suretiyle Ordu Yardım
laşma Kurumundan temin etmiştir. Yüksek 
Murakabe Heyetinin kendi kanununa avkırı 
bir şekilde delillerini göstermeden, hakların 
gereci gibi korunmadığı kanısında olması hay
retle karşılanmıştır. Sanayi Bakanlığı durumu 
avncı tetkik etmiş ve Murakabe Heyetinin 
noktai nazarını savanı kabul görmemiş, yapılan 
isin müspet karşılandığını ilgili mercilere bil-
dil mistir. 

Avrıca tâli komisyonun tanzim ettiği rapor
da, konu t/^'oddüde imkân verilmiyecek şekil
de tasrih edilmiştir. 

Gerek bu rapor muhtevasından, gerekse Tür-
kive Çimento Sanayiinin cevabi mütalâasından 
(B) grupu hisse senetlerinin eski hisse senet
lerine nazaran rey itibarivle varı hakka, kâr 
itibariyle başlangıçta 1/5, bilâhara 2/5 hakka, 
tasfiye halinde de yine 2/5 hakka sahibolduŞu 
ve ayrıca iki hevet vasıtasiyle kıymet takdiri
nin yapıldığı, bütün muamelenin şirketin baftlı 
olduğu Ticaret Kanunu hükümlerine uygun bu
lunduğu, umumi heyetlerinden tam bir tas
vip gördüğü anlaşılmaktadır. Buna rağmen 
17 nci 14 ncü maddesinde zikrolunan temenni
lerde Hazine hakkından ve ortakların men
faatlerinin korunmasından bahsedilmesinde bir 
yanlışlık olduğu kanaatindeyiz. Sayın komis
yon başkanının bu hususta izahatta bulunması 
ve bahis konusu temenniyi tashih etmesini rica 
ederi2. 
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Halen 5 fabrikayı kuru metoda tahvil eden, 

Adana ile birlikte 2 fabrikayı tevsi eden ve 
iki yeni kuruluş üzerinde çalışan Türkiye Çi
mento Sanayiinin yatırımlarının hızlandırıl
ması, çimento ithalinin önlenerek, ihraca mü
teveccih bir politikanın takibinde yol göste
rici olması ve bu hususun temenniler faslında 
yer alması zaruretine inanmaktayız. 

Konuşmama son verirken Yüksek Murakabe 
Heyeti raporunda basit kelimelerle geçilmiş is
tihsal artışındaki faaliyetlerin büyük emek mah
sûlü olduğunu, sevk ve idarede bulunanların çe-
c;*tli güçlüklerle karşıkarşıya kaldığını, .yıl
mak bilmez bir azimle çalışmaları sayesinde, 
bu neticelere erişildiğini yakinen bilenlerde
niz. Huzurunuzda cümlesine sebk eden hizmet
leri dolayısivle teşekkür etmeyi vazife telâkki 
etmekteyiz. Bu sözlerimle Yüce Senatonun dü
şünce ve dileklerine de tercüman olduğumuzu 
zannetmekteyiz. 

Çok kıymetli raporlariyle bize meselelerin 
iç yüzüne inmek imkânını temin eden Mura
kabe Heveti raporları, eksikliklerine rağmen 
disiplinli ve ilmî bir çalışmanın örnek nümune-
sidir. 

Kendiler'nin huzur içinde, başarılı çalış
malarını devam etmeleri Senato grupumuz için 
c"ddî bir kazanç konusudur. Bu sebeple kuru
luş kanununun biran evvel çıkarılması ve he
yette feragatle vazife gören ve terfileri sa^lan-
mıyan. mensuplarının kanuni haklarını biran 
evvel kendilerine verilmesini temenni ederiz. 

Konuşmam bitmiştir. Hürmetlerimle. (Alkış
lar.) 

BALKAN — C. K. M. P. Topluluğu adına 
Sayın Enver Kök. 

O. K. M. P. TOPLULUĞU ADINA ENVER 
KÖK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Savın Baş
kan, saygı değer senatörler, memleketimizin kâ
ğıt ihtiyacını temin etmek gayretinde bulunan 
(SEKA) kuruluşumdan bugüne kadar kâğıdın 
iptidai maddesi olan odunun tedarikinde ve fab
rikalar kurulurken, hammadde istihsal edilen 
merkezlerden uzak kurulması neticesinde mali
yette ucuzluk temin edememiş, ilk kuruluşunda 
memleket içinde hammadde temininden ziyade, 
dıs memleketlerden odununu getirmek mecburi
yetinde kalmıştır. Yıllar geçtikçe kâğıdın ham* 
maddesini teşkil eden odunun Türkiye ormanla-
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rınd'an tamamen tedarik edilip edilmemesi me
selesi yıllarca münakaşa konusu olmuş, en niha
yet Tarım Bakanlığı ile -bu müessese arasında 
yapılan protokollerle Tarım Bakanlığı için yağ
lı bir müşteri haline gelmiştir, arkadaşlarım. Hı
yardan ithal ettiğimiz zaman, fiyat itibariyle dâ-
hildeJki teinin' edilenlerden çok daha ucuz, ama 
dövizimizin dışarı gönderilmesi bakımından, 
ters. taraf tan yine bizim iein acı teşkil eden mev
zuun hâlâ bir orta yolu bulunamamıştır, arka
daşlarım. 

1963 yılında 250 bin metreküb olan ihtiyacın
dan, 170 küsur bin metrekübü memleket orman
larından temin edilebilmiş, 62 bin metreküpü .de 
yine' dış memleketlerden ithal edilmiştir. (İeçen 
yıl Yüksek Senatonun bize verdiği bir vazife do-
layısiyle benden evvel konuşan Şevket Akyiirek 

.arkadaşımla beraber izmit'te Kavakçılık Ensti
tüsünde yapılan bir kongreye gittik. Memleketi
mizde kavak yetiştirilmesi babında yıllardan be-

-i'i bir gayretin olduğunu hepiniz bilirsiniz. Ama 
bu gayretin teknik istikamette gelişememiş, 
•1961 senesindeki tarım bütçesinde bu noktaya 
işaret etmiştim arkadaşlar. O zaman bâzı arka
daşlarımı bana demişlerdi ki, «kavak yetiştiril
mesi gayretini sen nasıl tenkid'edersin?^» 

Ben kavak yetiştirme gayretini tenkid etmek 
değil, kavak yetiştirmenin teşhiri yolunda yap
tığım bu konuşmada, kavağın teknik olarak ye
tiştirilmesinin zaruretine işaret etmiştim. Mem
nuniyetle müşahede ettik ki, İzmit'te kurulmuş 
olan Kavakçılık Enstitüsü Türkiye'ye yaygın bir 
halde yaptığı uyarmalarla memleket kavakçılığı 
teknik bir istikamete giderek, bir yıl zarfında, 
Türkiye'de çiftçinin ve köylünün istihsal ettiği 
kavak miktarı ortalama olarak beş yüz bin met-
remikaiba baliğ olmuştur, arkadaşlarım. 

Bu kongrede SEKA'nm mümessili de vardı. 
Vâki sualime karşı; «500 bin metreküb kavaktan 
fabrikanız için senede hammadde olarak ne alır
sınız?» diye sordum. Verdiği cevapta ; «Tam yet
kim yok, ama, 5 bin metreküb alıyoruz,, dediler. 
Muhterem arkadaşlarım, 500 bin metremikâp 
kavağın hiç şüphesiz 500 bin metremikaıbı kâğıt. 
sanayiinde kullanılmaz. Köylünün zatî ihtiyacı, 
ambalaj, Orta - Anadolu'nun ağaçsız bölgelerin
de inşaat malzemesi olarak kullanılır. Ama, İz
mit civarında istihlâk bölgesine en yakın bir böl
gede trenle geçerken g'Örürsünü'z tesis edilmiş 
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olan, hattâ SEKA'nın tecrübe mahiyetinde yap
mış olduğu kavaklıklarla beraber, kavakçılığı
mızda büyük bir inkişaf gurursunuz. Fakat Dev
let buna müşteri olmadi'kea bu hamlenin de, bu 
kavakçılığın da günün birinde başaşağı gittiğini, 
gideceğini şimdiden söylemek kehanet sayılma
malıdır, muhterem arkadaşlar. 500 bin mel.rekü-
be karşılık 5 000 metreküb istifade edebilmek, 
bu çok azdır arkadaşlarım. Binaenaleyh verdi
ğim 1963 senesinin rakamında teknik mahzurlar 
yoksa, sebebolarak Orman İdaresi ile karşılıklı 
kolay alışveriş yapmak gibi bir netice dışarıda 
vatandaşın istihsal ettiği kavağın S PİK A tarafın
dan alınmamasında bir sebep teşkil ediyorsa bu 
sebebin izalesini rica etmek bizim vazifemizdir 
arkadaşlarım. O zaman, 61 bin metremikâp dı
şarıya verdiğimiz döviz tasarruf edilmiş olur. Ve 
'bu hammaddenin millî kâğıdımız olarak kullanıl
ması da kâğıtçılarımızın göğsünü kabartır. Kâ
ğıt meselesinde paçavradan tutun, mısır sapına 
kadar, çeltik kabuğuna kadar her şeyden istifa
de etmek mümkündür. Bilhassa, Akdeniz bölge
sinde Filyos, Asimin havalisinde, yeni kuruluş
larda maddei iptidaiye meselesinde bu kavak 
meselesini ehemmiyetle göz önünde tutmak, bu
na bir istihlâk yerini, bulmak Türk köylüsünü de 
kalkındıracak mevzulardan birisi ve ormanları
mız üzerindeki yükü azaltacak mevzulardan bi
risidir, arkadaşlarım. 

Tâli maddelerden ot, saman, sap, çeltik kabu
ğu, bunların büyük istihsal merkezlerinde miha
niki halde taşınmasını ucuza mal edecek tesisler
le kıymetlendirilmesi zamanı gelmiştir. Bilhassa, 
büyük istihsal yapan orman bölgelerinde miha
niki kâğıt hamurunun Bolu, Kastamonu Çan
kırı, Sinop gibi vilâyetlerde etüdü yapılmalı, 
kesimlerden sonra' çürümeye terk edilen bu kıy
metli maddeler SEKA için iptidai maddenin 
yardımcısı olmalıdır arkadaşlarım. 

SEKA büyük tesisler kurmak arefesindedir. 
Mütahassıs yetiştirmek bu memlekette kolay de
ğildir arkadaşlarım. Yetişmiş elemanları kaçır
mamak gayreti içinde, meslekine ısındırarak, 
onların bilgilerinden istifade etmekte bütün ik
tidarların siyasi düşüncelerinin dışında başlıca 
rehberleri olmaktadır. Bu mevzuda çalışan kıy
metli teknik elemanlara, huzurunuzda teşekkür 
eder, Yüksek Senatoyu hürmetle selâmladım. 
(Alkışlar) 
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BAŞKAN.— Sayın Atalay. I 

SIRRI ATALAY (Kars) — Kimya ve Top
rak Sanayiini teşkil eden dört anonim ortaklığın 
Türkiye Selüloz Sanayii ve kâğıt fabrikaları, 
Azot Sanayii, Ankara Çimento Sanayii ve Tür
kiye Çimento Sanayii anonim ortaklığı üzerin
de görüşlerimi arz etmeye çalışırken, biraz ön
ce Sayın A. P. Sözcüsü Şevket Akyürek'in çok 
etraflı olarak meselelere değinmesi, Yüksek la
netleme Kurulunun raporlarının bâzılarına, 
1959, 1960, 1961, 1962 ve 1963 yıllarına ait te
mennileri, tenkidleriyle gerçekten meseleyi çeşit
li veçheleriyle ele almış bulunmaktadır. Bir tek
rar mahiyetinde olarak ayrı ayrı bunların üze
rinde durmayı zait addederim. Ancak, Türkiye 
Çimento Fabrikaları Anonim Ortaklığının 1960, 
1961, 1962, 1963 yılları çalışma faaliyetleri üze
rinde bir nebze durmak istiyeceğim. 

Çimento, bugünkü medeni insanın başvur- ı 
duğiı büyük ihtiyaç vasıtalarından ve inalların
dan birisidir. Bilhassa, uzun asırlar tabiî bir ha
yat şartları içerisinde yaşamış yurdumuzun bü
yük bir kısmı süratle kalkınmaya ve medeni bir 
insanın yaşama şartlarının başında gelen mes
ken ihtiyaçlarını temin ederken başvurduğu ih
tiyaç maddelerinin başında gelmektedir, çimen
to. Biraz evvel Sayın Akyürek'in de ifade ettik
leri gibi, Türkiye'de çimento üretimi, tüketimi 
yani ihtiyacı maalesef karşılayamamaktadır. Ye . 
plân 1961 de bunun karşılanacağını, yani üreri
min tüketimi karşılamasını, hattâ ihraç imkân- j 
larmın dahi sağlanacağını ifade etmiştik. Sayın 
Akyürek biraz önce burada ihracata niçin baş
vurulmadığını ve Yüksek Denetleme Kurulunun 
bunu açıklamadığını bir kusur olarak ifade etti. 
Ben de öyle sanıyorum ki, daha Türkiye'de uzun 
bir müddet memleket ihtiyaçlarını maalesef kar-
şılıyamıyacağız. Yani, üretim tüketimi henüz 
karşılıyacak bir durumda değil ki, ihraç; imkân
larım, çarelerini arıyalım. 1.961 de.plân da böyle 
demişti. İhraç imkânlarını araştıralım. Fakat 
biz daha bugün bir miktar da ithal yapmakta
yız, Rusya'dan olduğu gibi çimento ithal ediyo
ruz. Yani üretim tüketimi henüz aşmış ve bizim 
için, şekerde olduğu gibi, çimento ihracedilmesi 
bir mesele haline gelmemiştir. Resmî fabrika
lar, meselâ 1963 yılında 11 fabrika olarak, özel 
teşebbüse ait fabrikalardan daha az bir üretim I 
veya ona müsavi bir üretim elde etmesi, yahut I 
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11 resmî yahut Devlet sektörüne ait fabrikanın 
üretim ihiyacımn % 46. nisbetinde karşılama 
yapması, bunlar komisyon raporunda da mev
cut, Denetleme Kurulu da üzerinde durmuş, kıy
metli arkadaşlarımız da ifade ettiler. Benim bu
rada üzerinde durmak istediğim nokta tamamen 
bunlardan ayrı ve farklı olacaktır. Çimento üze
rinde plânlama ilk yıllarda durduğu zaman, üre
timi ele almış, üretim tüketimi karşıhyacağı bir 
seviyeye erişeceği farz edilmiş idi. Ve sosyal 
adalet ilkelerinden hareketle Türkiye'de yeni 
pir çimento fabrikalarının kurulmasına ihtiya-
colmasa dahi, üretim, tüketimi aşsa dahi, sosyal 
adalet ilkelerine dayanarak bâzı bölgelerde, çi
mento fabrikalarının açılmasının zaruret olduğu 
ifade edilmiş idi. 

(lerçekten tetkik edilirse görülür ki. Sivas'
tan bir hat çizdiğimiz takdirde bütün çimento 
fabrikaları bu hattın bir yarısındadır. Bu hattın 
öbür yarısında, yani doğusunda bulunan yur
dun büyük bir kısımda ise tek bir çimento fab
rikasına raslıyamazsınız. Yani, büyük bir denge
sizlikle karşı karşıya bulunmaktayız. Çimento 
fabrikalarının kuruluş ve üretimi bakımından 

büyük bir dengesizlik vardır. Şimdi, bir yerde 
çimentonun ton maliyet fiyatı, (1164 sayılı Ka
rarname ile 140 lira olan fiyat) bilâhara 1964 
sonunda 155 liraya çıkmış idi. Bu nihayet bir 
maliyet fiyatıdır veyahut bir satış fiyatıdır. Fa
kat, bunun bir de müstahsıla, yani kullanıcıya, 
tüketiciye intikalindeki fiyatı düşünmek lâzım
dır. Kars'ın Posof'unda, Van'ın Başkale'sinde1 

yahut Tunceli'de veyahut Hakkâri'nin her han
gi bir bölgesinde ise torba olarak hesabettiğimiz 
8 liranın Bingöl'de 12 - 13 liraya veyahut bunun 
Muş'ta 15 - 16 liraya satıldığı böylelikle ve do
layı siyle bir vergi mahiyetine geldiğini açıkça 
görmek lâzımdır. Yani, bu kadar zaruri olan 
bir ihtiyaç maddesi bir bakımdan vatandaşa ver
gi intikal etmektedir. Büyük bir ihtiyaç madde
sidir. Torbası bir yerde 8 liraya, bir yerde kışın 
falanca kazada ise 15 liraya bile bulunamamak
tadır. Ve böylelikle yüzde 90 ı nisbetinde bir ar 

tış kaydetmektedir. Hemen arz edeyim ki, bu 
vaziyet münakale şartlarından gelmekte yani, 
nakil masrafları dolayısiyle alman ticaret kârla
rı karşısında olmuştur. Bu doğrudur, ama sos
yal adalet ilkelerine dayanan bir Anayasa' görü -
şü içerisinde ve gerçekten hakkaniyet ölçüleri 
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içincta çeşitli bölgeler arasındaki farklardan ve 
münakale vasıtaları bakımından bunun bir ver
gi olduğunu da açıkça görmek lâzımdır. Bunun 
hal (jareoi ikidir, Ya tek fiyat, Tekel maddelerin
de olduğu gibi, Devlet birçok yerlerde, Toprak 
Ofisin yüklendiği gibi, bâzı fedakârlıklar yapar. 
Tek fiyat yani, çayı veyahut sigarayı Türkiye'
nin her yerinde aynı fiyata sattığı gibi, çimento
da da ya tek fiyat cihetine gidilir, veyahut plâ
nın ilk yıllarında öngördüğü gibi, farklı fiyatla 
satılan ve bir kalkınma halinde bulunan ve de
min işaret ettiğim gibi, coğrafi çizginin bir tara
fında bulunan bölgelerde süratle çimento fabri
kalarının kurulması cihetine gidilir. Sivas Çi
mento fabrikasının yaş sistemden kuru sisteme 
geçilmesinin masrafları mı ve buradaki üretile
cek çimentonun diğer bölgelere nakledilmesin
den dolayı nakil masrafları mı, yoksa büyük âm
me masraflarının yapıldığı bir kalkınmanın, bil
hassa barajlar, yeni fabrikalar, mektepler, ve 
sosyalizasyon dolayisiyle sağlık müesseselerinin 
büyük bir kısmının yapıldığı bölgelerde fabrika
lar yapılması cihetlerinin ciddî olarak araştırıl
ması ve üzerinde durulması lâzımgelen bir nok
tadır. Biraz önce Sayın Sanayi Bakanıyla bu 
mevzuu görüştüm kendileri burada olsalardı 
şimdi ifade edeceklerdi. Şu anda yoklar. Anlaşıl
ması için, zabıtlara da geçebilmesi için kendile
ri de derpiş edeceklerdi, izah edeceklerdi. Ger
çekten plânın ilk yıllarda öngördüğü şekilde 
Doğu - Anadolu'da çimento fabrikalarının ku
rulmasının zarureti aşikârdır. Fakat, plânlama 
ile Çimento Sanayii arasında bu yolda, aynı se
viye üzerinde bir mutabakatın olmadığı da aşi
kârdır. Türkiye Çimento Sanayiinin görüşü bu
rada şimdi ifade edilecektir, her halde Umum 
Müdür izah edeceklerdir, dinliyeceğiz. öyle zan
nediyoruz İri, plânın ilk yıllarında çimento üre
timi ile tüketimi arasında bir muvazene olacağı 
ve bu sebeple yalnız sosyal adalet bakımından 
Doğu - Anadolu'da çimento fabrikası dengesinin 
kurulması lâzımdır. Çimento Sanayiinin görüşü 
o yoldadır ki, uzun yıllardan beri Türkiye'de 
henüz üretimle tüketim arasında bir denge ku-
rulamıyacaktır. Bu sebeple yatırımların yapıl
ması tedbirlerin alınması zarureti vardır. Ben 
bu bakımdan plânın görüşünün objektif ve müs
pet olmadığına, Türkiye Çimento Fabrikaları
nın görüşünün yerinde olduğuna taraftarım. "Ve 
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öyledir de. Şimdi öğrenmek istediğim açıkça bu
rada Umum Müdürlük yönetimi kadro tarafın
dan şudur: Sosyal adalet ilkeleri bakımından, ge
rek iktisadi bakımdan, çimentonun kalkman bir 
memlekette, Cenubi italya'da, Korsika'da oldu
ğu gibi, memleket bünyesi içinde coğrafi sebep
lerden uzun uzun senelerin yığıp getirdiği te
zatları giderebilmek için bölgeler kalkınması ve 
bölgeler arasındaki tezatın giderilebilmesi için 
alınacak tedbirler, sosyal adalet bakımından, ik
tisadi bakımdan, ekonomik ve çeşitli diğer se
bepler bakımından nasıl olacaktır? Bu hususta 
bize izahat vermelerini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Sabahattin Orhon. 
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Muh

terem Başkan, muhterem senatörler, incelen
mekte olan konunun raporlar üzerindeki grup 
sözcülerini Yüksek Heyetiniz dinledi. Bendeniz 
daha ziyade geçmiş muamelâttan ziyade, cari 
işler üzerindeki tereddütlerimin izalesi için bâ
zı konulara temas etmek istiyorum. 

SEKA yatırım faaliyetinde 1963 yılı proje
lerinin tahakkukunda yatırımlarını. yüzde 99,7 
oranında tahakkuk ettirmiştir. Bir yatırım dai
resi olarak başarılı bir neticedir. Yalnız, 1963 
yılı icra programında, 1964 yılı icra progra
mında mevcut bâzı yeni kâğıt fabrikası tesisleri
nin hâlâ mevcudolduğu, yatırımın yapılacağı 
bildirildiği halde 1963 - 1964 de Muğla'da, 
Çaycuma'da ve Doğu Karadeniz'de yapılması 
kararlaştırılmış olup şimdi yakın zamanda Gi
resun üzerinde karar kılınan 'kâğıt fabrikası 
mevzularının ne safhada olduğunu öğrenmek is
terim. Komisyon görüşmelerinde, bu fabrika
ların dış finansman konularının hâlâ halJedime-
miş olduğuna hayretle muttali oldum, O ka
dar ki, Çaycuma Kâğıt Fabrikasının temeli atıl
mıştır. fakat hâlâ dış finansman meselesi halle
dilmemiştir. 

Arkadaşlar, bir nokta üzerinde vuzuha var
mak lâzım. Gübre politikası ve gübre sanayii, 
azot sanayii üzerinde konuşurken, azot sanayii 
tesislerinin pahalıya mal ediliş sebepleri üzerin-
^ ,ı„w1ı1ırııJrorı v o 0 z a m a n m idaresi hakkında 
tenkidler yapılırken, Ibu fabrikaların gecikmiş 
bulunması, finansman işlerinin halledilmeden 
inşaata başlanılmış bulunması gibi tenkidler hak
lı olarak ortava çıkmakta idi. Şimdi, nasıl olu
yor da 1963 icra programında yer almış, muhas-
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sesatı konulmuş, ne kadar masraf yapılacağı 
karşılarında gösterilmiş, 1964 programında gös
terilmiş, 1965 yılına idrak etmişik, 1963 - 1964 
masraflarnı yapmamışız. Ayrıca bir fabrikanın 
temeli atılmış, dış finnasman konusu halledil
memiş. Ayrılmış bulunan müstafi iktidar gider 
ayak Giresun'da kâğıt fabrikası kurulacaktır, 
diye müjde vermiş, o zamanın Sanayi Vekili. 
Anadolu Ajansında ilân edilmiş ve Giresun'da 
bütün millet düğün bayram yapmış, fabrika biz
de kurulacak diye. Fakat, incelediğimiz zaman, 
Doğu Karadeniz'de kurulacak fabrikanın yerini 
tâyin eden önkomisyonun, önrapor halinde ve 
komisyon daha yatırım müessesesi olan Selüloz 
Kâğıt Sanayii Müessesesi idare Meclisi kara
rını dahi vermemiş. Şimdi, bu realitelerin üze
rine parmak basıp bir parça düşünmemiz lâzım
dır. Plân tatbikatı derken plânın samimiyetle 
tatbik edilip edilmediğine, bunun neticelerinin 
nereye kadar gidebileceğini düşünmeyi gerekti
ren bu misaller ortadadır. Bendeniz, alâkalıla
rın bu konuda izahat vermesini talebediyorum. 
bir. 

îkinci mâruzâtım; Millet Meclisindeki bütçe 
tenkidleri sırasında, sayın muhalefet sözcüleri
nin yeni Hükümet icraatını tenkid ederken, bil
hassa güıbre politikasında yanlış bir tutum içinde 
olduklarını ve gübrenin karaborsaya düşmüş ol
duğunu ifade ettiler zannediyorum. - Sayın Tur
han Feyzioğlu ifade etmişlerdi. - Dolayısiyle bu 
mevzu ile alâkalandım. Acaba, yeni Hükümot 
yeni bir gübre politikası mı takibetti? Gördük 
ki, tetkikatımızda, yeni Hükümetin yeni bir 
gübre politikası üzerinde yeni bir siyaseti olma
mıştır. Gübre politikası, istifa etmiş bulunan 
Hükümetin son aldığı kararlar içerisinde tatbik 
edilegelmektedir. Bence bu kararlar, hâdisele
rin zoru ile alınmış ve isabetli kararlardır. Bu
günkü tatbikat da isabetlidir. 

Şöyle ki, bir zamanlar gübrenin memlekette 
daha fazla kullanılabilmesinin sağlanması için 
tek fiyat esası üzerinden bir müessese görevlen
dirilmiş, Zirai Donatım Kurumu bu işi üzerine 
almış ve Azot Sanayiinin bütün istihsalini Tür
kiye'de tek fiyat üzerinden tek elden idare et
mek politikası güdülmüştür. Fakat, maalesef 
bu politikayı tatbikte Zirai Donatım Kurumu 
başarı gösterememiştir.. Ben bir Karadeniz böl
gesinin temsilcisi olarak, Karadenizde gübre 
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istimali gayet hararetli ve gübrenin müspet ne
ticelerini almış bulunan müstahsilin gübre kul
lanması için gayet iştahlı bir durumda olduğu
nu görüyorum. Fakat, buna rağmen Zirai Dona
tım Kurumu depolarında gübrelerin perişan 
bir durumda torbaların patladığı, müstahsıla 
intikali şöyle dursun, stokların âdeta kimyevi 
bozulma şeyi var mı bilmiyorum, dış ambalaj
ları bakımından da bozulmaya yüz tutmuş bir 
halde olduğunu görmekte idi. Vaktaki bu hu
sustaki kararnameyi değiştirdiler. Bu işte özel 
teşebbüse de hizmet verildi. Ondan sonra da 
süratli bir şekilde, Zirai Donatım Kurumunun 
hattâ programı gereğince Azot Sanayimden 
alınması icabeden amonyum nitrat gübresinin 
dahi Zirai Donatım Kurumu anlaşması gereğin
ce şu kadar amonyum nitrat, şu kadar amon
yum sülfat gübresi alması icabederdi Azot Sa-
nayiinden. Halbuki Azot Sanayiinden almadı, 
Azot Sanayiinin stokları birikti, kendi elindeki 
stoklar ihtiyaç sahiplerine intikal edemedi. Me
selâ Karadeniz Zirai Donatını depolarında fazla 
stoklar belki de kimyevi bakımdan bozulmaya 
yüz tutar bir hale gelmişti, özel teşebbüs ara
ya girdikten sonra bu işler gayet hararetlendi. 
Azot Sanayiinin stokları eridi. Gübre hattâ bir 
aralık özel sektörün bol miktarda alması im
kânı hâsıl olduğu zaman, ki Kurban Bayramı
na takaddüm eden günlerdi, gözlerimle gör
düm, özel sektör Zirai Donatım Kurumundan 
daha ucuza mal satıyordu müstahsıla. Şimdi 
esasen yeni bir politika değil bir zaruretin, Zi
rai Donatım Kurumunun bu işi başaramama
sından dolayı ortaya çıkmış bir zaruretin neti1-
cesi olarak girişilmiş olan bir tatbikat başarı 
göstermiştir. Ve halen Azot Sanayiinin istihsali 
günlük, birbirini millet çiğnemek suretiyle sıra 
beklemektedir. Muvaffak olmuş bir politika
dır. Bunun neresinin nasıl tenkid mevzuu oldu
ğu ve yeni Hükümetin bütçesi münasebetiyle 
başarısız bir politika olarak tavsif edilmesinin 
mânasını hâlâ anlıyamadım. Bu hususlarda bizi 
vuzuha kavuşturacak beyanları beklemekteyim. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Akyürek, yeniden bir 
görüşme açılmasını mı arzu ediyorsunuz? 

ŞEVKET AKYÜREK (istanbul) — Saym 
Sırrı Atalay'm çimento mevzuundaki bugünkü 
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konuşmasına.' istinaden görüşlerini cevaplandır
mak istiyorum : 

BAŞKAN — Zannederim, bazı sorular da 
vardır. Türkiye çapında fiyatların fiks olması 
için belki Hükümet ve komisyon cevap vere
cektir Yani .şahsınızın cevap vermesi gereken 
bir nokta' olduğuna inanıyorsanız, buyurun. 
Milletvekili milletvekilinden sual soramadığı 
gibi, sorulara da cevap veremez.. Siz yine kendi 
amnızı izah ediniz. Bu sebeple konuşmanızın, 
cevap mahiyetinde değil de, kendi görüşmenizi 
açıkhyan mahiyette olmasını rica edeceğim. 

ŞEVİCET AKYÜKFK (İstanbul)• — Hayhuy' 
efendim, çimento sanayiindeki inkişafın mem
leketimiz için lüzumlu olduğunu tebarüz ettir
miştim. O kadar lüzumlu olduğunu belirtmek 
istedik ki, çimento sanayii mevzuunda bütün 
projelerin öncelikle ele alınmasını, tevsii erin 
yapılmasını, yaş sistemden kuru sisteme geçil
mesini ve kurulması derpiş edilen yerlerdeki 
tesislerin bir an evvel kurulması cihetine gidi
lerek, memleket ihtiyacım ithal etmeden karşı
lanması talcbedilmek ve yeni kurulacak tesis
lerle ele memleketin içerisinde mebzul miktar
da, bulunan iptidai maddesini kıymetlendirmek 
suretiyle ihracat, cihetine de gidilmesini temen
ni ettik. Şimdi, konuşmam esnasında, Çimento 
Sanayii Umum Müdürlüğünün bilhassa bütçe 
müzakerelerin deki görüşlerimize, temennileri
mize, kıymet "verdiğini de tebarüz ettirmiştim. 
Bunun canlı bir 'misalini, konuşmamda birkaç 
tane zikretmiştim. Fakat, ilıvacat 'mevzuu dola-
yısiyie konuşan arkadaşım bizim memlekette 
ihracattan evvel kendi ihtiyacımız vardır, de
mesi üzerine bunu daha açık bir şekilde konuş
mayı faydalı mütalâa etmekteyim. 

1961 bütçe müzakerelerinde," memleketimiz
de beyaz çimento'- yapmak için iptidaî madde
nin mebzul miktarda, bulunduğu halde, memle
ketimize beyaz çimento ithal ediyoruz've her 
tonu için 36 dolar veriyoruz» demiştim. Bunu 
kıymetlendiren Çimento Sanayii Umum Müdür
lüğü, memleketin beyaz çimento ihtiyacını Tar
sus Çimento Fabrikası kar.şıhyanıadığı için, 
karşılıyaınadığı miktarı Balıkesir Fabrikasında 
yapmaya muvaffak oldu. Ve bu suretle beyaz 
çimento ithali önlenmiş oldu. Şimdi memleke
timizin her bölgesinde bir çimento fabrikasının 
kurulmasını da biz mütaaddit bütçe müzakere-
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terinde arz etmiştik. Her ne kadar ekdnomik 
bakımdan, deniz kenarı varken iç bölgelerde bir-
fabrikanın kurulması rantabl değilse de, sosyal 
bakımdan İç - Anadolu'da, Doğu - Anadolu'da. 
ve'mahrumiyet bölgeleri olan yerlerde de tesis-;' 
ler kurulmasını can ve gönülden elbette ki arzu 
etmekteyiz. Bu memlekette, bir taşı diğer taşın. 
üzerine koyan büyük işler yapmış sayılır, bu 
işleri yapanların hepsine teşekkürü bir borç1. 
biliriz, 

Çimento ihracı mevzuuna gelince; bu ıııuh-
telil' modifikasyonlarda mütalaa edilebilir. Bu-. 
gün memleketimizin çimento ihtiyacı, 196o se
nesinde ve 1964 senesinde istihsal kâfi gelme-, 
diği için, muhtelif memleketlerden 170 bin ton 
civarında çimento ithal edilmiştir. Ye önümüz
deki senelerde her ne kadar normal kapasitesi
nin yüzde 48 nisbetinde üzerine çıktığı halde 
yine de belki ithal edilme mecburiyeti olacak
tır. Fakat bu arada, ihalesi yapılan Trabzon 
Çimento Fabrikası 1967 Eylülünde işletmeye 
alınacağına göre otomatik olarak 300 bin ton; 
senede daha kapasiteye ilâve edilmiş olacaktır. 
Aynı şekilde' kuru 'sistemle, yaş sistemden kuru 
sisteme geçen diğer fabrikaların da kapasitesi
nin artırılması dolayısiyle memleketin ihtiyacı 
giderilecek ve kısa bir zamanda hakikaten ih-
raccdilecek pozisyona gelecektir. Bunun yanın
da, bugün eğer ithal etmek mecburiyetinde bu
lunduğumu/. hususlar varsa, bizim gecen bütçe 
müzakerelerimizde de şu şekilde bir mütalâamız 
olduğunu beyan etmiştik. Bugün, dünya piyasa
sında Portlaııd Çimentosunun tonu 1.0 ilâ 11 do
lardır. Buna mukabil, beyaz çimentonun tonu 
36 dolardır. Binaenaleyh, biz Balıkesir Fabri
kasında yüz lıiıı ton Portlaııd çimento yapaca
ğımız yerde, yüz bin ton beyaz çimento yaptığı
mı/. /aman 350 000 ton bunun karşılığında Port
laııd çimentosunu değiştirmek suretiyle ithal 
edebiliri/. İşte bu, murakabe heyeti tarafından 
bir temenni mahiyet inde olsaydı veya bu görüş
memiz kıymetlendirilmiş olsaydı, belki de bugün 
bu mevzuda neden ihracat yapılacak, neden ya
pılması icabediyor. şekli ortaya çıkmazdı. Ve bu 
suretle Balıkesir'in yüz bin ton kendi hinter
landında kullandığı çimentoyu kendilerine ver
mek suretiyle yine elimize 250 bin ton civarında 
bir portlaııd çimentosu gelmiş olacaktır ki;-büliu 
da ithal mecburivetinde kaldığımız çimentovıı 
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lâzım olan yerlere sarf etmek suretiyle halletmiş 
olurduk. Şimdi, bu tabii Çimento Sanayii Umum 
Müdürlüğünün bileceği bir iştir. Biz bunu te
menni ettik. Müspet karşılanır, hatalı görülür 
veya eksik tarafları mütalâa edilir, yapılır, ya
pılmaz. Ama muhakkak olan şudur ki; memleke
timizin her bölgesinde sosyal bakımdan bir fab
rikanın kurulmasına bilhassa çimento fabrikası
nın kurulmasına ehemmiyet verilmesini hepimiz 
temenni etmekteyiz. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Öztürkeine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (istanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; bendeniz de 
birkaç temennide bulunmak arzusundayım. 

Birincisi; Dalaman veya Fethiye bölgesinde 
kurulması kararlaştırılmıya gidilen kâğıt fab
rikasının biran önce yapılmasının zaruri ol
duğu kanısındayız. Çünkü, o bölgenin ağaçları 
bu fabrikanın açılmasını vatandaşlariyle bir
likte sabırsızlıkla beklemektedir. 

İkincisi; çimento fabrikasına aidolacaktır. 
Elimizde mevcut 5 yıllık plân vardır. Bu plâ
nın raporlarına göre, bu fabrikanın Ağrı'da 
kurulması icabederken, sonradan Van'a nakli
nin sebebini okuduk. Gerekli raporlarda buna 
raslıyamadık. Acaba, bu plân gereğince Ağ
rı'da kurulması icabedeıi fabrikanın Van'a 
naklinin sebepleri nedir? 

Üçüncü husus da; petrol mamullerine 'veya 
Fuel - oil'e yapılan zamlarla, çimento fiyatları
nın maliyeti üzerinde daha ucuza mal olacağı 
gerekçesiyle bâzı fabrikalar Fıfel - oil'e çevril
mişti, tam bunu ateşleme zamanında maalesef 
geçmiş Hükümetin tutumu yüzünden, meselâ 
171 liraya olan ton fiyatı birdenbire 234 lira 
gibi bir fiyata yükseltilmiş oldu. Misal ola
rak, bölgemizde bulunan Zeytinburnu Çimento 
Fabrikasını ele alalım. Esas çimento fabrikası-
dır ve . elimdeki rakamlar fam olduğu için 
ancak bu fabrikayı verebiliyorum. Her ne kadar 
hususi sektör ise de hususi sektörle Devlet ara
sında fiyat farkı olamıyacağma göre, bunun 
tonunda yetmiş iki lira yetmiş dört santime 
kadar bir fazlalık oluyor. 35 bin ton; kulla
nıldığına göre, ki, mukavelesini de otuzbes bin 
ton olarak îpraş'la anlaşma yapmıştır. Senede 
2 845 900 lira. fazla ödeyecektir. Bu fark yal
nız 72 liradan olan fark üzerindedir. Hal
buki 5 yıllık plânda daha ucuza istihsal edile
ceğine göre Fuel - oil'in birdenbire artması, bu 
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aradaki. fark kömür yakıldığı zamainkiuö' na* 
zaran 1,5 milyon lira daha fazla yük tahmil 
etmektedir. Bu, vatandaşın sırtından çıkmak
tadır. Acaba çimento sanayii olarak; bu 
Fuel - öil artışları 5 yıllık hedeflerine ulaştı
rılabiliyor mu, ulaştırılamıyor mıv! Gaye daha 
ucuz istihsal olacağına göre buradaki fiyat 
artışlarından '-vatandaş mağdur oluyor mu, 
olmuyor mu? Bunların da açıklanmasını arzu 
etmekteyim.'Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Görüşmek istiyen sayın üye
lerin hepsi konuşmuştur- Hükümet adına gö
rüşülen unıum müdürlük denetimi üzerinde gö-, 
rüşmek istiyen muhterem umum müdürler 
veya yetkili kişilerin isimlerini bildirmelerini 
istirham ederim. Buyurun Sayın Cemal Kos-
tem. 

SEKA GENEL MÜDÜRÜ CEMAL KÖS-
TEM :— Sayın Başkan,. Yüce Senatonun sa
yın üyeleri; ilk olarak Sayın, Şevket Akyürek 
Beyefendinin ileri sürdüğü yer seçimi .etütle
rinde ve kararlarında politik tesirlerden ta
mamen azade bir yol tutulması hakkındaki te, 
mennilerini cevaplandırayım. Yer seçimi etüt
leri mütaaddit, heyetlerin birbiri arkasından 
yaptıkları tetkikler neticesinde, arazi duru
mu, iktisadi, malî yönler, ve nakliyat imkân
ları, sahanın hammadde bakımından elverişliliği 
gibi hususların birbirini mütaakıp tetkiki ve 
müstakil heyetlerin verdikleri kararların ' 've 
vardıkları neticelerin birbirlerine eklenmesi su
retiyle tekevvün etmekte olup, en âdilâne ve 
hiçbir tesire mâruz kalmadan, yalnızca iktisadi 
ve teknik mülâhazalar göz Önünde tutulmak 
suretiyle yapılmaktadır. Tahmin ediyorum ki, 
bundan ; sonraki projelerimizde de aynı usul 
devam edecektir, hiçbir şüphe olmaması gere
kir. 

İkinci temenni; orman mahsûllerinin daha 
ucuza mal edilmesi mevzuunda idi. Hattâ bu
gün dahi Orman Genel Müdrülüğüyle temas
lar yapılmaktadır. Bu temaslar neticesi, or
man mahsûllerinin hiçbir zaman bugünkü 
fiyatlarından daha ucuza elde ediiemiyeeeği 
hususunu tekrar teyidetmiştir. Binaenaleyh, biz 
daha ziyade orman mahsûllerinin fiyatı sabit 
kalacak, fakat daha kaliteli mal, daha ucuza 
nakledilmek suretiyle bir miktar hammadde fi
yatlarında düşme temin etmek istiyoruz, Bu 
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suretle kalitemizi daha iyi bir şekle ifrağ ede-
ceğiz. Orman İdaresinin bize kâğıt için lüzumlu 
olan hammaddeyi, odunu daha ucuza verebil
mesi için, zannedirim bir reorganizasyona git
mesi gerekmektedir. Gerek maliyet hesapla
rında, gerekse teşkilâtlanma bakımından (R - 1) 
en küçük kademesinden, umum müdürlük 
teşkilâtına kadar benimsenmiş olan bir husus 
vardır. O da, orman teşkilâtının cihazlan-
ması, yolların yapılması ve Beş Yıllık Kalkın
ma Plânında kendilerine verilen vazifelerin 
bizim ihtivalarımıza paralel olarak yürütül
mesi kevfiyetidir. Bu hususun ne şekilde sağ
lanacağı uzun görüşmeleri mütaakır» bir proto
kole bağlanmıştır ve yarm imza edilecektir. Or
man Umıiim Müdürlümü ile SEKA arasında. Bu
na göre temenni edelim ki; evvelce de olduğu 
gibi yapılan anlaşmalar kâğıt üzerinde kal
masın ve yürütülsün. Orma İdaresi zannedi
yorum ki, pek büyük hüsnüniyetle hareket et
mektedir. SEKA'nın da aynı şekilde işleri taki-
bederek bu hüsnüniyetin idamesine çalışacağı 
tabiîdir. Yatırımların süratle tahakkuku için 
lâzım ol «n~bütün çalışmalar SEKA'catamamlrn-
mıs gibidir. Bu mevzuda Sayın Sabahattin 
O^hon IWefend :nin de bir temennisi vardı. 
Hensini bir arada müsaade buyurursanız cevap
landırayım. 

1963 senesinde ilk defa icra plânına girmekle, 
beraber, yapılan çakışmalar neticesinde her i\<> 
büvük •nro.ienin yani kraft kâğıdı, ivi c'ns yazı 
tabı kâğıdı, karton tesisi, gazete tesisleri iem ha
zırlanan proieler 46 memlekete gönderilmiş, om
daki firmalardan teklif istenmiştir. Bunlar her 
biri gerek SEKA, gerek bilhassa bize teklif verme
si gereken memleketler için büyük çalışmayı 
ieabettiren projelerdir. Herkes hüsnüniyetle 
projeleri ele almış, büyük bir 'iş olarak biz do 
elimizden geleni yapmışızdır teklif vermek üze
re, onlar da halaskâranc harekete geçmişler. Fa
kat, bir miktar çalışmayı ımütaaikıp işin azrıme-
ti ortaya çıkınca, yani 4 ile 6 aylık asgari bir ça
lışma devresi ve firmaların en yetkili elemanla
rının katılacağı mesainin sarf edilmesinin gere
keceği anlaşılınca, bu işlerin bir vsıraya konul
ması talebedilmiştir. Çünkü dünyada mevcut 
bütün firmalarla temas etmek, Maliyenin verdi
ği bir talimat gereğince yapılması lâzımgelen bir 
hv*sustur. Binaenaleyh, biz daima o firmalarla 
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iş yapmak mecburiyetindeyiz, T>aşkaea bir fir
ma yoktur, dünyada. Bu işbirliği çerçevesi 
içinde firmaların da kapasitesi düşünülerek, 
tabiatiyle bir sıralamayı kabul etmek mecburi
yetinde kalmışızdır. Bu sıralamaya göre, evve
lâ 'kraft kâğıdı tesisleri tahakkuk ettirilecek, 
mütaakıben yazı tabı kâğıdı, karton kâğıdı te
sisleri ve sonra da gazete kâğıdı tesisleri 1963 
ten itibaren teklifler gelmeye başlamıştır. 46 
firmadan muayyen birkaç tanesi muayyen tip 
fabrikalar için teklif vermiştir. Fakat, her tek
lifin sırf teklif vermek için yapıldığı anlaşılmış 
ve bütün firmalarla mütaaddit müzakerelerin 
yapılarak teknik detayların teabiti şart olmuş
tur. Bu hale göre, SEKA ancak 1964 senesinin 
sonunda tesıbit edilen ilk büyük projesi için lâ-
zımolan hazırlıklarını ikmal etmiş ve bir Önmu-
kavole imzalamıştır. Bunun daha evvel yapıl
masına hiçbir surette teknik imkân yoktu. O ta
rihten bu yana, tabiatiyle kredi temini için ge
rekli olan çalışmalar yapılmış ve bu da bulun
muştur. Bugünlerde tahakkuk edeceği istihbar 
olunduğuna göre bendeniz tabiatiyle resmî bir 
malûmat almadım, kredi mevzuunda, yalnız 
bugünlerde tahakkuk edeceği anlaşVmpıktadır. 
Kredi kaynağı belli olur olmaz derhal mukavele 
imzalama imkânına sahibolacağız. Ayrıca, son 
birkaç ay zarfında, Bakanlığın haklı temennisi 
üzerine, Türkiye'de yapılması gerken kısımların 
daha da büyük bir mikyasta ele alınması üzerinde 
çalışmalar yapılmış ve bu da kısmen tahakkuk 
ettirilmiştir. Firma ile mutabakata varılarak 
Bakanlığın istediği yönde aşağı - yukarı % 40 -
50 nisbetinde aksamın Türkiye'de yapılması hu
susuna çalışacağız. Bu suretle de pek çok mik
tarda döviz tasarrufu sağlanmış olacaktır. 

Bu arada, diğer iki proje üzerinde de faali
yetimiz devam etmiştir. Bunlardan bir tanesi 
Doğu - Karadeniz (bölgesinde kurulacak gazete 
kâğıdı tesisleri, diğeri Akdeniz bölgesinde ku
rulacak olan raıft selülozu, sülfat selülozu, kraft 
kâğıdı yerine sülfat selülozu, yası tabı kâğıdı 
tesisleri ve karton tesisleridir. Bunların proje
leri İrezırdır. Aynı firmalar mütemadi surette 
bizim kraft kâğıdı tesislerimizle ilgili görüşme
leri yapmak istediklerinden dolayı tam mâna-
siyle bir yakınlaşma olmamaktadır. Binaenaleyh, 
(bugünlerde ikmal ettiğimize göre kraft kâğıdiyle 
ilgili tesis çalışmaların, derhal iki bölge için de 
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süratle tahakkuku için lüzumlu olan çalışmala
ra başlıyacağız. Çünkü aynı elemanlarla muhte
lif işleri yürütmek mecburiyetindeyiz. Bir sa
bada mütemadi surette meşguliyet bulunduğu
na göre, diğer sahaya onun tam mânasiyle inti
kal ettirilmesi mümkün olamamaktadır. Yal
nız yer seçimi yapıldıktan sonra faaliyetimiz 
devam etmiştir ve bugün, Dakıman'da arazi 
etütleri, sondajları yapılmaktadır. Sondajın 
ikmalini mütaakıp şayet iyi netice alırsak, baş
ka bir yere intikal etmeye lüzum hâsıl olmazsa, 
üç dört ay içinde Muğla'da kurulacak tesislerin 
de ihalesini yapma imkânına sahibolacağız. 

Doğu - Karadeniz bölgesinde gazete kâğıt 
tesisi için Sayın Sabahattin Orhon Beyefendi
nin buyurduğu husus şu şekilde tekevvün et
miştir. Arz ettiğim gibi, yer seçimi etütleri 
muhtelif, heyetlerin birbiri arkasından müsta-
killen hareket ederek faaliyet göstermeleri ve 
bunların birleştirilerek sonunda değerlendiril
mesi ve bir yönetim kurulu kararı olarak orta
ya çıkmasını icabettirmektedir. ilk safhada lü
zumlu olan çalışmaları tamamtaaımış ve önko-
misyon raporunu vermiştir. Bu raporun da o 
tarihlerde, bir iki gün sonra yönetim kuruluna 
sevk edileceği bildirilmişti. Fakat, araya giren 
diğer teknik çalışmalar dolayısiyle, çünkü biz 
de\':mlı şekilde Plânlama ile temas etmekteyiz. 
Onların bize verdiği direktifler dâhilinde muh
telif çalışmalar yapmak mecburiyetindeyiz. Bu 
çalışmaların icabı olarak, yönetim kuruluna şev
ki biraz gecikmiştir. Yalnız, bugün için iktisa
di, teknik yönden, hiçbir şekilde Aksu'dan ayrı 
bir yer düşünmek imkânı yoktur. Beanşart ki 
orada» yapacağımız zemin sondajları, hiçbir şe
kilde fabrika kurulmasına elverişli olmadığını 
gösterir 'bize. Yoksa, bugün için katidir. Yöne
tim kurulu da teknik komitenin verdiği rapora 
'.stinadetmek mecburiyetindedir. Ve bu rapor da 
muhtelif kademelerden geçerek ortaya çıkmıştır. 
Hiçbir endişeye mahal olmadığı kanaatindeyim 
bugün için. 

Sayın Enver Kök Beyefendi kavak mevzuu
na temas ettiler. Bu cidden Türkiye'de, her ta
rafta, her zaman 'izhar edilen bir temenni ve ka
vak yetiştiricilerinin de korunması için yapılan 
çalışmalardan tezahür etmektedir. Ancak, bil
hassa kâğıt sanayiinde ka\uk ancak muayyen 
bir yüzde nisbet dâhilinde kullanılabilmektedir. 
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Fazlasını alarak kullanmıya kalkardak, bunu 
doğrudan doğruya su ile başka bir tarafa atmış 
olacağız. Yani verdiğimiz parayı kâğıt içinde 
madde olarak tutmaya imkân yoktur. Çünkü 
kavak elyafı gayet kısa ve ameliyeden sonra 
tozlanma gibi Mr hale mâruz kalmaktadır. Bi
naenaleyh elyafı su ile beraber makinada tut
mak imkânı bulunamamaktadır. Şayet miktarı 
muayyen bir yüzdeyi aşjaırsa sadece dolgu mad
desi olarak, kullanma imkânı mevcuttur. Bu 
suretle biz her halükârda, her türlü şartlar al
tında ve ancak % 5 - 10 nisbetinde kullanmak 
imkânıma sahibiz. Yalnız Ibir noktayı belirtmek 
isterim. Buradaki konuşmaların ve izhar huyu
ndan 'temennilerin büyük bir dikkatle takibedi-
leceği hususunda bir kanaat peyda etmeniz1! te
min maksadiyle bunları .arz ediyorum. 

SEKA'da bugün bütün ağaç türlerinden mu
ayyen nis'bette elyaf harcanmaktadır. Biz bu 
mevzu üzerinde bir çalışnuaı yapıyoruz. Şayet 
tahakkuk edecek olursa, buradan elde edeceğimiz 
neticelere göre, kavağın da elyafının bir mua
mele tarzı neticesinde daha başka türlü bir gelir 
kazanma imkânına sahibolduğu teshit edilirse, 
o takdirde kavak kullanma niabetini artırmayı 
ve yetiştiricinin elinde bulunan malzemeden bir 
kısmını da SEKA ya mal etmeyi düşünebiliriz. 
İnşallah gelecek sene belki bu hususlarda dah-ı 
munzam ve tatmin edici malûmat vermek imkâ
nı hâsıl olabilir. 

Sayın öztürkçine Beyefendi, Dalaman'daki 
tesislerin durumu hakkında izahat emir buyur
dular. Dalaman'da yer seçimi yapılmıştır ve mü
teakiben Elektrik Etüt İdaresiyle temas edilerek 
bir sondaj ekibi gönderilmiştir. Birkaç aydan 
beri faaliyettedir. Zemin etütlerinin neticesi 
alındıktan sonra, diğer kanal ve sair faaliyetle
re geçilecektir. Böylece bir taraftan biz tesisle
rin arazi üzerinde yerleştirilme şekli ile ilgili ça
lışmalar yaparken, diğer taraftan da projeler 
üzerindeki tamamlayıcı mesaiyi sarf etmekteyiz 
Aynı şekilde, Çaycuma'da da daha temel atılma
dan evvel başlanmış olan birçok faaliyet vardır. 
Orada derelerin ıslahı, suyun getirilmesi, arazi
nin tesviyesi ve saire gibi faaliyetler devam et
mektedir. Ancak, katî surette Çaycuma'da kuru
lacağı hususunun bilinmesi bakımından faydalı 
olmuştur. Çünkü cidden SEKA oraya bir mik
tar yatırım yapmıştır. 3,5 - 4 milyon civarında 
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ve bunun i e in de bir temel atma töreni tertipleri- I 
mistir, halk benimsesin ve ona göre de bundan 
sonra yapılacak tesislerde bir* işlbirliği temin edi
lebilsin, diye. 

Bendenizin mâruzâtım bundan ibarettir. 
^ KÂMİL EAIİAVELÎOĞLTI (Tabiî Üye) —•' 
Sayın Başkan sual .sorma/k istiyorum. 

BAŞKAN - - Buyurunuz. 
•""'KÂMİL KARAYELİOĞLL (Tabiî Üye) — 
Üınıım Müdürün açık. kalplilikle ifade ettiği be
yanını memnuniyetle karşılıyoruz;. Beyanından I 
anlaşılıyor ki, dış finansman zorlukları vardır, I 
henüz tahakkuk etmemiştir, projelerin bâzıları I 
henüz tekevvün etmemiştir. Tekevvün etmiş pro
jeler de içeride imal edilebileceklerle dışarıda ; 
satmalınacaklar ayırdedilmemiştir veya nihai 
safihaya gelmemiştir. Bu mülâhaza sonunda şu- I 
uu arz etmek isterim ki, SEKA 1965 senesinde 
verilen görevlerde hedefine ulaşamıyacaktu. 
Unıum Müdür bu kanaatimize iştirak eder min I 
Şayet hedei'e ulaşamıyacafcsa SEKA 1965 prog
ramını ne nisbette tahakkuk ettirebilecektir? İç I 
finansman güçlükleri de var mıdır? Teşekkür 
ederim. I 
. CEMAL KÖST EM (Devamla) — Elendim, 
her üç projemiz de aşağı - yukarı yok büyük ça
lışına neticesinde ancak 3 senede ikmal edilebi
lir. İşe başlamakla * makinalarm istihsale geçişi 
arasındaki müddet.3 senedir. Bunun 1964 senesi 
içinde arz ettiğim şekilde ancak %' 19 civarında 
'bir yatırım yapılabilmiştir. Bu da doğrudan doğ
ruya kredinin temin edilememesinden veyahut 
da kredi araştırması dolayı siyle olmuştur. Bu
nun şartları ta!biatiyto SEKA ile ilgili değildir. 
SDK A kendisine aidolan çalışmaları tamamla
mıştır. 1967 senesi sonunda'Çaycuma^daki tesis
lerin faaliyete geçmesi gerekirken, şimdi 1968 
senesi içinde geçecektir. Henüz lam mânasiyle 
büyük bir vakit zıyaı olmamıştır. Altı aylık te
ehhür zannediyorum ki, bizim ihale hangi firma 
üzerinde kalacaksa, onların da müşterek gayre
timizle belki kapatılabilecektir, : ama üç senelik 
•bir devre cidden bir rekor saymak gerekir, bu 
4ürlü inşaatta. Binaenaleyh, 1964 senesi yatırıila
larının tahakkuk nisbctiııde her hal ve kârda dü
şüktür. Zaten. biz bir defa her hangi bir şekilde 
•faaliyete geçebilsek finansman temin edilse ya 
fırımlarm yüzde y'ûzü tahakkuk etmiş olacaktır, 
belki daha fazlası. Bu temin edilemediği için pro- | 
jelerirı de mahiyeti çok hüyük olduğundan do-
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layı bizim sarf ettiğimiz 5-- İ0 milyon lira-tabi-
atiyle' yüzde 4 - 5 nispetinde fark yapıyor. Bu 
da aksi, menfi :bir şekilde tezahür etmektedir. 
Yatırımların icraat safhasına konulması bakı
mından. Ama bugün için kayibolmuş pekçok za" 
man yoktur. İç finansman /bakımından her haiı • 
gi bir sıkıntı m iz yoktur. Gerek SEKA kendi "öz 
kaynaklarından yani kârından, gerekse Yatırım 
Bankasından temin edeceği kredilerle bu işi ta
hakkuk ettirebilecektir. Hiçbir sıkıntı bahis ko
nusu. değildir. 

BAS/KAN — Başka soru var mı efendim?., 
Yok. 

Sayın Sanayi Bakanı Ali Naili Erdeni buyu
runuz, efendim. 

FERİI) ' MMLHiY (Van) - - Söz istiyorum 
(dendim. 

BAŞKAN • Hay hay efendim. 
SANAYİ BAKANI ALİ NAİLİ EEDEM 

(İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, Sayın Se
natörler; mevzuu görüştümekte olan İktisadi Dev
let Teşekküllerinin 1965 programı içinde ve esası 
itibariyle bugüne kadarki çalışmalarına müteda
ir olan sualleri, kısa kısa, esas hatları ile Muh
terem. Heyetinize arza gayret sarf edeceğim. 

Sayın SEKA Umum Müdürü yapmış olduğu 
konuşma içinde arkadaşların bir kusımlarmın 
sorduğu suallere cevaplarda bulundular. Ben bi
raz daha mevzuları açarak, teknik .yapısına da 
girerek cevaplarda bulunacağım. 

Çaycuma, Giresun ve Muğla yatırımları 
SEKA ca birlikte mütalâa edilmiştir. Ve bu mü
talâa edilişte Çaycuma'nın dış finansmanının 
sağlanması bir katiyet haline geldikten sonra, 
Muğla - Dalaman ve Giresun'da yapılacak olan 
yatırımların fiil haline getirilefbileceği, bir nevi 
kanaat halinde', bir nevi prensip halinde SEKA 
<*a mütalâa edilmiştir. Çaycuma'nın dış finans
manının temininde 1964 yılı içinde bana 'intikal 
eden ve tetkikimde, tetkik ettiğim (kısımlar için
de beyanlarda bulunuyorum. .1.964 yılı içindeki 
vâki çalışmalarda, Eransız firmasının dış kre
disinin mevcudolduğu mütalâa edilmiş ve görül
müştür. Ancak SEKA'ea Hi-ansız firmasının 
yapmış olduğu bu teklif yüksek bulunduğu için 
Alman firmasına, verilmiştir. Alınan firması ile 
yapılan çalışmalarda proje kredisinin teinini için 
Konsorsiyum ııezdinde temaslar yapılmıştır l 'ıi 
aylar içinde geçen ay Bonn Büylikelçisinde.n /al-
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(lığımız , .razılarda-- «Alman Parlâmentosunun 
1965 kredi miktarını parlâmentodan geçirdiğini 
re 1966 yılma . m uz af bir kredi imkânının, Par
lâmentodan geçirilmesinin bir imkân dâhilinde 
olmadığı cevaben arz edilmiş. Ve fakat, bunu 
ifade etmek isterim. Maliye Bakanlığındaki yet
kili arkadaşlarımızın bu mevzudaki çalışmaları : 
devanı etmiş re bugünlerde .bu mesele had saf- ı 
hasına bağlanacak hale gelmiştir. 

Oiresun, Huğla ve Çaycuma'da kurulacak 
olan fabrikanın dış finansmanı temin edildikten 
sonra atiye bırakılması keyfiyetini Hükümet ola
rak, normal-karşılamamaktayız. Olabilir ki, dış 
finansman gecikmesi daha bir müddet devam 
edebilir. -Olabilir ki, kendisine ihale edilen fir
ma dış finansmanı teinin edilemez, kendisinden • 
sonra gelen bir firmaya bırakılması bahis konu- -
su olabilir. Bunlar yine üç aylık mümkündür, 
betik i 15 günlük yine mümkündür. Belki bir ay
lık gecikmeye sebebiyet rerebilir. Ama her hal 
re kârda bir gecikme olacaktır. Su'hale göre, 
1 ger ek Muğla - Dalaman Ma ve gerekse Giresun'
da: yapılacak olan yatırımların Çaycuma'nın" dö
viz finansmanının teminine bağlanması keyfiye
tini Hükümet olarak normal' karşılamadığımızı 
ifade • etmek isterim. Bu sebeple geçen ay için
de Sayın Maliyenin ve SEKA'nm yetkilileri ile . 
yapdığimız çalışmalarda, bu mevzuun bunun 
biran evvel ele a! mumsun' ve bu ay içerisinde ni
hai safhasının bildirilmesini' kendilerinden 1a-
lebetmişizdir. 

Muhterem arkadaşlar, bir arkadaşımız Muğ
la - Dalahıân'da kurulacak olan fabrikanın yov 
teshilinde her hangi bir politik bir mülâhaza 
•Var-mıdır diye bir sualde bulundular. Buna Sa-
•yın SEKA l'mum Müdürü cevap verdi. Ben bi
raz daha teknik yapısına inerek arzı cevabet
in ek isterim. Muğla'da kurulacak olan fabrika

cın üç projeden istifadesi mütalâa edilmiştir. 
(Jökalan projesi, Eşen rayı projesi ve Dalaman ' 
çayı projesi. Esen -çayı projesi ile Dalaman ça
yı projesinin nihai, final münakaşalarında orta
ya Dalaman çayı projesinden istifade ..etmenin 

. zaruri, oldu'/u teknik raka.mla.iia ortaya .çıkmış- : 
Wr. • Kuruluşta 1 200 000 liralık bir fark, sene- ; 

de işletmenin masrafı olarak da Dalaman lehine 
900 000 liralık bir fark vardır.- Şu hale göre 
Dalaman çayı • tesbiti teknik rakamlara, m üste- : 
jn-tt.ir. Bunu- da -Yüksek. Heyetinize -arz .etmek 
isterim. . • 
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Giresun, Aksu arasında kurulacak olan fab

rikanın yer teshirinde ortaya çıkan dört yerde, 
Aksu üzerinde yerin tesbitinin çalışmalarında 
bulunan komite yeri Aksu olarak teslbit etmiş, 
SEKA Yönetim Kuruluna meseleyi intikal ettir
miştir. Ve fakat Vekâletimize Seka yönetim ku
rulundan nihai yer tesbitine mütedair bir husus 
intikal etmiş değildir. Bunu da muhterem heye
tinize hatırlatmak ve belirtmek isterim. 

Çimento politikasında muhterem senatör ar
kadaşlarımızın vâki cevap bekliyeıı suallerine 
de kısaca temas ediyorum. 

Çimento politikasında Hükümet olarak mü
talâamız odur ki, 1958 senesinden itibaren fon 
pirim sistemi içinde devam eden fiyat politika
sı, geçen sene her hangi bir kararnameye istina-
d etmeksizin, diyebilirim ki, bir nevi emrivaki 
karşısında - bunu rahatlıkla söylemek isterim - kal
mak suretiyle tamanıiyle bugünkü tatbik edilen 
fiyat efkârı umumiyeye empoze edilmiştir. Mese
le üzerindeki tetkikatımız odur ki, en azından böy
le bir emrivakiııin peşinden hiç değilse bir karar
name ile intikal ettirilmesi veya bir kararname
ye bağlanması icabederdi. Şii hale göre bugün 
Türkiye'de tatbik edilen çimento fiyatı politika
sı muallâkta olan bir fiyat politikasıdır. 

Bu mesele üzerindeki" noktai nazarımız şu
dur:- 1958 den beri devam eden prim fon fiyat 
sistemi çimentonun fiyat politikasında tatbik 
edilmektedir. Biz bu meselede çimento şirketi ile 
müstahsıllar birliğinin yaptığı çalışmaların son 
safhası Pazartesi günü saat 14.00 te yapılacak 
toplantıda, belirecektir. Ve oradaki görüşümüz 
Yüksek Heyetinize kısa hatlariyle belirttiğimiz 
görüştür. 

Burada bir şey daha ortaya çıkacaktır, o da 
su : Tek fiyata bağlanmamış olması sebebiyle, 
yurdun muhtelif yerlerinde nakliyeden mütevel
lit fiyat farkları doğacaktır. Bu bir vakıadır. Ve 
fakat bu fiyat farklarının fon - pirimi sistemini 
kısmen izale edeceğine kaani bulunmaktayız. 
Tekrar tasrih ediyorum, kısmen izale edilecek
tir. Çünkü nihai bir izale keyfiyeti değildir. Ni
hai izale nasıl, olabilir? Bu mevzudaki görüşü
müz sudur: Çimento Sanayiinin bu mevzuda 
Devlet plânlama nezdinde yapmış olduğu temas-
1 ardaki anagörüşünü Hükümet olarak, Bakan
lık olarak aynen takabbül etmiş ve aynen benim
semiş bulunmaktayız. Bu gönişümüz de şudur: 
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Muayyen yerlerde bulunan çimento fabrikaları
nın tevsii cibetle gitmektense boşluklarını mut
laka tesbit edilmesi suretiyle çimento fabrika] a-
rmm 'kurulması keyfiyetidir. Mutlaka bir vakı
adır ki, tevsii daha az masraflarla olmaktadır. 
Elbette ki, daha kolaylıklarla kurulmaktadır. 
Ve fakat neticede istihsal edilecek çimentonun 
boşluk olan memleketlere, muhitlere gönderil
mesi neticesinde nakliye ücreti de maliyet üze
rine inzıman edecek, bunun neticesinde nakliye
den mütevellit bir fiyat farkı doğacaktır. 

Bunu böylece teslbit ve belirttikten sonra, 
'boşlukların da mutlaka tesbit ve bu arada tes
bit edilen yerlerde yeni çimento fabrikaları ku- : 
rulması mevzuuna dönüyorum. 

Burada plânlamanın ortaya koyduğu keyfi
yet şudur: Plânlanıa Türkiye'de boşlukların kâ
fi derecede tesbit edildiğini ifade ile, Çimento 
Şirketi tarafından Plânlamaya getirilen üç boş
luktan ikisini kabul etmiştir. Bu boşluklardan 
bir tanesi P]lâzığ - Van, Doğu Karadeniz'de ise 
Trabzon'u kabul etmiş ve fakat Aşkale - Kars 
'boşluğunu kabul etmemiştir. Kabul 'etmemesinin 
bir sebebi de Sivas Çimento Fabrikasının tevsi 
edilmesi keyfiyetidir. Yüksek Heyetinizin malû
mu olduğu üzere Sivas'ın bitişiğinde bulunan 
Erzurum yılda 1,5 milyon tüketiciyi fcoplıyan 
•bir muhittir. Takriben senede 150 - 200 ton 'çi
mentoyu tüketecek bir insan kütlesi Erzurum'da 
'bulunmaktadır. Sivas Çimento Fabrikasının tev
sii «suretiyle yılda kapasite artışı ortalama 
150 - 200 bin ton olacaktır. Şu hale göre Erzu
rum'da bulunacak tüketiciyi tatmin edecek 
olan istihsal miktarı Sivas Çimento Fabrikası
nın tevsii ile tatmin edilmiş olacağından Erzu
rum - Kars hattı üzerinde bir boşluk kabul edil
memiştir. 

Ve yine bu mevzudaki teknik rakamlara 
müstenid bir görüş; Erzurum Çimento Falbrika-
sı takriben 56 400 000 Hra, Sivas Çimento Fab
rikasının tevsii 32 ile 33 milyon lira arasında
dır. Sivas Çimento Fabrikasının senelik kapa
sitesi 150 ilâ 200 bin ton arasında artmış ve ton 
maliyeti ise 116 ilâ 120 lira arasında olacaktır. 
Erzurum Çimento Fabrikasının 150 bin, 200 
bin ton senelik üPetimi 56 milyon liralık yatı
rım icalbettirme&tedir. 

Ve tunu 135 -140 kuruşa malolacaktır. 
Teknik rakamlara müstenidolan 'bu görüş I 
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neticesinde Sivas Çimento Fabrikasının tevsii 
münasebetiyle, Erzurum'da şimdilik ikinci bir 
rakip müessese olarak çimento fabrikasının ku
rulmasından tevakki edilmiştir. Ve fakat der
hal ifade edeyim M, Devlet Plânlama Dairesi
nin bu mevzudaki görüşü, endişesi Türkiye'de 
istihsal edilecek çimentoyu tüketecek insan 
topluluğunun, artık bumdan sonra kurulacak 
çimento fabrikaları üretimini tüketecek derece
de fazla olmadığı merkezinde toplanmaktadır. 
Yani, istihsal edilen miktar kâfidir. Devamlı 
surette her yerde bir boşluk kaibul edilerek çi
mento fabrikası kurulmasına gidilmesi keyfi
yetinden endişe etmektedir. Hükümet olarak 
görüşümüz şudur: Bir memlekette halkın bü
yük bir kısmı hâlâ kerpiçten yapılmış toprak 
damlarda yaşarken burada -çimentonun tüketi-
lemiyeceği şeklindeki bir endişenin varid'olıma-
ması icabeder. 

Hükümet görüşümüz budur. Nitekim, bunu 
yine teknik rakamlarla ortaya koymak istiyo
rum. Her çimento fabrikasının yapıldığı yerde, 
o fabrikanın yapıldığı tarihe kadar, yüzde ora
nı üzerinden kabul edelim, meselâ Elâzığ'da 
yüzde 40 çimento tüketiliyorsa, Elâzığ fabrika
sı kurulduktan sonra oradaki rakam yüzde 
60 a çıkmıştır. Demek ki, her hangi bir yerde 
çimento fabrikasının yapılması oradaki tüketim 
miktarını çoğaltmaktadır. Biz bu noktadan ha
reket ederek, bu espiriyi muhafaza ederek 'boş
lukların mevcudolduğunu, tevsilerden tevakki 
edilmesi lâzım geldiğini ve zira tevzi yeri ile; 
ihtiyaç mahalli arasındaki nakliyet bedelinin 
satış fiyatına inzimam edeceğini nazarı itibara 
alarak, yeni çimento fabrikalarının yapılması
nın memleket gerçeklerine uygun okluğu fikri
ni mütalâa ve müdafaa etmekteyiz. 

Van ve Tatvan mevzuu üzerinde muhterem 
arkadaşlarım, bütçe münasebetiyle Mecliste 
yapmış olduğum konuşmayı muhterem heyeti
nize tekrar etmek istiyorum. Çimento ve Dev
let Plânlama Teşkilâtı yer olarak Tatvan'ı tes
bit etmişlerdir. Teabitteki ölçü, kriter şudur : 
Yeni çimento fabrikası yapılmasında ölçü ola
rak tüketim nazarı itibara alınmıştır. Çok şü
kür Allah'a Türkiye'de hammadde mebzul mik* 
tarda vardır, bu mevzuda. Şu hale göre bizim 
ölçümüz hammaddenin tedariki değil de, tüke
timin ne miktarda olduğunu tesbit etmek key* 
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Ayetidir. Bu espiriden hareket edilmek sure- ı 
tiyle Devlet Plânlama Teşkilâtı ve çimento ye
rinin Tatvan olması icalbettiğini ve 200 Km. lik 
(bir saha içerisinde 5 vilâyetin ihtiyacına cevap 
verecek fabrikanın yerinin ancak Tatvan ola- I 
bileceğini, burada kurulabileceğini teabit ve I 
ifade ve bu görüşünü muhafaza etmiştir. Meşe- I 
le Yüksek Plânlamada mütalâa edilirken bu I 
Ölçüye iltifat edilmemiştir. I 

ölçü şudur: Derhal ifade edeyim ki, bura- I 
daıki ölçü ihracat mevzuudur. Van'da kuruldu- I 
ğu takdirde yakın hudut komşularımıza ihra- I 
cedilecektir. Bu espiriıden hareket etmek sure- I 
tiyle, Van'da kurulmasına karar verilmiştir. Bi- I 
naenaleyh, meselenin içinde bu teknik yapının I 
dışında bir şey araştırmanın bugüne kadarki I 
tetkikatıım içinde doğru olmıyacağmı ifade et- I 
mek isterini. I 

Bu arada yeni çimento fabrikaları yapılma- I 
m mevzuunda muhterem heyetinize kati ve net I 
rakamlar değil ve fakat sadece mânası itibariy- I 
le ifade etmek istediğim bir ilki şeyi belirtmek I 
istiyorum. Türkiye'nin çimento tüketimi itiba- I 
riyle fert basma düşen miktarı bütün Avrupa I 
devletleri, yakın komşularımız, cümle sınır I 
îfeomşülarımız ve hattâ Kıbrıs dâhil en gerilsin- I 
de bulunmaktadır. Şu hale göre eğer ilerlemeyi I 
bir gaye olarak kabul etmiş ve o yolda devam I 
ediyor isek, yeni çimento fabrikalarının yapıl- I 
masından korkmamak lâzımdır. Tevsiler bir ta- I 
rafa bırakılmalı demekten kasdım, yeni tevsile- I 
re gitme yolu ihtiyar edilmemelidir. Bulunan I 
iboşlulklarda yeni çimento fabrikalarının yapıl- I 
ması daha doğrudur. Ve esas itibariyle bu gö- I 
rüş muhafaza edilmelidir, kanaatindeyiz. I 

Çimento mevzuunda arkadaşlarımın tevdi I 
ettikleri suallere cevaplarda bulunduktan son- I 
ra bir arkadaşımın gübre mevzuunda karafbor- I 
saya intikal edip etmediği şeklindeki kısmına I 
gelmek istiyorum. I 

Muhterem senatörler, şunu ifade edeyim ki, I 
Hükümetimiz gübre politikasında 3 ncü İnönü I 
Hükümetinin bugüne kadar takilbetmiş olduğu I 
gübre politikasının dışında bir politika taklibet- I 
miş değildir. Ne yeni bir kararname ortaya çı- I 
kanmışız ve ne de dışında emirler ortaya çıkran- I 
sızdır. 

Son inönü Hükümetinin bu mevzuda çıkar- I 
miş olduğu kararname nedir? Yirte hafızam | 
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beni yanıltmıyorsa, bu karâYftîib&nitn tarihi 
24 . 4 . 1964 tarihli kararnamede üç müessese 
birlikte mütalâa edilmektedir. Bu üç müesese-
nin ikisi resmî sektöre ait müessesedir, Şefker 
Şirketi ve Zirai Donatım Kurumu. Bunun dı
şındaki müessese veyahut da alıcı grup özel 
sektördür. Ve tatbikatı itibariyle fabrikadan 
alındığı takdirde amonyum nitrat 40, amon
yum sülfat 45 liradan fabrika fiyatı olarak mü
talâa edilmiştir. 

Tek fiyat olarak, eğer yine rakamlarda ha
taya düşmüyorsam, amonyum nitrat 60, amon
yum süfat 63 kuruştan Ziraî Doratım marifetiy
le ve Şeker Şirketi eliyle ihtiyaç sahiplerine 
tevdi ediliyordu. Hükümet olarak kanaatimiz 
şudur ki, demokratik nizamın yerleştiği ve hür
riyet nizamının baki bulunduğu devletlerde ve 
milletlerde, fabrikalar ihtiyaç sahiplerinin su
ratlarına kapılarını kapatmazlar fabrikalar. 
İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermezler, 
karşılarlar. Bunun başka bir şekli demokratik 
nizam içinde mütalâa edilemez ve imkân yok
tur da. Ancak tatbikatta bunun bâzı mahzurla
rı ortaya çıkmış mıdır? Ve bu mahzurların tat-
Mkatta düzeltilmesine imkân var mıdır? İfade 
etmek isteriz ki, tabikatta ortaya bâzı mahzur
lar çıkmıştır ve düzetlilmesi ıcabeder. Bu, bir 
kararname meselesi midir? Hayır. Bu, yönetici
lerin hâdiseleri kıymetlendirme kapasitesidir. 
Muhterem heyetinize meseleyi foiraz daha aç
mak istiyorum, özel sektör, çok ihtiyaç bulu
nan Karadeniz bölgesine Amonyum Nitrat güb
resini daha evvel azot fabrikası ile bağlantı 
•kurmak suretiyle fabrikadan aldılktan sonra, 
kabul buyurunuz ki, Trabzon'a götüreceği yer
de Sinop'a götürdüğü iddia edilmektedir. Böy
lece nakliye bedelinden istifade etmekte, esasen 
Trabz/on'a götüreceğini fabrikaya söyliyeretk 
aldığı halde fabrikaca bu gübrenin Trclbzon'a 
götürülüp götürülmediği tesfoi't edilemediğin
den Samsun veyahut Sinop ile Trabzon arasın
daki mesafeden istifade etmekte ve bunun ne
ticesinde nemalandığı söylenmektedir. 

Bu ter iddiadır. Doğru veya yanlış. Tetki-
katmm odur ki, tatbikat içerisinde bunu ge
rek fabrika marifetiyle ve gerekse Zirai Dona
tım Kurumu marifetiyle yapmış olduğumuz tet-
kikata böyie bir taraflı görmedik. Yalnız ne 
göcdük? Öördüğüuaör şodur : Bir gübre kıtlığı 
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vardır ve bu gübre ihtiyaçtan daha azdır. Peki i 
bunun içinde istismar edilen bir durum var 
mıdır! istismar edenler var. Nasıl yaptıkları 
da bir vakıadır. Hâlihazır gübrenin tam - ka
pasite günlük istihsali ancak ve ancak peşin 
fiyatla satışa karşılık verebilecek durumdadır. 
Şu hale göre vadeli satış yoktur. Peşin fiyatla 
malı alan alıcı, bunu bulunduğu mahalle ge
tirdiği zaman peşin fiyatla satmak lüzumunu 
hissetmektedir. Eğer, ithiyaç sahibi bulunan 
üretici elindeki mahsûlünü idrak edememiş ol
ması sebebiyle, yeter derecede iştirak kabiliyeti 
yoksa, satıcı olan özel sektörle bir bağlantı kur
maktadır. Bu bağlantı Türkiye'nin her yerinde 
vardır. Yalnız gübre mevzuuna mütaallik bir 
keyfiyet değildir. Bu bağlantının neticesin
de, muayyen bir miktar kendisi peşin para ile 
aldığı ve ihtiyaç sahiplerine peşin para ile in
tikal ettiremediği için kendisine, 45 kuru
şa inal olan 55 kuruşa, 55 kuruşa mal olanı 
G5 kuruşa intikal ettirdiği iddia edilmiştir. 
Biz tetkikatımızda bunun şümullü olmadığını 
ve' bunun izam edilecek derecede olmadığını, 
keza gerek müessese nezdinde yapılan' tetkikat, 
gerek müessesenin ve gerekse fabrikanın ma
hallinde yaptırmış olduğu tetkikler neticesin
de tesbit ettirmiş bulunmaktayız. Şu hale göre, 
fabrikaca bugüne kadar olan tatbikatta her 
hangi bir hata yoktur. Yalnız hata şurada top
lanmaktadır. Bu hatayı Azot Sanayiinde ara
mak insafsızlık olmaktadır. Hata şuradan gel
mektedir. Mevsim başında Zirai Donatım Kuru
mu, Azot Sanayii müessesesine müracatle yıl
lık üretim miktarının tamamının kendisine veril
mesini istemiştir. Bu isteyiş karşısında, Azot I 
Sanayii kararnamenin esprisine bu talebin uy
gun düşmiyeceğini, çünkü kararnamenin içeri
sinde özel sektöründe bundan istifade edece
ğini belirtmiş ve ancak istihsal edeceği bir 
miktarın Zirai Donatım Kurumuna verilebile
ceğini söylemiştir. Bu kararname muvacehesin- I 
de haklı talep Zirai Donatım Kurumu tara- I 
fmdan itlifat görmemiştir. Görmeyince de el
bette ki, Azot Sanayii kendisine üçüncü şa- I 
hısların, serbest kişilerin vâki müracaatleri I 
neticesinde bağlantı yapmış Ve azotu kendile
rine vermiştir. Bunun kendilerine verilmesi ne- I 
ticesinde Zirai Donatım Kurumu elinde güb
renin kalmadığını, kendilerinin fiyatları ayar-
layıcı durumda bulunduklarını, kendi elinde | 
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gübre kalmayınca da fiyatları ayarlamanın im
kansız bir hale geldiğini, özel sektörün de bu
nu karaborsaya intikal ettirdiğini 've bu se
beple gübrenin, kendilerine tek fiyat esprisi 
içinde intikal ettirilmesini talebetmişîerdir. 
Haklı olarak, müessese daha evvel şahıslarla 
hukukaıt âkitle yapmış olduğunu, bu akitleri 
iptal etmenin mümkün olamıyaeağım ifade et
miş ve fakat burada büyük bir anlayış;! 
girerek şunu öapmıştır. Bir dengeyi sağlamak 
için özel sektörle yapmış olduğu bağlantılar^ 
da, - kabul buyurunuz bir misal, vereyim - Ha : ' 
ziran ayı içinde x e 20 bin ton veya 20 ton ve
receği gübrenin, 10 tonunu vermiş, 10 .(onunu 

. nâzım rol oymyacağmt söyliyen ve tek fiyat 
politikası esprisini hâkim kılacağını iddia 
eden Zirai Donatım Kurumuna intikal ettirmiş
tir. Bu," Azot Sanayiinde çalışan arkadaşların 
meseleyi cidden iyi bir anlayışı ve mükemmel 
bir anlayışıdır. Muhterem Heyetinizin vakitle-

: rini fazla almamak için gayret sari' edivorüm. 

Ama bir vakıayı Muhterem Heyetinizin göz-, 
leri önüne bütün hatlariyle koymak için m ese-, 
lenin içine girdim. Kanaatimiz odur ki, karar-" 
name doğrudur. Kararname. Devlet sektörü ile" 

; hınıısi sektörü, birlikte, mütalâa etmişivıy Zirai, 
. Donatım Kurumu da alır, Şeker Şirketi de a.irr. 
: ihtiyaç sahipleri de alır. Burada bir dengeyi 
•' mütalâa (itmek icaboder. Ne tamamiyle. üz.H gül.; 
• re ihtiyaç sahiplerine kapıları kapamaya imkân 

vardır ve ne de olduğu gibi hepsini Devlet sek
törüne vermek mümkündür. Deplet sektörünü 
elinizle itip cümlesini özel sektöre bağlamaya, in-.. 
tikal ettirmeye de imkân yoktur. Azot Sanayii 
de bunu yapmaktadır. Burada düşünülebilecek. 
olan bir husus sudur : Bu. .mevzuda, çalışan arka
daşlarımız bunun üzerinde hassasiyetle durmak
tadırlar.. Ve bu çalışmaların neticesinde de or
taya çıkan keyfiyet, gübrenin ihtiyaç sahiple 
rine intikalinde Zirai Donatımla, Şeker Şivkoli-, 
ne vâki ihtiyaçlarını karşılamada bir önceliğin 
tanınıp tanınamıyacağı keyfiyetidir. Yani ev-.. 
velâ Zirai Donatım Kurumuna, sonra da Şeker.. 
Şirketine. Daha doğrusu ikisini bir arada mü
talâa edip, bakiye kalanı, ihtiyaç fazlası olanı 
özel sektöre intikal ettirilip cttirilemiyeeeği es
pri sidir. 

Bu çalışmalar •muhterem senatörler, •çalışma
lar alakalı .-dairelerde devam etmektedir. Bizim• 
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noktai nazarımı/ odur ki, kararnamenin esprisi 

.irinde. Azot Sanayii çalışmalarına devam etmek
tedir. Ve Zirai Donatım Kurumunun vâki iti
razları iddialarını cevaplandırmak için elinden 
gelen her şeyi yapmıştır ve yapmakta devam 
degelmektedir. Gübrenin karaborsaya intikali 
seklindeki bir keyfiyetin izam edilecek bir tara
fı. bizim teshillerimiz sırasında görülmüş, bir şey 
değildir. Ancak kısaca izah ettiğim gibi, özel sek
tör fabrikadan peşin fiyatla satınaldığı için 
nıüstahsıla da peşin fiyatla intikal ettirmek 
mecburiyetindedir. Vâdeye bağladığı zaman ci
hetteki kredili satış için bir fiyat farkı olacak
tır. Bunun adı karaborsa olamaz. 

Bu ciheti kısaca Muhterem Heyetinize belirt
tikten sonra, tevsi mevzuunda son çalışmalar ik
mal edilmiştir ve teklifler alınmıştır. Yetkililer, 
bu mevzular üzerindeki müşavir heyet ile, şahıs
larla çalışmalarını, ikmal etmiştir. Tahmin edi-
yor.um ki, bu ayın içerisinde nihai neticesi alın
mış olacaktır. Muhterem .Heyetinizce Hükümete 
tevdi edilen suallerden tesbit edebildiklerim bu 
kadardır, cevaplarını vermiş bulunuyorum. He
pinizi hürmetle selâmlarım, efendim. (Alkışlar! 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir sual var. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — An-

lıyanıadığım bir husus oldu. Biraz önce konuş
ma yapan, Adalet Partisi Grupıı adına konuşan 
Sayın Şevket Akyürek, çimento mevzuunda tü
ketim fazlası ihracedilmelidir, dedi. Doğrudur. 
Halbuki C. H. P. Grupu adına konuşan Sayın 
Sırrı Atalay ise... 

SİRKİ ATALAY (Kars) — Ben şahsım adı
na konuştum. 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay şahısları 
ad ı na konuşmuşlardır. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Kendileri vekillik de yaptıkları için konuşmala
rında partilerinin düşüncelerini aksettirmiş gibi 
olurlar. Sayın Atalay dediler ki, Türkiye'nin bu
gün çimento ihtiyacı ihracata ihtiyaç gösterecek 
durumda değildir. Tüketime daha fazla ihtiyaç 
vardır, onun için üretim artırılmalıdır. Sayın 
Bakan diyorlar ki, yeni kurulacak fabrikaların 
yerleri tesbit edilirken Tatvan'dan Van'a alınan 
çimento fabrikasının niçin alındığı esbabı mu-
cibesi üzerinde durarak, ihracatın esas olduğu 
düşünülmüş ve bu fabrika Van'a alınmış diyor 
lar. Plânlama Dairesi Tatvan'da yapılmasını 

öngördüğü halde Yüksek Plânlama Kurulu Van'a 
alınmasını uygun, görmüş. Benim anlıyama-
dığım nokta, bir tarafta memleket ihtiyacım 
karşılamakta güçlük çektiğimizi ifade ederken, 
diğer taraftan mevcut fabrikalar ihtiyaca cevap 
vermez derken, Tatvan'da kurulacak ve memle
ket ihtiyacını karşılıyacak olan bir fabrikanın, 
ihracat meselesi mevzuubahsedilerek Van'a nak
ledilmesi sebebini anlıyamadım. Özür dilerim. 

ALÎ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Arz ede
yim, Muhterem Heyetinize. Yine 'Mecliste bütçe 
münasebetiyle bu mevzuda yaptığım konuşmam
da bu hususu Muhterem Heyete belirtmeye gay
ret sarf etmiş idim. Ayniyle Muhterem Heyeti
nize tekrar ediyorum. 

1962 - 1963 çimento politikası Devlet Plân
lama Dairesince ihracata müteveccih olarak mü
talâa edilmiş ve o yolda hesapları yapılmıştır. 
Denilmiştir ki, 1962 senesinde üretim miktarı 
şudur, tüketim miktarı şudur, şu kadar miktar 
da .ihraeedileeektir. 1963 te bu böyle mütalâa 
edildi, 1964 te de bu böyle mütalâa edildi. Bu
nun yanında, Çimento Umum Müdürlüğü bu
nun yanlış olduğunu, Plânlamanın ortaya koy
duğu rakamın hatalı bulunduğunu, 1962 - 1963 -
1964 senelerinde Türkiye'nin daha çok çimento
ya, ihtiyacı ve ihracının da imkânsız bulundu
ğunu ve hattâ ithal etmek zorunda kalınacağını 
belirtmiştir. Fakat bu görüş plânlamaca itibar 
görmemiştir. Ama gün gelmiş tatbikat fiilen 
Çimento Umum Müdürlüğünün ortaya koyduğu 
görüşü ispat etmiştir. Şimdi mesele, aynen şunu 
ifade ediyorum ki. Hükümet olarak plânlama
nın çimento politikası üzerine koyduğu görüş 
yanlıştır. T<ıtbikatla bu ortaya çıkmıştır. Ve Hü
kümet olarak bu politikanın tekrar gözden geçi
rilmesinin zaruretine kaani bulunmaktayız. Sa
yın iskender Cenap Ege'nin ortaya koyduğu 
sualin cevabı, arza gayret sarf ettiğim hususlar 
içerisindedir. Bunu Muhterem Heyetinize bu 
şekliyle cevaplarım, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Erdinç, buyurun suali
nizi sorun. 

t. ETEM ERDİNÇ (Kütahya) — Sayın Ba
kan, Şaphane'de bir şap fabrikası kurulması ka
rarlaştırılmış ve takriben 600 bin lira değerinde 
bir masraf yapılmıştır, fakat inşası durduruldu. 
Halen bu fabrika yapılacak mı? Bunu öğrenmek 
istiyorum. 
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ALÎ NAÎLÎ ERDEM (Devamla) — Cevap 

vereyim efendim. Kütahya'da yapılan çalışma
lar ikmal edilmiş, bir ikinci yerde çalışmalar de
vam etmektedir. Kütahya'daki çalışmaların ne
ticesi alınmıştır. Hafızam yanılmıyorsa tahmin 
ediyorum ki, Giresun'un Şebinkarahisar'ında, 
bu tarzda bir çalışma vardır, orada da bunun 
kurulması mütalâa edilmektedir. Fakat bizlere 
intikal eden, elimdeki notlar muvacehesinde bu, 
Kütahya'da kurulacaktır. Muhterem üyeye ce
vabım bundan ibarettir. 

ŞEVKET BULADOĞLU (Trabzon) — Kü
tahya Azot Sanayiinin gübre tevziine temas et
tiler. Hükümetin bir suni gübre tevzi politikası 
yok mudur? Yani ithal edilen suni gübre ile 
dâhilde yapılan gübrenin tevzii vazifesi neden 
Zirai Donatım Kurumuna verilmemiştir? 

ALÎ NAÎLÎ ERDEM (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, muhterem senatörler. Ben ko
nuşmamda kısa hatlarla bunu belirtmeye çalış
tım. Türkiye'de ithal edilen gübre, istihsal edilen 
gübre ile paçal edilmek suretiyle amonyum nit
ratlısı 61 kuruştan, amonyum sülfatlısı 63 ku
ruştan Zirai Donatım Kurumu marifetiyle tek 
fiyat üzerinden satışı yapılır, diye konuşmamda 
belirtmiştim. Ancak elimizdeki bulunan karar
name de aynı zamanda fabrikalardan da satışın 
yapılacağını belirtmektedir. Şu halde fabrika
ların da yapacağı satış da bir fiyat olacaktır. Bu 
fiyat eğer yine rakamlarda hata etmiyorsam, 
amonyum nitrat için 40, amonyum sülfat için 45 
tir. Ve bunların üzerine 10 kuruşluk bir fark 
yapılmak suretiyle 55 kuruştan amonyum sül
fat yapılır, fabrika dışı satışlarda. Bu satış mu
vazenesi Zirai Donatım Kurumu marifetiyle 
yapılırken 61 - 63 kuruş, fabrikadan yapılırken 
40 - 45 kuruş, fabrika dışı 55 kuruştur. Bu ara
daki farklılaşma durumları tek fiyata ifrağ edil
mesi mümkün değildir. Tek fiyata ifrağ edilmek 
keyfiyeti ancak Zirai Donatım Kurumunca ya
pılan satışlardadır. Çünkü ithal edilen gübre ile 
bir paçal yapmak suretiyle ancak bu tek fiyatı 
bulmaktadır. Fabrika içerisindeki yapılan satış
lar da bu merkezdedir. Bugüne kadarki vâki tat
bikat da budur. Bu, ihtiyaç fazlası, yeni tevsi 
edilecek imalât ile kısmen karşılamış olacağız. 
Bir vakıadır. Zirai Donatım Kurumundan niçin 
tevakki edilmiştir? Bundan imtina edilmesinin 
sebebi nedir? Muhterem Heyetinize biraz daha ge-
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rilero gitmek suretiyle cevap vereyim. 1962 Büt
çe Karma Komisyonunda vâki müzakereler sıra
sında, eğer hafızam yanıltmıyorsa, Sayın Meh
met Ali Demir tarafından bir sual tevcih edil
miş idi. Sual şu, zannediyorum, amonyum sül
fat veya amonyum nitrat (katı hatırlıyamıyo-
rum) gübreleri muayyen bir müddet satılama
mış olması sebebiyle kalıplaşmış bir nevi taşlaş
mış hale gelmiş, bunlar yeniden öğütülmek su
retiyle ihtiyaç sahiplerine intikal ettirilmiştir. 
Bunun sebepleri sorulmuş, sebebi Azot Sanayi
inde veyahut azotun yetkililerinde aranmıştır. 
Halbuki bunun sebebini azotun yetkililerinde 
aramaya imkân yoktur. Hâdise şudur : 1962 se
nesinde bu gübrenin satışını omuzlarına alan 
Zirai Donatım Kurumu bu gübrenin Türkiye'
nin toprak yapısına uygun olmadığı ve bunun 
mahsûlü çürüteceğini iddia ederek bir nevi 
menfi propaganda yapmıştır. Bu menfi propa
gandanın sonucunda stok husule gelmiştir. 
Vaktaki bu gübre satışları Zirai Donatım Ku
rumunun elinden alınarak fabrikadan satış yo
luna gidilmiş ve ihtiyaç sahipleri bunları fab
rikadan almaya başlamışlardır. Dün stok edi
len bu gübre bugün yevmi istihlak edilen mik
tarda karşılararyacak hale gelmiştir. îşte bu 
endişe fabrikalarda hâkim hale geldiği için 
denmiştir ki : Biz Donatım Kurumuna dağıtı
mı topyekûn veremeyiz, verdiğimiz takdirde 
bunu satamıyor. Bunun bilfiil tatbikatta ye
ri vardır. Bunların tekrar satılamıyaeak me
ta haline getiremem. Her geçen gün bunun mik
tarı, ihtiyaç nisbeti artmaktadır. Hâttâ o ka
dar ki. fabrika önünde kavgalar, gürültüler 
olmaktadır; «sen sıraya gireceksin, ben sıraya 
gireceğim» diye. Binaenalyh, bizim bu mevzu-
daki görüşümüz, demin de arz ettiğim gibi, 
demokratik nizamın olduğu yerde fabrikalar 
ihtiyaç sahiplerine kapılarını açmak mecburi
yetindedirler. Bu görüşün içinde hareket edi
yoruz, mâruzâtım bu efendim. 

BAŞKAN — Sayın Alankuş, buyurun so
runuzu sorun. 

MUZAFFER ALANKUŞ (Cumhurbaşka
nınca S ü.) — Sayın Bakan buyurdular ki, çi
mento fabrikalarının kurulmasında boşlukları 
doldurmak birinci prensiptir ve Hükümet pren
sibi benimsemiştir. Bu arada yine buyurdular 
ki, Sivas, Kars mihveri üzerinde ve Erzurum'-
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da çimento fabrikası kurulması lüzumlu ise 
de, fakat Sivas'ta fabrikanın tevsii 35 milyon 
liraya Erzurum'da yeni kurulacak fabrika 50 
milyon lira olacaktır şeklinde, Erzurum'da ku
rulmasından sarfınazar edilmiştir. Bundan an
lamak istediğim, Sivas - Erzurum mihveri üze
rinde yeni bir fabrika kurulması düşünülme
mek istenmektedir. Böyle mi anlıyorsunuz? 

ALÎ NAÎLÎ ERDEM (Devamla) — Derhal 
ifade edeyim. Hayır 1965 yılı içinde, boşluklar 
tesbit edilirken Aşkale - Kars hattı kabul edil
miştir. Görüşüm 1965 senesine aittir. Yani 1965 
yılı programında Erzurum yoktur. Bu demek 
değildir ki, 1966 da ele almmıyacaktır. Konuş
malarımda bir hususu, bir espriyi ortaya koy
maya çalıştım. Espri şudur : Bir memleketin 
insanlarının büyük çoğunluğu toprak altında 
yaşarken, toprak yerlerde otururken, orada çi
mento fabrikası yapamayız, gibi bir noktai na
zara iltifat edemeyiz. Her an tüketim vardır. 
Şu hale göre Erzurum ve Erzurum - Kars hattı 
üzerindeki boşluk, hâlâ kendisini muhafaza et
mektedir. Ama, 1965 programında değildir. Bu 
önümüzdeki yıllar içindedir. Aksi halde, bunu 
bu sene içinde mütalâa ettiğimiz takdirde, yakın 
günlerdeki rekabet durumu, oradaki tüketim 
miktarından fazla üretimi icabettireceğinden, 
elinizde bir stokla karşılaşmak mecburiyetinde 
kalacaksınız. Onun için, sene 1965 değildir. Ama 
sene 1966, 1967 olabilir. Ben bütçe müzakere
leri sırasında, Mecliste yaptığım konuşmalarda 
da ifade ettiğim gibi, bunun en geç tarihi, 1969 
olabilir. Daha öteye gidemez. Ama, bu 1967 de 
olabilir. Bunu ifade etmek isterim, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Orhon, buyurunuz soru
nuzu sorunuz. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Efen
dim, Sayın Bakanın gübre politikası tatbikatı 
hakkındaki izihatına teşekkür ederiz Bu müm-
künmüdür ki, özel sektörün de sattığı, ve fakat 
demin Bakan izahatlarında beyan buyurdular; 
bâzı hallerde müstehlikin iştirak kalbiliyeti ol
muyor, mahsûlünü idrak etmediği için. Gübreyi 
satanla müstehlik arasında bâzı kredili satış 
münasebetiyle ayrı bir fiyat taıhaddüs vâlkı sa
tışlarda Ziraat Bankası yüzde 3,5 kredili limiti 
dışında müstahsilin istediği kadar, müstahsilin 
alabildiği kadar kredi vermektedir, özel teşeb
büsün yaptığı satışlarda da bu imkân düşünü 1-
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mekte midir, Hükümetçe. Böyle olduğu takdir
de daha büyük bir rahatlama olacağına kaani-
inı. özel teşe/bibüs için de, Ziraat Bankası ile 
müstahsil finanse edilebilirse daha iyi olacağı, 
satışların inkişaf edeceği kanaatımdayrm. 

ALİ NAİLÎ ERDEM (Devamla) — Bu tek
lif bundan bir buçuk iki ay evvel intikal ettiril
miştir. Bu mevzuda bir çalışma vardır, henüz ne
ticesi alınamamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Baysoy. 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Gübre 

mevzuunda benim şahsi kanaatlim şudur ki, mü
esseseler ayrı ayrı vekâletlere bağlı olunca bazı 
aksaklıklar oluyor. Şöyle ki, şimdi bir tüccar 
gülbre alıp, götürüp satmaya başlamıştır. Sunî 
gübrenin propagandası yapılmıştır. Fakat, han
gi toprağa verileceği tes/bit edülmeımiştir. Nite-
'kim Karadeniz mıntıkası bunun muazzam acısı
nı çekmektedir. Vaktiyle kireç ihtiyacı olmadı
ğından, yanlış gübreleme yapılması karşısında 
bugün kireçsiz gübre kullanılmıştır. Mahsul 
düşmüştür ve mecburen 'bugün bölge bölge bu 
mıntıkaya kireç verilmektedir. Şiımdi halen, bir 
taraftan Zirai Donatım Kurumunun, Azot Sa
nayiine nazaran daha çok ziraatçı elemanı var
dır. Diğer taraftan ziraat teştkilâıtiyl'e müşterek 
çalışmaları var mıdır Ama falan, gübreyi kul
lanmam demüş. Hallbuki bir kısmı bu bölgeye 
gitmiştir. Şimdi buna göre ben gübre satışları
nın zararlı olduğu kanaatindeyim. Acaiba siz 
de bu kanaattemisinfe ? 

ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Muhterem 
beyefendinin acaba ortaya koymak istedikleri 
şu mudur?... 

Bugün Türkiye'nin her 'bölgelinde bir top
rak tahlili yapılmıştır. Tahlil yapılmadığı 
sebebiyle ve değişik evsafta gübre kullanılma
sı hasebiyle faydalı olacağına zararlı olmak
tadır. Toprak tahlili yaptırma imkânı daha 
çok, elinde bol eleman bulunan Ziraat Bakan-
lığmdadır. Binaenaleyh, koordinasyon yapılma
lıdır. Toprak tahliline göre gübre tevzii yapıl
malıdır. Ortaya koymak istediğiniz mesele bu 
mudur? 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Şu ram-
takalara verilmelidir ama tüeeara verilirse daba 
çabuk sevk edilir. 

ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir Milletvekili* 
— Efendim, bu benim içia gayet eııtresan yş 
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'güzel- -bir- şey.-' -Bunla w tetkik ettireceğim, bi1-
miyorıım" 'bu yolda bir 'çatışma. vat*•mıdır'? Yal
anız/ bu hususta" kabataslak bir şey biliyorum. 
• Bit'da Muhterem Heyetinizi tatmin etmiyoeok 
haldedir." Müsaade ederseniz bunu .tetkik et
tirip donelerini anlamak suretiyle Heyetinize lıer 
an'ifade edebilirim.' 
I BAŞKAN —.- Rayın Oztürkeine. 

RİFAT ÖZTÜRKOıNE (İstanbul) — "fofen
dim, iki sualim vardı, Bunlardan bir tanesi, 
Anadolu'da gübre aleyhinde şöyle bir .propagan
da yapılmaktadır. Derler ki, simi gübre ile.ye
tişmiş..bâzı sebzelerden, meselâ patlıcan ve bi-
1 terden yapıl an turşu iyi olmamaktadır,, K öyl ü 
bundan, endişe. etmektedir. Birincisi bu. 

.İkincisi; gübre. politikasında eski Hüküme
tin politikasın m aynını ..takibe! liginizi beyan el -
tiniz. Bazı yerler var ki,, gübreye erken ihtiyacı 
vardır,, .bâzı yerlerin, d.e daha, sonra, gübreye 
İhtiyacı -vardır. Bu ihtiyaçlar bu şekilde ye
rine- gür*1 nü,, -teshil:. edilmektedir, yoksa ka-
•! uy a,gel ip, parayı . \ci:.enc göre mi., dağıtılmak
tadır?' y . ~ - • 
,:•.:':. AJt4'V NAİ14.:BR1)BM (l)evamla) — Bölge
ler tesbit edilmiştir cfçndim., Amonyum nitrat 
gübresi Karadeniz bölgesinde kullanılır, diğer 
bölgelerde bir ihtiyaç maddesi halinde pek fazla 
istenmez. .Şu, halde alınacak amonyum sülfat güb
resinin; gidiş yeri Karadeniz bölgesidir. Amon
yum sülfat gübresi için şu şekilde mütalâa et
mek lâzımdır. Bir fabrikadan alman gübre; bir 
de,, Şeker Şirketi marifetiyle, alman gübre. 
Malûmunuz olduğu üzere bu gübrenin daha 
ziyade pancar ekiminde kullanılacağı tabiîdir. 
Ye bu .bölgelerde sarf edilen bir şeydir. Bun

alıştır. S atılmam ıştır, sattırılmamıştır. Çünkü 
Zirai Donatım Kurumu .menfi propaganda 
yaparak bu gübrelerin satılmasına mâni olun
muştur. Zirai Donatım Kurumu bir Devlet 
müessesedir ve bir kurumdur. Nasıl olur da 
böyle bir' menfi propaganda ile bu gübrenin 
satışına mâni olur?- Maksadı nedir? Gayesi 
nedir? .Eğer •hakikaten'-bir kötü maksadı varsa, 
bu kurulun idaresi.hakkında takibata geçilmiş 
midir? Ben anlamadım, bu nasıl iştir. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Sayın 
Karakurt'un burada fevkalâde heyecanlı olarak 
i l'ade ettiği beyanı itibariyle cevapta bulun a -
yi m. Bendeniz bu hâdiseye bütçeleri yegân, ye
gân tetkikim sırasında muttali olmuşumdur, 
görmüsümdür. Hâdise 1962 senesinde Bütçe 
Karma Komisyonunda münakaşa ve müzakere
leri sırasında, ortaya' "çıkmıştır. Suali tevdi 
eden Mehmet. Ali Demir'dir. O tarihte hâdise 
ol m uşt s ı r. Tü rkiye Zi rai I )onatım Kurum u 
! "n.um Müdürnüe rica .ettim.. P>u mevzuda 
bir hayli müzakereler yapılmıştır. Azot Sanayii 
Müdürü, Sayın Zirai Donatım Kurumu Umum 
Müdiiıii ile yaptığımız konuşmalarda bu orta
ya çıkmışı ir, bu bir...vakıadır. Ve 1962 sene
sinde, Zirai Donatını Kurumu içerisindeki per
sonelinin, bu gübrenin., ehemmiyet derecesini 
aulıyarnadığıııdaıı bir menfi propagandanın içe
risine girdiğini;.' bunu ifade etmiştim. Bu top
lantıda olan bir konuşmadır. Ve toplantıda 
Seker Şirketini de-temsil -eden bir arkadaş yardı. 
A/o! Sanayii l'mum. Müdürü, Şeker Şirketi 
("mum Müdür Muavini, Zirai Donatım Kuru
mu ile 'lıiı dörtlü toplantıda bu, kendilerine sual 

ve olarak sorulmuş bunu ifade etmişlerdir. 
l an Karadeniz ve Orta -Anadolu vilâyetlerin- j , , a t ı r ı s n . l l i ı n i z s ö y l o , 0 ı m ı s t n : Azot Şirketi 
de düşünemezsiniz. Daha ziyade yerleri tesbit j V m ı m ! M i i r i i n e s o m u ş M d u ı . ^ H u a l i ) ^ . 
ıdiİmi^tir, ama tevziin..tam bir sistem/ içinde j ^ ü n z i , a i D o m ı t . ı n ı Kurumuna ayn şekilde güb-

} renin tornamını vermemenizin sebebi ve endişe-
I si içerisinde bu da var mıdır?» dedim. (levaben, 
i • • 

\ «Evet, hâlâ bu endişe ile yaşıyorum.» dediler. 
\ Hâlâ bu endişe var. Onun üzerine Zirai Dona-

^femdim, Muhterem Vekil Beyefendinin Zirai | tun. Kimi mu Umum Müdürü ifade ettiler, sarih 
Donatım Kurumu hakkında söylediği, beyan 
ettiği husus dolayısiyle, ifade etmek isterim ki, 
ben dehşete düştüm. . Hayret üstünde bir deh
şette kaldım. Vekil diyor ki, bu gübre temin 
edMl. .Bıi ~gübr£ Zirai "Donatım Kurumu elin
deki' ' .-gübre fcriylüye:. intikal etmemiştir. 'Kal

ın e vçudolduğunu söylemek biraz iyimserlik 
(»Iur. Bunu belirtmek isterim. 

• .:' BAŞKAN;— Sayın Karakurt; 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) 

şekilde'dediler ki;:- «Bu bir'vakıadır. 1962 sene
sinde bu gübrenin bizim müessesemiz marife
tiyle yapılan, satışlarında bir menfi propagan
da olmuştur. Ama, artık bu menfi propaganda
ya düşmek imkânı . .yoktur. Çünkü halk, ihtiyaç; 
sahipleri, uf üst ah sil. buiıa Çalışmıştır. Binaen-
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aleyh,.'..böyle bir endişenin olmaması icaheder. 
Zİİraî Donatım Kurumu, bunu satmam, dese de, 
ihtiyaç, sahipleri • zorlaı kapısından »irerek alır
lar, günkü onun ne'derece faydalı olduğunu 
tesbit, etmişlerdir. ' Bu müzakerelerde1 gübre po
litikanız nasıl olmalıdır, seklinde yapmış oldu
ğumuz üç celsenin zannediyorum ki sonuncu
sunda ifade edilmiştir. Kayın Esat Mahmut Ka-
rakurt Beyefendi. 

Efendim,- bu mevzu, tarafımdan, yetkili Sa
yın Ziraat Bakanına bu haliyle intikal ettiril
miştir. Benim üzerinde durmak istediğim mesele 
şudur beyefendi : Türkiye'de halihazırda bir 
•gübre ihtiyacı, gübre sıkıntısı var -mıdır?- Bu 
sıkıntıları nasıl giderebiliriz? Bunu, münhası
ran, Zirai DoiUstım Kurumuna vermek suretiyle 
mi giderebiliriz?- Seker Şirketi ile birlikte sat
mak suretiyle mi giderebiliriz, yoksa 'kararna
medeki espriyi muhafaza etmek sureliyle mi gi
derebiliriz? . Benim fetkika tınıda bunlar olmuş
tur.. ve.ölçülülük arannşı-mdir. • .Münhasıran Zirai 
.Donatım 'Kurumuna- ' verirseniz, kararnainenin 
esprisini ihlâl - edersiniz, fabrikaların kapıları
nı, ihtiyaç. sahiplerinin yüzlerine kapatamazsınız. 
Bunların cümlesini özel sektöre verirseniz, o 
zaman bir dengesizlik olacaktır, rünkii özel 
sektör peşin para. ile almlalctadır, peşin para ile 
salacaktır. îhl iyaç sahiplerinden bir kısmı var
dır ki, peşin para- ile almıya muktedirdir, ama 
henüz, malısulünii idrak etmemiş olan müstah
silin peşin para. ile.'almasına imkan yoktur, öy
leyse bir kredjli . anlaşmaya gidilecekti;-. Kre
dili anlaşmanın derecesi, satıcı olan özel rektö
rün insafına terkedilmiş bir-keyfiyettir. (Jüıı-
kü bunun lb|r nizamı yoktur. Binaenaleyh, bun
lar hakkında mütalâamız da şu olmuştur : No bir 
karaborsaya-gidilsin, ne bir müstahsilin, ne de 
bir ihtiyaç . sahibinin istismarına, gidilsin. Bir 
mm bir dengesini-Ortaya koyunuz. Şu lıale göre, 
azot fabrikasından vâki olan sat ışiarda hor özel 
sektörün önüne lütfen, «Tamam, muamelesi bit
miştir, alıp gidiniz.» demeyiniz. Burada denge
yi mütalâa ediniz. Zirai Donatım Kurumunun 
ihtiyaçlarını da mütalâa ediniz. Seker Şirketi
ni de mütalâa ediniz. Zipa-i Donatım Kurumu
nun elinden -gübre satış politikasını alırsanız, 
Zirai-Donalım Kurumu kadük hale gelir. Bi
naenaleyh, bunları yapmaya imkân yoktur. Oov 
yerdo>. gübre .bulunsun: (Ulbre-'bulunması şart 
olsun. Birinci formül hu oi,<+çft'kfn\.; Dübrruin 
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I bulunması formülü, «gülme.yoktur» lâfı işitilme-

meii, «gübre vardır» lâfı işit,ilmelidir. • Birinci 
formül bit'olmalıdır. 'Öyleyse bunun dengesi, 
Zirai Donatım Kurumu ile fabrika yetkililerine 
aittir. Bunun tetkiki şöyle olacaktır. Talep sa
hipleri arasında bir muvazene kurulacaktır, tes
hili yapılacaktır. Mevcudolan kararname muva
cehesindeki hal budur. Bunun dışına çıkmaya 
imkân yoktur. 20 , 4 . 1904 tarihli Kararna
menin esprisi dışına çıkmaya imkân yoktur. 
Bunun yanında şunları da ifade etmişizdir :: 
(i'übre Inılunaeakiır. («übrenin bulunacağı "es
prisinde şu demek değildir k i ; ' gübre fahiş fi
yatla .stokçuların elinde bulunacaktır. Bunu 
soyiemek istemiyorum, dedim. İkinci alternatif 

j budur. Şu lıale göre, birinci espri ile ikinci es
priyi oüz'ütam -olarak kabul edeceksiniz. Yani 

| birbirlerini tamamlar malı i yet t e olduklarını ka-
] hu!'edeceksiniz. (bibre 'bulunacak ve î'aıkat müs-
j tahsili yıpratacak fiyatta bulunmıyaeak, ıniis-
j tahsilin, (üne norma! fiyatlarla intikal'edecektir. 
j AFnhterenr Senato • mensuplarına ifade edeceğim 
İ bu mevzuda, yaptığını çalışmalardaki görüşüm 
| bu olmuştur. Bunun dışındaki kısmı yel kili olan 
j arkadaşımın nidalarına arz. ile yeti n m işi indir 
I efendim. 

j BAŞKAN '—• Sayın Atalay... . " 
| Sİİ-ÎKM ATALAV i Kars)- ~. Biraz- evvel S;t.-
j yın Kara kurt ile Bakan arasında münakaşanın 
| esasını teşkil eden... ..;• 
| BAŞKAN - •-. Aiüırakaaş etmiyoruz efendim. 
I konuşuyoruz.... -
i SİK!?! ATALAY (Karsı - -Ta r t ı şma kmui; 

su oldu !»u .«jiibro meselesinde \'e bir müessese-
j niu gübre satışında bir- menfi nrepagaıula yau-
I tığı ifade edildi. Kakat .Zirai. Donatım. Kuru-
| .mu .HMlo yılı demdim .raj)orımda. tetkik edersek 
j görürüz ki, 19Ö2 yibııda 4S 02;? rakamı ile ifa-
| de (-dilen Zirai Donatım Kurumu .satışı 190.''! se-
| nesinde yüzde 5(iö a olarak d2d 447 olmuş! ur. 
I Şayet menfi bir .propaganda, olsa bu şekilde 
i bir artış kaydetmesine imkân olmaz. 

I ALİ NAİL! ERDİOM (Devamla) Say m 
\ Sırrı Atalay Bey, ben konuşmalarımın mehazını 
f ortaya koyuyorum. 1962 senesini şuradan, oku

yorum. Benim ele elime bir şey verildi, efen
dim. Ben Azot Sanayii Türk Anonim Şirket i-

. niu 1964 yılı .yönetim kurulu ve'"murakıp rap.o-
î ru "ile bilanço hâr ve:, zarar hesabını' kornismıa^ 
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larımda mehaz olarak aldım ve söyledim. Şu
radan da tesbit ettim. Bütçe Karma Komisyo
nunda yapılmış. Eğer, hafızalarınızı tazeler
seniz ki, her zaman tazelenmiş durumdadır. 
Mehmet Ali Demir Bey bu soruyu, Senato kür
süsünden de aynen ifade etmiştir. Bu konuş
malar ile burada belirtilmiş. Senato zabıtları
nın tetkikinde buldum bunları. O tarihte, Büt
çe Karma Komilsyonu yetkilisi ve Hükümet adı
na yapılan konuşmalar benim Muhterem Heye
tinize ifade ettikl erimdir. Ben nakletmiş du
rumdayım. Şimdi, müsaade ederseniz, bana 
rakam olarak ifade ettiğiniz şeyi ifade edeyim. 
Amonyum nitrat gübresi mezkûr kurum tara
fından taahhüdedilen miktarda alınmamıştır. 
Ve satışların da yapılmamış olmasından dolayı 
günden güne teraküm etmiştir ve bu suretle 
1963 yılından 1964 yılma kadar 38 218 ton stok 
devredilmiştir, elimizde bulunan rapordadır efen
dim. Bu devrede bu stok niçin olmuştur? Di
ye sorduğumuzda, bu 1962 senesinin bütçe za
bıtlarında gerek Karma Komisyon, gerekse Se
natodaki müzakere zabıtlarının tetkikinde yet
kili arkadaşların ağzından da ifade edilmiştir. 
Bu hususu muhterem sual salhibi de tesbit et
miş bulunacaklardır, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ünaldı, isminizi 
yazdırmıştınız, soru iç'm. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Saati gös
teriyorum. 

BAŞKAN — Saat mi efendim? 
Evvelâ Sayın Baysoy, buyurunuz. Sayın 

Söylemezoğlu, size daha sonra söz vereceğim. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Malûmuâ-
liniz bundan bir iki sene evvel zirai ilâçlara bâ
zı maddeler karıştırdılar. Bu hususu meselâ 
Adanalı arkadaşlarım çok daha iyi bilirler. 
Şimdi serbest sektöre geçen gübre satışların
da acaba böyle bir karıştırma olursa bunun 
müeyyidesi ne olacaktır? Bu bir. 

İkincisi, evvelce bir Millî Korunma Kanu
nu vardı; bununla bâzı suiistimallerin önüne 
geçilebiliniyordu. Stok yapan bir tüccar, ih-
tiyaeolmasma rağmen elindeki gübreyi satmaz, 
bekletirse ne yapacağız? Bunun için bir tedbir 
düşünülüyor mu? 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Bir şey* 
Muhterem Heyetinize hatırlatmak isterim; ho-
mevşular müzakereler bize bu iptidai.donelere 
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kadar indirdi. Ben esasında teknik şahısların 
ve kişilerin bilmesi icabeden hususlara, biraz 
daha pınarın basma kadar inmek suretiyle ce
vap vermeye çalışacağım. Sualinize bilmem 
eevabolabilecek mit. Yine hafızam yanıltmı
yorsa beni, Millî Korunma Kanunu kalktıktan 
sonra ortada bulunan 3003 sayılı Kanun vardır. 
3003 sayılı Kanunun maddei mahsusası fabri
kasyon fiyatının ve toptan fiyatının tesbit edil
mesini âmirdir. Fakat bunların hangi mallar 
üzerinde olacağı hususunun tesbiti Hükümete 
bırakılmıştır. Bir maddesi de, yine eğer ha
fızam beni yanıltmıyorsa. Bugüne kadar tat
bikatı itibariyle, muayyen devrelerde, hangi 
malların fabrika fiyatının altında toptan sa
tışı yapılabileceği bâzı tarihlerde listeler ha
linde ortaya konulmuştur. Ve fakat, 3003 sa
yılı Kanunun esas itibariyle tatbikata cevap 
vermediği, daha doğrusu tatbikattaki mahzur
ları izale edemediği mütalâa edilmiştir. Çünkü, 
zatı âlinizin de konuşmanızda esası üzerine par
mak koymak istediğiniz husus şudur: Müsteh
like geçişteki durumu kıymetlendirmek. Şimdi 
Millî Korunma Kanunu kaldırıldığına ve 3003 
sayılı Kanun sadece fabrikasyon fiyatı ile top
tan satış fiyatını tesbite âmir bulunduğuna gö
re, müstehlike geçişte, üçüncü ellere geçişte 
olan, fiyat farkı bugün piyasada iktisat kural
larına, yani Arz ve Talep Kanununa terk edil
miş bir keyfiyettir. Bilebildiğim hukukî bilgi 
içerisinde suallerinizi ancak bu şekilde eevap-
lıyabiliyorum. Yalnız şu anda hatırıma gelen 
bir şey var; ilâçm içerisine bir şey karıştırıl
dığında, diye bir ifadede bulundunuz. Tahmin 
ediyorum ki; Meclisten geçen Markalar Kanu
nunda bir ilâcın markası olabileceği gibi... 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — İlâç değil 
efendim. Bu ilâçlarda bunlar oldu, misalle
rini gördük. 

BAŞKAN — Sayın Bakandan istirham ede
ceğim. Sualler kısa, kısa cevaplandırılsın. 
Programımızı tatbik edemiyoruz o bakımdan 
özür dileriz. Senato adına müteşekkiriz. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Bunla
rın müstehlike intikal edişindeki bu boşluğun 
nasıl doldurulması icabettiği şeklindeki suali
nize, ben, tetkikim için iyi bir konudur, teşek. 
kür ederim, derim. 
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BAŞKAN — Sayın Söyîemezoğlu. I 
KARMA KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLE

Rİ KOMİSYONU BAŞKANI BÂKİ GÜZEY 
(Bursa) — Sayın Başkan, usul hakkında za- I 
tıâlinize bir hitapta bulunacağım. I 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, sual mü- I 
essesesi devam ederken olmaz. Bitsin, sonra I 
lütfedersiniz. I 

HULUSİ SÖYLEMEZOĞLU (Sivas) — Si
vas Çimento Fabrikasmm kuru tesise geçiril- I 
mesi plâna alınmıştı. 16 milyon lira bütçeye I 
konulmuş fakat bu yatırım yapılmamıştır. Se- I 
bebi nedir? Bunu anlamak istiyorum. I 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Sivas 
Çimento Fabrikası hakkında sualinize cevap I 
vereyim. Sorunuz esas itibariyle Sümerbankı I 
alakadar eder, dünkü müzakerede olması I 
ica/beder. Yalnız sorunuz çimento esprisi içeri- I 
sinde mütalâa olunduğuna göre arzı cevabedi- I 
yorttm. Yani, dünkü müzakerede tevdi edilme- I 
si ieabeder bir sualdi I 

BAŞKAN — Ayrıca sorarlar efendim, size I 
de. Geçmiş de olsa sorarlar. Siz dünkü birle- I 
sime aittir, buyurdunuz. I 

ALI NAİLİ ERDEM (Devamla) — Ben 
yeri itibariyle geçmiştir diye söyledim. Ayrı- I 
ca simdi cevap da veririm, dedim. I 

Efendim tetkikatımız şudur: Sivas Çimen- I 
to Fabrikasının tevsii muamelesi ikmal edile- I 
çektir. 32 - 33 milyon lirava çıkacaktır. Br I 
gecikmenin sebebini ben yetkili arkadaşlardan I 
sorduğum zaman bâzı tereddütlerden mütevc1- I 
lidolduğtmu, yani hazırlık safhasındaki har I 
plân, proje kısımlarından mütevellidolduçnnv I 
ifade ettiler. Bu mevzudaki sualinizi ancak bv I 
şekilde cevaplıyabileceğim, efendim. (Alkışlar^ I 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır I 
Komisyon adına mı görüşeceksiniz efendim, bi- I 
lâhara komisyon adına söz verilecek. I 

KARMA KAMU İKTİSADI TEŞEBBÜSLE
Rİ KOMİSYONU BAŞKANI BÂKİ GÜZEY 
(Bursa) — Hayır, usul hakkında komisyonun I 
bir mâruzâtı vardır. I 

BAŞKAN — Müzakere müddeti bitmiştir I 
başladığımız zaman arz edersiniz. Esas itiba- I 
riyle üzerinde görüşme yapmıyaeak nrsmız?.. I 

KARMA KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLE
Rİ KOMİSYONU BAŞKANI BAKI GÜZEY 
(Bursa1) — Hayır sonra yapacağım. I 

BAŞKAN — Biteeek- Son sözü Sayın Me- i 
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len almıştır. Komisyona söz verildikten sonra 
son söz senatöründür. Ondan sonra, bu müza
kere bitirilip oylanacak efendim. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KO
MİSYONU BAŞKANI BAKt GÜZEY (Bur
sa) — Usul hakkında konuşayım da ondan,son
ra... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Usulü halle
delim de tatil verelim. Komisyonla Başkanlık 
Divanı bir usul çatışması halindedir. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KO
MİSYONU BAŞKANI BAKI GÜZEY (Bur
sa) — Muhterem arkadaşlar, müzakerenizin şek
li, bütçe müzakerelerindeki siyasi mesuliyet şek
line döndü. Halbuki burada evvelâ bizim va
zifemiz, müesseselerin malî durumları, rantabi-
litesi, verimliliği noktası üzerinde durmaktır. 
Suallerimiz, tevcih edilen sualler Bakanın bütçe 
müzakereleri dolayısiyle olan siyasi mesuliyeti
ne intikal etmektedir. Bu arada, meselâ çimen
to fabrikaları umum müdürüne söz verilmesi 
lâzımdır. Diğer fabrikaların umum müdürleri-
nede eğer konuşmak isterlerse onlarada söz ver
mek lâzımdır. Ondan sonra bunların neticesin
de, ancak denetim noktasında Bakana sual so
rulması lâzımgelir. Yani müzakere şeklimiz 
başka yola doğru intikâl etmektedir. Bunu bir 
nizama koymak lâzımgelir. Ancak, bu müessese 
umum müdürleri, denetime tabi olan umum mü
dürler konuştuktan sonradır ki ; komisyon mü
talâasını beyan eder ve edecektir. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık sayın ko
misyon başkanının kanaatinde değildir. Hü
kümet adına Bakan konuşur, Bakan yetki verir
se umum müdürler konuşabilir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır Sayın 
Başkanım; beyanınızın aleyhine söz rica ediyo
rum. 

BAŞKAN -— Bir dakika, müsaade edin, mü
dahale etmeyin Sayın Atalay. Veririz efendim, 
söz bitmeden mi kesilir, bitsin ondan sonra ve
relim efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Özür dilerim 
efendim. 

BAŞKAN — O bakımdan yeni bir tatbikat 
olması hasebiyle Başkanlık Divanı görüşmeleri
mizde bunun bir bütçe prosedürü içerisinde gö
rüşülmesi esas itibariyle karara bağlanmıştır. 

— 249 — 



8. Senatosu :*,B/'. 90 
Aıııa ; saeynr üyelerin. s o r u sorma müessesesini j 
kul lanmalar ı kendilerine ait bir- meseledir. O j 
bakundaı ı ununa müdürlere , -Sayın Bakantn 
talebinden evvel SKKA Umum Müdürüne söz 
yerdim.- Ama bir ununu müdürün , Bakanı ';e-

B A Ş K A N - - • O t u r u m u aeıyorum. 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Toprak ve 

Kimya Sanayii üzerindeki görüşmelere devam 
ediyoruz. 

Komisyon .adına Sayın .Baki düzey, buyu
runuz. 
' KOMİSYON B A Ş K A N İ B A K İ <!Ü r 'KY 
(Bursa),.r-- Muhterem .Başkan, nınhb r-'i-ı • »m 
türler, sbz , alamam im sebebi \2 nei -•>* ' • l.ı 
'•) neti maddede «Çimento Sanayii. Anonim Ov 
1 aklığında değerlendirme yapılmadığı, Ineav 
sunda yer almış l)iılunan madde ' i eü r l î r . Oh 
mento Sanayii Anonim Ortakl ıs ın ın O m u r m a 
(Çimento Fabr ikas ın ' tevsi odreken., yei. ; ; ,<e. h'v 
sermaye tezydme, '_>;ittiği .. ve böyleee. bir d •--
yyrlendirme yapmadıpa mevzun , r a p n r u n e / d a 
yer almış bulunmakladır . Haddizat ında n :^ -
ses(\ şirket, sermaye tezyidi yaparken her p" 
kadar şirketin 'hisselerini korumak maksa'bvie 
'20 milyon -liraya karşılık T fi.O kâr almayı. 
d i Sev tara İİ mı tezyidi sermaye "mi.kt.--rr! olan '-'2 
milyon lira karşılımı ile ^z 40 kâr Yerme-'! ka
bili etmiş- bulunmaktadır . Böyleee ' . ' b i r ' akt i l 
değerlendirmesi ile, müessesenin 30 îed\-ou li
raya hali»1 olan bir değer kazandığa. :-e^ve 
kakın miktarın da,•• ^r '40 {»ilyi kâr almak yv-,\'-
t iyle daha az bir kâr almak suretiyle nniesse-
seniıi hukukunun keuaın-duğu ' t ezahür etmiş bu-
I unlu aktadır. A'ueak. -kanunun .ikinei.. mm 
.vakkat maddesi, ' hoy-eli • umıımiyoNİ • itibariyle. 
veniden bir' değerlendirme yapmaye .<>•.-, C-H i; 
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nus tuk tau sonra t e k r a r bu kürsüye gelip/ yko-
nuşmasmırı mümkün olup olmadığım düşünmek 
İeabeder, kanaat indeyim. Saat İ4.o0 da Birle-
sime.-devam etmek üzere Ot ıuunıu kapatıyorum;. 

K a p a n m a saat i : 13,10 . ;• 

ğinden ve prensii) bakımından değerlendirme. 
yapılması icabet I iği noktasından bu , i 'apora 
almış bulunuyoruz. Yoksa (jukurova- (Jinıento 
Sanayii Müessesesi kendi haklarmr burada, kıs-
men kullanmış bulunmakladır . . Ama, prensi]) 
iihariyie değerlendirme yapılmasının ve böylo 
iştirakler olduğu halde mutlaka bir değerlendir
me yapmak suretiyle kanun hükümlerinin. 'ye
rine ay! irilmesine taraf tar ız . Ve böyle obuası 
ienbeder. 

. 11fnan.e1ler.imlo . . 

B A Ş K A N Son -iz Sayın' 'Veri d Molen'in" 
d i r . ' " ' ' • • • - • • • - -• • 

. k İ v R Î n - A I H I J U N . (Van.) - Sayuı .Baskaıu 
ıuukte'i r-ıu arkadaşlar. Senatoda Savın . Sanayi 
Bakaırrn:!'! konuşması, beni bir iki konu -üze
rinde bâzı maruzatta bulunmıya sevk elti. 

Birisi yiibre meselesi; mulılereıu .•arkadaş
lar, "ühre meselesinin esası, bugünkü şikâs 
yetier hakkında, b o-a I" (»deyim ki, i'azla bildim 
yok. Sebeplerini,-saiklerini bilmiyorum. Ama 
sade.ee; bir- sikâyel olduğunu .ve Parlâmentoda 
bülee müzakereleri sırasında ben . de. . öğrenmiş 
bulunn.'-'ornm. • Bilhassa, müstahsil, -\ < tîi lakibe-
dllen '»libre sat is nolit"ikasından iicniş şekilde 
şik-â; el i.»' mekıe\-mis. Buna mukabil sabahleyin 
Sayrn Sabaha!!in Orhun arkadaşımız ise, bilâ
kis sika,».-eI sebebi- kalmamıştır ve bilâkis-halk 
memi'i"!'du>\ ..dediler. Bunl-arm. ,4u npisi ,, doğ
rudur .l'n anda ben şahsan bilmiyorum.- Yamız 

- :" :ÎK Î N C Î O T U S U ' M 
A ç ı l m a s a a t i : 1 4 , 3 0 

]...."'.. BAŞKAM — B a ş k a n v e M i F i k r e t T u r h a n g ü ' '• ' ' " 

'''KÂTİPLER : Ahme t Naci A r ı - ( K ı r k l a r e l i ) , Muş t a l a YılmaK înceoğlu (Afyon Karah i sa r ) 
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burada durumu ben -başka bit-'bakı indim mü
talâa edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarını, biz Hükümette iken 
gübre işini tek elden idare etmek kararını 
verdik. Bunu hiç şüphesiz bir Devletçilik poli
tikası yapmak idi) yapmadık. Tüccarın elin
den alıp, bilmem Donatım Kurumuna Vermeyi 
bir Devletçilik politikası dolayısiylc yapma
dık. Bunu'yapmaya bizi iki sebep sevk -etti. 
Bunun birisi gübre kullanmak itîıiyacı sü
ratle artıyordu ve Tanıtı Bakanlığı da güb
reyi 'yaymak istemekte idi, istemektedir de 
şüphesiz, memlekette zirai mahsûllerin verimini 
artırmak için. İkinci sebep, bizim Azot Sana
yiimizin -maliyetleri. Azot Sanayiimizin .-mali
yetleri çok yüksekti. Azot Sanayiinin maliyetle
ri ile gübreyi köylüye intikal ettirmek hem -müm
kün değildi, hem caiz değildi. O tarihte mevcut 
Hükümet şöyle bir tedbir düşündü? Azot Sana
yiine maliyet altında satış yaptırmak. Zararı 
olan 70 küsur milyinu bütçeden Azot Sanayiine 
ödemek suretiyle/Azot Sanayiinin satış fiya
tını maliyetin 'altııuı düşürdü. Bunu 70 kuruştan 
değil, daha düşük fiyat île satmak istedi; köy
lüye, "îıı üst alışıl a.' İthal fiyatları da noksan ol
duğu için bir kısmını da ithalâttan elde edile
cek kârla karşılamak suretiyle, bunu tefe elden 
idare ederse>k, Zirai Donatım Kurumuna ve
rirsek, bunların mümkün olduğu . nisbette 
müstahsıla ucuz -fiyatla, .-gübreyi-intikal ' ettiril
me im'kân. dâhiline giriyordu. Bu sebeple Hü
kümet cesaretle bu karan verdi. Ye bu tatbiki1 

konuldu. İlk- tatbikat senelerinde, rakamlar 
meydandadır, istihlâk süratle arttı. Bu sene ih
tiyaç daha da çok artıyor. Hattâ biz Hükü
mette iken ısrarla Zirai Donatını Kurumu it
halât istiyordu, Günkü şimdiki talebi'karşılıya-
mıyacağını. beyan, ediyordu...-.Ve elimizdeki dö
viz imkânlarından, faydalanarak-geniş nisbette 
döviz tahsis ettik. . 

Yine Hükümet, 'zannediyorum ki, bu t atbi-kaf 

ta bir değişiklik yaparak hu kararı değiştir
miş 'midir. değiştirmemiş midir.' Bunu biliııiyo- r 

rııııı. Tüccara da vaktiyle bu işi'yapmakta olan 
tüccara da," suni gübre" satma imkânını vermiş. 
Sayın Bakan burada beyan ederken, .tüccar şrel- ; 

iniş, fabrikadan gübre' almak istiyor, 'ben' ona. 
kapıyı 'kapıya ma m,- diyorlar. .'Kapıyamaz.;.. doğ
rudur.. Yalnız;. îmt'a'da bir-inesel'e'' m'ey'daım çık- , 
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maktadır. Acaba; bu :tücear, -Zirai- Donatım 
"Kurumu- gibi, Hükümetin tesbit ve tâyin ettiği 
fiyatlarla intikal eti irecek ••midir? .Eğer. -tüccar, 
müstahsıla Hükümetin- • tesbit ve tâyin ettiği 
fiyatla " intikal • ettirecekse, Azot Fabrikası
nın maliyet altı fiyatla Zirai Donatımın ver
diği gibi tüccara da gübre' vermesinde her 
hangi bir mahzur olamaz. Ama bu tüccar, 
maliyet 'altı fiyatla - ki zararını Hazine öde
mektedir. Niçin ; ödemektedir Hazine bunu 
Müstahsıla ucuz fiyatla gübre intikal ettirmelc 
için.. Maliyet altı fiyatla aldığı gübreyi"bir misti 
kâr ilâve ederek müstahsıla intikal ettiriyor
sa, o vakit yapılan muamele yanlış t ir, mesuli
yeti muciptir, suçtur.' Yapamaz hiçbir Hükümet 
bunu. 

Maliyet altı fiyat ancak bir "âmmeye hizmet 
sebebiyle"tesbit edilir. " Müstahsıla hizmet 'sebe
biyle maliyet altı fiyatla satılabilir. Yoksa 
bir mutavassıta' büyük, bir kâr temin etmek 
üzere maliye! altı fiyatla satışı 'bir Devlet fab
rikası yapamaz. Ve bunu zapta geçirmek için 
kaydediyorum. ..Hükümet, eğer böyle ise. du
rum, .yani .tüccar.Zirai Donatımdan farklı fiyat 
la veya daha yüksek fiyatla satıyorsa .ve .nıalı.-
yet altı aldığı şeyi fahiş, kâr ile.,satıyors.a, bunu 
hiçbir Hükümet .yapamaz, yetkisi .. yoktur. Gü
nün" birinde tazminle mükellef olur. Bu nok
tada bilhassa , ısrarla 'duruyorum. . Hükümetin 
hu sebeple yetkisi yoktur. Yoksa, tüccar!a "öte
kisi arasında bence, de'bir fark yo'kfur. •" •••'•"' " 

F. r.angişi' bu • hizmeti daha. sürati e yapıyorsa, 
daha, iyi yapıyorsa, .memleket ekonomisi ve 
müstahsil .- bakımından ona- vermekte ..hiçbir 
mahzur yoktur. Bunda mutaassıp değilim zaten. 
Hiçbir arkadaşımız da zannediyorum bunda ııııı-
taa-sıp olamaz., Ama meselenin, işin. iç yüzü 
budur. .Meselenin .önemli noktası, -budur. Hükü
metin bilhassa, bu .noktaya dikkatini çekmek, is
terim. Devletin, bütçesinden karşıladığı zararı 
maliyet farkını tüccara .. ver inek. hiçbir, zaınıpı 
doğru değildir. ... 

Muhterem • arkadaşlar, ikinci konu İktisadi 
Devlet T teşekküllerinin yatırımlarının tiıra'ns 
inamdır. Arkadaşlar -.'konuşmalarında da işaret 
etliler, ben de .arz'etmiş!im. Bilhassa Beş Yıl
lık F̂ lân tatbikatında İktisadi" Devlet TeşekküJ-
lerimize ' vazifeVr .'vtU'i'fanişıir. • Memleket eko 
•uonıi'sihi /SÜTaile" ve/l-irzla "" kaIkındırmak "'Mn 
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bunların geniş nisbette yatırım yapmaları Öngö
rülmüştür. Hiç şüphesiz yatırım mevzuunda 
ela önümüze derhal çeşitli meseleler çıkar 
ya, mühim mesele olarak bir iç finansman ve 
bir de dış finansman mevzuu çıkmaktadır. 

Muihterem arkadaşlarım, bâzı. arkadaşlar, 
bilhassa Millî Birlik Grupu adına konuşan Ka-
raveliöğlu arkadaşımız umumi konuşmasında da 
üzerinde durdular. 1963 ve 1964 yatırımlarının 
noksan tahakkuk etmesinin başlıca sebebini iç 
ve dış finansman noksanında buldular. Evve
lâ iç finansman bakımından bu görüşe iştirak et
miyorum. Bu görüş doğru değildir. Gerek 1963 
te ve gerek 1964 te iktisadi Devlet Teşekkülleri 
kullanabilecekleri kadar parayı almışlardır. 
Çünikü, bunların yatırımlarını dört kaynaktan 
finanse ediyoruz. Bir; -kendi imkânları ile fi
nansmana ayırabilecekleri fonlarla ikincisi; 
Emeldi Sandığı, İşçi Sigortaları fonları. Bir de 
bütçeden ayrılan para. Bütçeden ayrılan parayı 
hem 1963 te, hem de 1964 de tamamen verdik, 
birinde yediyüz küsur, öbüründe 800 küsur mil
yon, lira idi. Emekli Sandığı ve tşçi Sigortaların
dan programa göre tesbit edilen miktarıda kul* 
lanabüdikleri nisbette almışlardır. Hatta Emek
li Sandığı 1963 ve 1964 de, bilhassa 1963 de 
bilhassa 1963 de bir miktar imikânıda artmış idi. 

Dış finansmana gelince; dış finansmanda 
bâzı ımüşjküllerin olduğu doğrudur. 1963 de 
olmuştur, 1964 de de olmuştur. Biliyorsunuz, 
1963 de konsorsiyum yeni kurulmuştu, konsor
siyumdan ve dahil devletlerden iki türlü yardım 
kredisi aldık. Birincisi proje kredisi, ikincisi 
program kredisi. Program kredisi hem 1963 -
1964 yıllarında bir miıktar noksaniyle fakat tes
bit edilen miktara yakın olarak taha'kkuk etti. 
Proje kredilerine gelince; proje kredilerini daha 
geniş miktarda aldık. Gerek Amerika ve ge
rekse ingiltere, Fransa, İtalya,' Kanada hattâ 
Ikonsorsiyum dışından Pindandiya, konsorsi
yum dışından Japonya bize proje kredisi taah
hüt etti. Yalnız proje 'kredilerinin kullanılma
sında şöyle bir müşkilât mevcuttu. Hangi mem-
le&et veriyorsa her memleket kendi tebasmdar 
ibire proje kredim taahhüt etti. Yalnız projf 
kredilerinin (kullanılmasında şöyle bir müşki
lât mevcuttu. Hangi memleiket veriyorsa her 
memleket kendi tebasmdan 'kendi vatandaşına 
ihale edilen projeleri finanse ediyordu. Biz ihsas-
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leleri serbest fiyat esasına göre yapıyorduk. 
/Vma şüphesiz bu projeler, bilhassa kredi alma
ca elverişli projeler olduğu için, bunların proje 
kredisiyle finanse edilmesini de tercih ediyor
duk. Fakat ühale yapılırken yalnız başına kredi 
veren memleketi ele alırsak o vakit yüikse'k fi
yatla ihale yapmak zaruretinde kalacaktık. Bu 
sebeple biz ihaleleri milletlerarası ihale şeklin
de telâıkki ettik. Ve en iyi fiyatla şaftları tek
lif edene ihale ediyorduk. Faraza bu kâğıt mev
zuunda Finliler de fiyat teklif ettiler. Al
manlar da teklif ettiler. Alman teklifleri Fin 
tekliflerinden çok iyi olduğu için, müessese Al
man teklifini kabul etti. Fin teklifini kabul etse 
idi kredi hazırdı. Çünkü, Fin Hükümeti bu iş 
Mn emrimize kredi tahsis etmişti, ve Fin tek
lifi Alman teklifinden daha iyi vaziyette olsay
dı hiç şüphesiz !ki, Fin teklifi kabul edilirdi ve 
proje hemen yürürlüğe girerdi. Alman tekli
finde ikredi mevcut değildi ama, şartlar bakı
mından müessesenin yetkili mercileri onu ter
cih etmişlerdir. Bu defa Almanların kredi pro
jesi mevcut olmadığı için Almanya'dan yeni 
proje kredisi arama zaruretimde kâimdi. Evvela 
Yatırım Bankasına müracaat ettik. Daha doğ
rusu Alman firmalarının kendileri Yatırım Ban
kasına, Avrupa Bankasının bize vereceği 175 
milyonluktan finanse etmek üzere müracaat et
tiler. Ondan sonra başka krediler arandı. Ben 
Bakanlıktan ayrıldığım zaman vaziyet bu saf
hadaydı. Biraz evvel Umum Müdürün verdiği 
izahattan anlaşıldığına göre kredi mese'esi bir 
şekle bağlanmak üzeredir. Maliye bir gayretin 
içindedir. 

Bu mevzularda ufak tefek gecikmeleri göze 
almak lâzım arkadaşlar. Yoksa çok süratle bit
sin diye, ağır şartları kabul edersek, memleket 
ekonomisi bakımından iyi bir netice alamayız. 
Ve bâzı projelerde bu yüzden iki aylık, üç ay
lık, beş 'aylık gecikmeler olsa dahi en iyi şart
ları elde etmek, zannediyorum 'bu gecikmeyi te
lâfi eder. Ve ekonomimiz bakımından iböyle ha
reket edilmiştir. Biz arz ettiğim gibi, vazifei 
mesuliyetten, Hükümetten aj'rıldığımz zaman 
elimizde üçyüz milyon dolara yakın proje kre
disi mevcuttu. Ama arz ettiğim gibi, hangi 
memleket mütaalhlhidine ühale edecekse ancak o 
takdirde kullanılabildiği için, bol miktarda 
kredi meveudolmasınsaı rağmen bazan karşılana-
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mamaktadır. Ve bu yüzden gecikmeler olmakta
dır. Zannediyorum son vaziyette bunlar biraz 
daha 'kolaylaşmak istidadında ve istikametinde
dir. Biliyorsunuz bu konsorsiyumun tatbikinde 
iki sene içinde hem bizim, hem de krediyi ve
renlerin acemiliği mevcut idi. Kol'ay işlemedi. 
Fakat yavaş yavaş taraflar alıştılar ve kredi 
müessesesi daha kolay işlemeye başladı. 

Muhterem arkadaşlarım, yalnız bu sene iç 
finansman noksanı olduğunu Hükümetin ka
bul etmesi lâzımdır. Biz daha bütçe konuşmala
rından başlıyarak bugüne kadar 'bu duruma dai
ma ig;>ret ettik. Bir milyarın üstünde bir fi
nansman açığı mevcuttur ortada. Hükümeti 
mütemadiyen bunları nasıl karşılıyacaktır şek
linde bir izaha davet etti'k. Her nedense bugü
ne kadar, bu hususta açık ve kesin bir cevap 
durumun':, girmedi Hükümet. Bugün de durum 
öyledir. Bir; işin finansmanında mı mevcuttur? 
îkinci bir vaziyet deha var. Maalesef senenin 
altıncı ayındayız, Hükümet değişiklikleri, şu 
veya bu sebepler yüzünden, yani finansman 
noksanından çok bu türlü sebepler yüzünden ya
tırımlar gecikmiştir. Bilhassa iktisadi Devlet 
Teş3kküllerinin yatırımları senenin yarısında, 
olduğumuz halde, söylendiğine göre, henüz res
mî bir beyan da görmedim, söylendiğine göre 
% 20 nin üzerinde değildir. Senenin altıncı 
ayındayız. Bilhassa Hükümetin dikkatine arz 
ediyorum. Seçim seyahatlerini, ve saireyi bıra
ka:' >A bir an evvel Hükümet bunların gerçekleş
mesine gayret etse daha iyi olur. Bilhassa Baş
bakan için arz ediyorum 'bunu. 

Muhterem arkadaşlar, bir diğer mesele mev
cuttur. Belki de şahsım istihdaf edilerek arka
daşlar, bâzı sı:i:ller mordular. Bir yurt parça
sına aidolmak üzere. Ama kendimi bunlara 
muhatap saymıyorum. Mesul Hükümet cevabını 
vermiştir. Mesuliyet bugünkü Hükümete aittir. 
Yerinde ise projeyi gerçekleştirir, yerinde de
ğilse gerçekleştirmez. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, usul hakkında 
yazılı olarak konuşmak isteğiniz var. Ne mev
zuda efendim Yani umum müdürler, Hükü
met mevzuunda mı? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sizin beyanınız 
'hakkında, 

BAŞKAN — Buyurun. 
STRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan 

sabah buyurdular ki, komisyon başkanının izah 
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ve talebine rağmen dediler ki : «Bakan konuş
tuktan sonra, artık umum müdürlerin konuş
masına lüzum ve ihtiyaç yoktur.» Sanırım 
440 sayılı Kanunun iki maddesi okunacak olur
sa Başkanlık bu izahlarının bir bağlayıcı hü
küm olmadıklarım göreceklerdir. Ve arzu eder
lerse şayet, şimdi görüşülmekte olan Kimya ve 
Toprak Sanayii ile ilgili Azot Sanayii Umum 
Müdürü ve Türkiye Çimento Sanayii Umum Mü
dürü konuşmak haklarına sahibolduklarmı bil
direceklerdir. İktisadi Devlet Teşekkülleridir 
burada görülmekte olan denetimin hedefi. Bi
naenaleyh, bu teşekküllerin kanunla yürütme 
organlarıdır bizim asıl muhatabımız. Hükümeti 
teşkil eden bakanlar siyasi yönden burada bu
lunurlar. Zaten, 440 sayılı Kanunun 9 ncu mad
desi teşekküllerin ilgili olduğu Bakanlık teşek
kül çalışmalarının kanun ve tüzük hükümleri
ne uygun olarak yürütülmesini gözetlemekle gö
revlidir. Yani, Bakan bir denetimin başıdır. 
Yani burada yasama organının karşısında ola
cak bakan, o teşekkülün kanun ve tüzük hüküm
lerine göre ivi yürüyün yürümediğini gözetle
mekle mükellef olan. bir bakıma göre, bir de
netim organıdır. Binaenaleyh, asıl yasama or
ganı karsısında olan yürütme organı deo-ildır. 
Bu yürütme orgamn'n bası olan ve 4^0 sayılı 
Kanunun 7 nei maddesince -ısd hiik^nî'ı bulunan 
«Tevekküller kanun ve tüzük hükümleriyle yö
netim kurullarının kararları dâhilinde genel mü-
d'İT* tarafından yönetilir.» ikinci l^h'im, «Te
vekküller yönetim konusunda yetkili organlar 
bölümünde ifade edildiği gibi. bu sebeple ya-
".n.'""a organının karsısında birinci derecede ho-
Anf ye muhatabolan tevekküllerin umum müdür
leridir.» Bakamlar nibnvet umumi politika ba
kımından gerekirse suallere cevap verirler. Ge
rekirse konuşurlar ama asıl, bütçesi denetilen 
teşekkülün umum müdürlüğüdür. Ve burada 
Sayın Başkanın biraz önce sabahleyin ifade et
tiği gibi, umum müdürler Bakanın bir tezke
resiyle burada konuşma müsaadesine bağlı de
ğildir. Bunu bir defa tesbit etmek lâzımdır. 
Sayın Balkan biraz önce, sabahleyin dediler ki 
«Şavet, Bakan bir tezkere verirse o zaman konu
şabilir» dediler. Hayır, umum müdürler bura
da içtüzüğümüzün görüşmelere ait diğer hüküm
lerindeki gibi, bir daire başkanı burada kürsü
ye çıkıp konulabilmesi için ancak ilgili Baka-
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ııın yazısına dayanarak konuşabilir. Buradaki 
tatbikat bu şekilde değildir. Burada umum mü
dürler doğrudan doğruya muhatabınızdırlar. 
Hiçbir Bakanın yazısına lüzum olmadan teşek
küllerin umum müdürleri çıkar ve burada ko
nuşurlar. Denetimi bu şekilde yapacağız. Bu 
sebeple bunları izah etmek istedim. Eğer ko
nuşma lüzumunu hissediyorlarsa şimdi görüşül
mekte olan iki müessesenin umum müdürüne 
Başkanlığın söz vermek mecburiyetinde olduğu
nu ifade etmek istiyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet tecezzi ka
bul etmez bir organdır. içtüzüğümüzün 93 ncü 
maddesini Sayın Sırrı Atalay iyi bilirler. Ora
da, Hükümet, Komisyon ve takrir sahibinden 
bahseder. Umum Müdürden bahsetmez. Ama 
Umum Müdür Hükümet değil midir? Hükümet 
tir. 

Bayın üyeler, Bakanlar gelsin konuşsun de
diler, Bakan geldi. 16 arkadaşımız sözlü sorul a-
rı ile, kendisini umum müdürlerin sahasını ilgi
lendiren konularda muhatap kalbul etti ve gö
rüştü. Biz demiyoruz ki, bir umum müdüre söz 
verilemez. Eğer Hükümet adına talehediyorsa, 
Hükümet adına konuştururum. Evet var mı efen
dim, söz istiyen? Yok. 

ESAT MAHMUT KARAKUHT (Urfa) -
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Karakıırt. 
ESAT MAHMUT KABAiKUBT (Urfa) — 

Muhterem arkadaşlarım, müdürüumumilerin Hü
kümet adına parlâmentoda her hangi bir soruya 
cevap vermeleri doğru bir hareket değildir. 
Parlâmento siyasi bir teşekküldür. Parlâmento 
Hükümeti siyasi 'bakımdan mürakaJbe eder ve 
onun, Parlâmentonun yetkisi siyasi bakımdan 
kontrol ettiği Hükümeti muvafık görmediği tak
dirde düşürüp yerine yeni bir Hükümet ükame 
etmekten ibarettir. Eğer müdüri umumiler, İd 
doğrudan doğruya birer memurdurlar, icraya ı 
mensup birer memurdur, icraya mensup memur- j 
lann Parlâmentoda murakabesi teşriî kuvvetin \ 
icraya bir nevi nüfuzu olur ki, katiyen caiz ola ; 

nıaz, bu. Bu bakımdan teşriî kuvvetle icrai kuv- \ 
vetin birfbirinden ayrılması prensibi ortadan J 
kalkmış olur. Doğrudan doğruya umum müdür ; 
ler Devlet memurudur. Kaldı ki, tatJbikat bakı
mından dahi bunun bu şekilde kabul edilmesine 
imkân yoktur. Vekili çağırıp isticvalbedeceğiz. 
Vekil gelip bunları söyliyeeek. Vekil bir siyasi 
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organdır ve siyasi bakımdan mesuldür, Parlâ
mentoya karşı. Vekil bâzı beyanatta bulunacak 
ve gidecek. Ben diyeceğim ki, gelsin umum mü 
dür, bu mevzu hakkında bana izahat versin. 
Umum Müdür gelecek vekilin aksine bir noktai 
nazarı ifade edecek. Hangisinin içinden çıkaca
ğız? 'Tatlbilkatta bunun bu şekilde devam etmesi
ne imkân yoktur ve zaten doğru da değildir. 

Bu tatbikat, teşri kuvvetin icra kuvvetine 
bir nevi müdahalesidir. Bu bakımdan, biz sadece 
ve sadece o vekâletin mensubu olan o dairelerin 
murakabesini yaparken, muhat'aibolarak vekili 
olacağız ve Vekilden izahat alacağız. Vekilin iza
hatını muvafık bulmadık ve tasvi'betmediğimi/ 
zaman vekilin icraatını tasvübetmemek suretiyle 
ve dol ay isiyle o daireleri mesul vaziyete getirmiş 
olacağız. Bunun haricinde Devlet memurlarını 
Parlâmento kürsülerine getirerek hesap vermeye 
mecbur etmek teşriî kuvvetin icra kuvvetine mü
dahalesi olur. Asla caiz değildir. Hürmetlerimle 
(Alkışlar, sağdan, biz de söz istedik, sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Melen buyurunuz. Usul 
hakkında söz istediler. Rüçbaıı hakları vardır. 

FERİI) MELEN (Van) — Muhterem arka
daşlarım, yapmakta olduğumuz müzakerenin hu
susiyetini zannediyorum ne Başkan ve ne de bi
raz evvel konuşan değerli arkadaşım göz önünde 
bulundurmuyorlar. Bir kanun müzakeresi yap
mıyoruz veyahut da başka bir kanunun müzake
resini yapmıyoruz, yapmakta olduğumuz muza 
kere, 468 sayılı Kanuna göre İktisadi Devlet Te
şekküllerinin ınurakaJbesidir. Murakabe yapıyo
ruz. Kimi murakabe ediyoruz? Teşekkülleri mu
rakabe ediyoruz. Teşekkülü Bakan temsil etmez. 
Teşekkülün kanununa göre teşekkülü, teşekkülün 
yönetim kurulu ve umum müdürü temsil eder 
ve biz de yönetim kurulunu ve umum müdürü 
murakalbe ediyoruz, onun bilançosunu tetkik edi
yoruz, ya onun bilançosunu ibra edeceğiz. Veya 
sebep varsa kalbul etmiyeeeğiz. Bu işte Bakanın 
ne münasebeti var? Sırrı Atalay'm dediği gibi, 
yine bu kanuna göre bakanlar, bakanlığa bağlı 
olan müesseselerin nezaretçisidirler. Bâzı mevzu
larda programlarında ve şunda bunda, direktif
ler verme yetkisine sahiptirler. Bunların bu ne 
zaret vazifesini yapıp yapmadığını veyahut bu 
direktifleri yerinde verip vermediği için mura
kabe ediyoruz. Ama asıl mesul, murakabe etti
ğimiz kimse teşekküllerin idare meclisleridir ve 
bunlar' adına söz söylemeye yetkili umum mü 
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dürlerdir. Binaenaleyh, bir bilanço hakkında ka
rar vermeden evvel, Bakanın ancak umum mü
dürü eğer dinlemek isterse kendisini murakabe 
ettiğimiz ve hattâ daha başka tâbir kullanayım, 
muhakeme ettiğimiz bir insan müzakere anında
ki tenikidlere, mütalâalara, görüşlere karşı konuş
mak isterse, görüşümü ifade etmek isterse, «Ha
yır, sen konuşamazsın» demek, nasıl mümkün 
olur? 

Mümkündür ki, bir meselede bakan ayrı bir 
görüşe sahibolur, kanunen yetkili idare meclisi 
de ayrı ibir ııoktai nazara sahibolalbilir. Bakanın 
noktai nazarına uymıyan bir muamele yapmış 
olabilir. Şimdi onu dinlemekten bakanın mütalâ
asına göre hüküm mü verelim, karar mı verelim! 
Rica ediyorum. Bir defa yapmakta olduğumuz 
müzakerenin, mevzuımun ne olduğunu tetkik 
edelim ve ona göre mütalâa edelim, hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Melen, Başkanlık Diva
nından bahsettiler ve hassaten (Başkan) dedi
ler. Başkanlar ve Başkanlık Divanı hareketlerin
de İçtüzüğe göre hareket etmek mecburiyetinde
dir. İçtüzüğün dışında hareket, etmemize imkân 
olmadığını hatırlatmak isterim. 

Kamu iktisadi Teşebbüslerinin denetimine 
mütedair İçtüzüğümüzde 92 - 93 ncü maddeler 
vardır. Bu kâfi gelmezse İçtüzüğümüzün diğer 
maddeleri. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ya kanun... 
BAŞKAN (Devamla) — Kanunda da aynı 

husus alınmıştır beyefendi. Zaten İçtüzüğümü
zün 93 ncü maddesi 468 sayılı Kanunun hükmü
nü aynen almış geçirmiştir ve Hükümet demiş
tir, umum müdür dememiştir. 

Sayın Tuna. 
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KO

MİSYONU BAŞKANI BAKİ C4ÜZEY (Bursa) 
— Sayın Başkan, Komisyonun takaddüm hakkı 
vardır. 

BAŞKAN — Usul bakımından mı sizinki de 
efendim? 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KO
MİSYONU BAŞKANI BAKİ GÜZEY (Bursa) 
Evet. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, şu kanunun ilk tatbikatı
nı yapıyoruz. İlk tatbikatının yapılması dolayı-
siyle fikirlerin tebellür etmesi, doğru yola git
memiz lâzımdır. 
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Ben muhterem Başkandan ve Başkanlık Di

vanından özür diliyorum. Biz bu işte bir hesabı 
tetkik ediyoruz. Kimin hesabını tetkik ediyoruz? 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin. Şimdi buradaki 
hususiyeti nazarı itibara almamız lâzım. 440 sa
yılı Kanun, Kamu İktisadi Teşebbüslerini «özerk 
teşekkül» diyor. «Muhtar idaredir» diyor. Ve 
bakanlar o, 440' sayılı Kanunun müzakeresi sı
rasında bir hayli hararetli cepheler geçti. «İlgili 
bakan» dedik. Yani, «bağlı bakan» demedik de 
«ilgili bakan» dendi. Ve 440 sayılı Kanunun 
çıkmasının en mühim esbabı mucibesi de, şu ka
mu iktisadi teşebbüsleri idaresini idarenin elin
den, icranın elinden, bakanlıkların elinden kur
tarmak gayesi idi. 

Binaenaleyh burada asıl bize karşı mesul 
olan, hesap vermek mevkiinde olan umum mü
dürlerdir. Bakan, o umum müdürlükle ilgili si
yasi bir uzuvdur. Hesap vermek mevkiinde olan 
umum müdürdür. Şu müzakerelerin sonunda 
Heyeti Umumiyece muhtar bir idare ibraya lâyık 
görülecek veya görülmiiyecektir. Parti numarası 
ayrıdır, hükmi şahsiyeti haiz bir muhtar idare
dir. 

Bu bakımdan, kendi elimizdeki İçtüzüğün 
92 nci, 93 ncü maddesi, bu kanun çıkmadan ev
vel yapılmıştır. Oradaki tâbir de, Hükümet var. 
Fakat şu Hükümet kelimesini umum müdürlü
ğün idare olarak tavsif edilmesi, onun bir umum 
müdürlük olarak anlaşılması mümkündür. Fakat 
bunu tabiî ileride tüzük tadiliyle daha vazıh bir 
hale getirmek mümkündür. Fakat işin bünyesi
ni topyekûn nazara aldığımız zaman ve şu mü
zakerelere başladığımız zaman da ifade ettiği
miz veçhile, Hükümetin buradaki rolü tali de
recededir. Hükümetler olmasa dahi müzakere
lere devam edilebilir demiştik o zaman. Yine ay
nı kanaatimi ifade ediyorum. 

Başkanlık Divanı bunun ilk tatbikat olduğu
nu, içtüzüklerimizde kâfi derecede sarahat bu
lunmadığını lütfen kabul buyursunlar. Fakat, 
hesabı verecek umum müdürlüktür, muhtar ida
relerdir. İşi bu şekilde mecrasına getirmeleri 
için şu müsamahayı göstermelerini kendilerin
den bilhassa rica ediyorum. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, başkanlık müsama
hada hasis davranmamaktadır. Umum müdür-
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ler konuşmak arzu ederse verilmiyecek denme
miştir. Konuşmak arzu eden var mı, denmiştir. 

NU8RET TUNA (Kastamonu) — O başka. 
BAŞKAN — Böyle bir teklif var mı? Gö

rüşmek istiyen?.. Yok. Şu halde yürütmekle mü
kellefiz. 

Bilanço, kâr ve zarar hesaplarına geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Zorla nıı efendim ? 

B — Kimya ve Toprak Sanayii : 
a) Türkiye Selüloz ve ikâğıt fabrikaları iş

letmesi 
Türkiye selüloz ve kâğıt fabrikaları iş

letmesi 1959 yılı: Kâr 38 212 328,60 Tl. 
BAŞKAN — 1959 bilanço, kâr ve zarar he

saplarını tasviplerinize sunuyorum. Tasvibe-
denler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 

3960 yılı : Kâr 33 027 177,84 Tl. 
BAŞKAN — 1960 bilanço kâr ve zarar he

saplarını tasviplerinize sunuyorum. Tasvibe-
denler... Tasvibetmiyenler... Tasvilbedilmiştir. 

1961 yılı : Kar 25 947 894,55 Tl. 
BAŞKAN — 1961 bilanço kâr ve zarar he

saplarını tasviplerinize sunuyorum. Tasvibe-
denler... Tasvilbetmiyen 1 er... Tas vibediktıilştir. 

1962 yılı : Kâr 19 137 856,14 Tl. 
BAŞKAN — 1962 bilanço, kâr ve zarar he

saplarını tasviplerinize arz edi'yoram. Taısvilbe-
denler... Tasviıbetmiye'nler... Tasvibedilmiş'tir. 

1963 yılı : Kâr 31 765 926,24 Tl. 
BAŞKAN — 1963 bilanço, kâr ve zarar he

saplarını tasviplerinize arz ediyorum. Tasvi'be-
den'er... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 

2. — İstanbul'da T aksim'de yapılacak oteli 
inşa edecek ve işletecek Anonim Ortaklığına Va
kıflar Genel Müdürlüğünün katılmasına dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 1/803. Cumhuri
yet Senatosu 1/550) (S. Sayısı : 631) (1) 

BAŞKAN — Devlet Bakanlığınca verilmiş 
bir takrir vardır, Bir maddelik bir kanunun ka
nunlaşması arzu edilmektedir. Takriri Yüksek 
Ittılalarınıza arz ediyoruz. 

(1) 631 S. Sayılı basmayanı tutanağın so
rumdadır. 

4 . 6 . 1965 O : 2 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Türkiye Vakıflar Bankasının memlekete tu
ristik bir tesis kazandırmak amaeiyle, istanbul 
Belediyesinden satmaldığı Taksim Belediye Ga
zinosu arsasında turistik bir otel yapılması mu
karrer olup, bu maksatla kurulacak şirkete, Va
kıflar Genel Müdürlüğünün de ortak olabilmesi
ni sağlıyacak bir kanun teklifi yapılmış ve bu 
tasarı ivedilikle, öncelikle görüşülmesi isteğiyle 
Yüksek Huzurlarınıza getirilmiş bulunmaktadır. 
İstanbul Taksim Oteli Türk Anonim Ortaklığı 
adı ile kurulacak olan bu şirkete, Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün de ortak olarak katılmasına 
imkân verecek bu kanun tasarısının kanunlaş
mam halinde, tarihî değeri dünyaca malûm olan 
güzel İstanbul'un büyük ve temiz bir turistik 
otel kazanmakla kaknıyacak, kıymetli âlbideler 
arasına modern bir tesis daha katılmış olacaktır. 
Ayrıca memlekete giren döviz de artacaktır. Bu 
imkânın verilmesiyle Banka âtıl kalmış bulunan 
ve önemli sayılan likiditesini daha verimli bir 
şekle sokmuş olacaktır. Nitekim, konunun arz et
tiği önem dolayısiyledir ki, Beş Yıllık Kalkın
ma Plânına dâhil edilmiş, inşaat plânı ve ma
liyet hesaplarına göre böyle bir otelin rantabl 
olacağı ve memlekete çok sayıda turist celbinde 
büyük rol oynıyacağı düşünülerek, Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü kurulacak şirkete iştirake karar 
vermiştir. Ancak, Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
yetki verecek kanun tasarısının henüz kanunlaş-
mamış bulunması hasebiyle, şirket kurulamamış
tır. Geçici Komisyon tasarıyı müzakere ve kabul 
ederek Yüksek Huzurlarınıza sevk etmiş bulun
maktadır. Gerekli teşebbüslere geçilebilmesi için, 
bu kanun tasarısının Senatoda ivedilikle ve ön
celikle müzakeresine müsaadelerinizi istirham 
ederim. 

Devlet Bakanı 
Hüseyin Ataman 

BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşmek isti
yen? Sayın özden, buyurun. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem üyeler; şimdi okunan takrir ha
kikaten memleketimiz için turistik Türkiye bün
yesi için çok esaslı, önemli bir konuyu teşkil edi
yor. İstanbul gibi memleketin güzide bir yerin
de, belediyeye ait Taksim Bahçesinin bir tarafın
da büyük bir otelin yapılması cidden hepimiz 
için bir bahtiyarlık olacaktır. Turizm bakımın-
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dan, Türkiye geri bir memleket halindedir. Ve j 
maalesef, son koalisyon Hükümetinin turizm 
meselelerine ciddî bir şekilde eğilmediğini mü
şahede ediyoruz. Gazetelerde dün okuduk. Bun
dan evvelki Hükümet tarafından basılmış olan 
broşürler, duvar ilânları ve saire turistik belge
ler, turizm zamanı geldiği halde, mevsimi gelip 
geçtiği halde bunlar zamanında yerine gönderil
memiş, anbarlarda duruyor, yatıyor. 

BAŞKAN — Saym özden bu takririn gün
deme alınıp alınmaması üzerinde konuşacaksı
nız. Turizm Bakanlığı hakkında konuşmuyoruz. 
Bunu rica edeyim. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Saym Baş
kanım müsaade ederseniz, turizm meselesi bahis 
konusu olunca büyük bir otel inşaatı hakkında 
bir kanun ısdar etmek bahis konusu olduğu za
man müsaade buyurun da turizm meselelerine 
bir iki satırla ilişelim, yani sıkılmayınız efen
dim, müsaade buyurunuz. 

BAŞKAN — Efendim, sıkılan yok. Madde 
gündeme alınsın, ondan sonra konuşunuz efen
dim. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Alınsın alın
masın demiyoruz. Alınsın ama, kanunların geti
rilmesiyle kaideler koyulmasiyle hükümetlerin 
değişmesiyle dâvaların halledilmediğini de bu 
kürsüde söylemek icabediyor. I 

Müsaade buyurursanız muhterem arkadaşlar 
hakikaten bu kanun bizim için, memleket için 
lüzumlu bir kanundur. Teklife can ve gönülden 
bağlı ve taraftarız. Ancak kanun mev^uubahsol-
duğu zaman, bir iki yerine ilişmek de icabcde-
cektir. Hangi şirkete verilecek, şirket kimdir? 

BAŞKAN — Gündeme alalım Saym özden. 
ondan sonra bunları söz alır konuşursunuz... 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Reis Bey, 
müsaade buyurursanız fikirlerimizi arz ettik. 
Meseleleri etraflıca gündeme alındıktan sonra 
izah edeceğiz. 

BAŞKAN — Hay hay efendim, teşekkür 
ederiz. Gündeme alalım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Gündeme alın
ması için evvelâ gelen kâğıtlara girmiş olması 
lâzımdır. (Gelen kâğıtlara alındı sesleri) 

BAŞKAN — Teklif gelen kâğıtlara girmiş 
ve dağıtılmıştır. 4 . 6 . 1965 tarihli gelen kâğıt
larda vardır efendim. I 

4 . 6 .1965 0 : 2 
BAŞKAN — Gelen kâğıtlardan gündeme 

alınmasını oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Gündeme alınması kabul edilmiş
tir. 

öncelikle görüşülmesini kabul edenler... Et
miyenler... öncelikle görüşülmesi kabul edilmiş
tir. 

Raporun okunması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Raporun okunmasını kabul edenler... 
Etmiyenler. raporun okunması hususu kabul 
edilmemiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen? 
Buyurun Saym Karakurt. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Muhterem arkadaşlarım, bir kanunla bu istan
bul'daki Taksim Meydanına bir otelin yapılaca
ğını öğrenmiş bulunuyoruz. Fevkalâde doğru 
bir harekettir. Hiç şüphe yok ki Taksim Meyda
nı İstanbul'un en güzel ve yüksek bir nokta
sıdır. Ve dünyanın en gazel noktalarından biri
sidir. Burada bir otelin inşası turistik bakımın
dan hakikaten faydalıdır ve doğru bir iştir. Her 
tarafından vazgeçerek, yani hangi şirket ile na
sıl kurulacak, nasıl edilecek? Tabiî düşünülmüş
tür. Tabiî bu vesileden istifade ederek ve muh
terem vekil de burada olduğuna göre-şu noktai 
nazarın da kaale alınması ricasiyle bilhassa bu
nu konuşmak istiyorum. Taksim Meydanında bir 
bahçe vardır. Bir gezi yapılmıştır. Ve bilirsiniz 
bu bahçeye bir merdivenle çıkılır. Dünyada hiç
bir bahçe yoktur ki, merdivenle çıkılsm. Ben 
bütün dünyayı dolaştım. Burası gibi merdiven
le çıkılan bir bahçe mevcuttur ve o da bu Tak
sim Bahçesidir. Şimdi şu temennimi bu fırsat
tan istifade ederek ileri sürmek istiyorum. Bele
diye bu bahçenin bir kısmına şimdi bir «bahçe 
yaptıracağım» diye sökmüş kaldırmıştır. Geri 
kalan küçük bir kısım vardır. Bu fırsattan bilis
tifade, bu toprak kümbetini oradan kaldırıp 
Stadyum önünde yapılmakta olan caddeye götür
mek suretiyle, bu yeni yapılacak otelin muaz
zam bir meydana açılışını temin edersek hem is
tanbul, Paris'in Concourte Meydanı gibi bir 
meydana sohibolur. Hem de otelin mevkii, haş
meti, değeri daha da çoğalmış olur. Bu fırsattan 
istifade ederek muhterem Vekilden bilhacaa rica 
ederim, teknisiyenlerini ve mütehassıslarını bu 
sahada da harekete getirsinler. Bu otel inşa edi
lirken Taksim Meydanını da hakiki bir meydan 
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haline getirmeyi de temin buyursunlar. Ricam 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Tümü hakkında görüşmek isti-
yen yok? (Sual sormak istiyoruz, sesleri) Sırası 
gelince efendim. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... İve
dilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. (Komisyon { 

5. — GÖRÜŞÜLEN 

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

BAŞKAN — Programa devam ediyoruz. 
C — Etibank teşekkül, merkezi, müessese

leri ve en büyük iştiraki olan şirketler : 
BAŞKAN — Alt Komisyon raporunun oku

nup, okunmaması hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Alt Komisyon raporunun okunmasını 
arzu edenler... Etmiyenler... Arzu edilmemiştir. 

Etüban'k teşekkül ve müesseseleri1 üzerinde 
söz istiyenler ? (Soru sorabilir miyiz sesleri) 
Soru olmuyor, bir tertibi varıdır, efendim. Şa
hısları adına söz istiyenler? Yok. 

Sayın İbrahim Eteni Erdinç, Adalet Partisi 
Grupu adına buyurum. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA İBRA
HİM ETEM ERDİNÇ (Kütahya) — Sayın 
Başikarı, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyele
ri, değerli Etibank mensupları; 

Etibank teşekkül, müesseseleri ve en büyük 
iştiraki olan şirketler hakkında ve bu müesse
selerin durumları üzerinde Adalet Partisi Gru
pu adına görüş ve temennilerimizi Yüce Sena
toya kısaca arz edeceğim. 

Evvelâ, yurdumuzun yeraltı kaynaklarını 
işleterek memleket ekonomisine ve kalkınması
na büyük hizimetleri dokunan Etibank ve mü
esseseleri mensuplarını candan telbrik ederiz. 

Etibank yeraltı kaynaklarımızın işletilme
sinde büyük başarı sağladığı gibi, özel teşebbü
se de önder olmuştur. Türkiye, yeraltı kaynak
larının değerlendirilmesi ile kalkınacaktır. 

Etibankm sıra ile : 

1. — Murgul Bakır İşletmesi, 

yok sesleri) Sayın Enver Kök? Yok. Sayın Hüs 
nü Dikeçligil? Yok. (Vakit kaybetmiyelim Sayın 
Başkan, sesleri) 

Efendim, diğer işe başlarsak bunun çıkması 
gayrimümkün hale gilir. 

Komisyon üyelerinden hiç kimse yoktur efen
dim. Geldiklerinde görüşeceğiz. 

İŞLER (Devamı) 

2. — Ergani Bakır İşletmesi, 
o. — Şark Kromları İşletmesi, 
4. — Keçiborlu Kükürleri İşletmesi, 
5. — Elektrik işletmeleri, 
6. — Üçköprü Krom İşletmesi, 
7. — Emet Kolemanit İşletmesi, 
8. — Küre Bakirli Pirit İşletmesi, 
9. — Kepez ve Antalya, havalisi elektrik 

santralleri T. A. Ş. 
10. — Elektro Metalleri Sanayii T. A. S. 
1.1. — Etiyapı Limited Şirketi ve Etilbankın 

•d u rami arını ve dilek ve temennilerimiz1] arza 
çalışacağım. 

Murgul Baıkır İşletmesi Müessesesi : 
Müeses&enin sermayesi 1959, 1960, 1961 yu

larında 20 milyon lira iken, 1962 den itibaren 
60 milyon liraya çıkartılmıştır. 1963 yılı balkır 
'istihsali 9 275 tondur. Ve müessese 8 473 625 
lira kâr sağlamıştı r. 

Bilinen rezervin işletme süresinin 25 sene 
olacağı tahmin edilmektedir. Sondaj malzemesi
nin zamanında temin edilememesinden progra
ma göre rezerv tesbiti için yapılması gerekli son
dajlar yapılamamıştır. Baca gazlarının civar 
halka iras ettiği zarar karşılığı müessese yılda 
2 - 3 milyon lira tazminat ödemekte idi. Bu za
rarı önlemek için, 1953 yılında bir asit sülfrik 
fabrikası tesisine başlanmış, 1956 da ikmal edil
miştir. 1954 te Gübre Fabrikaları Anonim Or
taklığı ile yapılan mukavele ile FOB Hopa esa
sına göre asidin satılması sağlanmıştır. 1956 
dan 1962 ye kadar ne Gübre Fabrikaları A. O. 
lığı ve ne de Denizcilik Bankası asit tankeri te
min edememiştir. Hususi bir tesisat istiyen asit 
tankeri temin edilemediğinden fabrika tecrübe 
çalıştırılmasına dahi geçirilememiştir. 1956 dan 
1962 ye kadar fabrika muattal kalmış ve gaz za
rarı ödenme ve devam edilmiştir. 
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Ancak 1961 yılında gübre fabrikaları Deniz

cilik Bankası ile anlaşmaya varmış ve Sivas tan
kerinin asit tankeri haline getirilmesi karar!aş
mış ve 1962 sonunda tamamlanmıştır. Fabrika 
1962 ortalarında tecrübe çalışmasına başlamış 
uzun zaman muattal kaldığı için birçok arızalar 
çıkmıştır. Arızalar nisbeten giderilmiş ise de 
gazın zararı tamamen önlenememiştir. îşin esasiı 
ele alınması lâzımdır. 

Fabrika, 1963 İr 19 737 ton 
1964 te 15 578 ton 

asit istihsal etmiştir. 1965 te 26 000 ton istihsal 
edilmesi programlanmıştır. Müessese ile gübre 
fabrikaları arasındaki asit yüzde nisbeti üzerin
deki anlaşmazlığın Bakanlığın tavassutu ile hal
li lâzımdır. 

Ergani Bakır İşletmesi müessesesi : 
Müessese 1959 dan beri 15 milyon Ura ser

maye ile çalışmaktadır. 1963 yılında 15 517 ton 
bakır istihsal etmiş ve 41 124 578 lir.'.; kâr sağ
lamıştır. 

Mevcut rezervenin işletme süresinin 23 sene 
olacağı talimin edilmektedir. Ayrıca düşük tenor-
iu yani % 2,3 tenorlu 18.584.162 ton rezerv yar
dır. Gerek 'bunların, gerekse Küre ve Espiyeyi 
içine >alan Karadeniz 'bölgesindeki düşük tenörlü 
eeVheıin kıymetlendirilmesi için yapılması ge
rekli tesisler takriben 20 bin dolara ihtiyaç 
göstermektedir. Kredi mercilerinin tailebet-
tiği tanınmış yabancı müşavir firma angaje 
edilmiş olup, firma çalışmalarına devam et
mektedir. (Bu yıl içinde etütlerin tamıaımlanma-
sı -beklenmektedir. Yüksek Denetleme Kurulu 
temennilerinin yerine getirilmesi lâzımdır. Er
gani Madende atılan lâğımların tesir sahasında 
kalmaları dolayısiyle istimlâk edilen ve sahiple
ri tarafından tahliye edilmiyen yerlerin tahliye 
edilebilmesi için Hükümet tarafından bir iskân 
sahası tes'bit edilmeli ve ^gerekli yardım yapılma
lıdır. 

Şark Kromları İşletmesi : 
Müessese 1959 yılından beri 5 milyon lira 

sermaye ile falaliyette bulunmuştur. { 
1959 yılında 109 bin ton krom istihsal etmiş ! 

ve 19 755 426 lira kâr sağlamıştır. j 
1960 yılında 153 bin ton krom istihsal etmiş ' 

ve 20 102 999 lira kâr sağlamıştır. i 
1961 yılında 133 bin ton krom istihsal etmiş 

ve 20 155 368 litfa'kâr sağlamıştır. 
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1962 yılında 132 'bin ton krom istihsal etmiş 

ve 4 282 922 lira kâr sağlamıştır 
1963 yılında 77 bin 940 ton krom istihsal et

miş ve 4 232 200 lira zarar etmiştir. 
Bu durum, istihsalin azalması, fiyatların 

düşmesi ve satışın yapılamiaanasındandır. 
1957 yılında Amerika'ya 179 bin ton, Avru

pa'ya 50 bin ton 
1959 yılında Amerika'ya 74 bin ton, Avru

pa'ya. 69 'bin ton 
1963 yılında Amerika'ya 36 bin ton, Avru

pa'ya 15 bin ton krom satılmıştır. 
Arz ettiğim veçhile 1957 yılında 179 000 ton 

krom satmışken 1963 yılında 36 000 tona düş
müş bulunmaktadır. 

Krom fiyatlarının önemli surette düşmesi 
ve satış miktarının da azalması karşısında krom 
istihsali maliyetini düşürücü tedbirlerin alın
ması lâzımdır. Yüksek Denetleme Kurulu te
mennilerinin yerine (getirilmesi müessese icjn fay
dalı olur. 

Müessesede 'barem içi memur yoktur. Baırem 
dışı 43 kişi 'çalışmaktadır ki, bu hal baremin 
tatmin edici olmadığını bariz şekilde göstermek
te ve Personel Kanununun tezden çıkarılması 
zarureti tebarüz etmektedir. 

Keçihorlu Kükürtleri İşletmesi : 
Müessese 1959 yılndan beri 5 milyon lira ser

maye ile çalışmaktadır. 
1959 yılında (267 700) torba olan istihsali, 

yıldan yıla artarak 1963 yılında (373 857) 
torbaya yükselmiştir. Müessese kârı her sene 
'biraz artarak 1963 yılında (3 046 063,74) lirayı 
bulmuştur. 

ithal edilmekte olan hususi evsaftaki kükür
dün Keçiborlu'da istihsali cihetine gidilmesi ve 
döviz tasarrufu sağlanması memnuniyeti mu
ciptir. Beş Yıllık Kalkınma Plânında istihsal
im artırılması için (15 803 000) liralık yatı
rım yapılması ve 1963 yılında da (4 793 000) 
lira sarfı derpiş edilmiş ise de, ithal edilecek 
malzemenin ithal edilememesi yüzünden, an
cak (2 492 000) lirfaı sarf edilmiş ve program 
% 52 nisbetinde tahakkuk etmiştir. 

Kükürt istihsalinden arta kalan cüruf ve 
rafine artığından Karabük Demir - Çelik Fab
rikası istifade etmekte ise de, bu artıkları de
ğerlendirmek için Ege mmtakasında bir sulfat-
asiti fabrikası kurulmasının rantabl olup olma
yacağı etüdedilmiştir. 
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Elektrik İşletmesi Müessesesi : 
Enerjinin memleket sanayii ve kalkınmasın

daki rolünün ehemmiyeti izahtan varestedir. 
Elektrik işletmeleri Müessesenin sermayesi 1959, 
1960, 1961 yıllarında yüz milyon lira iken 1962 
yılından itibaren 250 milyon liraya çıkartılmıştır. 

Elektrik istihsali 1959 yılında 1 358 560 436 
kilovat saat iken 1963 yılında bir milyar kilovat 
saat artarak 2 349 816 579 kilovat saat olmuştur. 
Fakat, müessese enerji satışından 44 129 £83 li
ra zarar etmiştir. Zararı önleyici tedbirler alın
malıdır. 

Hızlı kalkınma zorunluğunda olduğumuzdan, 
artan enerji ihtiyacını karşılamak için, enerji 
satış tarifesinin 440 sayılı Kanuna uyularak il
gili Bakanlıkça acilen tasdiki lâzımdır. 

Türkiye'de 1963 yılında nüfus başına 127 ki
lovat saat enerji düşmektedir. 

Komşumuz Bulgaristan'da 894 kilovat saat, 
yani bizimkinin 7 mislidir. Kalkınmış ve hayat 
seviyesi yükselmiş milletlerde nüfus başına dü
şen enerji çok fazladır. Meselâ, Batı Almanya'
da 2 657 kilovat saat, bizimkini tekrar hatırla
tırım, 127 kilovat saat, bizim muasır devletler 
seviyesine ulaşmamız için daha üç, beş Keban 
yapmamız lâzımdır^ Elektrik sisteminin daha 
emniyetli ve takviyeli bir surette çalışmasını 
sağlamak üzere Termik santrallerin de sisteme 
ilâvesi zaruridir. Bu bakımdan bugün hâsıl olan 
âcil enerji ihtiyacını karşılıyabilmek için Seyit 
Ömer Termik Santralinin de tezden ele alınması 
gereklidir. Müessesenin rantabilitesine tesir 
edecek olan Yüksek Denetleme Kurulu temen
nilerinin yerine getirilmesi lâzımdır. Belediye
lerin müesseseye 195 655 355 lira borcu vardır. 
Bu yüzden müessese malî sıkıntı çekmektedir. 
Borcun tasfiyesi için gerekli tedbir alınmalıdır. 
Elektirik üretim tesislerinin tek elden işletil
mesi hususunun temini için Enerji Kurumu Ka
nununun çıkartılması lâzımdır. 

Üçköprü Krom İşletmesi : 
Müessese, 22 . 2 . 1962 den beri 15 milyon 

lira sermaye ile çalışmaktadır. 1963 yılında 
32 332 ton krom istihsal etmiştir. Şark Kromla
rında ton maliyeti 199 liraya yükselir ve mües
sese 4 milyon lira zarar ederken, Üçköprü İmlet
mesinde maliyet 139 lira olmuş ve müessese 
1 610 332 lira kâr sağlamıştır. 
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Şark Kromları İşletmesi ile mukayese eder

sek Şark Kromlarında bir işçinin günlük maliye
ti 30,63 lira Üçköprü İşletmesinde 18,81 liradır. 
Bu sosyal masraflardan dolayı farketmektedir. 
Şark Kromlarında bir işçiye 17,55 lira sosyal 
masraf yapılmakta, Üçköprü İşletmesinde 
6,04 lira sosyal masraf yapılmaktadır. İstihsali 
fazla daha büyük işletme olduğu halde. Şark 
Kromlarında 57 personel çalışmakta, Üçköprü 
t iletmesinde 90 personel çalışmaktadır, ki faz
ladır. 

Beş Yıllık Plânda 10 005 877 liralık yatırım 
yapılması derpiş edilmiş 1963 yılında bunun 
% 85.38 i realize edilebilmiştir. 

Emet Kolamanit İşletmesi : 
Müessese 24 . 2 . 1962 tarihinden beri 10 mil

yon lira sermaye ile çalışmaktadır. Rezerv bol
dur ve uzun süreli bir işletme yapılabilecektir. 
1963 yılında 65 000 ton kolanit istihsal edilmiş 
ve 4 546 716 lira kâr sağlanmıştır. İşçi yevmi
yesi ve sosyal masraflar bakanın diğer işletme
lerine nazaran çok düşüktür. Meselâ Küre'de 
vasati işçi yevmiyesi 19 lira, sosyal masraf 
13 lira, bir isçinin günlük maliyeti 32 lira oldu
ğu halde; Emet Kolamanit İşletmesinde işçi 
yevmiyesi 11 lira, sosyal masraf 2 lira bir işçi
nin günlük maliyeti 13 liradır. 

İş Kanununa göre yapılması gereken sosyal 
masraflar yapılmamaktadır. Yapdan 2 lira 
masraf, giyecek ve diğer giderleri karşılamak 
şöyle dursun, yiyecek masrafını dahi karşıhya-
cak durumda değildir. Banka işçi yevmiyesini 
ve maliyetini ayarlamalıdır. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
8 . 2 . 1963 tarih ve 11329 ve 15 . 10 . 1963 ta
rih ve 11531 sayılı Resmî Gazetelerde neşredilen 
1963 ve 1964 yılları uygulama plânlarında 
Emet'te bir boraks ve asitborik fabrikası kurul
ması ve kolamanit cevher istihsali için 
34 976 000 lira derpiş edildiği ve planlandığı 
halde, partizan zihniyetle fabrika kurmıyaeağı-
nı ve plânlı hareket edeceğini iddia eden geçmiş 
Hükümet 1946 yılından beri Halk Partisine 
müzahir olmıyan Emet'i bu fabrikadan mahrum 
etmek suretiyle cezalandırmıştır. Plâna konu
lan 1963 ve 1964 icra plânında da Emet'te ku
rulması derpiş edilen bu fabrikanın inşasına 
Bandırma'da başlanmış ve 1963 yatırım progra
mının ancak % 52 si tahakkuk ettirilebilmistir. 
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Küre Bakirli Pirit İşletmesi : 
Müessesenin sermayesi 25 milyon liradır. 

24 . 2 . 1962 den beri Etibank Idaresindedir 
1963 yılında 97 082 ton bakirli pirit istihsal et
miş, 5 009 978 lira kâr sağlamıştır. Müessese
de ortalama işçi yevmiyesi 19 liraya, yevmiye 
başına sosyal masraf 13 liraya çıkartılarak işçi
nin tatmini cihetine gidilmiş ise de, işletme per
sonelinin sağlık emniyetini temin edecek bir 
doktor temin edilememijtir. Âcil vakalarda 
hastaları İnebolu veya Kastamonuya nakledecek 
b'r ambulans alınmamıştır. Memur ve işçiler 
işyerine gayrimüsait şartlar altında kamyonla 
gidip gelmektedirler. Personelin bu şekilde ta
şınması doğru değildir. Ayrıca bundan evvelki 
Hükümetler tarafından Halk Partisine müzahir 
olmıyanlar sebepsiz olarak nakledilmişlerdir. 
Bu şekilde sebepsiz yapılan nakillerin tashihi 
lâzımdır. 

Kepez ve Antalya Havalisi Elektrik Santral
leri T. A. Ş. 

Şirketin sermayesi 30 milyon liradır. Şirket 
114 014 054 kilovat saat enerji üretebilecek ise 
de, 1963 te 59 050 330 kilovat saat enerji üret
miş ve 56 614 030 kilovat saat enerji satmış 
102 050 lira kâr sağlamıştır. Enerji sarf edecek 
müşteri bularak kârın artması imkânı sağlanma
lıdır. 

Elektrometalurji Sanayii Anonim Şirketi : 

Şirket 30 milyon lira sermaye ile faaliyette 
bulunmaktadır. Şirketin merkezi Ankara'dadır. 
Merkezde 16 kişi çalışmaktadır. Fabrika Antal
ya'da olup 52 personel 197 işçi çalışmaktadır. 
Merkezin Antalya'ya naklinin iktisadi olup ol-
mıyacağı etüt edilmelidir. Şirket iş programı
na göre 1963 yılında tonu 778 liradan 3 900 ton 
karpit, tonu 1 223 liradan 900 ton karbür fer-
ro - krom, tonu 1 345 liradan 5 860 ton siliko 
ferro - krom, tonu 1 724 liradan 8 00 ton fer-
ro - krom yapacak idi. Fakat teknik arızalar 
yüzünden yapılan istihsal, karpitte % 33.37 
ferro - kromda % 58,11; siliko ferro - kromda 
% 70,49 oranında noksandır. İstihsal noksanlığı 
dolayısiyle maliyet artmış, karpit tonu 778 lira 
yerine 1 419,88 liraya malolmuş, silika ferro -
kromun tonu 1 315 lira yerine 2 630,72 liraya 
malolmuş, ferro - krom tonu 1 724 lira yerine 
3 945,25 liraya mal olmuştur. 
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Şirket 1963 yılında 13 947 763 lira zarar et

miştir. Günlük ortalama işçi maliyeti diğer 
müesseselere nazaran biraz fazla olup 47 liradır. 

15 Ekim 1957 tarihli mukavelede tesisin işlet
meye açılması ve 5 yıl müddetle işletilmesi te
diye plânına dâhil edilerek (Pechinej) firmasın
ca deruhde edileceği sarahaten yazılı olduğu 
halde, 16 Haziran 1961 de yabancı personele ve
rilecek ücretlerin şirketçe ödenmesi kabul edil
miştir. Bu husus tahkik edilmiş midir? Yüksek 
Murakabe Kurulu raporundaki temennilerden 
yerine getirilmiyenler var mıdır? Niçin yerine 
getirilmemiştir? öğrenmek isteriz. 

Eti Yapı Limitet Şirketi : 
1957 yılında faaliyete geçen şirket 30 milyon 

lira sermayeli olup hali tasfiyededir. 
Şirket kanunsuz, usulsüz ve keyfî tasarruf

lar neticesinde 37 milyon lira zarara sokulmuş
tu;-. 

Şirket muamelât ve hesabatı tahkik mevzuu 
olduğundan fazla bir beyanda bulunmıyarak ko
misyon ve Yüksek Murakabe Kurulu raporların
dan pasajlar okuyacağım. 

Şirketin zarar etme sebepleri, 
1. Şirketin sevk ve idaresi, fiilî tasfiyenin 

başladığı 1 . 1 . 1964 tarihine kadar kifayetsiz 
ellerde kalmıştır. 

2. Yüksek Denetleme Kurulu raporları ile 
Etibank müfettişleri raporlarındaki tenkid, te
menni ve ikazlar dikkate alınmamıştır. 

3. Programsız ve kontrolsuz çalışılmıştır. 
4. 1961 yılma kadar çıkarılan bilançolar 

gayrisamimî olup şirketin hakiki durumu akset-
tirilmemiştir. 

5. Taahhüde dilen işlerin Termin Plânından 
çok geç bitirilmesi dolayısiyle bütün masraf ne-
vilerinde büyük artışlar olmuştur. 

6. Milyonlarca liralık usulsüz, lüzumsuz, 
zamansız ve pahalı mubayaalar yapılmıştır. Bu 
meyanda, yapılan bâzı satışlar ve diğer muame
leler dolayısiyle de şirket büyük zararlara so
kulmuştur. 

7. Barem mevzuatına aykırı mukavelelerle 
istihdam edilen personele ayda 7 500 liraya va
ran çok yüksek ücret ödemelerinde bulunulmuş
tur. Personel tâyinlerinde objektif ve âdil esas
lara riayet edilmemiştir. 

8. Hukuk müşavirliğinde mukaveleli olarak 
istihdam edilen iki avukat, işçi ilâve tediyeleri 
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kullusunda kaybı şüphesiz olan dâvalara sebe
biyet yererek şirketi büyük zararlara sokmuş
lardır. Bu dâvalar dolayısiyle, hukukunu ko
rumakla mükellef oldukları bu şirketten hiçbir 
•emek karşılığı olmaksızın yalnız 29 ay içinde, 
385 876 lirası vekâlet ücreti 94 193 lirası aylık 
ücret olmak üzere 459 979 lira almak cüretinde 
bulunmuşlardır. 

9. Gelişi güzel ve keyfî arzularla kurulmuş 
ve idare edilmiş Sudi Dağdeler, Eti Yapı Li
mitet hususi ortaklığı ile Eti Köprüdağ İnşaat 
ve Ticaret Limitet Şirketi dolayısiyle 17 .137 617 
lira zarar edilmiştir. Bu zararın 9 526 131 lira
sı şirketin Sudi Dağdeler namındaki bir şahısla 
kurduğu bir adi ortaklığa dayanılarak, mezkûr 
şahsın Amerikan Kara Ordusuna karşı Kara
mürsel'de inşaatını taalhhüdettiği bina ve tesis
leri münasebetiyle ve arada teati edilmiş her 
hangi yeni bir sözleşme ve alınmış teminat ol
maksızın bu bina ve tesisleri doğrudan doğru
ya Eti Yapı Şirketinin yapmış olması ve iha
le bedeli 4,7 milyon lira olan bu işlerde ihale 
bedelinden üç kat fazla sarfiyat gösterilmiş bu
lunmasından doğmuştur. Sudi Dağdeler, Eti 
Yapı Âdi Ortaklığı ismen var cismen yoktur. 
7 611 485 lirası yine Sudi Dağdeler ve Küp-
rüköylü bir firma ile Eti Yapının kurduğu 
(diğer şirket gibi 'üşmen var, cismen yok olan). 
Eti Köprüdağ İnşaat ve Ticaret Limited Şirke
tinin borcunu teşkil etmektedir ki hiçbir suret
le tahsil kabiliyeti olmıyan bu alacak için.dahi 
karşılık ayrılmıştır. 

Yolsuzluk vasfmdaki bu işlem ve ödemeler
den Eti Yapı Şirketinin eski idareci murakıp 
ve ilgili mensupları hakkında zaman aşımına 
uğratılmadan hukukî kovuşturma açılması. 

10. Sermayesinin % 99,9 na sahibolması 
dolayısiyle, yönetim kuruluna hâkim olan Eti-
bankın Yüksek Denetleme Kurulunun temenni 
ve ikazları gereğince, şirketin faaliyetini ya
kından taldbedip zamanında lüzumlu radikal 
tedbirleri alması gerekirken, palyatif tedbirler 
cümlesinden olarak. Haziran 1961 tarihinden 
itibaren tedrici tasfiyeye ve 1 . 1 . 1964 tari
hinden itibaren de kanuni tasfiyeye zorlaması 
şirket zararlarının artmasında mühim âmil ol
muştur. 

Etibank Teşekkülü : 
Bankanın sermayesi 1959 yılından beri 50O 
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milyon lira olup müessese ve teşebbüslerinin 
finansmanını deruhte etmiştir. Banknnın kon
solide kârı: 

1959 da 71 205 420, 1960 da 121 913 547, 
1961 de 85 730 538, 1962 de 68 024 098, 1963 t e 
67 384 611 liradır. Bankanın kaynaklan, 
736 milyon lirası öz ve l 150 milyon lirası ya
bancı olmak üzere 1 886 milyon liradır. Ya
bancı kaynaklar için 1963 yılında 49,7 milyon 
lira faiz ödenmiştir. 

. Etibankın Birinci Beş Yıllık Plânda yapa
cağı yatırımların tutarı 1. 386 936 000 liradır. 
1.963 yatırım plânı 242 013 000 lira olup % 87 
nisbetinde realize edilmiştir. 

Arz ettiğim bakır, krom ve diğer istihsal
lerden başka. Halıcı köyde yerli imkânlarla 
kurulmuş Oiva İşletmesi henüz gerekli bir ran
dıman ve kapasite ile çalıştırılamamaktadır. 
L'zun yıllar işletilebilecek rezervi bulunan bu 
işletmede, 1963 yılında 26 325 ton civa istihsal 
edilmiş ve 64 524 lira tutarında beheri 34.5 ki
lo gelen 435 şişe civa ihraeedilmiştir. Banka
nın teşebbüs halindeki diğer işletmesi Keban 
Simli kurşun madenidir. 1 149 ton istihsal ya
pılmıştır. İhtiva ettiği oksitli kurşun cevheri 
konsantre ve tenorunun düşüklüğü yüzünden 
Bolkar cevheri ihracedilmemiştir. 

Satış fiyatının düşüklüğü dolayısiyle Ulu
dağ volfram madeninin faaliyetinden vazge
çilmiştir. Ayrıca .1 867 ton çinko istihsal edil
miş, muvakkat ihraçla hariçte izabe ettirilip 
getirilmiştir. Bankanın diğer işletmeleri tafsi
len arz edilmiştir. 

Bankacılık faaliyeti: 
1956 senesinde iki şube halinde başlıyan 

bankacılık faaliyeti inkişaf ederek, 1963 te 
15 şube olmuştur. Mevduatı 145,8 milyon.!, 
plasmanı 152,7 milyona yükselmiştir. 

Teşekkül kendisi faizle para alır ve büyük 
malı külfetlere girerken hususi bir bankaya 
4 milyon lira mevduatta bulunmuş, bil âhara 
bunu sekiz milyon liraya çıkartmıştır. 

Raybankın iflâsına gayret sarf edildiğine 
göz yumulurken, malûm şahısların kurduğu 
bu bankanın kurtarılması için muhtelif Devlet 
bankalarından beşer milyon lira daha verilmesi 
emredilmiştir. Etibank 1963 yılından beri ya
tırdığı 8 milyon liranın faizini dahi alamamış 
olduğundan ayrıca beş milyon lira daha verme-
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mekle isabetli hareket etmiştir. Bu şekilde ay
rı ticaret unvanları ile çalışan aynı eşhasa ait 
4 şirkete hemen hemen kaı*şıhksız 26,5 milyon 
lira verilmiştir. Bu firmaların ödeme güçleri 
olmadığından 26,5 milyon lira donmuş kredi du
rumuna düşmüştür. Bu şekilde hiç kimseye 
karşılıksız kredi verilmemesi lâzımdır. 

İktisadi Devlet Teşekkülü ve müessesele
rin daha d)yi çalışmalarını temin için şu husus
ların halledilmesi lâzımdır. 

1. Personel ücret rejimi : 
İktisadi Devlet Teşekkülleri bugünkü ücret 

sistemi ile personel bulmakta zorluk içindedir
ler. 

a) 7244 sayılı Kanun ücretleri 1 25ü tira
da dondurmuştur. Terfi ümidi kalmıyan me
murdan istenilen verim elde edilememektedir. 

b) 1958 yılında çıkarılan teknik personele 
ait yevmiye ile istihdama cevaz veren 4/10195 
sayılı Kararname günün şartlarına uymaktan 
uzaktır. Esasında muvakkat isler için istihda
ma cevaz veren mezkûr kararnameye göre her 
teşekkülde daimî işlerde de teknik eleman kul
lanılmaktadır. Bu itibarla, kararnamenin ih
tiyaca cevap verecek şekilde ve bugünün şart
larına göre değiştirilmesi lüzumludur. 

e) 440 sayılı Kanunla umum müdür ve yö
netim kurulu üyeleri için bir tazminat (teşek
külün büyüklüğüne göre 1 000 ile 3 000 TL 
arasında) Bakanlar Kurulunca kararlaştırıl
mış ise de, sorumlu mevkileri işgal edenler 
kanundaki usule göre tesbit edilememiş ve bun
lar için sözleşme ile çalıştırılma şekline gidile
memiştir. 

2. İşletmelerde, hususiyle mahrumiyet böl
gelerindeki işyerlerinde çalışan teknik ve idari 
personele verilen lojman ve sair sosyal menfaat
lerin bu işyerlerinde eleman tutabilecek şekilde 
düzenlenmesi lâzımdır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının lojmanların 
kira takdirinde vaz'ettiği usul bölgelerarasm-
da her hangi bir fark gözetmemiştir. Mahru
miyet bölgelerinde çalışanlar için, bu gibi sos
yal menfaatlerin elemanı muhafaza edecek şe
kilde olması zaruridir. 

3. Mahrumiyet bölgelerinde; bulunan islet
melere bugünkü ücret rejimi ile mütehassıs 
doktor temiin edilememektedir. Sağlık Bakan
lığınca doktorlara ödenen tazminat İktisadi 
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Devlet Teşekküllerine teşmil edilmemiştir. Sos
yalizasyon bölgeleri veya aynı durumda olan 
bölgelerdeki işletmelerde çalışan doktorlara 
l)iı hakkın tanınması veya teknik elemanlara 
ait yevmiye ile istihdam rejiminin doktorlara 
da tanınması. 

4. Yatırımların tahakkukunda büyük rolü 
olan taşıt satmalmaları, 237 sayılı Taşıt Ka
nunundaki formaliteler dolayısiyle gecikmekte
dir. Bu kanuna göre inşaat maMnaları dışında 
kalan kamyon, pikap, jeep, panel v. s. her tür
lü taşıt Bakanlar Kurulu karariyle mubayaa 
edilmektedir. 

Yatırımcı idarelerin yıllık patının program
ları Bakanlar Kurulundan geçmektedir. Ya
tırım programlarında o yıl için lüzumlu taşıtlar 
yer almaktadır. Bunların mubayaası için 237 
sayılı Kanuna göre ayrıca Bakanlar Kurulu 
kararı alınmaması, 

5. Santrallerin elektrik enerjisi istihsali 
için sarf ettiği elektriğin Belediye İstihlâk Res
minden muaf tutulmasının kanun yolu ile hal
ledilmesi, (Etibanm ödediği İstihlâk Resmi 
2,5 milyon liradır.) 

(i. Etibankın sermayesi sabit kıymetlerine 
nazaran kifayetsizdir. 440 sayılı Kanuna göre 
kurulan «iktisadi Devlet Teşekküllerinin Yeni
den Düzenleme Komisyonu» tarafından hazır
lanmakta olan kuruluş kanunlarının biran ev
vel hazırlanarak Meclise sevk edilmesi, 

Not : 440 sayılı Kanuna göre bu komisyo
nun vazife müddeti iki yıldır. 12 . 3 . .1965 de 
bir yıl bitmiştir. Halen hiçbir teşekkülün ka
nunu Meclise sevk edilmemiştir. 

7. Dış pazarlarda büyük rekabete mâruz 
kalan maden cevherlerimizin ihracatını kolay
laştırmak ve mühim bir döviz kaynağımızı ar
tırmak için nakil kolaylığı sağlanmalıdır. 

8. 440 sayılı Kanunun 35 nci maddesi bu 
kanunun tatbik suretini gösterir.. Tüzük ka
nununun yürürlük tarihinden itibaren 6 ay için
de hazırlanıp yürürlüğe konulmasına âmirdir. 
Kanunun bir çok boşluğunu dolduracak ve te
reddütleri ortadan kaldıracak olan tüzük bir 
yılı mütecaviz bir zaman geçmiş olmasına rağ
men yürürlüğe girmemiştir. 

9. Teşekküllerin yatırım programlarına gi
recek projeler, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
tetkikinden geçmekte ve Bakanlar Kurulunca 
da tasdik olunmaktadır. 441 sayılı Kanunla) ku-
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rulan Devlet Yatırım Bankası tarafından fi
nanse edilmesi icabeden bu projeleri, mezkûr 
Banka kendi kanununun 11 nei maddesindeki 
(hükme istinaden prodüktif olup olmadığını tet
kik etmekte ve rantabl bulunmadığı projele- I 
re kredi vermemektedir. Aynı zamanda, ayrıca 
ikinci bir tetkiki de icabettirdiğinden proje 
finansmanı gecikmektedir. Bu itibarla, yatırım 
plânına »giren ve Devlet Plânlama Teşkilâtın
ca tetkik edilen projelerin kararname ile progra
ma girmeden evvel Devlet Yatırım Bankasınca 
da tetkik edilmesi ile bir projenin iki ayrı kuru- I 
luş tarafından muhtelif tarihlerde tetkikini ön-
liyecektir. 

10. Lüzumlu döviz tahsisleri zamanında 
yapılmadığı için vasıta ala t ve edevatın tamira
tı gecikmiş, bu da istihsale tesir ederek maliye
ti .artırmıştır. 

11. Bankanın istihsalle ilgili ve işletmelerin 
normal çalışmasını temin edecek malzeme ve 
teçhizatın dış memleketlerden kolaylıkla ithali 
için, kotafora, bağlı bulunduğu bakanlık emri
ne ve banka için mu'hassas bir dövizin tahsisi, 

12. Dış memleketlerden bir madenin itha
li için Sanayi Bakanlığından dâhilde imal d i l 
mediğine dair bir belge alınması icabetmektedir. 
Her sipariş için adı geçen Bakanlığa; müracaat 
edilmekte bu iş için 15 gün ile 3-4 ay arasında bir 
zaman kaybedilmektedir. Sanayi Bakanlığının 
dâhilde imal edilmiyen maddelere ait bir listeyi 
tanzim ederek Maliye Bakanlığı ile Merkez Ban
kasına tevdi etmesi bu formaliteler için harca
nan zamanı kazandıracaktır. 

13. Teşekküllere Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
ile verilmiş ve her yıl artan iş hacmi dolayı-
siyle bina ihtiyacı çoğalmaktadır. Devlet Plân
lama Teşkilâtı prodüktif olmadığı sebebiyle 
bina yanılmasına müsaade etmemektedir. Te
şekküllerin 3 - 4 yılda ödedikleri kiralar inşa 
bedelini geçmektedir. Bu itibarla, I ve I I nei 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile verilen işlerle 
mütenasibolarak yatırımcı diarelere münhası
ran kendi ihtivaçları için bina yapılmasına 
müsaade edilmelidir. 

14. Türkive'den ihracedilen madenlerin ka
lite kontrolü için büvük ve merkezî bir lâbora-
tuvara iMivaç vardır. 

11. MTtnelketim?"r\n madencilerin en büvük 
Rilcm/hcH kredi noksanlığdnv. Birinci Boş Yıl
lık Kalkınma Plânında «Maden ve Kredi Ban- | 

4 . 6 . 1965 O : 2 
kasının» kurulması öngörülmüş ve bu Bankaya 
30 milyon liralık bir fonun tefrik edileceği 
derpiş edilmişti. Bilâhara «özel Yatırım Ban
kası» kanun tasarısı hazırlanmıştı. Krom, man
ganez, civa, mermer gibi bugün dünya piya-
sanlarında aranan küçük madeincileri kalkındır
mak için beklemeye tahammül yoktur. 

Yeni bir Maden Kredi Bankası kurulmak-
tansa 30 yıldır madencilik sahasında çalışan, 
eleman bakımından yetişmiş bir kadroya as-
hibolan Etibank vasıtasiyle madencilerin kredi 
ihtiyaçlarının giderilmesi ve Hazinenin bu iş 
için Etibanka her yıl kullanma şekil ve usulle
rini tesbit ederek bir fon tahsis etmesi çok 
yerinde bir hareket olacaktır. 

Amortismanlar ikame değerlerini karşıla
mamaktadır. Yeniden tesbit edilmesi lâzımdır. 

Adalet Partisi Grupu olarak komisyon ra
poruna iştirak ediyoruz. Etibank teşekkül ve 
müesseseleri mensuplarına başarılı çalışmaların
dan dolayı tekrar teşekkürlerimi arz eder, yeni 
yıllarda da boranlarının devamını Tanrıdan ni-
yaz eder ve Yüce Heyete saygılarımı sunarım. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar.) 

BALKAN — Etibank merkez teşekkül islet
meleri üzerinde başka görüşmek istiyen?.. Yok. 

RÎFAT ÖZTÜRKOÎNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan — bu usulü müzakereye uymamak
tadır. Bıl\'i genel müdür izahat verecektir. 

BAŞKAN — Efendim, ben üyelerden sor
dum. Komîsvon ve Hükümetten sormadım, 
soracağım. M"saade buyurunuz, bunu tesbit et
memiz lâzım^clir. 

Komisyon ve Hükümet görüşmek arzusu iz
har ediyor mu?.. 

Komisvon ve Hükümet söz istemivorlar. 
(«Sual sormak istiyorum» sesleri.) 
BAŞKAN — Sual müe^s^^i söz aldıktan 

sonra mümkün olur efendim. Bilanço kâr ve za
rar hesaplarının ovunmasını ovlarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

a) Etibank Teşekkül Merkezi : 
1959 yılı : Kâr, 46 572 166,77 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1960 yılı : Kâr, 63 556 872,76 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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1961 yılı : Kâr, 23 267 506,02 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
1962 yılı : Kar, 30 013 026,83 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1963 yılı : Kâr, 44 424 050,70 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
b) Etibank Murgul Bakır İşletmesi Mües

sesesi : 
1959 yılı : Zarar, 6 344 341,51 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1960 yıh : Kâr, 23 743 251,73 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
1961 vıh : Kâr, 2 519 436 Tl. 
BARKAN — Tasviplerinize arz edivorum. 

Kabul edenler... E t n ' y ^ e r . . . Kabul edilmiştir. 
1962 -ıh : Kâr, 11 8^8 066 Tl. 
B\RKAN — Tasviplerinize arz edivorum. 

Kabul edenler... Etmi-en^er... Kabul edilmiştir. 
1963 -ılı : Kâr, 8 473 265.13 Tl. 
BARKAN — Tasvirilerinize arz edivomm. 

Kabul e-l^nler... E+nr^en1'"*... K^bnl cd^nr^ir . 
oA Etibank Ergani Bakır İşletmesi Mües

sesesi : 
1959 —7ı : Kâr, 59 232 296,75 Tl. 
B \RKAN — Tasviplerinize nrz edivorum. 

Kımıl edenler... E tmenler . . . K^hul edilmiştir. 
1960 -ıh : Kâr, 81 890 195.07 Tl. 
B \RKAN — Tasviplerinize ar?; edivorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1961 vıh : Kâr, 72 195 944 Tl. 
BARKAN — Tasviplerinize arz edivorum. 

Kabul edenler... Etrrvyonler... Kabul edilmiştir. 
1962 vılı : Kâr, 54 859 424 Tl. 
BARKAN — Tasviplerinize arz edivorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1963 vıh : Kâr, 41 124 577.51 Tl. 
BARKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Ka.bnl edilmiştir. 
ç) Etibank Şark Kromları İşletmesi mües

sesesi : 
1959 vıh : Kâr, 19 755 426.08 Tl. 
BARKAN — Tasviplerinize arz edivorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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1960 yılı : Kâr, 20 102 998,79 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
1961 yıh : Kâr, 20 155 368 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
1962 yıh : Kâr, 4 282 922 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
1963 yıh : Zarar, 4 232 199,64 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 

d) Etibank Keçiborlu Kükürtleri işletmesi 
Müessesesi : 

1959 yıh : Kâr, 1 080 094,19 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
1960 yıh : Kâr, 1 482 312.06 Tl. 
1961 vıh : Kâr, 2 204 052 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
1962 vıh : Kâr. 2 904 647 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 

1963 vıh : Kâr. 3 0*6 063,74 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
e) Etibank Elektrik İşletmeleri Mües

sesesi : 
1959 yıh : Zarar, 64 192 257,68 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
1930 yıh : Zarar, 78 256 190,13 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
1961 vıh : Zarar, 85 945 803 Tl. 
BARKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
1962 vıh : Zarar, 96 879 053 Tl. 
BARKAN — Tasvip1 erinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
1963 vıh : Zarar, 44 129 885,19 Tl. 
BARKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... E+mivenler... Tasvibedilmiştir. 
f) Etibank Üçköprü Krom İşletmeleri 

Müessesesi : 
J9G7 - ıh : Kâr. 3 797 705 Tl. 
BARKAN — Tasvip1 erinize arz edivorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
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1963 yılı : Kâr, 1 610 331,87 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 

g) Etibank Emet Kolemanit Müessesesi : 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
1962 yılı : Kâr, 3 374 443 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
1963 yılı : Kâr, 4 456 715,64 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 

h) Etibank Küre Bakirli Pirit İşletmesi 
Müessesesi : 

1962 yılı : Kâr, 7 823 033 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
1963 yılı : Kâr, 5 009 977,89 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 

Ç — Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu ve 
muesseleri : 

BAŞKAN — Türkiye Kömür İşletmeleri Ku
rumu ve Messeseleri. 

Kömür .işletmeleri alt komisyonu raporunun 
okunup okunmaması hususunu oylarınıza arz 
edeceğimi. Arzu edenler.. Etmiyenler.. Okunma
ması tensibedikniştir. 

Kömür işletmeleri üzerinde söz alan sayın. 
üyeleri arz ediyorum. A.P. Grubu adına Sayın 
Demirdağ. Başka görüşmek isteyen? Bilhassa 
gruplar adına. Yok. A. P. Grubu adına Sayın 
Demirdağ. Kömür işletmesi Teşekkülünün 
Yüksek Muraikabe Heyeti yanındaki yeri işga
lini rica edeceğiz. 

ADALET PARTİSİ GRUBU ADINA YU
SUF DEMİRDAĞ (Trabzon) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; Adalet Par
tisi Senato Grubu adına İktisadi Devlet teşeb
büslerinden, kömür işletmeleri hakkında mâ
ruzâtta bulunacağım ve neticede tekliflerimizi 
arz edeceğim. 

Enerji politikası • 
Türkiye Kömür İşletmeleri kurumunda : 
1. ödenmemiş sermayenin ödenmesi, 
2. Yurdumuzda artmakta olan enerji ve 

yakıt ihtiyacının en eikonomik şekilde karşılan
masını, ikamın ve özel sektör elindeki kaynak-
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ların ahenkli olarak geliştirilin esini ve özel 
sektöre aidolup geniş rezervleri ihtiva eden fa
kat sermaye kifayetsizliği, teknik bilgisizlik yü
zünden işletilmeden bekletilen veya heder 
edilerek işletilen linyit sahalarının değerlendi
rilmesini sağlayacak ve çeşitli yakıt problem
lerinin hallini mümkün kılacak millî bir ener
ji programının biran evvel hazırlanması gerek
mektedir. 

Şimdiye kadar gerekli tesislerin yapılmaımış 
ve tedbirlerin alımım »mı ş olması d ol ay isiyle, 
memleketimizin toprak üstü zenginlikleri gibi 
toprak altı zenginliklerinden de tanı olarak 
istifade edilememektedir. 

Barajlaı* yapılmış olmasına rağmen, enerji 
istihsali, duniiryolu v deniz nakliyat vasıtalla-
rı, ağır sanayiimiz dahil muhtelif fabrika, iş
yerleri, teshin ve sosyal tesislerimizde bilhasa 
'merji kaynağı olarak istihlâk edilen en mühim 
stratejik 'maddelerden birisi de Karaelmas adı
nı vehdiğiimiz taşkömürü ve linyittir. Bugün, biz
de bu maddelerin istihsal ve tevzii için; iktisa
di Devlet Teşebbüslerimden; 

1. Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu, 
2. Ereğli Kömürleri işletmeleri Müessesesi 
3. Armutçuk Kömür işletmeleri Müessesesi, 
(31 . 12 . 1962 envanterine müsteniden 

Ereğli Kömürleri işletmesi Müessesesinin bir 
bölgesi olarak hizmet görmesi karar altına alın
mıştır.) 

4. Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi, 
5. Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi, 
6. Azdavay Kömürleri isletmesi, vardır. 

Bu müesseselerin millî ekonomimizdeki yer
leri çok önemlidir. Ancak müesseselerin vazifelc 
rini iyi bir şekilde başarabilmesiyle ilgili malî 
bünyelerinin taikviyeleri için, müesseselerdeki iş 
ve istihsal randımanlariyle maliyetlerinin Batı 
memleketlerindeki seviyeleri istihdaf eden esas
lar dâhilinde düzenlenmesi icaibetmektedir. Bu 
müesseselerden her biri kendi iç, bünyelerinde 
teşkilâtlanmaktadır. Bunlardan; Türkiye Kömür 
işletmeleri Kurumu : 

A) Mevzuat : 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Umum 

Müdürlüğüne ait muamelât, Kurumun teşekkül 
tarihi olan 31 . S . 1957 den tetkik edildiği ta
rih olan Aralık 1960 a kadar Etisbanik'tan mü-
devver talimatname, tamim, ve talimatlar daire-
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ton taş kömürü ve 1 649 753 ton linyit kömürü 
satmıştır. Kurum 1959 yılı bilançosunu 4 202 426 
lira karla kapatmıştır. 

1960 yılı : 
Kurum, 1960 yılında 1 366 609 663 lira ile 

faaliyette bulunmuştur. 
Müessese 1960 yılında 3 652 959 ton satıla

bilir taş kömürü, 1 657 696 ton satılabilir linyit 
•kömürü istihsal etmiştir. Yıl içinde 3 435 543 ton 
taş kömürü: 1 620 011 ton linyit kömürü sat
mıştır. 

Kurum 1960 yılı bilançosunu 4 299 427 lir» 
kârla kapatmıştır*. 
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sinde tedvir edilmiştir. Kanun ve nizamlarla 
umumi hatları belli olsa dalıi, ehemmiyeti büyük 
olan böyle bir Kurumun kendi iç, bünyesinin 
icabet tirdiğini, talimatnamelerden mailinim olu
şu, tenkidi mucip birçok hususlara, meydan ver
diği gibi, teşeikküle bağlı bulunan müesseselere 
ait yazılı raporlarda belirtildiği veçhile; kanun 
ve nizamnamelerin birçok âmir hükümlerinin de 
ihlâline imkân vermektedir. 

B) Teşkilât : 
Teşkilâtın bünyesi, camia teşkilâtının bünye

si; umum müdürlük merkezi (İstanbul Satmal
ına Müdürlüğü dâhil) ile Kurumun dört mües
sesesi olan Ereğli Kömürleri İşletmesi, Armut
çuk Kömür İşletmesi, Garp Linyitleri İşletmesi 
ve Kömür Satış ve Tevzi Müessesesinden müte
şekkildir. 

Kurum Müdürler Heyeti (İdare Meclisi) bir 
reis, üç azadan müteşekkil Türkiye Kömür İş
letmeleri Kurumu İdare Meclisi, 15 . 7 . 1960 
tarihinde kabul edilen 3460 sayılı Kanuna ek 
geçici 23 sayılı Kanunla 1 . 8 . 1960 tarihinde 
lâğvedilmiş ve yerine Müdürler Kurulunun te-
şekikülüne kadar Umum Müdür ile iki üyeden 
geçici Müdürler Heyeti kaim olmuştur. 1962 yılı 
başından Nisan 1963 tarihine kadar geçen devre 
zarfında Kurumda, o genel müdür değişmiş, 
12 . 4 . 1963 te dördüncü Genel Müdür »•öreri
ne başlamıştır. 

Çok kısa bir devreye inhisar eden değişik
liklerin teşkilât, üzerindeki tepkilerinin müspe+ 
olmadığı bir hakikattir. Üst makamlarca sık, sık 
genel müdür değiştirilmesi yerine, bu değişikli
ğe âmil olan unsurlar üzerinde durulması ve on
ların halledilmesi suretiyle istikrar sağlanması 
tavsiye olunurdu. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve mü
esseseleri : 

Kurum, 22 . 5 . 1957 tarih ve 6974 sayılı 
Kanunla kurulmuş olup 1 . 9 . 1957 tarihinden 
itibaren hizmete başlamıştır. 

Kurumun bünyesinde; Ereğli Kömürleri İş
letmesi, Armutçuk Kömür İşletmesi, Garp Lin
yitleri İşletmesi ile Kömür Satış ve Tevzi Mües
sesesi yer almıştır. 

Müessese; 1959 yılında 1 271 318 310 lira 
kaynak ile faaliyete geçmiştir . 

Kurum, 1959 yılında 3 941 479 ton satılabi
lir taş kömürü ve 1 644 327 ton satılabilir lin
yit kömürü istihsal etmiştir. Yıl içinde 3 398 625 

1961 yılı : 
Kurum, 1961 yılında 971 615 878 lira 'kay 

nak ile faaliyette bulunmuştur. 
Korum, 1961 yılında 3 772 581 ton satılabi

lir taş kömürü, 1 525 891 ton satılabilir. Linyit 
kömürü istihsal etmiştir. 

Yıl içinde 3 311 350 ton taş kömürü. 
1 213 944 ton linyit kömürü satmıştır. 

Kurum, 1961 yılı bilançosunu 2 569 233 lira 
kârla kapatmıştır. 

1962 yılı: 
Kurum 1962 yılında 1 027 315 584 lira ile 

faaliyette bulurinııtşftur. 
Kurum 1962 yılında 3 813 234 ton satılabi

lir taş kömürü 1 864 594 ton satılabilir linyit 
kömürü istihsal etmiştir. Yıl içinde 3 658 646 
ton tas kömürü, 1 794 498 ton linyit kömürü 
satmıştır. 

Kurum 1962 yılı bilançosunu 4 306 388 lira 
k â rl a kapatmıştır. 

1963 yılı : 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, yurdu

muzda istihsal olunan taş kömürünün tamamını 
ve linyit kömürünün ise takriben % 67 sini 
Ereğli İşletmesi ve Garp Linyitleri İşletmesin
den istihsal etmekte ve bunları Kömür Satış ve 
Tevzi Müessesesi vasıtasiyle müstehlika intikal 
ettirmektedir. Kurumun 1963 yılındaki istihsali 
4 152 938 ton taş kömürü, 2 267 641 ton linyit
tir. Bunlardan 3 874 589 ton taş kömürü ve 
2 032 841 ton linyit kömürü satmıştır. Bilanço 
kân 5 776 364 liradır. 

Kuruma, Kuruluş Kanunu ile bu işleri yü
rütmesi için 750 milyon lira nominal sermaye 
tahsis edilmiş olup halen bunun 367 299 539 
lirası ödenmiştir. Taş kömürü satış fiyatlarının 
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maliyet bedelinden naksan olması dolayısiyle, 
yılların biriktirdiği zararların, Kurumun bünye
sinde kalmış olması işletme ve yatırım fiyatla 
rını devam ettirebilmesi için Kurumun finans
man müecseselerine büyük borçlar yapmasına 
âmil olmuştur. 

Malî kaynakların kifayetsizliğinden müşkül 
duruma giren Kurumun, malî bünyesinin takvi
yesi amaciyle; 13 . 1 2 . 1960 tarih ve 154 sayılı 
Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşebbüslerinin bir 
kısım borçlarının tahkimi hakkındaki Kanun ile. 
finansman bankalarına olan borçları Maliye Ba
kanlığın?, devredilmiş, 19 . 6 . 1963 tarih ve 
250 sayılı Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşeb
büsler n'n bir kıpım borçlarının talikimi hakkın
daki 154 sayılı Kanuna dk kanun ile de Maliye 
Bakanlığının alacağı ile fiyat farkından müte
vellit, müterakim zararlardan meydana gelen 
Maliye Bakanlığı borcu karşılaştırılmış ve 
22 . 8 . 1962 tarih ve 11187 sayılı Kararnameye 
istinaden taş kömürlerine kül ve rutubet fark.-
pmm^eri tatbik edilmiştir. Bunun neticesi ola
rak; Kurum malî bünyccini hesaben takviye ek
mekle kalmamış, geçmiş yılların malî bünyeleriy-
le kıyaslanamıyacak kadar iyi duruma girmiştir. 
B ı durumun devamı i^:n ödenmemiş sermaye
nin ödenmesi ve seyyaliyetini kaybetmiş, kömür 
satışlarından mütevellit alacakların tahsil edil
mesi gerekmektedir. 

Yurdumuzun genel kömür politikası; evve
lemirde önümüzdeki yıllarda kömür istihlâk mik
tarlarının en son bilgilere göre hesaplanmasın:-' 
bağlı bulunduğunda, trş kömürü ve linyit kömü
rü istihsal ve istihlâkmin geniş bir program dâ
hilinde etüded.rmesi gerekmektedir. 

Kurum 1963 yılı bilançosunu 5 776 364 lira 
kârla kapatmıştır. 

Ereğli Kömürleri İşetmesi : 
Müessese 1959 yılında 918 850 927 lira kay

nak: ile faaliyette bulunmuştur. 
- Müessese 1959 dan 1963 yılma kadar bilanço

sunu zararlr. kapatmıştır. 
1963 yılı, yurdumuzun sınai ve sosval haya

tında enerji ve teshin kaynağı o^rak birinci de
recede rol oynıyan taç kömürlerimizin istihsal 
vazifesini Ereğli Kömürleri İşletmesi yapmakta
dır. Yurdumuzun deniz ve demiryolu nakliyatın
da, elektrik İstihsalinde, Devlet ve hususi sektöre 
ait çeşitli fabrika, imalâthanelerin faaliyetinde, 
sosyal tesis ve binaların teshininde, muhtelif şe-

4.6.1965 0 : 2 
killerde taş kömürü kullanılmaktadır. Şimdiye 
kadar ağır sanayi merkezi o1 an Karabük Demir 
ve Çelik Fabrikalarının kömür ihtiyacı, Zongul
dak kömür havzasının istihsali ile karşılanmış 
olup, Ereğli Demir - Çelik Fabrikalarının da kö
mür ihtiyacının yine Ereğli Kömürleri İşletme
sine^ temini gerekmektedir. 

Müessese 1959 - 1963 yıllarında; 
1959 yılında 3 561 434 ton, 
1963 yılında ise 4 152 938 ton taş kömürü 

istihsal etnr'ş, bunun satışından, 
1959 yılında 51 476 513 lira zarar etmiş, 
1963 yılında ise 11 415 515 milyon lira kâr 

etm'ştir. Müessesenin kalkınma plânında yer 
alan yatırından tutarı, 1948 - 1967 d evreci için 
1 250 000 000 lira o1 arak teobit edilmiş ve bu 
vatırımm karşılığı 1967 yılı sonunda tuvönan 
kömür istihsalinin 7 milyon tona ulaşacağı be-
rırtilm :ştir. Mezkûr yatırımın 1948 - 1961 (dâ 
hil) devrcy.nde 658 339 010 milyon liralık kıs
mı ikmal edilmiş, 1962 - 1917 devresine 
591 857 000 liralıik proje devredilmiştir. Proje-
n :n 1962 yılında 67 529 000 liralık kısmı ikmal 
edilmiştir. 1963 yılı uygulama p1 ânında 86 mil
yon liralık yatırım yapılacağı pro^ramlaştırıl-
rrnş, bunun 76,2 milyon liralık kısmı tahakkuk 
ettirilmiştir. 

Müessese, 1963 yılında 6 793 430 ton tuvö
nan kömür istihsal etm'ştir. Bu miktar 1967 yı
lında varılması icabeden 7 milyon ton tuvönana 
çok yaklaşmış bulunduğundan keza artan ihti-
vaç dolayısiyle yıllık istihsal tonajları, yıllar iti
bariyle yeniden tesbit edPerek 1967 yılında tu 
vönan istihsalinin 7 460 000 tona, satılabilir kö
mür istihsalinin de 4 735 200 tona ulaşacağı il
gililerce tesbit edilmiştir. 

Armutçuk Kömür İş1 etmesi : 
Armutçuk Kömür İsletmesi 1959 yılında 

103 178 076 lira kavnak ile faaliyette bulun
muştur. Müessese, 1959 yılını 873 471 lira kâr
la, 1960, 1961 ve 1932 yıllarını zararla kapat
mıştır. Armutçuk İşletmesi 31 . 12 . 1960 en
vanterine müsteniden Ereğli Kömürleri İşletme
sinin bir bölgesi olarak hizmet görmesi kararlaş
tırılmıştır. 

Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi : 
İşletme, 1959 yılında 124 643 014 lira kay

nak ile faaliyette bulunmuştur. Garp Linyitleri 
İşletmesi; Soma, Tunçbilek ve Değirmisaz'dan 
müteşekkildir. 
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işletme 1959 yılında bilançosunu 25 694 783 

lira kârla, 
1960 yılını 21 142 221 lira kârla, 
1961 yılını 14 043 530 lira kârla, 
1962 yılım 20 280 360 lira kârla, 
1963 yılını da 13 337 765 lira kârla kapat

mıştır. 

Bu sene istihsal edilen linyit kömürü 2 267 641 
ton, bundan satılan linyit kömürü 2 029 261 
tondur. Tunçbilek Bölgeyi istihsalinin artırılabil
mesi için, halen saatte 350 ton tuvönan kömürü 
yıkayabilen Tunçbilek Lovvarmm kapasitesinin 
yükseltilmesi gerekmektedir. 

Linyit kömürü istihsalinin ileride gösterece
ği inkişaf da göz önünde bulundurularak bu 
mi'ktar 500 - 560 ton saat olarak yüksek tutul
muştur. 

Tunçbilek Lavvarmm tevsii hususunda ge
rekli otüt, şartname teklif isteme dosyaları ha
zırlanmış ve komisyona verilen izahattan AID 
tarafından bu iş için lüzumlu kredi ve anlaşma
nın sağlandığı öğrenilmiştir. 

Müessese 1963 yılı uygulama plânında tesbit 
edilmiş bulunan 21 292 174 liralık yatırım prog
ramının 17 033 236 liralık kısmını gerçekleştir
miştir. Yurdumuzun artan kömür ihtiyacının 
karşılanabilmesi amaciyle tuvönan linyit kömü
rü istihsalinin 5 875 000 tona, satılabilir kömür 
istihsalinin de 3 860 000 tona yükseltilmesi ve 
bu maksatla 130 034 815 liralık beş yıllık proje
ye 83 milyon liralık bir ilâve yapılmak suretiyle 
tadil edilmesi hususunda çalışmalar yapıldığı 
öğrenilmiştir. 

Müessese; 1963 yılında 3 673 068 ton tuvö
nan kömür, 1962 yılı satılabilir kömür istihsa
linden 403 047 ton fazlasiyle 2 267 641 ton sa
tılabilir linyit kömürü elde etmiştir. 

Satılabilir kömür genel randımanı ise 1962 
yılma nazaran 190 kilogram artmak süratiyle 
1 214 kilograma ulaşmıştır. 

Müessese 1963 yılı bilançosunu 13 337 765 
lir?, kâri?, kapatmıştır. 

İktisadi Devlet Teşekkülü olan Garp Linyit
lerinden başka özel teşebbüs de linyit kömürü 
istihsal etmektedir. Fakat bunlar münferit, şah
si vey?. küçük şirketler halindedir. 

Bunlar; 
1. Garp Linyitleri yanında Cemal Ilünal İş

letmesi, 
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Bu işletmenin senelik istihsali 200 000 ton 

civarındadır. 
2. Nadir Hakkı İşletmesi, 
Senelik istihsal 300 ilâ 350 000 ton civarın

da. 
3. Çan İşletmesi, 
4. Trakya İşletmesi, 
5. istanbul'da Ağaçlı Linyitleri, 
6. Muğlada ören Şirketi işletmesi, 
7. Erzurum'da Malkaya Linyitleri, 
8. Şirket L'nyitleri, 
9. Çorum özel idaresi Linyitleri, 
10. Alpagot - Dudurga İşletmeleri, 

,11. Amasya'da Yeni Çeltik İşletmesi, 
12. Gediz vadisinde Kömür Şirketinin işlet

mesi, 
13. Şerefli Koçhisar İşletmesi, 
14. Bolu ve civarı işletmesi, 
15. Bursa ve havalisi Işîetmesidir. 
Ayrıca bir de Seyit Ömer Linyitleri vardır. 

Bu işetme kalorisinin çok düşük bulunması do-
layısiylc Kütahya'daki Azot Sanayiinde amon
yum elde etmek maksadiyle işletme malzemesi 
olarak senede 500 000 ton civarında kullanıl
maktadır. Bu miktar, Azot Sanayiinin tevsiin-
den sonra 1 milyon tona yükselecektir. 

Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi : 
Müessese, 1959 yılında; 131 303 368 lira kay

nak ile faaliyette bulunmuştur. 

Müessese, 1959 yılında 5 777 302 ton muhte
lif cins kömür tedarik etmiş, bunun 5 752 960 
tonunu satmıştır. 

Müessese, 1959 yılı bilançosunu 1 340 779 
lira zararla, 1960 yılı bilançosunu 919 216 lira 
kârla, 1961 yılı bilançosunu 2 315 990 lira kâr
la, 1962 yılı bilançosunu 505 197 lira kârla, 
1963 yılı bilançosunu da 4 964 615 lira kârla 
kapatmıştır. 

Müesseseye 5 milyon lira sermaye tahsis edil
miş olup bunun 3 milyon lirası ödenmiştir. 

Müe^ese, 1963 yılında 6 837 223 ton muhte
lif cins kömür tedarik etmiş, bundan 6 624 760 
tonunu satmıştır. 

Yıl içinde Karabük Demir - Çelik İşletmesin
de vukubulan arıza sobobiyle kok kömürü stok
ları 200 bin tonun üzerine çıkmıştır. 

Bu durum karşısında; Tevzi Yönetmeliği dı
şında kok dağıtımına gidilmiş ayrıca illerin kon
tenjanları da artırılmıştır. 
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Azdavay Kömürleri İşletmesi Türk Anonim 

Şirketi : 
Şirket 27 . 12 . 1956 tarihinde 6936 sayı ile 

tescil edilmiş ve 15 . 9 . 1957 tarihinden itiba
ren Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu, Sümer-
'bank, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri, Kas
tamonu İli Hususi İdaresi.aynı ilin dokuz bele
diyesi; üç ticaret odası tarafından kurulmuş
tur. 

1960 yılında 1 milyon lira nominal; 996 849 
lira ödenmiş sermaye ile faaliyette bulunan şir
ket, 7 923 ton taş kömürü istihsal etmiş, bunun 
7 673 tonunu satmıştır. 

Neticede şirket, 1960 yılı bilançosunu; 
331 969 lira zararla, 1961 yılı bilançosunu 

47 764 lira zararla kapatmıştır. 
1962 yılı Türk Ticaret Kanununun hüküm

lerine göre, 31 . 3 . 1961 tarihinde tasfiyeye gi
ren şirket, tasfiyesini 15 ay içerisinde ikmal 
ederek 23 . 6 . 1962 tarihinde işini bitirmiş ve 
Ticaret sicilinden kaydını sildirmekle hükmi şah
siyetlini kaybetmiştir. 

Netice : 
Kömür sahaları haricinde senelik sarf edilen 

odun ve tezek 29 milyon tondur. Memleketin or
manlarını korumak ve halkın teshin ve enerji 
ihtiyacını sağlamak bakımından, bir millî ener
ji politikası takibine ihtiyaç vardır. Bunuu 
için; 

1. Mevcut işletmelerin genişletilmesi ve ge
liştirilmesine zaruret vardır. 

2. Memleketin diğer bölgelerinde de aram.ı 
ve sondajlar yaparak mevcut kömür sahalarını 
tedhit ederek, malî ve iktisadi imkânlar nisbetin-
de işletmeye başlamalıdır. 

3. Bu maksat için, memleketteki tabiî gaz
ların teabit ve değerlendirilmesi en kısa zaman
da sağlanmalıdır. 

4. özel teşebbüsler, büyük şirketler haline 
inkilâJbettirilmeli ve bu sahadaki işletmeler artı
rılmalıdır. 

5. Kömürü satıh üzerine çıkarmak kâfi de
ğildir. Bunu en seri vasıta ile müesseselere ve 
vatandaşın ayağına kadar sevk etmek lâzımdır. 

6. İstihsalin artmasında mühim rolü inkâr 
edilemiyen maden işçisi ve teknik elemanların 
hayat şartlarını yükseltici tedbirler alınmalı
dır. 

7. Bu meyanda ifade edelim ki, millî istih
salimizin en mühim rüknü olan maden istihsali 
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mevzuunu rasyonel bir surette halledecek olan 
Maden Kanununun biran evvel hazırlanıp Bü
yük Millet Meclisine sevk edilmesi zaruridir. Sa
yın Hükümetin bu hakikati müdrik bulunduğun
da şüphemiz yoktur. Bu inançla sözlerime son 
verir cümlenizi Adalet Partisi Senato Grupu 
adına hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

VASFİ GERGER (Urfa) - - Usulü müzake
re hakkında bir mâruzâtta bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurun, müzakerenin usulü 
hakkında. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem arka
daşlar, 'büyük bir üzüntü ile huzurunuzu ihlâl 
ettiğimi itiraf etmek mecburiyetindeyim. Yüz 
milyarlık müesseselerin denetimini yapmak ede
biyatı içinde 'bu andaki müzakereyi gayriciddî 
telâkki ediyorum. Ya bu \!:cife yapılır veya ya
pılmaz. 32 - 34 arkadaşla bu memleketin bu 
hayati konusunun denetimini yapıyoruz, diye 
iddia edemeyiz. Ben Riyaset Divanından rica 
ediyorum. Gerçi Tüzük mucibince beş arkada
şın kalkıp ekseriyet yoktur, demesi lâzımdır. 
Ama bu, tereddüdü mucip ahvalde tatbik edi
len bir hükümdür. Yoksa sağ ve sol kanatlar 
üye adedini ayarlamakta yarış yaparken, bu defa 
gözler boş sıralara takılmaktadır. Riyaset Diva
nının dikkatini çekmesi lâzımgelir. Şu anda 
yoklama yapmaya lüzum yok. Celsenin tatili lâ
zımdır. Ya bu vazifeyi Senato kendi kanuni 
ve zaruri bir vazifesi diye tatbik edecek veya et-
miyecektir. Ekseriyet yok, celsenin tatil edil
mesi lâzımdır. Var ise celse devam eder. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Efendim, Kömür İşletmesi üze

rinde başka görüşmek istiyen? 'Buyurun Sayın 
Rondeci. 

Efendim, arkadaşımız yoklama yapılsın dedi 
ise Başkanlık Divanı derhal yoklama yapacak 
değil ya. Yoklama için zillerin muayyen müddet 
çalması lâzımdır. 

REFET RENDECÎ (Samsun) — Muhterem 
arkadaşlarım, kömür işletmeleri mevzuunda son 
günlerde cereyan eden bir hâdiseyi arz etmek 
için Yüksek. Huzurlarınızı işgal ettim. Mevzuu 
tam teferruatiyle ve rakamlariyle söyliyemiye-
ceğim ama, yalnız bilebildiğim kadarını arz et
meye çalışacağım. 

Ereğli Kömürleri İşletmesinin kömür fiyat
larına zam yaptığını gazetelerde okuduk, öğ
rendik. Bilâhara bu kömürü satmalmak ve kul-
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lanmak durumunda olan Devlet Demiryolları, 
Ereğli'nin bu zammı karşısında nakliye fiyatla
rına % 40 oranında bir zam yapmak mecburi
yetinde kaldı ve 1 Mayıstan itibaren kömür 
nakliye tarifeleri yalnız yalnız kömüre şâmil 
olmak üzere % 40 zamlı tatbik edilmeye baş
landı. Şimdi, bunun ikisi de Devlet müessesesi, 
iktisadi Devlet Teşekkülü. Plânlı bir devrede 
ve plânlı ekonomi içerisinde icrayı faaliyet 
eden, bilhassa Devlet teşekküllerinin bu şekil
de zamları yaparken yekdiğeri ile münasebet
lerini ayarlaması, düzenlemesi ve plân içerisin
de zamanını ne vakit tatbik edeceğini daha ön
ceden bildirerek, aç.ıklıyarak bu zamları yap
ması lâzım gelirdi, kanaatindeyim. Bunun şu 
zararları oldu. Devlet Demiryolları bu tarife
lerde zamdan evvel, üç dört ay evvel öyle zan
nediyorum, Vekil, nakliye fiyatlarına zam ya-
pılmıyacağı yolunda bir beyanda bulunmuştu. 
Ne vakit ki kömüre zam yapıldı, zararının ka
patılması sebebiyle Devlet Demiryolları da 
yüzde 40 zamma gitti. Bunun karşısında çimen
to sanayii, şeker sanayii ve diğer sanayi kolla
rının hepsi, kendilerinin yakıt ihtiyacına yapıl
mış zam karşısında masrafa giderek aynı şeyi 
düşünmek zorunda kaldılar. Ama zam yapıl
dı yapılmadı, daha onu duymadım. Ancak bu 
mevzuda benim arz etmek istediğim husus şu
dur. Birçok vatandaşlar, Devlet Demiryolları
nın bu nakliye ücretlerine zam yapılmıyacağm-
dan cesaret alarak birtakım taahhütlere girdi
ler. Hattâ taahhütnamelerde Devlet teşekkül
lere kesin hükümler koydular, dediler ki, «ya.-
pılacak zamlar talebedilmiyecektir.» Şimdi bir 
taraftan bu şartlan, zamları mukaveleleri ko
yarız. Bir taraftan da plânlı bir devre içinde 
âni olarak zam yoluna gidersek, iktisadi hayat 
bir karışıklığa ve hercümerce sürdürülmüş ola
caktır. Şimdi bugün öğreniyoruz ki, bunu bir 
hafta evvel duydum, onu da Yüksek Huzurları
nızda arz edeyim. Bu Devlet Demiryolları ve 
Ereğli yapmış oldukları zamlardan rücu etmek 
üzere imişler. Hükümet kararnamesi ile mi, ve-
yahutta koordinasyon heyetince mi katî ola
rak hangisi bilmiyorum, bu zamdan sarfınazar 
edilmesi konusu üzerinde bâzı teklifler gelmiş
tir. Şimdi zam niçin yapıldı! Niçin vazgeçildi? 
Plânlı bir devre içinde bulunan ve bilhassa plâ
na mutlak olarak riayet etmesi ve o plânın icap
larına göre hareket etmesi lâzımgelen Devlet 
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işletmelerinin kısa zamanlar içerisinde tarifele
rinde değişiklik yapacak, birbirine bağlı ve 
birbirinin istihsal ettiği malzemelerle yaşıyan 
müesseselerin yekdiğerinden haberdar edilerek 
önceden tâyin ve tanzim edilmiş olarak bu şe
kilde bu zamları, hiç değilse 6 ay evvel, bir sene 
evvel tarifelerini onlara göre ayarlamak ve 
zamları ona göre yapmaları icabederdi. Bu, iş
letmelerin maliyet hesapları bakımından mü
himdir. özel teşebbüsün yapacağı mukaveleler 
bakımından mühimdir. Fiyat tesbitleri bakı
mından mühimdir, fiyat istikrarı bakımından 
mühimdir. Bu mevzuu günün şikâyet konusu 
olarak buradan ifade etmeyi bir vazife saydım. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Komisyon buyurun. 
KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİ KAR

MA KOMİSYONU BAŞKANI BAKİ GÜZEY 
(Bursa) — Muhterem Başkan, muhterem arka
daşlarım, raporumuzun 16 ncı sayfasının 8 nci 
maddesinde Türkiye Kömür İşletmeleri Kuru
mu, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ve 
Etibank tarafından Sanayi Bakanlığı adına ya
pılmış olan masrafların, bu kuruluş masrafları 
hesabından çıkarılarak Bakanlığın borcuna ya
zılması tashihinin takibedilmesi ve bu işlem do-
layısiyle kayıtlar ve bilanço hesapları farkla
rında düzeltme yapılması komisyonca karara 
bağlanmış» denilmektedir. 

Şimdi 1959, 1960, 1961, 1962 ve 1963 yıl
ları bilançolarını tetkik edip, bu yıllar bilanço
larını ve netice hesaplarını ibra ettiğimize göre 
bu, komisyon raporundan 1963 senesindeki tah
sisler yapıldıktan sonra ibra edilir, gibi bir 
mâna taşımaktadır. Bu itibarladır ki, bu mü
esseselerde görülen ve Sanayi Bakanlığı namı-, 
na yapılmış olan ve Sanayi Bakanlığının bor
cunu teşkil etmesi icabeden bu masrafların, 
teknik sebepler dolayısiylc 1963 yılında düzel-, 
tilmesi ve 1964 yılma intikal etmiş olarak 1965 
yılma gelmesi bâzı mahzurları tevlidetmekte-
dir, Kurumlar Vergisi ve saire vergiler bakı
mından. Bu itibarladır ki, bunun 1965 senesin
de Sanayi Bakanlığı borcuna yazılması sure
tiyle 1965 yılı bilançolarında gösterilmesi uy
gun olacaktır ve raporun böylece geçmesi mu
vafık olur. Hürmetlerimle. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Efendim 
bir sual soracağım. Sayın Başkan, komisyon ra-
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porunun temenniler kısmının 8 nci maddesin
de Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ile, Ma
lana Kimya Kurumuna Etibank tarafından 
Sanayi Bakanlığı adına yapılmış olan masrafla
rın hesapları çıkarılarak Bakanlığın borcuna ya
zılması.. tahsilinin talebcdilmesi, bilanço ve he
saplar dolayısiyle kayıtlar ve bilanço hesapla
rında gerekli düzeltmenin yapılması, diye bir 
temenni vardır. Bunu anlıyamadım. Lütfen 
Başkan açıklarlar mı? 

BAKI GÜZEY (Devamla) — Efendim, Sa
nayi Bakanlığı bir bina kiralamıştır. Kiraladığı 
bina için eski bakanlardan bir zat o binayı 
tefriş etmek, tadil etmek için Kömür işletme
leri Kurumundan ve diğer kurumlardan aşağı -
yukarı 200 bin liraya yakın bir masraf yapmış
tır. Bu masrafları da kendi bütçesinde tahsisat 
olmadığı için bunlara ödettirmiştir. Şimdi bu 
masraflar ki, 25 bin lirası Türkiye Kömür iş
letmelerine aittir. Bu masrafların Bakanlık he
sabına alınması uygun olacaktır. Çünkü, bu mü
essese de diğer müesseseler gibi muhtar mües
sese olduğuna ve Bakanlık namına masraf ya-
pamıyacaklarma göre masrafın Sanayi Bakan
lığı bütçesinden ödenmesi icabettiği için o şe
kilde yapılmış olan masrafların Sanayi Bakan
lığının borcuna yazılması ve Sanayi Bakanlı
ğından da bu müesseselerin tahsil etmesi icabe-
der, masraf budur, efendim. 

BAŞKAN — Hükümet adına gülüşecek yok, 
son söz senatörün olduğuna göre Sayın Akyü-
rek buyurun efendim. 

ŞEVKET AK YÜREK (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler, Kömür İşletmeleri, 
evvelâ Zonguldak'ta keşfedildiği zaman ecnebi 
firmalar tarafından işletilmeye başlanmıştır. 
Bu ecnebi firmalar tarafından işitilmeye bas-
lıyan kömür istihracı, yalnız yüzde nisbetinin 
fazla olduğu damarlarda çalıştırılmış ve zayn 
damarlara tesadüf edildiği zaman bu damarlar 
te;k edi'erek daha geniş, daha verimli damarlar 
aranmış ve bu surece Kömür İşletmeleri bir kös
tebek yuvasına çevrilmiştir. 

Bu durum muvacehesinde memleketin büyük 
bir ekonomi ihtiyacını ve sanayii ile alâkalı du
rumunu sağlıyan kömürü Devlet eline almış ve 
Devlet çalıştırmaya başlamıştır. Birçok kereler 
'bu küoüden Kömür İş'etmelermde dünyanın 
her tarafında bir pers-onele 14 tona kadar, bâzı 
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memleketlerde 8 tona kadar istihracedildiğ: 
ifade edilmiştir. Bu miktar, memleketimizde 
orada çalışan personel miktarına göre, bir tonu 
gaçmemektedir. Hadizatmda bu miktar çc-k az 
gözükmekle beraber, sosyal fikirler de ortaya 
atıldığı zaman ve evvelce bu ocaklarda çalışma 
tarzı dolayısiyle ikömür işletmelerinin yanlış bir 
şekle sokulması muvacehesinde, maalesef is
tihraç hakikaten zorluklar içerisinde yapıl
makta, bu suretle de Kömür İşletmeleri Umum 
Müdürlüğü daima böyle sorulara muhatabol-
maktadır. Şimdi, biz bunun muhasebesini ya
parken esas üzerinde durmak istediğim bir 
husus, taşkömür bugünkü medeni endüstri 
muvacehesinde büyük bir önem taşımaktadır. 
Haddizatında artık dünya kimya sanayiinde 
kömür bir yakıt olarak değil, daha ziyade kimya 
sanayiinde kullanılmaya başlanılmıştır. Bil
hassa linyit kömürleri tamamrn kimya sana
yiinde kullanılmaya ve kullanılan bu kömürlerin 
de yanan kısmı gazı alındıktan sonra, kimyevi 
valfları elde edildikten sonra bunlar sinter-
leştirmek suretiyle kok haline getirme çareleri 
aranmıştır. 

Bizim memleketimizle, linyit miktarı biraz 
evvel Demir dağ arkadaşım tarafından ifade 
buvuruldu, linyit kömürleri, Avrupa Braunco^e 
tâbiri ile isimlendirilen bu kömür yalnız 
klmva sanayiinde gazı alınmak suretiyle ve 
geriye kalan kısmını da sinterleştirmek sure-
tivle kok yapılarak yakıt ihtiyacı karşılanır, 
Simli, mütaadit defalar yine bu kürsüden ve 
bilhassa bundan birkaç ay evevl, arkadaşım 
Fehmi Alnars^an Ankarahrn üzerinde bir ölüm 
buhıtu dalaştığım ve bu buutun linyit kömü
rünün yanmasından mütevellit olan gazdan 
meydana geldiğini tebarüz ettirmişti. 

Şimdi bu bir hakikattir. Hakikaten linyit 
•kömürü yakıt o1 arak kullanıldığı zaman içerisin 
deki gazlar tam mânasiylc yanmadığı içindir ki, 
iste bulunduğu yerde bir bulut ha'inde ve in
sanları zehirliyecek ve nihayet her gün baş ağ
rıları, mide bulantıları ve nihayet ufak çocuklar
da bilhassa ölüme götürecek kadar tehlikeli 
durumlar husule getirecektir. Hem bizi ölü-
rm götürüyor ve hem de bir serveti ziyan edip 
gidiyoruz. Şimdi, bunun için ne gibi çareler dü
şünülmüştür bugüne kadar? Kanaatimce hiçbir 
hareket olmamıştır. Şimdi Seyit Ömer linyit-
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leri kimyevi bir vasıta ile Azot Sanayiinde kul
lanılmaktadır. Hakikaten Seyit Ömer linyitler5 

303-500 bin ton civarında yakılarak, bunun içe-
r bin deki yanma neticesinde havadaki azotu 
amonyum şekline sokmak suretiyle yakılmakta
dır. Haddizatında bir kalori elde etmek için 
değil, tamamen biraz evvel arz ettiğim maksat
la yakılmaktadır. Binaenaleyh bu kömür 500 
derecede yandığı sırada içerisinden gazı alın
mış ve istifade edilmiş bir duruma gelir. Bunun 
içerisine yüzde 8 ve 1-0 nisbetinde taş kömürü 
de karıştırılmak suretiyle sinterleştirilmesi ve 
kok kömürü de yapılması mümkündür. 

Bunun etütleri ile zannedersem çok kıy
metli Saym Umum Müdür Behzat Firuz'un d* 
muttali olduğunu ve bu işle alâkadar olduğunu 
bilmekteyim. Eğer, böyle bir husus nazarı dik
kate alınarak çalışmalar yapılacak olursa, işte 
Ankara'da senede yalnız 200 bin tonun üzerinde 
yakılan komimi, Azot Sanayiinde yanarak zi
yan o1 an linyit kömürünü sinterleştirmek sure
tiyle kıymetlendirmek mümkün olacaktır. Bu
nun haricinle, taş kömürlerimiz bazan pervasız
ca, lihumsuz işletmelerde sarf edi1 inektedir 
Haddizatında bugün memlekette iki dev müesse
se vardır; Demir - Çelik Müesseseleri. Bunlar taş 
kömürü ile çalışabilirler ve bunlar ancak taş 'kö
mürün gazı alınmak suretiyle kok kömürü eldi 
edildikten sonra yüksek fırınlarını çalıştırabi
lirler. Eğer bir gün bu müesseselere 'kömür ye
tişmezse ve istenilen evsafta kömür «İde /ede-1 

mezlerse, demir ihtiyacını karşılamak mümkün 
o^maz. Bugünkü şartlar muvacehesinde mem
leketimiz, belki de kısa bir devre sonra bugün
kü telisler kadar daha ağır endüstriye ihti
yacı olacaktır. Ve hâdiseler zaman zaman da 
bunu göstermektedir. Bu itibarla, bugünkü te-
cis'ere bir o kr.dar daha tesis i'âve edildiği za
man, yalnız bu tesisler için taş kömürümüz kâ
fi gerçektir. Bu itibarla taş kömürlerin lâyık 
olduğu şekilde kıymetlendirebilmesi için evvelâ 
bunun bir kere linyit kömürü ile yanabilecek 
yahut da linyit kömürünün gazı ile bu işlerin 
yapılabileceği tesbit edilebilen yerlere taş kömü
rünün katiyen verilmemesi ieabedecektir. Bun
ların haricinde taş kömürlerimiz ilk çıktığı za
man tüvcnan şeklinde ve içerisinde yüzde bazan 
GO a kadar toprak bulunmaktadır. Bunların 
lâvajlan yapıldığı zaman, ihtiyacı karşılıyabii-
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me^i için çok süratli çalışmalar yapılmaktadır. 
Ve bu sebepten de bazan lavvarlarda kömürler 
tam mânasiyle yıkanmadan ve normal olarak 
içerisinde ancak yüzde 8 kül kalması icabederken, 
bazan % 15-16 civarında kül kalmaktadır. 
Avnı zamanda süratli bir çalışma neticesi, bu 
kömürlerin ufak parçaları, (şlam) tâbir edilen 
kısımları orada, Zonguldak limanına ve Ereğ
li'de yine limana dökülmek suretiyle limanı da 
doldurmaktadır. Geçmiş seneleri eğer dikkate 
alacak o'ursak, Zonguldak limanının 20 sene 
evvelki durumuna nazaran bugün kara kısmı 15 
metre daha i'eriye doğru yürümüştür. Bu: 

kömürlerin yıkanması sırasında denize kaçan 
kısımların yaptığı dolgudan ibarettir. Bunlar 
la birer servettir. Bunları da kıymetlendirme

miz lâzımdır. 

Bunları kıymetlendirmemiz için Kömür İş
etmelerine lâvık o1 an önemi vermek mecburiye
tindeyiz. Kömür İşletmeleri yetkilileri kendile
rine düşen vazifeyi fazlasiylc yapmak tadır-
'ar. Bu müessesenin en iyi şekilde çalışması 
'-in fe-a^ıtli çalışmalar yaptıkları malûm
lar. Fakat bu işte Hükümetin ve dolayısiyle 
Bısbakanlık Murakabe Heyetinin vereceği ra
f l a r ı n da çek önemi vardır. Ben Başbakan
lık Muarakabe Heyeti raporlarında, bu biraz 
v.-vcl bahsetiğim hususlardan bir tanesine 
-a •tlıyamadım. Bu husus1 ar1 a Kömür İşetme-
V*i Genel Müdürlüğü alâkadar olamaz. 40 bi
nin üründe müstahdemi bulunan bir müessese 
•̂ neak istihraciyle ve ihtiyacı karşılamaya ça-
hamakla vazifelerini yapmış sayılabilirler. Bu-
nnn haricinde Parlâmentoda konuştuklarımızı, 
bütçe müzakere'1 erinde konuştuklarımızı Baş
bakanlık Murakabe Heyeti ve Yüksek Plân
lama Teşkilâtının kıymetlendirmesi ve dola-
'Hsivle bu vekâletin başındaki vekilin alâka
lılarına emir vermesi gerekmektedir. 

Taş kömürlerimizin bâzı yerlerde lüzumsuz 
Varak linyit kömürü o1 arak kullanıldıkları da 
bir vakıadır. Bundan kısa bir süre evvel kireç 
ocağı işleten kimselerin linvit kömürü yerine 
taş kömürü kullanmayı tercih ettikleri bir va
kıadır. Bunun sebebi ise, taşkömürü, gayet ta
biîdir ki, daha fazla kaloriye sahiptir, linyit 
kömürüne nazaran. Taşkömürü fiyatı ile lin
yit kömürü hemen hemen aynı fiyatta oluşun
dan ileri gelmektedir. Burada bir muva^ene-
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sizlik vardır. Bu muvazenesizlik ayarlanma
lıdır. Ya taş 'kömürü fiyatına biraz daha ilâve 
yapmalı, pahalaniırmalı, yahut da linyit kö
mürünün fiyatını biraz düşürmelidir. Bu alâ-
'kalı umum müdürlüğün yapacağı bir iştir. 
Linyit kömürü ile kireç taşı yanar mı? Gayet 
tabiî yanar. Çünkü, kireç taşı yalnız f)50 ilâ 
1 050 dsrece ile yanma vazifesini yapmış olur. 
Halbuki, taş kömürü bize daha 1 600-1 800 
derecelik, kullanacağımız yerlerde vazifesini 
göreceği cihetle ziyan edilmesine hiç mahal ve
rilmemelidir. Bu arz ettiğim hususların, zan
nedersem alâkalılar tarafından, bilhassa Baş
bakanlık Murakabe Heyeti murakıpleri tara
fından inceleneceğini üm'dederim. Ve yine 
bu hususların Yüksek Plânlama Teşkilâtına da 
duyurulması hususunda alâkalıların bu işle iş
tigal etmesini hassaten rica etmekteyim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Hepinizi hür 
metle se'âmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka görüşmek istiyen sayın 
üye? 

ŞEVKET BULADOĞLU (Trabzon) — Usu1 

bakımından bir mâruzâtta bulunacağım efendim. 
BAŞKAN — Usul fi1 ân yok, bi'ânçoya gese 

CGTİ7, efendim. Bitti. Yani üzerinde görüşmek 
istiyorsanız buyurunuz. Fakat, bunun usulü 
yok. Hemen oyhyacağız ve bilançoya geçeceğiz. 

ŞEVKET BULADCKÎLU (Trabzon) — Bu
radan arz edebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ŞEVKET BULADOĞLU (Trabzon) Şim

di her müessesenin raporunda temenniler fasiı 
var. Bu temeniler hakkında Umum Müdürlü
ğün bir izalhatta bulunmasını talebediyorum. 

BAŞKAN — En sonunda görüşalecek efen
dim, o. Zaten bu raporlar da, Alt Komisyon ra
porlarıdır. Erjas umumi raporu Komisyon ha
zırlamıştır. Belki, Komisyonun temennilerini, 
Alt Komisyonun temennilerini esas heyet kabıv 
etmemiş olabilir. Zaten kabul ettikleri hususlar 
madde madde alınmıştır. 19 sayfa halinde 
EAîndim, meseleyi uzatmış o.lmıyahm. 

En sonunda temenniler nazarı itibara alına
caktır, efendim. 

Bilanço, kâr ve zarara geçilmesi hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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a) Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu : 
1059 yılı kâr : 4 202 426,26 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvi'bedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
1950 yılı kâr : 4 299 427,40 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
1961 yılı kâr : 2 569 233,80 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
1962 yılı kâr : 4 306 388,90 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
1953 yılı kâr : 5 776 364,43 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyen^r... Tasvibedilmiştir. 
b) Ereğli Kömürleri iletmesi : 
1959 yılı zarar : 51 476 -512,62 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiverfcr... Tasvibedilmiştir. 
1960 yılı zarar : 85 952 619,88 Tl. 

BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 
Tasvibe den1 er... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 

1961 vıh zarar : 25 130 244,97 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibnden'er... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
1962 vıh zarar : 38 718 410,83 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibede^er... Etmiyen^r... Tasvibedilmiştir. 
1963 vıh bâr : 11 415 515,41 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
c) Armutçuk Kömür İşletmesi Müessesesi : 
1939 yılı kâr : 873 471,18 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyen^r... Tasvibedilmiştir. 
1939 yılı zarar : 12 587 006,57 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvıbederfer... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
1931 vıh zarar : 10 8S7 374,21 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvıbeden'er... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
1932 vıh zarar : 5 844 581,20 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
<$) Garp Linyit1 eri İşletmesi Müessesesi : 
1959 vıh kâr : 33 694 783,28 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
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1930 yılı kâr : 21 142 221,72 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
1961 yılı kâr : 14 013 530,46 TL 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 

1962 yılı kâr : 20 280 360,07 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
1933 yılı kâr : 13 337 765,37 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
d) Kömür Satış ve Tovzi Müessesesi : 
1959 yılı zarar : 1 340 779,79 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 

1960 yılı kâr : 919 216,85 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
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1961 yılı kâr : 2 315 990,07 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
1932 yılı kâr : 505 197,37 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
1963 yılı kâr : 4 954 614,84 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tar/ibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
BAŞKAN — Sayın Vasfi Gerger tarafından 

ortaya atılan meselenin Başkanlık Divanınca da 
vâridolduğu görülmüş ve programımızın dahi, 
günlük programımızın dahi tatbik edildiği an
laşılmış bıı'unmakla, çoğunluk da kalmadığın
dan (Çoğunluk var, yoklama yapılsın sesleri) 
çoğunluk yok efendim, 56 kişi var. Efendim, ço
ğunluğumuz yoktur. 5 Haziran 1965 Cumartesi 
günü saat 10,00 da toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,26 
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Dışişleri Bakanlığının yabancı memleketlerde görovli tobizoilerinin ücretleri hakkında kanun 

tasarısına verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

T A B H Ü Y E L E R 
Mucip Ataklı 
Venbi Ersü 
Suphi Karaman 
Fahri özdi lek 

A D A N A 
Mehmet ü n a l d ı 
Sak ıp öı ıal 

ADIYAMAN 
TTalil Ajrar 
A F Y O N KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz İnce 
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapaı 

AĞRİ 
Salih Türkmen 

A N K A R A 
Niyazi Ağırnasl ı 
Mansur Ulusoy 

A N T A L Y A 
M. Akil" Tekin 

A Y D I N 
i skender Cenap Esre 
Obuınn Saim Santröllü 

B A L I K E S İ R 
Hasan Âli Tü ıkc r 

BİLECİK 
Talât Orun 

BİNGÖL 
Sabri Topcuoçrlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
ö . Fa ruk Kınaytürk 

BURSA 
Bak i Güzey 

Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 9 9 

Kabul edenler : 9 9 

Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 

Oya Katılmıyanlar : £ 3 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
1 Şeref Kayala r 

Cahit Ortaç 
Ç A N A K K A L E 

Nahit Al t an 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
ÇORUM 

Alâeddin Çetin 
Safa YnlçuK 

D İ Y A R B A K I R 
\ z m i En)•»<>;,ti 

ELÂZIĞ 
ı'elâl ErtuC' 

ERZİNCAN 
Kelimi I ' M - « . » V 

E R Z U R U M 
Osman Alihocajjil 
Sakıp İTatunoğlu 

E S K İ Ş E H İ R 
Havsi l îçapok 
Ömer Ucnzal 

G A Z İ A N T E P 
Zeki İslâm 
VİZ.'Unptttn ft/o-îil 

GÜMÜŞANE 
Tlalit Zarhun 

HATAY 
M. Enver Bahadır l ı 

İÇEL 
Tal ip özdn lav 

İ S T A N B U L 
AT. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin A r ı h u m n 
O. Zeki Oürnüşoğlu 
Ekrem özden | 
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fîifat. öz tü rkç ine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
îzıet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Oyerdenıli 

KASTAMONU 
Ahmet .Vıısret Tuna 

K A Y S E R İ 
Hüseyin Kalı>;ıkhoğlu 

K I R Ş E H İ R 
Ali Rıza Ulıısnıan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çıı m rai ı 
Mustafa Ditıckli 
Muammer Ohnz 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Aç.ar 
Fer i t Alpiskcndcr 
< »rhan Süersan 
llefik lîlusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bin«rül 

N E V Ş E H İ R 
tbrahim Şevki Atasağuu | 
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I NÎGDE 
izzet Gener 

ORDU 
Zeki Kum tulu 

RİZE 
Osman Meedi A<çım 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Rıza İsıtan 
Refet Rendeci 
Fethi 'İVv«'to«r!u 

S Ü R T 
Abduna lmum Kavak 

S İNOP 
Suphi Bat ur 

S İVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya ö n d e r 
Hulusi S;'»vlemeznğlu 

T E K İ R D A Ğ 
Cemal Tar lan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Dcmirdağ 
Kesat Zal<»elu 

U R F A 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut K a r a k u r t 

UŞAK 
Kâmil Coijkunoğlıı 

YOZGAT 
^adık Ar tukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 
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TABU ÜYELER 
tökrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
( t Ü.) 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Flaydar Tunçkanat 
Sıtkı ülay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rıfat Etker 
Sabit Kocabeyoglu 

İbrahim Saffet Omay 
ANTALYA 

Mehmet Pırıltı 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇÎLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Âmil Vrtus 
Ömer Ergün 

Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Nadir Nadi 
Necati özdeni; 
Adıl Ünlü 

[Oya katılmıyanlarI 
AYDIN 

Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLÜ 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENÎZLÎ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durııi! 

Dİ^^RBAKIR 
thsan Ham it Tığ™»! 
(Bşk. V.) 

EDtRNE 
Tahsin Banguoğhı 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
O. Edip Somunoğlu 

GÎRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhan 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 

IZMIR 
Cahit Okurer (î.) 

KARS 
Sırra Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERÎ 
Hüsnü Dikeeligil 
Sun d Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç (Bşk. V.) 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(î.) 

[Açık üyelikler] 

istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (İ.) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul (İ.) 

SİVAS 
Rifat öçten 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Atakan 

Enver Kök 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

90 NCI BİRLEŞİM 

4 . 6 , 1965 Cuma 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN ÎŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 

İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih, ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu lkt ;sadi 
Teşebbüslerinin denetimi sonuçları hakkında ra
por (3/42'3) [DağDtma tarihi : 19 . 5 . 1965] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESÎ YAPILACAK 

İŞLER 



Dönem : 1 ff O I 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : D O I 

İstanbul'da Taksim'de yapılacak oteli inşa edecek ve işletecek Ano
nim Ortaklığına Vakıflar Genel Müdürlüğünün katılmasına dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuri
yet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/803; 

Cumhuriyet Senatosu 1/550) 

(Not : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 952) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 18 . 1 . 1.965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10606 - 60487 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 17 . 5 . 1965 tarihli 107 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, İstanbul'da Taksim'de yapılacak oteli inşa edecek ve işletecek Anonim Ortaklı
ğına Vakıflar G-enel Müdürlüğünün katılmasına dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuş
tur. 

Saygılarımla. Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Si mı en 

Not : Bu tasarı 17 . 2 . 1965 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 17 . 5 . 1965 tarihli 107 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 952) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 1.6. 1965 
Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/550 

Karar No. : 1 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan Millet Meclisinin 1 7 . 5 . 1965 tarihli 107 nci Birleşiminde önce
lik ve ivedilikle görüşülerek işari oy ile kabul edilen, İstanbul'da Taksim'de yapılacak oteli inşa 
edecek ve isletecek Anonim Ortaklığına Vakıflar Genel Müdürlüğünün katılmasına dair kanun ta
sarısı, 

Komisyonumuzda her yönden tetkik ve m'ızakere edildi. 
Tasarı gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun 'mütalâa edildiğin-
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den 'bah i s konusu kanun tasarısı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli iie aynen kabul 
edilmiştir. 

Genel Kuru lun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanl ığa sunulur . 
Başkan Sözcü Kâtip 

Zonguldak Sakarya Hatay Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
. 1 . Eyidoğan K. Yurdakul E. Bahadırlı E. Kök 

Kayseri 
/ / . Dikeçligü 

Millet Meclisinin kabu l et t iği met in 

İstanbul'da Taksint'dc yapılacak oteli inşa ede
cek ve isletecek Anonim Ortaklığına Vakıflar 

(lenel Müılürlüğünün katılmasına dair Kanun 

M A D D E 1. • - İs tanbul 'da Taksim'de mül
kiyeti halen Türkiye Vakıflar Bankası Ano
nim Ortakl ıs ına ait arsa üzerinde turist ik ga
yelerle yapı lacak otelin t icar i esaslara göre 
inşa ve isletilmesi için kurulacak' or takl ık lara 
idare meclisince aka r - t op rak satış tonundan 
ayr ı lacak para ile Yakıl'lar Genel .Müdürlüğü 
k u r u c u ve or tak olarak katılabilir. 

MADDİ'] "2. - Bu kanun yayımı tar ihinde 
yürü r lüğe girer. 

MADDB o. - Bu kanunun hükmünü Baş
bakan yürü tü r . 

Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

İstanbul'da Taksim'de v,apılacak oteli inşa ede-
eek ve işleterek Anonim Ortaklığına Vakıflar 

(lenel Müdüri'üğünün katılmasına, dair Kanun 

İ-IADDK 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 ne.i madde aynen kabul edilmiştir. 

MADUN 2. - • Millet. Meclisince kabul edi
len 2 nei madde aynen kabul edilmiştir. 

'MAD.DK :!. • - Millet Meclisince kabul edi
len )! ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : <>31 ) 


