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1. — GEÇEN TUTANAK OZETI 

Teşebbüslerinin, denetimi sonuçları hakkında 
rapor üzerindeki görüşmelere devanı olunarak, 
Ulaştırma İşleri ile, 

Tarım İşleri Kimim, müessese ve işletme
leri görüşüldü ve bunlara ait bilanço, kâr ve 
zarar 'hesapları kabul edildi. 

Ağır Sanayi Kurum, müessese ve işletme
leri üzerinde bir süre görüşüldü. 

9 Haziran. 1965 Çarşamba, günü saat 10 da 
toplanılmak üzere Birleşime, saat 19.07 de son 
verildi. 

'Başkan Kâtip 
I îaşkan vekili Kırklareli 

Fikret Turhunyil Ahmet Naci Arı 

Kâtip 
Afyon Karalıisar 

Mustafa Yılmaz İne e oğlu 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Karayolları (lenel Müdürlüğü Kuruluş ve 
görevleri hakkındaki 55;>9 sayılı Kanunun 
22 nei maddesine bir iikra eklenmesi, 

İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâ
tında çalışan memurların maaş intibakı ve 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan :>656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eıklerinin İçişleri 
Bakanlığı merkez ve il memurları kısmında de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifleri 
görüşüldü ve tekliflerin kanunlaşmaları kabul 
edildi. 

Tüulviye Büyük Millet Meclisi Kamu İklti-
sadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12.5.1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun ;î ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 

2. — GELEN 

llaporlar 

1. — Taşıt Kanununda değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri ve Bütçe ve. Plân konusyouları raporları 
(Millet Meclisi 1/566; Cumhuriyet Senatosu 
1/541) (S. Sayısı : 6?>4) 

2. -— Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 545.'î ve 66.17 sayılı Kanunla deği
şik beşinci maddesinin birinci fıkralarının de-
ği;/irilmesi hakkındaki kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/716; Cumhuriyet Senatosu 1/549) (S. Sayısı : 
0:3."») 

KÂĞITLAR 

o. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve efelerinin İçişleri 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılmam hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçiş
leri ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/704; Cumhuriyet Senatosu 
1/55:i) (S. Sayısı : 638) 

4. — 1 . 7 . 1964 tarih ve 488 sayılı Damga 
Vergisi Kanununun 2 sayılı tablosunun V nci 
bölümünün 18 nci fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 2/808; Cumhuriyet Se
natosu 2/157) (S. Sayısı : 6'55) 



B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili thsan Hamit Tigre1 

KÂTİPLER : Adil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN* • Birleşimi a n y o n u n . 
(iörüşmelcre başlıyoruz. 

/. --- Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Kurma Komisi/onun un 
1:1 . :"> . lf)(ii turih re itiS sayılı Kanunun 3 neü 
maddesi (/efeğinet haiırladığı Kumu İktisadi 
Teşebbüslerinin denetimi sonuçları hal:kındu ru 
\>or (3/L23). (S. Sayısı: Celi) (1) 

(i) Ağır sanayi : 
a) Makimi ve Kimya Kndüstrisi Kurumu. 
•b) Türkiye Demir ve ('elik İşletmeleri, 
e) Divriği Madenleri Müessesesi, 

BAŞKAN - - Ffcndim, ağır sanayie ail ra
porların. görüşmeleri bitmişti. Kğcr uımvm mü
dürlerden bu hususta, izahat vermek istiyenler 
varsa, kendilerine söz veririm. Buyurun efen
dim. 

KARABÜK DKMİR VK (JFKİK FABRİ-
K AKARI KM KM MÜDÜKÜ AKİ KKKBAY 
Sayın Başkan, sayın senatörler; yüksek nıüsade-
lerinizle, müsamahanıza sığınarak, dünkü celse
de sorulan.: soruları ee\ adlandırmaya (^ılışaca
ğını. 

Bunlardan bir tanesi kredili satış dolayısı i I e-
teminat -mektubunun nakte tahvil edilememesinin 
sebepleri. Dünkü, celsede verilen demirin temi 
nalsız verilmiş olması gibi bir durum meydana 
gelmiştir. Keyfiyet öyle değildir. Demir 'bir 1e-
minal mektulm .karşılığında verilmiştir. Ancak 
leminal mctkiubuna konulan bir kaydi ilirazi ti
caret 1 eski lalım iz m gözünden kaymıştır. (Meme 
vadesi, geldiği zaman teminat mektubunun, nak
de tahvili gerekmiş, bu du rumda banka ile bir 
ihtilâf belirmiştir. Alâkalılar icraya verilmiş, ic-

(t) d:2i N. Su yılı busmayazı I . <i . /.%'.)' 
(/ünlü S7 nci Birhşim 'tutanak deryisiıu bağlı
dır. 

ra, takibatı. yapılmış, fakat karşılıklarının kâfi 
miktarda olmaması dolayısiyle sulh yolu ile ye
ni ıbir teminat mektubuna -bağlanması cihetine 
gidilmiştir. Veni bir banlkadan, Raybanktan 
1 407 000 liralık borca karşılık 2 milyon liralık 
bir teminat mektubu alınmıştır. F i rmadan c/c VI 
faiz ve inkâr tazminatı gibi hususlar da derce-
dilmek suretiyle teminat mektubu t'azlasiyle alın
mıştır. 

Ancak, Raybaukm tasfiyeye tabi t ııl ulıııası, 
du rumu güçleştirmiş ve paranın tahsil edileme 
meşine selhebolmuştur. Bir ay daha geç tasfiye 
edilmiş olsa idi, bu parayı da tahsil etmiş ola
caktık. \ i t ek im Raybanktan daha önce verilen. 
teminat mektuplarının nakide tahvili sağlanmış
tır. 

İkinci husus cevher ihracı dolayısiyle işlet
menin. duçar olduğu zarardır . Bir cevher ihra 
ce.dildiği zaman zahiren o yılkı fiilî ra.ıkamlar-ı 
u-öre bir zarar görülmektedir. Fakat cevher ih-
race.dilıııediği takdirde ne gibi bir malî külfci 
ve zararla, karşılanacağı hesabedilmenıişt ir. Biz 
bu hesabı, yaptığımız takdirde kendi lehimiz'. 
70 bin liralık Kir kâr sağlandığını müşahede et-
tik ve bakanlığa durumu aynen arz ettim. Mi' 
sadelerinizle Bakanlığa yazılan yazıyı birkaç 
sayfa, olmakla, beraber okuyayım. 

17 . •) . 1904 tarih ve 7->/.') 1 sayılı yazınız ce
vabıdır. 

1901 - 1902 yıl larında Demir Kereste Tica
ret A. Ş. vasıtasiyle r ekos lovakya 'ya 07 bin ton 
(h'irek. menşeli (Kükür t lü ) Demir cevheri ih
racının hangi sebepler t a n t m d a yapıldığı , sıra-
siyle aşağıda 'bilgileriniz', arz u lanmaktadı r . 

Tevsi edilen Divriği tesislerimizin istihsal 
kapasitesi 1,1 milyon tonluk payeye ulaşacak 
şekilde her yıl a r tmak ta olup, yıl lar i t ibariyle 
istihsal programı ve fiilî netice şöyledir, 
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C. Senatosu B : 94 
Programa göre 

TON 
Yıllar Cürek Damirdağ 

1960 250 000 + 200 000 
1961 250 000 + 200 000 
1962 300 000 + 200 0C0 
1963 (x) 470 000 + 205 000 

(x) I I I cü Yüksek Fırınımız arızalandığından, 
cevher sarfiyatı azalmış ve ihracat da yapılma
dığından istihsal kısılmıştır. 

Yukarıdaki taıblodan da anlaşılacağı veçhi
le istihsal ('bilhassa Cüre'k menşeli Kükürtlü 
Cevherde) her sene artmakta olup, bu cevhe
rin memleketimizde yegâne müstehliki işletene-
lerimizdir. 

Malûmları bulunduğu üzere bu senelerde 
tafoiî ömürlerini doldurmuş olan I ve II No. lu 
Yüksek Fırınlarımız istihsal olunan cevheri 
izalbe edemediğinden : 

a) Cevher istihsalinin kısılması, 
Ib) istihsal olunan cevherin 'stoka bağlan

ması, 
c) istihsal olunan cevherin dışarıya satıl

ması, 
gibi üç problem ortaya 'çıkmıştır. 

Cevher istihsalinin 'kısılması halinde, sabit 
masrafların istihsal edilen cevher maliyetleri
ne intikali suretiyle -ton, maliyetinin çok yük
selmesi ve yeraltı servetinin âtıl bırakılması, 

Cevherin stoka bağlanmasının ise, esasen 
mahdut 'oları finansman imkânlarını zorlıyaea-
ğı, faizle tedarik edilen paranin âtıl bekletil-
>mesi ve faiz kayhı, stok sahalarının durumu 
itibariyle gen'iş mikyasta sftok yapmaya imkân 
bulunmayışı ve toka koyma ve toktan alınmak 
için ihtiyar olunacak munzam nakil ve vinç 
masrafları g'ıbi ciddî meseleleri ortaya çıkar
ması, İtibariyle bu yola gidilmesi mahzurlu ve 
hattâ geniş m'ikyasta zararlı görülmüştür. 

Bu dunum muvacehesinde, silnterlemek sure
tiyle mahdut miktarda sarf edildbilen Cürek 
Cevherinden, ihtiyaç fazlasının ihraç edilmesi 
ve bu suretle yukarıda iki madde halinde açık-
ladığnmız sebepler saükiyle büyük zararlardan 
kaçınılması bir zanıret halini almıştır. 

ilişikte fotokopisini takdim ettiğimiz bu ih
racatla ilgili 23 . 9 . 1961 tarihli Komisyon Tu-

9 . 6 . 1985 O : 1 
Fiilî İstihsal 

TON 
Cürek Demirdağ 

231 800 + 164 900 
259 800 + 175 100 
300 000 + 200 200 
427 300 -f 153 100 

tanağmda bütün veçheleriyle belirtildiği gibi, 
cevher ihraç işine girişirken, peşin bir kâr dü
şüncesi yerine, yukarıda açıklamaya çalıştığı
mız endirekt kârlarımızla, millî ekonomide sağ-
lıyaeağımız hareket ve nihayet teknik zaruret
lerin icapları düşüncesi hâkim olmuştur. 

Diğer taraftan memleket ürünlerinin dış 
pazarlara ihracının kendi maliyetlerimiz üzeri
ne muayyen bir kârın ilâvesiyle 'bulunacak fi
yat üzerinden değil, dış pazarlardaki fiyatlar 
üzerinden yapılmasının mümkün olduğu kaçı
nılmaz bir gerçek bulunduğuna göre zarar id
diası, ancak, satılan mal fiyatının o günkü dış 
pazarlar fiyatları seviyesinden düşük bulundu
ğunu iddia ve islbat ile 'bir değer taşıyalbilir. 

Yüksek Bakanlığımızdan aldığımız 27.10.1961 
tarih ve 4/S - 12792 sayılı prensip müsaadele
rinde bu ihracatın zarar edilmemek kaydiyle de
ğil ve fakat dış pazarlar seviyesine uygun bir 
fiyat bulunması ve hammadde tedarikinde bir 
zorlukla karşılaşılmaması hali esas şart olarak 
ileri sürülmüştür. 

İlişikte takdim ettiğimiz 23 . 9 . 1961 tarihli 
İstişare Kurulu kararında bulunan fiyatın dün
ya fiyatlarına uygun ve hattâ daha üstün oldu
ğu açıkça belirtilmiş ve gerekli misaller verilmiş
tir. 

İhracatın yapılacağı yıllardaki stok seviye
leri de hammadde tedarikinde bir sıkışıklık ol
madığını belirtmiştir. Esasen hammadde bollu
ğu ve fazla istihsalin stoklanmasmdan doğacak 
malî ve teknik zaruretler bizi bu yola zorlamış
tır. 

Bu itibarla zarar iddiası işin hem prensibine 
hem de neticesine muhalif tek taraflı bir iddia 
halinde kalmaktadır. 

Şimdi bu düşüncelerimizin müspet neticele
rini rakamlarla ifade etmeye çalışalım. 
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C. Senatosu B : 94 
Bu ihracatla ilgili hesabımızın neticccine gü

re, TL. 5 616 500,27 liralık döviz sağlanmış ve 
buna mukabil 6 569 956,48 lira harcanmıştır ki, 
aradaki farklı teşkil eden TL. 913 456,21 zarar 
şeklinde bu hesapta tecelli etmiş ve tenkid konu
su olmuştur.; 

T. L. 6 369 956,48 liralık masrafın detayı ve 
yüzdeleri şöyledir : 

Tutarı TL. 1 

1 966 584,41 
3 770 486,37 

782 228,56 
13 1.19,80 
2 802,50 

10 012,34 
10 260,-4 
4 165,49 

10 297,— 

6 569 956,43 

Masraf unsurları 

Cevherin mubayaa bedeli 
Nakliyesi 
Yükleme - Boşaltma - (Liman) 
Saha kirası 
Aktarma 
İşçilik 
Pul 
Müteferrik 
Gümrük fazla mesaisi 

Toplam masrafa 
nisbeti 

% 29,9 
% 57,4 
% 11,9 
% 0,2 

— 
% 0,2 
% 0,2 

—.. 
% 0,2 

% 100 

Bu mukayese, yapılacak cevher ihracında, 
....."x.: i £ J .:„ ı „ ı . ı : — 

ücreti ile linıjan masrafı olduğunu göstermekte
dir. Niteikim işletmelerimiz de her hangi bir za
rara duçar olmamak için nakliye masrafların
da bu ihracaf dolayısiyle hususi bir tarife sağ
lanması yolumda Sanayi Bakanlığı "kannliyle 
Devlet Demiryolları nezdinde çeşJMi teşebbüs
lere girişmiş ise de, maalesef müspet bir netice 
alınamamıştır^ 

Diğer taralftan fc 60 Baz Fe üıvit/rsine göre 
alman % 9,5p lik fiyatın, cevherin karakterine 
göre ünitesinin daha faızla çıkacağı ve prim 
alınacağı ümiüedildiği halde, aksine olaraik tes-

9 . 6 1985 O : 1 
limat ilerledikçe Fe ünitesinin % 60 in altına 
düşmesi, fiyatın da düşmesine selbeıbolmuştur. 

Başkanlıkça yapılan bütün bu hesapların 
ümitlerimiz hilâfına çıkması ihracat hesabın

da görünen zarar miktarını büyütımüştür. 
Bu hesabın bünyesine girmemiş olmakla be

raber, endirekt bir şekilde diğer hesaplarda 
toplanan avantajlardan Ibasit binkaç örneık ver-
nıeik suretiyle işin topydkûn müspeit netice ver
diğini izah etmek isteriz. Şöyle ki : 

1961 yılı Divriği müessesemizin istihsal prog
ramı miktar itibariyle % 96,6, kıymet itibariy
le ise miktar ni'sbe'tinden % 7 no'ksaniyle % 89,6 
nisbetinde tahakkuk etmiş buluramafctadır. 

Keza 1962 yılı istihsal programı miktar iti-
ıbariyle % 1O0 kıymet itibariyle % 10,4 nöksa-
niyle % 89,6 nislbetinde tahakkuk etmiş bulun
maktadır. 

Bu rakamlar, istihsalin artışı nisbetinde ran
dımanın yükselmesini ve dolayısiyle malzeme 
ve işçilik gibi masraf unsurları fiyatlarında 
lkonjdkntür dolayısiyle husule gelen artışlara 
rağmen, istihsal maliyetinin düşmesini ifade et
mektedir. 

Nitekim 1961 yılı idare ve işletme sa/bdt mas
raflarından yalnız : 

Personel masrafı 
Genel işçilik 
Amortismanlar 

Toplam 

TL. 1 433 300 
TL. 4 045 100 
TL. 1 323 000 

TL. 6 801 400 
tutmuştur. 

Bu üç masrafın 473 115 tonluk fiilî istihsal 
miktarına »bölümünde ton başına 14.37 lira isa
bet eder. 

Mezkûr yıl içinde iskenderun'a sevk edilen 
49 100 ton cevher istihsal edilmese idi, 424 0.15 
ton cevher için yine aynı salbilt masraflar ihti
yar olunacak ve bu sefer ton foaşına TL. 16.04 
isabet edecekti. İstihsal fazlalığı dolayısiyle 
yalnız bu üç masraftan ton 'başına 16.04 — 
14.37 — TL. 1,67 maliyet düşüklüğü sağlan
mıştır. 

İşletmelerimizde kullanılan 424 015 ton cev
her maliyetinde ise bu düşüklük TL. 708 105 
liraya ıbaliğ olmaktadır. 
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C. Senatosu B : 94 9 . 6 . 1965 O : 1 
1962 yılı için yukar ık i aynı hesabı yapar

sak : 
Personel masrafı TL. 1 546 300 
(lenel işçilik TL. 4 194 300 
Amort ismanlar TL. 1 318 700 

Toplam TL. 7 059 300 
1 utmaktadır. 

Piilî 500 200 tonluk istihsal bölümümle ton 
hasma TL. 14.11 isaibet etmektedir . 

Bu yıl ihraç edilen 39 000 torn covıher no'k-
•saıı istihsal edilse idi, bu üç masrafın ton başı-
na düşen kısmı TL. 15,30 olacaktı 'ki, istihsal 
fazlalığı dolayısiyle maliyet 15.30 -— 14.11 = 
1 1!) kuruşa düşmüştür . 

Işleitmelerimizde kullanılan 461 200 ton cev
her maliyetinde ise bu düşüklük TL. 548 828 
liraya baliğ olmakladır . 

Bütün 'bunlara inzimamen 67 000 ton cevhe-
rin satışından Divriği müessesemiz d.e ortala
ma ton başına 108 kuruş hesabiyle cenran TL. 
72 360 a, k â r sağlamıştır . 

Bu itibarin, yapılan cevher ihracat ından do

layı her ne kadar bu işin neticesini gösteren 
hesapta zarar görülmekte ise de, fazla istihsa
lin sağladığı maliyet düşüklüğü diğer hesapla
rımızda daha yüksek kâr şeklinde tecelli etmek
ted i r ki, yapı lan kâr miktar ı cem'an 1 329 29;! 
TL. olup zarardan mahsup edilirse bu ihraca
tın yalnız işletmelerimize sağladığı menfaat 
415 836 TL. olaralk ifade edilebilir. 

Bu rakamlar işletime!erimiz taraf ından res
mî birer vesika olarak neşredilmiş bulunan 
1961 ve 1962 yılı bibîn(;o rapor lar ından alınmış 
kesin ra kamda rd ir. 

Ne'tice olarak : 
İşletmelerimiz bu ihracat dolayısiyle müs

pet ve millî ekonomi için faydalı bir is yaptığı 
inancındadır . 

Karabük' te cev'her stok imkânlarına ve ha
len mevcut stok miktarlarına gelince : 

Yıllık 'mubayaa programlarıyla beraber, İş
letmenin emniyetle çalışabileceği âzami ve as
gari stok miktarları da tesbii edil inektedir. 

Demir cevheri için 1961 ve .1962 yılları stok 
programları ile fiilî stok miktarları aşağıda gös
teri lmişin ' : 

I 9 (i 1 yılı 1 9 (i 2 yılı 
Program K'iilî Tahakkauk Progr. 

Cinsi Ton Ton 

Demir cevheri 150 000 217 589 

c> /e SI 

145.1 

'ogram 
Ton 

180 000 

Piilî 
Ton 

2,14 667 

Tahakkuk 
• </<• s i 

174. S 

Hu rakamlardan da anlaşılacağı veçhile, stok 
İmkânlarımız nispetinde programın üzerinde 
cevher mubayaası yapılmış bulunmaktadır . 

Bununla beraber, üç yüksek fırın 'birden ça
lışacağına göre 250 - 300 'bin tonluk bir normal 
stokun elde bulundurulması gerekmektedir. 

1961, 19(52 ve 1963 yıllarına ait aylık stok se
viyemizi gösteren listeleri de tetkik olunmak 
üzere leffen takdim etmekteyiz. 

Ocak 1964 ayı sonu itibariyle demir cevheri 
stokumuz ise 269 651 tondur . 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederiz. 
Bu durumda 'bizim 'hesaplarımıza 'göre demir 

cevheri ihracında bir zarar.;değil, ihraç, yaıpıl-
madığı takdirde durum ne olacaktır? Onunla mu
kayese edilirse 72 000 lira gibi -topyekû n bir kâr 
sağlandığı müşahede1 edilmektedir. 

3 neü soru; kütük fiyatlarına (îeçici Müdür
ler Kurulunca yapılanı 50 liralık 'bir zammın 
kabul edilmemesi. Bu kütük fiyatlarına zammın 
neden yapıldığı sorulmakladır . 

Kütük fiyatlarımız evvelce 1 350 lira idi. 
Bilâhara t 250 liraya indirildi. Daha sonra 
1 150 liraya; indirildi. Piyat kırın 1 150 liraya 
indirilmesiyle aradan geçen zamanla mamulleri
mizle kütük fiyatlarımız arasında aleyhimizde 
bir dengesizlik olduğu müşahede edildi. Bu su
retle kütük fiyatlarına 50 lira zam yapıldığı 
takdirde hu dengenin sağlanacağı düşünüldü ve 
Bakanlığın tasvibine arz edildi. Ala 1 (im ıı âlin iz 
fiyatlarımız Bakanlığın tasdikine tabidir . Bn 
itibarla, Bakanlığın takdiri de bu zammın yapıl
maması şeklinde 'olmuştur. Ve hu zamda yapıl
ın a misti r. 
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Yüksek fırın, cürufunun değerlendirilmesi : 
Yüfcslk fırın cürufunun değerlendirilmesi 

cihetine gidilmiştir. Eskiye dayanan hır mazisi ; 
vardır. JFakat bu yatırımı yaptığımız takdirde 
müşteri bulacak mıyız, bulanı ıyacak mıyız? Bu
nu araştırdık. Türkiye Çimento 'Sanayii ile te- , 
mas eftilt, uzun vadeli hir anlaşma yapmak iste- I 
dik. Tüfrkiye Çimento Sanayii hu uzun vadeli j 
anlaşmayı yapmak istemedi, beklemeyi t ere. ili ; 
etti. Sebebi de, Ereğli Demir ve Çelik Fahri- ı 
kal arının işletmeye gireceği, hu sebeple ora
dan Bartın'a daha ucuza ve daha kestirme yol- i 
dan temini mümkün olacağından bunlar kendi ; 
zaviyelerinden düşünüldü. Bu itibarla yatırımı 
yapmakta biraz tereddüt geçirdik. j 

Bu yil. Çimento Sanayii İle hir anlaşma yap- '• 
tık. Yıl sonuna kadar 47 000 ton cüruf verece- j 
ğiz. İlerisi için bir anlaşma yapıldığı takdirde 
cürufun; değerlendirilmesi imkânlarını arıyaca-
ğız. 

Sayım Şevket Akyürek'iu sormuş olduğu so
rulara cevap arz edeceğim. ; 

Tevsiat işleri : 
(rün4e 24 saat ve yılda 365 gün çalışan en

tegre bir demir ve çelik fabrikası olan Karahük 
telisleriftin içerisinde yatırım yapılmasının güç- \ 
İlikleri izahtan varestedir. Kanalizasyon, su bo
ruları, kablolar, yerüstünde gaz, buhar, demi)'-
yolu ve fabrika binaları arasında çalışmak ve bu 
tesisleroi hasar yapmadan yeni tesisler kurmak 
güç ve manian alıcıdır. Buna rağmen 3 ııcii kok. 
3 ııcii yüksek fırın, kuvvet santrali, kırma ele
me ve şinter tesisleri ile su tesisleri süratle ik
mal edilerek 1062 yılı sonunda işletmeye alın
ın ıslardır. 

Komisyon raporunda da görüleceği gibi 195!) 
yılında 244 294 000 Tl. olan şahit kıymet iktisap 
bedeli Ş 6 2 yılında 855 478 140 Tl. sına yüksel
miş, böjHece 611 184 080 Tl. lık bir şahit kıymet 
ilâvesiyle yılda 400 000 tonluk kok, 300 000 ton- \ 
hık yüksek fırın ve çelik tesisleri 1962 yılında 
işletmeye (girmişlerdir. j 

Bu suretle hem süratli bir şekilde yatırım 
yapılmış ve hem de böyle bîr sanayi için cüzi 
sayılabİeeek bir yatmanla tesislerden istihsal 
alınmaya başlanmıştır. 

Buriun neticesini Komisyon raporundaki satış 
hasılatiyle ilgili tablolardan da görmek ımimMin-
dür. 19Ç1 yılında yapılan ve c/c 16 ya varan ten
zilata rkğmen 1959 yılında 442 719 000 Tl. olan 
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satış hasılatı 1963 yılında 567 153 391 Tl. sı, 
1964 yılında, 593 000 000 Tl. sı olmuştur. Satış 
hasılatının 1965 yılında 700 mil. Tl. sini aşaca
ğını ümidet inekteyiz. 

12 yıl sürekli olarak çalışmış bul iman mev
cut iki yüksek fırınımızı tamire almamıza ve 
3 nolu yeni yüksek fırınımız kaza geçirmesine rağ
men yüksek fırınlar istihsalinde düşme olmamış, 
bilâkis her yıl devamlı artış sağlamıştır. 

Sayın Şevket Akyürek'iu Kok Fabrikasının 
yenilenmesi konusundaki sorularını kısaca cevap
landırmak isterim. Yatırımların tahakkukunda 
başlıca hedefimiz millî gelir artışında en müessir 
olan projeleri önplânda tahakkuk ettirmek ol
muştur. Bütün projeleri aynı anda tahakkuk et
tirmeye imkânlarımız müsaidolmadığından Kok 
fabrikasının yenilenmesi önplâna alındığı tak
dirde diğer projelerin tahakkuku gecikecek ve 
doîayısiyle istenilen istihsal ve gelir artışı sağ
lanamayacaktı. Kok Fabrikasının yenilenmesi hiç
bir istihsal artışı ve millî gelir artışı sağlamaz. 

Şayet kömür ihtiyacımız bugünden karşılan.! 
bildiği takdirde daha, fazla miktarda kok ima! 

etmek ve bugünden ilerisi için stok yapmak müm
kündür. 

Su tesisleri: Tekmil, su tesisleri çalışır duru
ma, getirilmişlerdir. Zaman zaman cüzi tadiller 
yaparak çalışma, durumları ıslah edilmektedir. 
Ancak su mevzuunda, başlıca problemimiz dere
nin. normal ve feyezan zamanlarında büyük ta
hayyüller göstermesi, ki feyezan zamanında dere 
erozyon doîayısiyle fazla miktarda, çamur ve 
kum getirmektedir. 1 m3 su takriben. 500 Kgr. 
kum ye çakıl getirmekte, çalışmayı güçleştirmek
tedir. Ancak baraj yapmak suretiyle problem 
tam giderilebilir. Devlet Su İşleri ile temas et
tik. Bahis konusu havalide etütler yapılmakta
dır. Probleme çözüm, yolu arıyoruz. Mâruzâtım. 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN —• Sayın (anımı Müdür Bey, sual
ler vardır efendim. Buyurun Sayın Ortaç. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Sayın Umum 
Müdürden istirhamımı, sözlerine başlarken, 'evvel
ce konuşmuş olan hatiplerin suallerine cevap ver
mişti ve kredisiz devrede iki- firmaya istisnaen 
ve kredili olarak vermiş olduğu demirler hak
kında Maden Bankasından alman şartlı temi
nat mektubunda, malın tesliminden evvel Ban
kanın haberdar edilmesi şartı vardı. Genel Müdür 
bu ehemmiyetli şartın ticaret teşkilâtının gözün-
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den kaçtığını beyan ettiler. Yalnız peşin para 
ile «mal verilmesi icabederken demirin istisnaen 
iki firmaya verilmesine kim izin veya emir ver
miştir? Bu bir. 

2. Demirler fabrikadan ıbu iki firma tarafın-
dan mı yoksa devredenler tarafından mı çekil
miştir? 

3. 1,5 milyon liradan fazla bir para tutan 
bu paralar halen tahsil edilmiş midir? 

4. Genel Müdürlük, fabrikayı zarara uğra
tanlar hakkında Yüksek Murakabe Kurulu rapo
runa uyarak bir tahkikat açıp suçluları tesbit et
miş midir? 

BAŞKAN — Soruları kavrıyabildiniz değil 
mi Sayın Genel Müdür? 

ALÎ ULUBAY (Devamla) — Arz edeyim 
efendim. Kredili satış yalnız bu iki müesseseye 
yapılmış değildir. 

1961 yılında elimizdeki külliyetli miktarda de
mir stoku vardı. 70 bin tona baliğ olan bir stok 
idi. Ve % 16 ya yakın bir tenzilât yapmamıza 
rağmen, ithal malı karşısında ve piyasanın du
rumu muvacehesinde elimizdeki demiri istediği
miz nisbette satmaya muvaffak olamadık. Bilâ-
hara kredi ile satmak yoluna gittik. Bunun için
dir ki, bir prensip kararı aldık. Yalnız bu iki fir
maya değil, her kim teminat mektubu getirirse 
kredili demir alabiliyordu. Bu suretle 137 mil
yon liralık kredili mal sattık. Ve bu suretle stok
ları tasfiye ettik. Yalnız bu iki firmanın temi
nat mektuplarında hakikaten bir şarta muallâk 
kayıt vardır. Bu teminat mektupları gözden ge
çirildiği zaman ilgili arkadaşlar bunları göreme -
mislerdir, müşahede edememişlerdir. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Yalnız bir kre
dili devre do olduğunu biliyorum, ertesi sene ta
mamen kredisiz devreye girmiştir, benim arz et
tiğim bu devredir, ondan evvelkini ıbiliyoruz. 

ALÎ ULUBAY (Devamla) — Kredisiz devre
de verilmiş değildir, kredili devrede verilmiştir. 
bu demirler. Bilâhara tasfiye yapıldıktan sonra 
kredi kaldırılmıştır ve malın bedelini getirenin 
teminat mektupları iade edilmiştir. Teminat 
mektubu getirmiyenlerin nakte tahvil edilmiştir. 
Ancak bu iki firmanın teminat mektuplarım 
nakte tahvil etmek imkânı olmadı. Hüseyin Otan 
Firması 520 bin liralık borcunu vâdesinde öde
di, mütabaki kısmını, 580 bin lirayı ödeyemedi. 
Bunun için banka teminat mektubunu nakte tah
vil etmek için teşebbüs ettik. Ancak bu arada far-

& 9 . 6 . 1985 0 : 1 

İ kma varıldı, şarta muallâk bir kayıt konduğu 
servisteki arkadaşlarımızın gözünden 'kaçmış. An
cak bu devrede nazarı dikkatimizi çekti ve Yük
sek Murakabe Heyeti bu konu üzerinde durdu. 
Başbakanlığa intikal ettirdi ve Bakanlıkça bu 
konuda bir tahkikat açılmış ve sonuçlanmıştır. 
Bunun tamamen Raybanktan tahsili cihetine gi
dilecektir. Gidilemediği takdirde müsebbiplerin
den tahsili cihetine gidilecektir. 

(BAŞKAN — Sayrı Karakurt. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) -

Efendim, ISayın Umum Müdür Bey sorduğumuz 
üç sualden ikisine verdiği cevaptan kısmen tat
min olmuşuzdur. Bunlar rezervler ve kütük-

.' ler mcaelesi. Fakat sorulmuş birinci suale ver
dikleri cevaptan dolayı bizi tatmin etmemiş 
vaziyetteler. Şimdi arkadaşımızın sorusuna ver
dikleri cevapta Umum Müdür Bey, bu kredili 
«atışta bir atlamayı müessesenin mâruz bulun
duğunu, nevama burada kabul etmiş bulundu
lar. Şimdi demek ki bir atlama, var. Bunda 
r.zin hukuk daireniz mi, atladı, bu işle alâkadar 
olan daireniz mi atladı ve birbuçuk milyon za
rarı muciboldu veya olmak üzere bulundu? Şim
di ikinci bir iş yapmışsınız, atlamanın farkına 
varmışsınız, üzerinde durmuşsunuz, atlatan 
müesseseleri çağırmışsınız, bize yeniden teminat 
verin demişsiniz. Müessese ıgitmiş piyasayı 
şöyle bir dolaşmış, bula bula tasfiye edilmek 
üzere bulunan Raybankı bulmuş, size bir teminat 
mektubu £3tirmiş. Şimdi siz yüzbinlere, mil
yonlara varan bir servetin idaresini üzerinize 
almışsınız ve piyasaya mal satıyorsunuz ve mil
yonlar ödeniyor. Piyasadan size getirilen bu 
Raybankm teminat mektubu ile mese'â benim 
size vereceğim teminat mektubu arasında ne 
fark vardır. Tasfiye edilmekte olan bir banka
nın piyasada durumu mevzuubahis iken, bu 
bankanın teminat mektubunu ikinci defa 
niçin kabul ettiniz. Bir de, bu fiille alâkalı 
müeı nenizde vazifeli olanlar kimlerdir, hâlâ 
bunlar vazifelerine devam etmekte midirler 

ALÎ ULUBAY (Devamla) — Şimdi arz ede
ceğim efendim. Bu teminat mektubunda atlan
dığı bir gerçektir. Başka teminat mektupları 
da gelmiştir. Fakat atlanmamış/tır ve gözden 
kaçmamıştır. Bunların misalleri çoktur. Ancak 
bu öyle bir şekilde yazılmış ki, Satış Müdürlü
ğümüz elemanları bunu fark edememişlerdir. 
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Sonradan n|çin Raybankın teminat mektubunu 
kabul ettiğimiz hususunu tenkid buyuruyorlar. 

Bu tarrhje kadar Raybankın tasfiye edilece
ği bizce milûm değildi. Her hangi bir banka
nın tasfiye! edileceği bizce yine malûm değil
dir. Her banka bizce faaliyette bulunduğu 
müddetçe muteberdir. Nitekim, aynı sene Ray-
banktan birçok teminat mektupları verilmiştir 
ve bunlar nakte tahvil edilmiştir. Hiçbir güç
lük çekilmemiştir. Benim hatırladığıma göre, 
şimdi katî rakam veremiyeceğim, en azından 8 
milyon liralık bir teminat mektubu vardır. Ray-
banktan burilar tahsil edilmiştir. Ancak Ray
bankın tasfiye edildiğinden bir müddet evvel 
bu teminat mektubu alınmıştır. Elbete bilmiş ol
saydık Raybankın teminat mektubunu kabul 
etmezdik. 

E3AT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Bunu yapani memurlar veya memur halen vazife
de midir? 

ALÎ ULIfBAY (Devamla) — Halen vazifede
dir. Bu bir tahkik konusu o l u ş t u r . Ancak tah
sil edilemeliği takdirde, bu para müsebbibi e-
rinden tahsil edilecektir. Aynı arkadaşlarımız 
kredi ile 13f milyon liralık mal satmıştır. Sa
bahtan akşama kadar teminat mektupları al
mışlardır. iBirçoklarmm sahte olduklarını mü
şahede etmişlerdir ve farkına varmışlardır. Yal
nız burada \ğr kusur işlemişlerdir. Bu da Bakan
lıkça tahkilş edilmekte olduğundan biz ayrıca 
tahkikat yapmadık. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Bu memura! tarafımızdan iştel el çektirilmesi, 
tahkikatın d&ha salim yolda yapılmasını temin 
etmez mi? Nfçin bu şahıslara işten el çektirilme-
miştir? 

ALÎ U I ^ B A Y (Devamla) — îşten el çek
tirmedik. Yifksek kademede bir memur olmadığı 
için tahkikita müessir olamıyacağı, bakanhk 
müfettişlerinle müessir olamıyacağı düşüncesiy
le hareket edilmiştir. Esasen müessesemizde 
küçük bir mfemurdur. Ve hakikaten bu bir ku
surdur ama,l her hangi bir suiistimal değildir. 
Arkadaşları Saptığı bu hareketten dolayı vazife
den almak c|>ğru idi, fakat bu vazifeyi deruhde 
eden servislerde hemen hemen bu işi yapacak 
eleman yox jg'ıbl idi. Karabük'ün o günkü duru
munu arz et|ıeme müsaade ederseniz kısaca açık-
lıyayım. Duı^ım şu idi : 
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Ticaret ve alım ve satım servislerinde yalnız 

bir tane yüksek tahsilli eleman vardı; gerisi dak
tilo durumunda idi. Biz bu geçen zaman içeri
sinde bu servislerin yüksek tahsilli elemanlarla 
takviyesi cihetine gittik. îktisat ve Ticaret me
zunu birçok elemanlar alındı ve durumu daha 
da takviye etmekteyiz. Ama, o tarihte bunu 
yapacak başkaca bir elemanımız yoktu. 20 se
neden beri bu vazifeyi yapmış elemanlar iş ba
şında idi. Bunların işten el çektirilmesi halinde 
ise, buranın daha küçük seviyede bir memur 
tarafından idare edilmesi neticesini hâsıl edi
yordu. Bugün durumumuz değişmiştir. Yüksek 
tahsilli elemanlarımız vardır. Eğer bu parayı 
tahsil edemezsek elbette ki müsebbibleri tecziye 
edilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Melen, sual mi? 
FERÎD MELEN (Van) — Konuşacağım. 
BAŞKAN — Konuşacaksınız. 
iSaym Kalpaklıoğlu? 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

îki sualim var efendim. 
Birinci sorum : Bir Umum Müdüre altı tane 

umum müdür muavini neden lüzumlu görülmüş
tür? Çünkü kendileri daha iyi bilirler; iki 
umum müdür muavini varken dört tane ilâve 
edilmiştir. Bu birdenbire bir sene zarfında al
tıya sıkmıştır. Altı umum müdür muavini var
dır. 

İkinci sorum : Fabrikanın tevsii gibi büyük 
bir harekete geçmiş oldukları bu sırada niçin 
iki umum müdür muavinini altı hafta için Av
rupa'ya göndermek lüzumunu hissetmişlerdir? 
Bunların izahını istirham ediyorum. 

ALÎ ULUBAY (Devamla) — Hayhay efen
dim. Birinci sorunuz umum müdür muavinleri
nin neden altıya çıkmış olduğu idi. Evve le 
umum müdür yardımcısı iki değil dört idi. Biz 
iki ilâve yaptık. Bir yandan plân işlerimizin 
artması, diğer taraftan istihsalimizin artması 
bizi ağır bir yük altında bırakmıştır. Şahsan 
ben, haftada bir iki gün Ankara'ya gelip plân
lama toplantılarını takibetmek zorunda bulu
nuyordum, yaz ve kış bu böyle devam etti. Bu 
yükü tahfif edecek bir teşkilât kurulması icab-
ediyordu. Meselâ Ereğli Sanayiinde bu vardır. 
Amerikalıların organizasyonu, teşkilâtına bakı
lırsa, daha geniş bir umum müdür yardımcı 
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kadrosu olduğu görülür. Yine Amerikan sema
sına hakılırse, burada genel müdür yardımcıla
rının 9-10 u bulduğu görülebilir. 

İkinci husus, bu iki genel müdür yardım
cısının seyahatleri hakkında. Bu kok fabrika
sının yenilenmesi iyin geçim yıl bir şartname ha
zırladık ve bununla ilgili olarak teklifler aldık. 
Bu teklifler muhtelif firmalardan gelmiştir. Ve 
her biri başka başka şekiller, plânlar teklif et
mektedir. Ve, fiyat mukayesesi yapmak da zor
dur. Ayrıca geçen yıl çıkan bir kanunla Tür
kiye'de yapılabilecek bütün malzemeler Türki
ye'de yapılacaktır. Bunun dışındaki malzeme
ler ancak dışardan ithal edilebilecektir. Bu 
itibarla, tesisler burada yapılabilir mi, yapıla
maz mı diye bunları bir de yerinde görmek 
icabediyor. Ayrıca bu tesisleri hem yerinde gör
mek Ye teklifleri standardize etmek, buna gö
re mukaYele yapabilmek için bu arkadaşları
mızı Plânlama (icııcl Müdür Yardımcısı, Kok 
Fabrikası luıunı Müdürü ve aynı zamanda Kim
ya İşleri Uenel Müdür Yardımcısı arkadaşları
mızla beş hafta müddetle Almanya'ya gönder
dik, doğrudur. Vıçiıı beş hafta? Beş firma Yar
dır. Beş firmayla oturulacak, konuşulacak, tek
lifler gözden geçirilecek, fabrikalar gezilecek. 
Biı- firmaya gitmek diğerine gitmemek bu im
kânsızdır. ITer firmaya aynı teklifi yapmak 
durumundadır. 

Almanya bugün haftada beş gün çalışıyor. 
(hımartesi \'e Pazar çalışmıyor. Bu durumda 
haftada beş gün çalışıyorlar, buna göre beş 
günlük seyahat \'e çalışma programı tanzim 
edilmiştir. Ve teklif Yeren firmalar beş tane 
olduğu için beş haftalık bir seyahat programı 
yapılmşhr, beş haftalık göndermenin sebebi bu
dur. Ben de daha önce bu müddetin kısaltılması 
üzerinde şahsan durdum. Ama imkân olmadığı, 
yarın . yapılacak yanlışlıklarda sorumluluğu 
üzerine almak istemediler, tam bir tetkik yapmak. 
arzusunu arkadaşlar belirttiler. Ben de ikna 
oldum, bu suretle beş hafta için gönderdik. İle
ride kazanılacak dövizler, tesislerin iyi ku
rulması muvacehesinde bu beş haftalık seya
hat çok görülmemelidir. Birçokları da senelerce 
dışarıya gitmemiştir. 

BAŞKAM — Sayın Akyürek. 
ŞEVKET AKYÜRFK (İstanbul) — Sual 

sormak istiyorum. 

Benim birinci sualim; Karabük Demir ve Çe
lik fabrikalarının tevsiine karar verildiği zaman 
bir mukavele yapılmıştır. Buna göre 600 bin 
ton kapasite ile hangi senede faaliyete geçmiş 
olması lâzımgeliyor? Bunu açıklamalarım ri
ca ediyorum. 

İkinci sualim; yine bu tevsi sırasında termik, 
montaj termik plânına göre birinci yüksek fırı
nın revetmanı ile birinci kok fabrikasının revet-
ıııaııı birbirine paralel olarak mı yapılacaktır? 
Yoksa, ayrı ayrı zamanlarda mı yapılacaktır? 
Bunun da izahını rica ediyorum. 

Keza kok fabrikası bugünkü hale g'Öre birin
ci fırın revetmana girdiği halde kok fabrikasının 
revetmanı yapılmadığı mı ıgöre kok fabrikasının 
revetmanı esnasında f>00 bin ton kapasitede fab
rika çalışacak olursa bu fabrikanın aynı zaman
da, tevsii için ve sanayiciler için piyasaya ver
diği koktan bir miktar yine vermek imkânı sağ
lanacak mıdır, yoksa, yalnız kendi ihtiyacını kul
lanmak mecburiyetinde mi kalacaktır/ 

Dördüncü sorum : Bundan bir, birbuçuk ay 
evvel gazetelerde okuduk, kalsiııe, yanmış mağ-
nezit satınalmak istediler. Buna niçin lüzum 
gördüler, bunun izahını rica edeceğim. 

'Keza Ateş tuğlası ile Demir - Çelik Fabrika
ları arasında S0 kilometrelik bir mesafe vardır. 
Devamlı surette Demir - Çelik Fabrikalarının bi
rinci işletme malzemesi olan ateş tuğlası bura
da çok miktarda mevcuttur. Bu. hurda, ateş 
tuğlasına fabrikanın şiddetle ihtiyacı olduğun
dan, Demir - (Jelik Fabrikaları sahalarında bin
lerce ton hurda ateş tuğlası bulunduğuna göre, 
niçin bir anlaşma cihetine gitmiyerek Filyos'u 
bu zor durumdan kurtarmıyor? Ve oradan çı
kan cüruflar pislik içinde kaybolup gidiyor, 
bunların kıymetlendirilmesi cihetine gidilme
mesinin sebeplerini rica edeceğim. 

Bir sualim de 1%L senesindeki bütçe müza
kerelerinde kendilerine lâzımolan ingot kalıpla
rının d işarda yapıldığını biliyorduk ve bunun 
kendi demirhanelerinde yapılması ricasında 
bulunduk. Ye nihayet bunu, geçen sene öğren
diğime göre yapıyorlar. Fakat, son zamanlarda 
Fregli Demir ve Çelik Fabrikalarının da ingot 
kalıpları yapacak şekilde bir dökümhane yap
tığını da biliyorum. Ve neden Karabük Demir 
ve Çelik Fabrikaları ingot kalıplarını yapamaz 
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bii' durumdadır? Bu yapılabilecek mi, yapılanıl- j 
ya o ak mı% Bunun da cevabını rica od iyonun. 

B A Ş R A X — Buyurunuz . 
ALİ 1TLITBAV (Devamla) — Birinci soru 

600 bin tbnluk kapasiteye ne zaman çıkılacağıdır. 
600 bin ton luk kapasitenin eşiğine 'geldik. Üç 
yüksek flrııı 26 'Mayısta ateşlenmiş bulunuyor. 
Kapasite;nazari bir rakamdır. Malzeme evsafına 
•»'öre könjür, kok, demir cevheri evsafına »-öre 
yaptığımız pik ve çelik evsafına »öre bu kapasi
tenin fiilî rakamı değişir. Kapasite nazari 
olarak bir hesaptır. Bazan bunun al t ında ka

lır, fiilî jıotic-e hazan üstündedir. Bütün dünya 
memleketleri bunun üstüne çıkmak için araştır
ma yapmaktadır lar . Biz de çalışma yapıyoruz. 
Bizim imkânlarımız talıdidedilmiştir. Arz ede
yim; İstihsalde I nci d'arecede müessir olan kö
mürdür . : Biz bir tek kaynağa bağlıyız. Başka j 
memleketlerde en uygun koku hangi maden j 
kömürlei.V \"(-r' i"-~o ; nu abr. ka NNI ı n rlar ve bu j 
suiel 'e iyi vakıfı lwk <•! 1" »ler'e!-. Bevnelmilel 
1 ecı übehıire »bre, ie-ulere »-''ov kukun evsafını 
yükseltirler, yüksel likçe de yüksek fırınların 
randımatımı yükselt inekledirler. 10 yıl evvel 
beynelmilel slnndarl . şater tecrübe-ine »bre S0-S2 
iken bugün 90 ı aşır ıslardır. Biz ise Zongul
dak'tan ti e gelirse onu kullanmak durumundayız . 
Birincisi, külü fazladır, ikincisi, hiçbir harman 
yapma ihıkânımız yoktur. Onların da kendileri- ı 
ne »-öre büyük »'üçlükleri vardır, takdir ediyo
ruz. Amja, memleketimizin bünyesini, gerçeğini 
aynen kabul etmek gerekiyor. Daha başka kö
mürleri jkarıştırmak imkanı olsa idi, rf 5, % 10 
nisbetinele, daha çok iyi netice almamız mümkün 
olabilirdi. Zamanla bu farklı neticeye »erek 
Karabük, gerek İçreği i bu farklı ve fiilî neti
ceye gireceklerdir. Biz, arz etliğim gibi, 000 
bin tonluk kapasiteye yüksek fırın tecrübe müd
deti dolduktan sonra, (500 bin tonluk netice ve 
fiilî istihsal 'temposuna girmiş bulunacağız. 

ŞEVİKET AKYÜREK ( İs tnbuh — Mukave
le gereğince hangi sene bitmiş olması lâzımdır.' 

A L l j r U ' B A Y ' (Devamla) — Mukaveleler 
her fesli için ayrı ayrıdır. Bâzısı 1956 senesin
de, 'bâztfsı 1957 senesinde, bâzısı 1959 senesinde I 
yapı lmı | t ı r , bâzıları 18 aylıktır, bâzılarında I 
o0 aydır . Bütün bu tesislerin mukavelesi yapıl- j 
dığı zaman bu bir aki t t i r , her iki taraf riayet I 
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ederse akde, ancak o vakit muteber olur. Muh
telif güçlükler o lmuştur ; döviz temin edileme
miştir, mukavele ahkâmına, r iayet edilmediğin
den onlar malzeme alıp imalâta geçememişler, 
beklemişlerdir. Normal döviz tahsisi ve firma
ların mukaveledeki istekleri yerine gelince
ye kadar . Bu işin başarılması güç olmuş, dö
viz temin edilmeden ve firmalara verilmesi 
gereken para temin edilmeden hiçbir firma, ma
lını teslim edememiştir. Güçlük dış yardım, dış 
finansmanı diisünıııesidr. B u sebeplerle muka
veledeki müddet lere uyulmasına imkân olma
mışı i r ; gerek bizden evvel, gerek bizden son
ra. Ama bu, memleketimizin t u t u m u n d a n ileri 
gelmiştir. Bunları değiştirecek bir şey gör
müyorum. Ama, buna rağmen biz "19(i2 sonun
da tesisleri bitirdiık. 1956 - 1957 de mukavele 
yapıldığı göz önüne alınırsa, çalışan bir fah
ri ka içinde bunu yap t ık ve aşağı - yufkan en 
geç beş sene içinde inmiştir. Ereğl i Sanayiinin 
teknik şart lar ı üzerindeki çalışmaları biz 195S 
senesinde yaptık. 19(50 da idi. 19(50 senesi sonla
rında teknik şartnenıeleri gözden gendi. An
cak 19(51 de mukavele yapıldı . F a k a t bütün 
hazırl ıkları tamamdı . Ereğl i sanayii bu yıl faali
yete geçtiği göz önüne alınırsa, o da 5 - (5 sene 
sürmüştür , denilebilir. Bu itibarla çalışan bir 
fabrika içerisinde 'kendi imkânlarımızla, ya
bancı firma yok, yardımcı yok, ancak biraz 
Türk mühendisleri-ve elemanlariyle bunu yap
mak kanaat imce çok başarılı b i r iş olmuştur. 

Kok reveimaııı : 
Kok revetnıanı projede yoktu. Yüksek fırı

nın tamiriyle birlikte yapılacaık diye bir prog
ramı, bir plânı da yoktu. Yalnız buna mad
deten de imkân yoktu. Çünkü, 1962 yı l ında 
biz bütün bu tesisleri işletmeye açarken gaz 
sıkıntısı çektik ve bâzı tesisleri d u r d u r m a k 
zorumla kaldık. Çünkü, ıkııvvet s an t r a i ' kazan
ları yenidir , kurutma 'ister, gaz ister, yüksek 
fırın kurutma istiyor, soba ve fi vınlar ku ru t 
ma, istiyor, kok fabrikası üç ay müdde t le ku
rutma ve İsıtma istiyor. Bü tün bunlar için mun
tazam gaz lâzım ve bu gazı temin edebilme'k için 
saç. haddesi gibi tesisleri 1962 de d u r d u r m a k 
zorunda kaldık. Bu i t ibarla o ta r ih te kok fab
rikasının durması maddeten imkânsızdı. Ça
lıştığı halde gaz kifayetsiz olmuştur. Bir de 
durdursayd ık herha lde hiç gaz yetişmiyeeekti . 
Kok fabrikasını önümüzdeki yı l larda tamam-

I 



C. Senatosu B : 94 
Uyacağız ve tam bir bilanço yapıldıktan son
ra piyasaya ıkok verilip verilemiyeceği mey
dana çıkacaktır. Ancak, 3 ncü kok fabrikası ya
pıldıktan sonra piyasaya fazla miktarda kok 
verebileceğiz. 1963 te 500 bin ton verilmiştir. 
1964 ite istihsali kısmamıza rağmen 400 bin ton
dur. Ondan evvelki yıllarda 250, nihaye't 270 
bin ton kak piyasaya kok verirdik. Bu itibar
la kok stokları genişlemiştir. Bugün istedi
ğimiz miktarda kömür alamıyoruz. Bunu te
min ettiğimiz takdirde, yahut edebildiğimiz tak
dirde her gün daha fazla miktarda'kok yapıp 
stoka koymak ve ileride bundan piyasayı bek
lemek ve hiçbir aksaklığa meydan vermemek 
kanaatimce mümkündür. 

Fabrikadaki tuğlaların değerlendirilmesi 
mevzuuna gelince; Bunları değerlendirmeye 
çalışıyoruz. Ancak çok pis ve curuflu olanla
rı atıyoruz. Birçok ıkısmını kendimiz kırıp, 
kendimiz ateşe mukvim çamur imalinde kulla
nıyoruz, fazlasını da satıyoruz. İnşaat bittiği 
zaman durum iyi görülecektir. Fazlalık olur
sa elbette Ibunu değerlendirme, satma cihetine 
gideriz. Böyle bir malzemeyi stokta bulun
durmak veya pislik içine atmayı biz de doğ
ru bulmayız. 

tngo't kalıbı meselesine gelince: 
1961 yıbnda-ingot kalıplarını kendimz yap

mayı düşündük, mevcut dökümhaneye bir ilâ
ve yapmak suretiyle çok daha ucuza ingot ka
lıbı yapmak mümkün olmuştur. Ereğli ingot 
kalıbı mevzuu ise; bu dökümhanede değil, ora
nın ingot kalıbı biraz daha ağır, 15 ton ağır-
lığındadır, mevcut dökümhanede bunu yapma
mıza imkân yoktur. Yeni dökümhanede yapıla
caktır. Bu dökümhane gelecek senelerde bit
miş olacaktır. Ereğli bizden isterse onlara da 
ingot kalıbı yapacağız vereceğiz, istemezse, 
başka bir firmadan alırsa tabiî yapmıyaca-
ğız. 

Kolslte manyezit için Simens maden ocak
ları malûmuâliniz büyütülmüştür. 65 tonluk 
ocaklar 150 tonluk yapılmıştır. Bu ocakların 
tabanlarında başlangıçta aşınmalar olmuştur. 
Dolomitin evsafı zaman zaman düşüyor için
deki magnezyum nisbeti yüzde 19 olması lâ
zımken bu nisbet yüzde 16 ya 15 e düşmüştür. 
Ve piyasadan kalsine manyezit alıyoruz bunu 
dolomitle karıştırıyoruz, çelik ocağının taba-
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m mı Geriyoruz ve iyi netice elde ediyoruz. Bu 
bakımdan sinter manyezit alıyoruz. 

BAŞKAN — Başka sua l i Yok. 
ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul) — En son 

konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN —- Zaten kifayet takriri yoktur, 

konuşabilirsiniz. 
Buyurun Sayın Genel Müdür, oturabilirsi

niz. 

KAMU İKTİSADÎ İŞLERİ KARMA KO
MİSYONU BAŞKANI BAKİ KUZEY (Bursa) 
— Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon önce mi 'konuşmak 
istiyor? Hatipler konuştuktan sonra konuşsa-
ır.z daha iyi olmaz mı? . 

KAMU İKTİSADI TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU BAŞKANI BAKİ GÜZEY 
(Bursa) —- Nasıl söz verirseniz, öyle olsun. 

BAŞKAN — Belıki cevaplandırılacak hu
luslar olur, müsaade ederseniz hatipler ıkonuş-
sıimlaıv 

Buyurun Sayın Melen, 
FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, Yüce Senatoda yapı
lan denetleme günler geçtikçe hakikaten he
pimizi memnun edecek bir istikamet almak
tadır. Temenni ederim ki, önümüzdeki yıllar
da daha derinlere inmek imkânını bulalım. De
netleme yapanken biç şüphesiz kusurlar varsa 
bunları tesbit edip ortaya koymak ve herta-
rafı didiklemek bizim için vazifedir. Bunun ya
nında çalışmaları, bilhassa övünülecek çalınmala
rı ortaya koymakta, onun kadar bana kalırsa, 
bizim için vazife olmak lâzımdır. Bu sebeple 
ben kendime düşen vicdani borcu eda etmek 
üzere söz aldım. 

Muhterem arkadaşlar, Karabük bizim çöpü 
çöp üstüne koyara'k büyük imkânsızlıklar içe
risinde meydana getirdiğimiz ve bugünkü şek
lini alan bir müessesemizdir. Her Türkün if
tihar etmesi lâzmgelir bu müessese ile ve ça-
lıgmalariyle, benim bir vesile ile yakından 
gördüğüm çalışmalariyle de hakikaten hepi
mizin takdirine bak kazanmış bir müessese
dir. Üzerinde, benim görüşüme göre, titremek 
lâzımdır. Bilhassa başındaki Umum Müdürün
den en basıi't işçisine kadar bir vesile ile, bir açı
lışta şevki kaderle, şevki talihle ben bulun
dum ve orada yakından gördüm; büyük bir fe-
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rag-at ve fatan severlik içinde çalışmakta ol
duklarını .(kabul etmenizi istirham edeceğim. 
Benim müjşahadem budur. 

Yine bir kadirşinaslık vazifesini ifa etmek 
istiyorum.;; Son tesisin açılışında başta işçi 
mümessilleri olmak üzere büyük çalışmalarla 
geceyi güfıdüze katarak ve tesisi zamanından 
evvel ve imkânsızlıklar içıinde, bitirmeye mu
vaffak olatn Umum Müdüre bir cemile olmak 
üzere, onujn küçük yavrusunun ismini vermek 
is^emişlercÜ. Bunu bilhassa işçiler istiyorlardı, 
bana (bırakmışlardı iisim vermeyi umum mü
dür şiddetle reddetmiştir, büyük bir 'tevazu 
ve mahviyet içinde. Burada da gördünüz ifa
desini. Oıfıdada aynı çalışmayı yapmaktadır. 
Yine bumjf burada söylemeyi bir vazife bili
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım, şüphesin üzerinde 
durulan meselelerde belki kusur vardır veya 
yoktur. Bunlar nitekim tahkik mevzuu olmuş
tur. Geroken muamele yapılır, kusur varsa 
yine çok övdüğümüz umum müdürün de eğer 
cezalandırılması lâzımgelirse onu da yapmak 
lâzım, o dja vazifemiz olur. 

Muhterem arkadaşlarım, bir meseleye te
mas etmei istiyorum, bu vesile ile. Ereğli 
Demir ve Çelik İsletmesi kurulduktan sonra 
iki müessese arasında bir muvazene vücuda ge
tirmek lâzımdır. Gördüğümüz şu; Ereğli'de 
ücretler jCarabük'teki ücretlerin, ben o seya
hati yaptığım zaman, birkaç misli idi. Mü
hendisine, j teknisyenine, işçisine verdiği üc
retlerle bejri tarafta verdiği ücretler arasında 
bir münasebet mevcut değildi. Bir dehşetli 
manzara ile karşılaştım ben şahsan. Bu du
rumda bütün bu tesiste çalışanların akıp oraya 
gitmesi lâşımdır. Fakat yine iftiharla arz et
mek istedim ki, bu gidişler müessese umum 
müdürünüfı müsaadesi nisbetinde olmuştur ve 
bırakıp girmemişlerdir. Bunu da yine bir tak
dirle anmtjyı vazife sayıyorum. Orada müte
hassıslar, jnühendisler kendilerine iki - üç mis
li ücret tejklif edildiği halde Karabük'teki işe
rini bırakı|) oraya gitmemişlerdir. Nihayet Hü
kümet bu idurumu dikkate alarak bir teknik 
baremde bir ufak tadille kısmen bir telâfi yap
mıştır. Afıa bu mesele üzerinde durmak lâzım
dır. Çünl^ü, nihayet bu piyasadır, muayyen 
şartlar içifde bir mutevasıl kaba benzer. Beri 
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tarafta yüksek bir ücret seviyesi ve onun ya
nında, 100 Km. yanında üçte bir, dörtte bir 
ücret alırlar, çalışmaya devam ederler. Bu 
bakımdan bu insanların vatanperverliğini suiis
timal etmemek lâzımdır. Binaenaleyh bunla
rı da bir seviyeye yaklaştırmak gerekir. Bu
nun için gerekli tedbirlerin alınması lâzım ve 
ücret meselesinin halledilmesi lâzımdır. Bu ve
sile ile şuraya girmek istiyorum; zannediyorum 
bâzı arkadaşlarımız da temas ettiler, Personel 
Kanununun bu devrede çıkarılması arkadaşla
rımız ve bizim için bir vazife olmuştur, Mec
lis tatile girmeden. Çünkü görüyoruz ki parça, 
parça birçok teklifler gelmektedir; işte hâkim 
tazminatı, doktor tazminatı, eczacı tazminatı 
ve saire bütün bunlar gelmektedir. Bunları çı
karacak yerde bütün bunları sağhyacak ve 
bütün memurların istifadesini sağlıyacak Per
sonel Kanununu, sistemli bir kanunu çıkar
mak elbette doğru olacaktır. Bunun dışında 
başta İktisadi Devlet Teşekküllerinin ücret sis
temini de, yine Personel Kanununa muvazi ola
rak, düzene sokacak bir kamımın hazırlığı 
vardı, bu kanunu da son süratle getirmek lâ
zımdır. Bu devre yetişmezse bile, Meclisin, 
Kasımda geldiği zaman ilk ele alacağı mesele
lerden biri olmalıdır. Bu vesile ile bunu te
menni ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 'bir üçüncü konu sü
ratle kalkınma devresine girmiş olan Türkiye'
nin, demir - çelik ihtiyacı o nisbette süratle 
artmaktadır ki, hemen bir üçüncü demir - çe
lik sanayiinin nüvesinin şimdiden atılması lâ
zım, 1970 yılında da işler hale getirilmesi lâ
zım. Bu vesile ile bu hususu da temenni eder, 
Hükümetin dikkatine arz ederim. Hürmetle
rimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyuran komisyon, 
KAMU İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜL

LERİ KARMA KOMİSYONU BAŞKANI BA
Kİ GÜZEY (Bursa) — Muhterem Başkan, 
muhterem senatörler, burada, Karabük Demir 
ve Çelik Fabrikaları mevzuunda Saym Kara-
kurt arkadaşımızın soruları bizim daha evvelce 
hakikaten Komisyonda mevzuubahsolan bir hâ
disedir. Ve konuşulmuştur. Fakat meselelerin 
siyasi hüviyetlerine girmemek maksadiyle 
umumi raporumuza alınmamış bulunmaktadır. 
Bu mesele, yani kredili satış meselesi ele alın-
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dığı zaman yine İktisadi Devlet Teşebbüslerin
de siyasi nüfuzların rol oynadığını ve bu teşek
kül ler in üzerinde birtakım siyasi şahsiyetlerin 
nüfuzlariyle birtakım muameleler yapmaya gi
rişt iklerini görürüz. Ve bu da t ipik bir misali
dir. 1 »lirada mevzuubahsolan (Man Limited 
Şirketi eski I »urdur Senatörü Hüseyin Otan'a 
ai t t i r . Leometal Sirkeli de onun münasebette 
bu lunduğu diğer bir firmadır. Anayasaya gö
re eğer, ben bu kısmı bilmiyorum, yükümlü
lük noktasından ele alırsak Hüseyin Otaıfm 
bu İkt isadi Devlet Teşekkiiliyle muamele yapa
maması ieabeder. Bu. Anayasaya aykırı bir 
muamele olarak, bir hüküm olarak kendisini 
gösterir . Anayasa madde 7S. Ama yükümlülü
ğün 'hangi hudut lar içerisinde olduğunun tcs-
biti de elbctteki hukukçula ra düşer. 'P.iz o ba
kımdan bu meseleyi ele alamadık. 

Mesele şu : Olan Firması kredili mubayaa 
yapmış. Bu mubayaadan sonra Maden Kredi 
Bankası kayıtl ı şartl ı ve bilhassa nazarı dikka-
1i eelbedee.ek şekilde «yatırdığınız mik ta r ka
dar benim hesabıma bildireceksiniz, ve onun da 
ben tahsilim' imkân bulacağım» demiş. Fakat 
bıı müessesece nazarı itibara alınmış veya göz
den kaçmış veyahut da nazarı i t ibara alınma
mış. Orası elbette bir tahkik mevzuudur. Fa
k a t ondan sonraki meselede Maden Kredi Ban
kası bu teminat mektubunu tahsile kalkmış bu. 
kayıt ve şar t tan dolayı alamamış. Tahsil ga
yesi ile Hüseyin (Man'ı aramış, adresini les-
bit imkânını bulamamış, yokmuş Hüseyin Otan 
or tada. Nihayet bir gün gelmiş bulmuş. Bul
duk tan sonra da. mesele şu şekilde cereyan ci -
mis: Şayanı dikkat bir husus, Hüseyin Olan 
a r a d a n çıkmak suretiyle Leo - Metal'e intikal 
etmek suretiyle is, mesele meydana çıkıyor. 
Ama para tahsil edilmez mi? Fdilir. (Tmkii 
teminat mektuplarının /.âmini Hazine olmak 
ieabeder. Bu bakımdan, hakikaten milletin pa
rası bir ta raf tan kaybolurken diğer taraf tan 
Hazine kefaleti suretiyle, milletin parasından, 
milletin parası (»denecektir. Yani bu bedelin 
zâmini, millet olacak demektir . I »undan daha 
ehemmivetli olan bir unsur var burada . 500 bin 
lira. 1,5 milyon lira büyük bir mik tar sayılma
yabilir. Böyle bir şirketin de zarar etmesi riz-
kinitı icaplar ından da olabilir. Bu mesele de
ğildir. Yalnız burada Yüksek Murakabe He
yetini takdir le yadedeceğim. Hakikaten Yük-
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sek Murakabe Heyeti İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin murakabesi hususunda büyük hizmetler 
görmektedir . Meclisin de kendilerine şükran 
borcunu, ben Komisyon Başkanı ve komisyon 
heyeti umumiyesinin fikri olarak da burada be
l ir tmekte fayda görürüm ki. Yüksek. Murakabe 
Heyeti hakikaten büyük (hizmetler yapmış ve 
yapmakta devam etmektedir . O da ş u d u r : Kö
mür Tevzi Müessesesinden bu şirkete, yani Ka
rabük Demir ve Felik Fazrikalar ına diğer sa
t ış lardan daha yüksek bir bedelle ti) lira fazla 
bir bedelle satış yapmakta ve böylece senede 
Karabük Demir ve Ç/elik Fabrikalar ının kazan
cından !i) milyon lira beri tarafa, Kömür ve 
Tevzi Müessesesine ak ta r ı lmaktad ı r . Yine ay
nı zamanda Kok Kömürünü de daha ucuz bir 
bedelle, maliyetinden aşağı almak suretiyle, 
ondan da aşağı - yukar ı 15 milyon liraya varan 
bir kârdan zarara uğramaktad ı r . 

Bu sebepledir ki. Kömür Tevzi Müessesesi
nin kârı gibi görülen para, doğrudan doğruya 
Demir ve ('elik Fabrikasının veznesinden, onun 
bilançosundan, kârından çıkmakta bulunmakta
dır. Bu hususu da Yüksek Murakabe Kurulu 
raporunda çok iyi bir şekilde belirtmiştir. Bi
naenaleyh. mücsseleri ayrı ayrı müesseler ola
rak kabul etmek ve onların kâr ve zarar lar ını 
başka müesseselerin sır t ından çıkarma yolunu 
suret i kat iyede terk etmek lâzımdır. Bu husus
ta Hükümetin nazarı dikkat ini colbetmeyi ve 
yine t ekra r ediyorum, İni hususlarda çok fay
dalı hizmetler gören Yüksek M ura karne Kuru
luna Komisyon adına teşekkürlerimi arz etme
yi bir borç bilirim. Hürmetlerimle. (AlkişlaıA 

BAŞKAN I »uyurun Sayın Şevket Akyü-
rek. 

ŞMYKKT AKYf 'KFK (İs tanbul) Muhle, 
rem Başkan, sayın a rkadaş la r ım; demir ve çe
lik mevzuunda dünkü konuşmama istinaden 
Sayın l'ıııııiii Müdürün verdiği cevaplar beni 
ta tmin edici cevaplar olmadığı cihetle bâzı so
rularımı kendilerinden sormak mecburiyetinde 
'kaldım. Aldığım cevaplar da beni aynı isletmede 
çalışmış bir insan olarak, bir teknisyen olarak 
tatmin etmiş olmaması dolayısiyle huzurunuza 
getirmiş bulunuyorum. Hedefimiz ve görüş
lerimiz ve ifadem hiçbir zaman sahsa mâl uf de
ğildi1'. Doğrudan doğruya Demir ve (_Vlik Fab
rikalarının Fınıım Müdürlüğünün tedvirinin 
lâyıkı ile yapı lamadığından ibarett ir . Sayın 
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arkadaşım îferid Melen İni teşekkülün ununn 
müdürünü njethü senada bulundular. Kendile
ri tahmin ederini ki, a ediş dolayısiyle oraya 
gittikleri zaman tanımış bulunuyorlar. I>en 
kendilerinden biraz daha ileri giderek, hu te
şekkülün ufnum müdürü ile beraber tahsil et
tiğimizi. ayjm bölgede tahsil ettiğimizi, aynı iş
letmelerde müşterek çalıştığımızı ve kendileri
nin de benimi de bu mevzuda çalışan mühendis 
olduğumuzu) ifade edersek, kendilerini dalıa 
çok yakındam tanıdığımı beyan etmek isterim. 

Kendisi hakikaten çok çalışkan, c;ok değer
li ve Türkiye'de yüksek hrm mevzuunda oto
rite denebilecek bir arkadaştır. Katiyen şahsına 
her hangi bir şey söyliyeeek sözüm yoktur. 

Yalnız, yüksek fırınların otoritesi olmak baş
ka şeydir, bir teşekkülün umum müdürlüğünü 
yapmak ve a müesseseyi tedvir etmek başka bir 
şeydir. Bu iftiharla ben şimdi bana vei ilen ce
vapları teknik olarak kıymetlendirmek suretiyle 
huzurunuza içıkaraeağım. 

Şimdi, 2İ50 'bin ton kapasiteli fabrikanın 
600 bin tona çıkarılmasının mukavele hüküm
leri gereğineje ne zaman biteceğini ve ne zaman 
işletmeye 'alınacağını sordum. Sayın Umum Mü
dür 'kapasitü bir şey ifade etmez, dediler. Ka
pasitelere göre bir rakam tesbit etmek bir hare
ket'1 geçmek! mümkün değildir, dediler. Bunu, 
ben; biraz teknik bir adam olarak ve 'bir teşek
külün başında umum müdür olarak, 'bu cevabı 
çok hafif t pirdeki etmekteyim. Bir kapasite tes
hil edilir, bir rakam ortaya vaz'edilir. Bu ra
kam üzerincllen de bir mukavele yapılır. Bu mu
kavele yapıldıktan sonra terinin plânı hazırla
nır. Termü plânına ^öv^ işletmenin içerisinde 
yapılması 1 âz imgelen tertibat alınır \e bütün 
bu (ermin pOânı hazırlandıktan sonra da icra
ata geçilir Ve o fabrikanın tevsii cihetine gidilir. 
Kapasitede, listenden kapasiteye erişilemiyecek 
bir durumdf olduğu zaman da 'bunu kuran te
şekküle, firmaya ya bu kapasiteye ulaştırılması 
talebedilir vjeyahut da tazminat tale'bedilir. Bi
naenaleyh, kapasite bir mâna taşımaz veyahut 
bize bir şey: vermez diye bir söz burada yerinde 
olmaz, 'kaııaiftimee. Tevsiatın hangi tarihte bit
mesi lâzımgeldiğini 'bir türlü söyliyemediler. 
Plân 'gereğince 1968 senesinde 600 bin ton de
mir ist Mısafinin yapılması lâzımdır. Fırının 
kazaen patladığı beyan buyuruldu. Hayır, fı
rın tamamifle ihmal, dikkatsizlik ve lüzumsuz 
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müdahalelerden dolayı patlamıştır. Bunu bütçe 
müzakerelerinde ben gayet açık olarak ifade 
etmişim. Fırın da'lıa 15 gün evvel, erimiş de
mirin içindeki alüminyum miktarının çok ol
masıyla tuğlalarının erimekte olduğunu alarm 
etmiştir. Fırın, bu alarm üzerine derhal dur
durulup ve boşaltılmış olsa idi yalnız içerisinde
ki eriyen tuğlaların değiştirilmesiyle hu iş hal
ledil mis olurdu. Ve nihayet 200 milyon lira 
kadar bir döviz vermek suretiyle demir ithali
ne lüzum kalmazdı. Bu, tamamen görüşüldüğü 
için üzerinde tekrar tekrar durmayı lüzumsuz 
addetmekteyim. Ama hu tevsi in mevcut bir te
sisin, mevcut bir işletmenin içerisinde yapılaca
ğı cihetle, gayet tabiîdir ki, aksama olacak ve 
bâzı tesislerin mukavelelerinin yapılması, tesli
mi ve nihayet işletmeye açılmasının birer prob
lem olduğunu ve çalışmakta alan tesislere zarar 
vermiyecek şekilde yapılmasını ileri sürerek, 
tevsiin daihi hangi zamanda termin plânına göre, 
bitmesinin şart olamıyacağmı 'beyan ettiler. Bir 
termin plânı yapılırken bütün' hu hususlar na
zarı itibara, alınarak yapılır. Aksi takdirde ne 
tekniğin bir mânası kalır, ne termin plânının 
bir mânası kalır, ne'de o işletmede yapılan te
sislerin bir mânası kalır. Eğer ben bir termin 
plânına, bir programa, 'bir esasa göre çalışın ı-
yacak olursam, o fabrikayı tesis etıriiyecek olur
sam, kazara bir tesisi ihmal ettiğim zaman 600 
milyon liralık bir yatırımı yaptığım halde, o 
yatırımın karşılığı olan istihsali ufacık bir te
sisin ihmali yüzünden bekletmek mecburiyetin
de kalacağız. İşletmecilikte böyle bir esas, 'böyle 
bir termin yoktur. 

Simdi, hu hususu belirttikten sonra maalesef 
11)63 senesinde altıyüzbin ton kapasite ile ça
lışması lâzımgelen bu fabrika henüz altıyüzbin 
ton kapasiteye erişmeye başladı, kelimeleriyle 
ifade edilmek suretiyle1 kapatılmıştır. Bu şekil
deki basit bir ifade ile ortaya atılan husus bize 
günde 10 milyon liraya yakın bir zarar tevlidet-
ıuektedir. (Hinde her yapılan ton için memleke
tin bu miktar mukabilinde başka memleketler
den demir getirtmek mecburiyetinde olduğunu 
tahmin ederim ki, kıymetli arkadaşım Umum 
Müdür takdir buyururlar. Bu tevsi yapılmadı
ğı gibi, diğer kendisine tâli maddeleri temin 
edecek tesislerin de bir paralel suretiyle birin
ci fırının revetınanı ile alâkası olmadığım beyan 
ettiler. 
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Şimdi, "benim anladığım mânada bu, böyle 

değildir. Her 'halde kendi mesai arkadaşların
dan bu hususta biraz eksik malûmat almış bu
lunuyorlar. Ve 'bu da loj'ik olarak zaten böyle 
olmaması lâzımgelir. 

Şimdi, üçüncü yüksek fırın bittiği zaman aynı 
tempoya devam edilecek ve bu tempoya devam 
edilirken 'birinci yüksek fırının revetmanı yapıla
cak ve bu arada kok ihtiyacı fazla geleceği ci
hetle derhal miadını doldurmuş olan birinci 
kök fabrikasının revetmanı yapılacak ve bu su
retle revetmanlar bittikten sonra 600 bin ton 
kapasite ile tam randımanla çalışmaya bağlıya
cak. Şimdi, bundan dalha normal bir işletmeci
lik olmaz. Yüksek fırının patlaması muvacehe
sinde birinci fırının revetmamndan vazgeçildi 
ve o tekrar tamir edilip işletmeye açılıncaya 
kadar birinci fırın işletmeye devam ettirildi ve 
üçüncü fırın işletmeye alındığı zaman derhal 
birinci fırının revetmanına başlandı ve revet-
man yapıldı. Fakat 'bu arada sebebi bizce hâlâ 
meçjhul olan kok fabrikasının revetmanı ciheti
ne gidilmedi. Şimdi, 'hakikat şudur : Ve buna 
cevap verilmemiştir. Tam kapasite ile altıyüz-
b'in ton kapasite ile işletme faaliyete geçtiği 
zaman kendi kok ihtiyacını karşıladıktan baş
ka bugünkü tesislerle sanayicilere ve teshin için 
piyasaya da kok kömürü verilmesinin mümkün 
olduğunu söylemiştim. Fakat bu arada birinci 
kok fabrikasının revetmanı yapılırsa üçyüzbin 
ton kapasiteli bir kok fabrikasının istihsal ede
ceği koktan malhrum kalacağımızla göre, bu 
miktar piyasaya verilemezse kendilerinin ancak 
İhtiyaçları karşılanabilecektir. Şimdi tasavvur 
buyurun geçmiş senede beşyüzbin ton verdikle
rini beyan ettiler. Doğrudur. Çünkü 3 ncü 
fırın tamiratta idi. Birinci fırının revetmanı 
yapılmakta idi. Bu suretle ve buna mukabil bü
tün kapasite ile 3 kok fabrikası da çalışmakta 
idi. Ama bugün revetmanı yapılması cihetine 
gidilecek olursa piyasaya, sanayicilere kok kö
mürünü Karabük tesisleri veremiyecek duru
ma düşecektir. Bu bir hakikattir ve istikbal bize 
gösterecektir. Bunun yanında arkadaşlarımızın 
bir tanesi iki teknik umum müdürün kok tesis
lerini görmek üzere 6 haftalık bir seyahate çık
tıklarını beyan ettiler. Buna verilen cevap da 
tatmin edici değildir. Kok fabrikaları için ka
rarımız çoktan verilmiştir. Bu kok fabrikaları 
için muhtelif firmalar teklif vermiş olabilir. 
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Fakat bu teklifler içerisinde mevcut o tesisleri 
yapmış olan firmalardan hangisi en ucuz teklif 
vermişse artık ondan başkası düşünülebilir mi? 
Buna. 'imkân var mı? Üç firma kok fabrikasını 
yapmıştır, bu yaptığı üç fabrikanın firmaların
dan memnunmusunuz, teklif alıyormusunuz, 
bu tekliflerle birlikte diğer firmalar tarafın
dan da teklifler veriliyor ve teklifleri alıyor, 
mukayese ediyorsunuz. Sizin tâyin etmiş oldu
ğunuz, üç kok fabrikasını yapmış olan ayrı ay
rı firmalardan bir tanesinin en ucuza yapaca
ğını da görüyorsunuz. Onunla bunun mukayese 
edilmesine, aylarca Avrupa'larda fabrikaları 
görmeye, ziyaret etmeye ve bu suretle bu tesi
sin fhalesmi hâlâ /geciktirmeye mahal var mı? 
Bunun portesi netice itibariyle 18 - 20 milyon 
liralık iştir. Yaptığınız ufak bir hata yüzünden 
20 milyon liranın hepisinin ziyan olduğunu da
hi kabul etseniz, memleket sanayicileri koksuz 
kaldığı zaman en büyük kötülüğü yapmış olmaz 
mısınız? Bütün bunların yanında bu müessesede 
çalışan, hakikaten çalışan, teknik ve idari per
sonelin çok feragatle çalıştığına hiç şüphem yok
tur. içlerinde hakikaten üç seneden beri sene
lik iznini kullanmıyan aıkadaşlar vardır. Hepi-
sino bu feragatlerinden dolayı, çalışmalarından 
dolayı ben meslektaşları olarak teşekkür etmeyi 
vazife bilirim. Ama yapılması mümkün olan ve 
bu işleri yapabilecek olan değerleri de sayın 
Umum Müdürlüğün değerlendirmesi gayet nor
mal olması lâzımgelir. Bütün bunları arz ettik
ten sonra en son olarak ben arkadaşımdan bir 
izabeci olarak karşısında da bir kimya mühen
disi olarak yine soruyorum ve vicdanına terk 
ediyorum. Fabrika kurulduğundan beri bütün 
magnezit tuğlalarının hurdaları o müessesede 
birikmekte ve etrafa atılmaktadır. Siz böyle bir 
miktar ve böyle bir kıymet elinizde mevcutken 
bunu öğüterek dolomitle karıştırarak sinterleş-
tirilmiş magnezit yerine kullandığınız takdirde 
dalha iyi netice alacağınızı bilmiyor musunuz? 
En azından beş milyon liralık serveti ziyan edip 
gidiyorsunuz. Bunların hepsinin birer birer 
tetkik edilmesini ve Umum Müdürlüğün bu ko
nulara hakikaten önem vermesini, eğer bu mü
essese bugün kârlıdır, diye biz sesimizi çıkar
mıyorsak biraz evvel bahsettiğim hususlar dik
katle takibedilip yapılacak olursa, bugün elli 
milyon lira kazanıyorsa iki sene sonra 500 
milyon lira kazanacak vaziyete geleceğine hiç 
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şüphe etmiyorum. Vaktim dolduğu için daha 
fazla ifadedfe bulunamıyaoağım. Hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Konuşmalar 'bitmiştir. Başka 
söz istiyen yok. Ağır sanayiin başında bulunan 
arkadaşları^ iyi tarafları, hatalı tarafları tenkid 
edildi. Hepsi samimiyetle yapılmıştır. Buna 
hiç şüphe edilemez. Temennimiz daha iyi neti
celer istihsalidir. Başka, söz olmadığına göre, 
hesap neticelerinin okunmasına geçilmesi husu
sunu oyunuza arz edeceğim. Kabul edenler... 
Etmiyenler.^. Kabul edilmiştir. 

Hesapları okuyoruz : 
a) Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu; 
1959, Kâr: 23 667 523,49. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
1960, Kâr: 23 223 725. 
BAŞKAN —• Tasviplerinize arz ediyorum. 

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

1961, Kâr: 15 232 868,36. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
1962, Kâr: 29 333 841,25. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

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

1963, Kâr: 24 756 013. 
BAŞKAN —• Tasviplerinize arz ediyorum 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
b) Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri: 
BAŞKAN — Hesapları okuyoruz : 
1959, Kâr: 172 627 236. 
BAŞKAN —• Tasvibedenler... Etmiyenler... 

Tasibedilmiştir. 
1960, Kâr: 131 190 540. 
BAŞKAN — Tasvibedenler... Etmiyenler.. 

Tasibedilmiştir. 

1961, Kâr: 63 430 593,33. 
BAŞKAN — Tasvibedenler... Etmiyenler... 

Tasibedilmiştir. 
1962, K | r : 67 816 767,04. 
BAŞKAN — Tasvibedenler... Etmiyenler... 

Tasibedilmiştir. ' 
1963, Kfir: 42 839 794,83. 
BAŞKAN — Tasvibedenler... Etmiyenler,., 

Tasibedilmiştir. 
e) Divriği Madenleri Müessesesi: 
BAŞKAfN — Hesapları okuyoruz : 
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1959 da 585 381 lira zarar. 
BAŞKAN — Tasvibinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
1960 da 56 271 lira kâr. 
BAŞKAN — Tasvibinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
1961 de 910 714 lira kâr. 
BAŞKAN —• Tasvibinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
1962 de 669 533,55 lira kâr. 
BAŞKAN — Tasvibinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
1963 de 92 130,70 lira kâr. 
BAŞKAN — Tasvibedenler... Etmiyenler... 

tasvifoedikniştir. 
Bu suretle ağır sanayie taallûk eden ve bağlı 

olan müesseselerin kâr ve zarar hesapları tasvi-
bedilmiş ve hu mevzuun da müzakeresi bitmiştir. 
Alâkalılara mesailerinden dolayı teşekkür ede
rim. 

H) İmar ve Şehircilik : 
BAŞKAN — Şimdi îmar ve şehircilik mev

zuuna geçiyoruz. Müzakere mevzuu olacak husus
lar şunlardır: 

iller Bankası; Su, İnşaat, Makina, Elektrik 
Limited Şirketi; îlbank ve Temel Arteziyen ve 
Sondaj Limıited Şirketi; İl - Su Limited Şirketi; 
Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası Anonim 
Şirketi; Aband ve Bolu Çevresi Turizm Anonim 
Şirketi; Turistik Seyahat Anonim Şirketi; tstin-
ye Turistik Evler Yapı Limited Şirketi. 

Raporların okunmasına lüzum görüyor mu
sunuz?.. (Hayır, sesleri) O halde umumi görüş 
meye geçiyoruz. 

Umumi görüşmelere geçilmesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Söz istiyenleri okuyorum : 
C. H. P. Grupu adına Sayın Sadık Artukmaç, 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Cahit Ortaç. 
Şahısları adına Sayın Mehmet Ali Demir. 
Söz sırası Sayın Sadık Artukmaç'mdır. C. H. 

P. Grupu adına buyurunuz. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 
ADINA SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler. 

İller Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti Tu
rizm Bankası hakkında, Cumhuriyet Halk Par
tisi Cumhuriyet Senatosu Grupu adına, görüş ve 
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düşüncelerinnizi arz etmek üzere söz almış bulu
nuyorum. Hepinizi grupum adına, sevgi ve say
gı ile selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlar, 
Mahallî idarelerin imarla ilgili işlerini yap

mak ve bunların kredi ihtiyaçlarını sağlamak, 
vücuda getirilecek tesisler için teknik ve idari 
çalışmalara yardım etmek ve icabında ve talep 
vukuunda bu işleri mahallî idareler nam ve he
sabına yapmak maksadiyle 1945 yılında İller 
Bankası kurulmuştu. Bu bankanın ortakları; bi
lindiği üzere mahallî idarelerden yani il özel 
idareleri ile belediyeler ve köylerdir. 

Bankanın 600 milyon lira olan nominal ser
mayesinin 361.9 milyon lirası ödenmiştir. 

iller Bankasının faaliyeti; biri teknik işler vo 
diğeri Bankacılık işlemleri olmak üzere, iki ana-
grupta toplanmaktadır. 

Bankanın; ortak idareler nam ve hesabına 
yaptığı teknik çalışmalar, halen Beş Yıllık Kal
kınma Plânı uyarınca hazırlanan yıllık program
larla düzenlenmektedir. Bu programların gerek
tirdiği yatırımları; banka, kendi kaynaklarından 
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ikraz, belediyeler fonundan yardım veya genel 
bütçeden bağış suretiyle sağlamaktadır. 

Bankanın, memleket sathında, bugüne kadar 
yapmış olduğu ve halen yapmaya devam etmek
te bulunduğu çeşitli işleri şükranla karşıladığı
mızı ifade etmek isteriz. Ancak, Bankanın çalış
malarına yardımcı ve faydalı olmak üzere, bir 
iki noktaya da değinmek isteriz. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Sayın Başkan, Umum Müdür yok, Hükümet yok, 
biz kime hitabediyoruz bilmiyorum. Ne o var, ne 
öbürü var. Kendi kendimize konuşuyoruz. 

BAŞKAN — Hakkınız vardır. Ben şahsan 
tanımadığım için belki mevcuttur farz ediyor
dum. Yalnız Turizm Bankası Umum Müdürünü 
burada görüyorum. Diğer banka umum müdür
leri maalesef burada değil, Hükümet temsilcisi 
de yoktur. 

Teessüflerimle birlikte oturuma 14,30 da baş
lamak üzere son veriyorum. Ve bu teessüflerimi 
de ileteceğim. 

Kapanma saati: 11,45 

Î K Î N C Î O T U E U M 
Açılma saati: 14,35 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Adil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum, efendim. 

3. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 5453 ve 6617 sayılı Kanunla deği
şik beşinci maddesinin birinci fıkralarının de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Malî ve İktisadi îşler ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 

1/716; C. Senatosu 1/549) (S. Sayısı: 633) (1) 
BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Senato gündemine alınmak üzere Başkanlık 

Divanına sunulan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 

(1) 633 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Bankası sermayesinin birbuçuk milyar liraya 
çıkmasını teminen hazırlanan 3200 sayılı Kanu
nun 6617 sayılı Kanunla muaddel 5 nei madde
sinin değiştirilmesine ait kanun tasarısının ge 
len kâğıtlardan gündeme alınarak öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ederim. 

Macit Zeren 
Ticaret Bakanı 

BAŞKAN — Kanunun gündeme alınmasını 
oyunuza suttuvorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

öncelikle müzakeresini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon burada. Hükümet adına umum 
müdürlerden Sayın öget bulunacaktır ve bura
dadır. 

Raporu okuyoruz. 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

3 . 6 . 1965 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 17 Mayıs 1965 tarihli 107 
nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
iş'ari oy ilo kabul edilen, Türkiye Cumhuriyet'. 
Ziraat Bankası Kanununun 5453 vo 6617 sayıh 
kanunlarla değişik beşinci maddesinin birinci fık
rasının değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı, 
Millet Meclisi Başkanlığının 18 Mayıs 1965 ta
rihli ve 9®3 - 53810 sayılı yazıları ile Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Ko
misyonumuzun 3 Haziran 1965 tarihli Birleşi
minde Hükümet temsilcileri hazır bulunduğu 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Taaarı, 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bahkası Kanununun 5 nci maddesi ile 
100 milyon lira olarak tesbit edilen ve 5453 sayılı 
Kanunla 3Ö0 milyon liraya, 6617 sayılı Kanunla 
da 750 milyon liraya çıkartılmış olan itibari ser
mayenin 1,5 milyar liraya yükseltilmesini öngör
mektedir. 

Tasarı bu yükseltmenin gerekçesi olarak, 
memleket istihsalinin artırılması için özel sektör
ce yapılması öngörülen yatırımların büyük bir 
kısmının tahakkukunun Ziraat Bankası kredile
rine bağlı bulunduğu keza çiftçinin sermaye te
rakümü yapmasına imkân verecek orta ve uzun 
vadeli kredilerin inkişafı için bankanın öz kay
naklarının artırılması gerektiğini, diğer taraftan, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin reorganizasyonıı 
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hususunda yapılan çalışmalar neticesinde kale-
m3 alman raporda, banka sermayesinin beş yıl 
süre ile ve 5 milyar liraya kadar artırılmasının 
icabettiğine işaret edildiği ileri sürülmektedir. 
Bu kanunla yapılan yükseltme birinci merhaleyi 
teşkil edecektir. 

Tasarı, Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
I I - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü 

maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üze
re Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili 
îçcl Ankara 

C. T. Okyayuz M. Ulusoy 
Bu Kanunda Sözcü 

Çorum İstanbul 
A. Çetin O. Z. Gümüşoğlu 

Ankarr. îstanbul 
N. Ağırnaslı E. Adalı 

Kayseri Yozgat 
H. Dikeçligil î . Yeşilyurt 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen yok? 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... -Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Okutuyorum. 

Türkivo Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu
nun 5453 ve 6617 savdı kanunlarla değişik 

bsşinci maddesinin birinci fıkrasının 
değiştirilmeri hakkında Kanun 

MADDE 1. — 3202 sayılı Türkive Cumhu
riyeti Ziraat Bankası Kanununun 5453 ve 6617 
sayılı kanunlarla değişik beşinci maddesinin bi
rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değrştir:lmiştir. 

«Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 
itibari sermayesi birbuçuk milyar liradır ve aşa
ğıda yazılı unsurlardan teşekkül eder:» 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanım yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 
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BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Memleke 
timize hayırlı ve faydalı olmasını temenni ede
rim. 

Görüşülen işlere devam ediyoruz. 

1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 nen 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerini?!, denetimi sonulları hakkında ra 
por (3/423) 

H) imar ve şehircilik : 

BAŞKAN — iktisadi Devlet Teşebbüsleri 
raporunun görüşülmesine geçiyoruz. 

iller Bankası Umum Müdürü burada, Tu
rizm Bankası Umum Müdürü burada, Emlâk 
Kredi Bankası Umum Müdürü?.. Yoklar. (Bura
daydı, sesleri) Buradaydı olmaz müzakereye baş-
lıyamayız. 

MEHMET ALI DEMİR (Tunceli) — Şimdi 
burada idi. Emlâk Kredi Bankası iki kısma ay
rılır, bu alt kısımda konuşuluyor, ayrı konuşu
lacağına göre... 

BAŞKAN — Sayın Demir, o kadarını idrak 
edebilirim, fakat Senatoya çağırıldığı halde gel-
mcmrzlik olamaz. (Geldi, geldi, sesleri) Zatıâli-
nizi bekliyoruz Hayri Bey. Görüşmek için teşri
finize muntazırız. 

Buyurun Sayın Artukmaç. 
C. H. P. GRUPU ADINA SADIK ARTUK

MAÇ (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın senatör
ler; iller Bankasiyle Türkiye Cumhuriyeti Tu-
ri'zni Bankası hakkında C. H. P. Cumhuriyet Se
natosu Grupu adına görüş ve düşüncelerimizi 
arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Hepini
zi grupum adına sevgi ve saygıyle selâmlarım. 

Mahallî idarelerin imarla ilgili işlerini yap
mak ve bunların kredi ihtiyaçlarını sağlamak, 
vücuda getirilecek tesisler için teknik ve idari 
çalışmalara yardım etmek ve icabında ve talep 
vukuunda bu işleri mahallî idareler nam ve he 
sabma yapmak maksadiyle 1945 yılında iller 
Bankası kurulmuştu. Bu bankanın ortakları; bi
lindiği üzere mahallî idarelerden yani il özel ida
releri ile belediyeler ve köylerdir. 
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Bankanın 600 milyon lira olan nominal serma

yesinin 361.9 milyon lirası ödenmiştir. 
iller Bankasının faaliyeti; biri teknik işle1* 

ve diğeri bankacılık işlemleri olma'k üzere, iki 
anagrupta toplanmaktadır. 

Bankanın; ortak idareler nam ve hesabına 
yaptığı teknik çalışmalar, halen Beş Yıllık Kal
kınma Plânı uyarınca hazırlanan yıllık program
larla düzenlenmektedir. Bu programların gerek
tirdiği yatırımları; banka, kendi kaynaklarından 
ikraz belediyeler fonundan yardım veya genel 
bütçeden bağış suretiyle sağlamaktadır. 

Bankanın, memleket sathında, bugüne kadar 
yapmış olduğu ve halen yapmaya devam edegel-
mekte bulunduğu çeşitli işleri şükranla karşıla
dığımızı ifade etmek isteriz. Aneak, -bankanın' 
çalışmalarına yardımcı ve faydalı olmak' üzere,.' 
bir iki noktaya da değinmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Mahallî kamu hizmetleriyle ilgili çeşitli tesis--

leri tahakkuk ettirmek için tiler Bankasından, 
belirli bir usul ve esas dairesinde, kredi temin 
eden belediyeler; ayrıca, bâzı esaslar çerçevesi 
içinde, «Belediyeler fonu» undan yardım da gör
mektedirler. Bu fon; Gelir Yergisi, Gümrük Res
mi, tekel maddeleri safi geliri, Dellâllık Resmî 
ve Akar Yakıt istihsal Vergisinden belediyelere 
ayrılan payların % 20 sinden teşekkül etmekte
dir. imar ve iskân Bakanlığı (eski İçişleri Ba
kanlığı) tarafından yapılan tahsislere istinaden, 
nüfusu 50 binden az ve geliri kifayetsiz olan be
lediyelere yardım yapılmaktadır. Bu yardımın. 
esasları yönetmelikle tesbit edilmiştir. Fondan 
tahsisi; ya hibe olarak veya 20 yılda 20 eşit tak
sitle geri alınmak üzere, iki şekilde yapılmakta
dır. 

imar ve iskân Bakanlığınca tahsis yapılabil
mesi, ancak, hesapta para bulunması şartiyle 
mümkündür. Halbuki, bu cihet göz önünde tu
tulmaksızın, ileriki yıllar tahsilatı karşılık tu
tulmak suretiyle tahsisler yapılmıştır. Bu yüz
den zarar hesabında zamanla artan borç bakiyesi 
bankayı malî yönden güç durumda bırakmıştır, 
Çünkü banka fon tahsisatını aşan tahsisleri kar
şılamak için yabancı kaynaklardan para tedariki 
zorunda kalmıştır. 

Misal olmak üzere şu rakamları vermek iste
rim : 

1947 - 1950 yıllarında fonda mevcut para 
32 milyon, tahsis SQ milyon, 
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1951 - 1955 yıllarında fonda mevcut para 

81 milyon, tahsis 253 milyon. 
1956 - 1960 yıllarında fonda mevcut para 

İ84 milyon,-I tahsis 537 milyon. 
1961 yılında fonda mevcut para 62 milyon, 

tahsis 121 milyon. 
Görülüyor ki, yetkili Bakanlıkça, fon mevcu

du göz önünde tutulmaksızın, ileriki yıllar tahsi
latı karşılık tutulmak suretiyle yapılan tesislerin 
fon mevcudiyetini aşan kısımları yabancı kay
naklardan sağlanan paralarla karşılanmış ve bu 
»hal Bankayı müşkül duruma düşürmüştür. 

Politik düşüncelerin ve hareket tarzlarının 
bu neticeyi verdiğine şüphe yoktur. Her Hükü
metin ve her Hükümet üyesinin böyle nizamsız 
ve aşırı hareketlerden çekinmeleri lâzımgeldiği-
ni söylemeye lüzum yoktur. Nitekim, bu anormal 
durumun ıslahına, 1961 yılında yönetmelikte de
ğişiklik yapılmak suretiyle, çalışılmıştır. Fakat 
hesaptaki borç bakiyesinin itfası henüz mümkün 
olmamıştır. Ancak 1962 yılından itibaren de, ya
pılan tahsislerin fonda mevcut parayı aşmama
sına itina olunmuştur. Bunu şükranla karşılarız. 

Sayın arkadaşlar; 
tiler Bankasına ortak iderelerden yardıma 

en fazla muhtacolan köylere bir taraftan banka 
nın sermayesine iştirak paylarını ödeme imkânı 
sağlamak ve diğer taraftan da banka kârından, 
bunların gelirlerini artırmak maksadına matuf 
olmak üzere, bir pay ayrılması derpiş olunmuş 
ve bu düşünce ile 4759 sayılı iller Bankası Ka
nununun 19 ncu maddesine hüküm konulmuş
tur. Bu maddeye göre; safi kârdan % 50, köy 
gelirlerini artırarak bunların kalkınmalarına yar
dım etmek için, köy tüzel kişiliği adına ve hesa
bına geçirilir. Her yıl bu hesaba geçen paralar
dan, o yıl kaç köyün faydalanacağı, Genel Ku
rulca kararlaştırılır. Bu suretle sayısı kararlaş
tırılacak köylerin hangileri olacağını ve hangi 
köyler için ne tedarik edileceğini veya ne yapı
lacağını imar ve iskân Bakanlığının (eskiden 
içişleri Bakanlığının) talimatına göre idare Mec
lisi belli eder. Köyler için bu pay ile tedarik 
olunacak aksarların, mümkün olduğu kadar; köy
lüce üzerinde imece suretiyle çalışılabilecek ne
viden olması göz önünde bulundurulur. 

Görülüyor ki, banka kârından ayrılan yar 
dım paylarının; köylerin gelirlerini artıracak 
işlerde kullanılması gerekmektedir. 

4 9 . 6 . 1985 O : 2 
Sayın senatörler; 

j Bugünkü tatbikat, tâbir caizse, köy kalkınma, 
paylarının heba edilmekte olduğunu göstermek-

| tedir. Bu sistemin değiştirilmesi lâzımdır. Filha-
; kika, bugün, köy başına isabet eden para azdır. 
| 1945 te köy başına 10 bin lira isabet etmiş ve 
i 20 köye onar bin lira verilmiştir. 1961 de köy 
i başına 50 bin lira isabet etmiş, (ki, bu şimdiye 

kadar en yüksek haddir) ve 134 köye ellişer bin 
j lira dağıtılmıştır. 
ı 
! Diğer taraftan köy kalkınma payı, bankanın 
i yıllık kârına göre hesaplanmakta ve bu kâra 
î bağlı kalmaktadır. Banka kârının az olduğu yıl-
! larda, ayrılan pay da az olmaktadır. Buna mu-
j kabil, yardımdan faydalanacak köy adedini tesbic 
| eden genel kurul; çoğu zaman, bu paydan fazla 

sayıda köyün faydalanması düşüncesiyle hare
ket ederek köy adedini yüksek tutmaktadır. 

Üçüncü olarak, paranın tahsis edildiği işi 
sevk ve idare edecek teknik eleman bulunama 
maktadır. Ve nihayet, bâzı idare âmirlerinin ay
rılan para ile başarılması mümkün olmıyan te
şebbüslere girişme gayretleri de işin yarıda kal
masına sebebolmaktadır. 

Bütün bu mahzurları ortadan kaldırmak 
için : 

1. Kârdan ayrılan kalkınma payları, iller 
Bankasında, «Köy kalkınma payı» adiyle açıla
cak bir hesapta toplanmalıdır. 

2. Bu fonda biriken paralardan j^apılaeak 
yardımlar, belediyeler fonundaki usule müşabih 
bir şekilde, imar ve iskân Bakanlığınca tesbit 
edilmesi- ve bu konuda tiler Bankasının mütalâ
ası da alınmalıdır. 

3. Yardıklarda, her bakımdan geri kalmış 
bölgeler birinci plâna alınmalı ve ihtiyaçlar bir 
sıraya konulmalıdır. 

4. Bu işlere mütaallik etüt ve projeler iller 
Bankasınca hazırlanmalı ve tmar ve iskân Ba 
kanlığının tasvibine arz olunmalıdır. 

5. Ve nihayet, bütün işler, banka elemanları 
ve vasıtaları tarafından bankanın delaletiyle ya
pılmalıdır. 

Kısaca, az miktarda para ile işe yaramaz ve 
başarı sağlıyamaz tesisler yapmak usulünden vaz
geçilmelidir. 

Biz, köy kalkınma paylarının; yeni bir esas 
dâhilinde, köylerimizin hakikaten kalkındırılma
sını sağlıyacak yeni bir istikamete yöneltilmesi 
lüzumuna inanmaktayız. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Biraz da Türkiye Cumhuriyeti Turizm Ban

kası Anonim Şirketinden bahsetmek isterim. 
Bu banka, Türkiye Turizm Bankasını istih-

lâf etmek suretiyle, 10 . 5 . 1960 tarihli ve 
7470 sayılı Kanunla kurulmuştur. 

Bankanın iştigal konusu; biri turizm endüst
risi işleri ve diğeri bankacılık işlemleri olmak 
üzere iki grupta toplamak mümkündür. Ban
kanın turizm alanındaki görevleri; otel, lokan
ta, misafirhane, kamp yeri ve sair her türlü 
turistik tesisleri kurup işletmek, içerde ve dışır-
da turizm seyahat acentaları açmak, turistik 
otobüs ve diğer çeşitli nakil vasıtalarını işlet
mek, hâtıra eşyası imâli ve ticaretiyle uğraşmak, 
turizmle ilgili her türlü ticari, smai ve malî iş
leri yapmak gibi turizm sanayiinin hemen her 
sahasına teşmil edilmiştir. 

Bankacılık muameleleri ise, turizm endüst
risi müessese ve işletmeleriyle kısa, orta ve uzun 
vadeli krediler açmaktan ve her türlü banka mu
amelelerini yapmaktan ibarettir. 

Hemen ilâve edelim ki, Türkiye Cumhuriyeti 
Turizm Bankası, turizm sanayiinde özel sektöre 
rehber olarak kurulmuş bir teşekküldür. Fakat 
ne yazık ki, banka, bugüne kadar kuruluş ga
yesine uygun bir faaliyet göstermemiştir. Bu
nun başlıca sebebi, kuruluş kanuniyle öngörü
len imkânların sağlanamamış olmasıdır Ger
çekten; Hazinece taahhüdedilen 120 milyon ser
maye payına karşılık, 1964 sonuna kadar, an
cak 4 milyon lira ödenebilmiştir. Bu ise, ban
kayı görevlerini yapamaz hale getirmiştir. Bu 
durumda eski Turizm Bankasından devralınan 
Kilyos, Yeniköy, Küçüksu tesislerini ve Vakıf
lar Bankasına ait Edirne'deki Kervan otelini iş
letmekten başka bir iş yapılamamış ve hattâ 
cari masrafların karşılanmasında güçlük çekil
miştir. Banka, İstanbul Belediyesinden alacağı 
olan 33 milyon lirayı tahsil edememiş ve borçla
rını da ödiyememiştir. Malî durum gün geçtik
çe bozulmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bugün için turizm kredisi niteliğinde tek 

kredi kaynağı, 6086 sayılı Turizm Endüstrisini 
Teşvik Kanunu ile kurulmuş olan Turizm kredi
si fonudur. Bu fonun kaynağı, 50 milyon lira
ya varıncaya kadar 2 milyon liradan az olma
mak üzere, genel bütçeye konulacak ödenekler 
teşkil etmektedir. Bu fondan turistik tesisle-
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riıı inşa, tevsi, ıslah, tefriş ve teçhizi için tâyin 
edilen usul. ve esas dairesinde vâdeleri 2 - 20 yıl 
arasında değişen % 4, % 4,5 ve % 5 nisbetlerin-
de faiz uygulanarak kredi verilmektedir. Bu 
hadler, yabancı memleketlere nazaran çok yük
sektir. 

Bu fonda, 1964 sonu itibariyle biriken para 
20 milyon liradır. 

İller Bankasındaki fonun yanında Vakıflar 
Bankasında da 25 milyon liralık bir fon mevcut
tur. Ancak bu fondan verilen turizm kredile
rine uygulanan % 7 faiz nisbeti turizm kredi
si için hayli yüksektir. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankasında Amerikan 
yardımından tahsis edilen 6 milyon liralık fon 
tamamen kullanılmıştır. 

Görülüyor ki, turizm endüstrisine ayrılan 
krediler yetersiz ve faizleri ise, bu sanayiin özel
liği bakımından yüksektir. 

Diğer taraftan memleketimizin iktisadi duru
mu da turizm tesislerinin kurulmasına gayrimü-
saittir. Gerçekten iktisaden bizim gibi az ge
lişmiş memleketlerdeki özel teşebbüsün; diğer 
üretim kollarında kısa zamanda sağlanan yük
sek kazanç imkânlarını bırakarak, rantabilite-
si düşük ve riski fazla olan bir turistik tesise ve 
özellikle otelcilik sanayiine yönelmesini bekle
mek fazla iyimserlik olur. Nitekim bugüne ka
dar özel sektörün otelcilik sanayiindeki yatırım
ları mahdut kalmış ve büyük şehirlere inhisar 
etmiştir. Bu durum karşısında bir özel sektör 
işi olarak kabul edilmesi gereken otelcilik sana
yiine Devletin de yatırım yapması, diğer sanayi 
kollarında olduğu gibi, bu sahada da özel sek
töre rehberlik etmesi, özel sektörün bugün için 
ilgi göstermediği turistik bölgelerde, ileride özel 
sektöre devretmek üzere, konaklama tesisleri 
kurması gerekmektedir. Bugün, turizm sana
yiinde ileri bulunan birçok yabancı memleket
ler de bu yolda hareket etmişlerdir ve etmekte
dirler. 

Muhterem arkadaşlar; 
Memleketimizin turizm endüstrisindeki duru

mu ve ihtiyaçları karşısında, gerek kredi ve ge
rek işletmecilik bakımından, Devlete önemli gö
revler düşmektedir. Henüz kuruluş devresinde 
bulunan turizm sanayiinin hızla gelişmesi ve tu
rizm gelirinin artırılması için Devletin bu sa
haya da gerekli önemi vermesi lâzımdır. Turizm 
konusunda işletmelerin kâr veya zararları ya-
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nmda bunların sağladığı döviz ve diğer fayda 
ve gelirleri; de göz önünde bulundurmak icabe-
der. 

Sayın senatörler; 
Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası, kurulu

şundan beri zarar etmektedir. Bu zarar, banka
nın eski Turizm Bankasından büyük ölçüde dev
raldığı işletmeler ile ilgilidir. Bu işletmeler 
rantabilite hesabına dayanmadan, büyük yatı
rımlar yapılarak kurulmuştur. Bunların büyük 
kısmı, bütün yıl işletmeye açık tutulmakla bera
ber, mevsimliktir. Kısaca, bu işletmelerin za
rardan kurtarılması çareleri aranmalıdır. Di
ğer taraftan, banka malî imkânlarının takviyesi 
de lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Maruzatıma burada son veriyorum, saygılar 

sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa

yın Ortaç. 
A. P. GİRUPU ADINA CAHİT ORTAÇ (Bur

sa) — Muhterem Başkan, muhterem senatörler 
ve kıymeti idareciler. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri imar ve şehirci
lik işlerine taallûk eden şirketlerle Yüksek De
netleme Kurulu hakkındaki Adalet Partisi adı
na görüş, tetkik ve tenkidlerimi arz ediyorum. 
Esas komaya girmeden Yüksek Denetleme Ku
rulundan ye ehemmiyetinden birkaç kelime ile 
bahsetmek istiyorum. 

468 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi, İller Ban
kası, İşçi Sigortaları, Gima gibi kuruluşları Tür
kiye Büyfk Millet Meclisinin denetimine tab" 
tutmuş fakat bunları Yüksek Denetleme Kuru
lunun denetimi dışında bırakmıştır. Yani bun
ların murakıpları tarafından yapılıp, Umumi 
Heyetleri jtarafnidan tasvibolunan raporlar doğ
rudan doğruya Yüksek Heyetinizce incelenecek
tir. 

Diğer taraftan aynı kanunun 7 ve 8 nci mad
delerine göre Maden Tetkik Arama, Elektrik 
Etüt İdaresi gibi kuruluşların Umumi Heyetleri
ni kaldırmış ve hesapları Türkiye Büyük Millet 
Meclisi denetimine bırakılmıştır. 

K a r m | Komisyonun gösterdiği lüzum üzeri
ne Başbsfkanlık Yüksek Denetleme Kuruluna. 
bir emir 5göndererek Maden Tetkik Aramanın 
20, Elektrik Etüt İdaresinin onüç senelik hesap
ları onbeş yirmi gün gibi çok kısa bir müddet 
içinde Yüksek Denetleme Kurulunca tetkik edil-
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miş ve inceleme sonuçlarını kapsıyan kısa ra
porlar Karma Komisyonda tetkik olunduktan 
sonra Yüksek Heyetinize sunulmuştur. 

Öğrendiğimize göre Başbakanlık beş on gün 
evvel yine Karma Komisyonun gösterdiği lüzum 
üzerine Yüksek Denetleme Kuruluna göndermiş 
olduğu bir emirle Sosyal Sigortalar, İller Ban
kası, Gima, Maden Tetkik ve Arama, Elektrik 
Etüt İdaresinin hesap ve muamelâtını tetkik et
meye adı geçen kurulu görevlendirmiştir. Bu 
tarzdaki tetkikler Meclis adına yapılacağından 
evvel ve sonra bir kanunu mahsusla yapılması 
gerekir. 

440 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ile 
müesseseleri ve iştirakler hakkındaki Kanunun 
8 nci maddesine göre, yönetim kurulları teşek
küllerin karar organı olup teşekkülün en yük
sek seviyede yönetme ve karar alma yetki ve 
sorumluluğunu taşır. 

Aynı maddeye göre, yönetim kurulu teşek
külün bünyesinden genel müdür, iki genel mü
dür yardımcısı ilgili bakanlıkla Maliye Bakan
lığının inhası üzerine Bakanlar Kurulunca tâ
yin edilecek iki üye olmak üzere beş kişiden tc-
rckkübetınektedir. Karar ve icra işlerinin ay
nı kimse veya kurula verilmesi, kuvvetler ay
rılığı prensiplerine aykırıdır. Bir kimse veya 
kurumun, âmme işleri ile ilgili kararım bizzat 
kendisi tatbik etmek prensibi şayanı iltifat ol
daydı, Yüksek Heyetiniz, âmme. işlerine ait 
karar verme uygulama, denetleme ve yargılama 
yetkilerini kendi nefsinde muhafaza ederdi. 

Yönetim kurullarının teşekkül tarzlarına, 
göre, ekseriyet teşekkül bünyesinden genel mü
dür ve iki yardımcısmdadır. Mukadderatı bir 
bakana bağlı bulunan bu üç memurun karar 
ve tasarruflarında her zaman ve mutlak suret
te bitaraf ve objektif olmalarına imkân bulun
madığı gibi, ilgili Bakanlık ile Maliye Bakan
lığı temsilcilerinin kararları karşısında muhale
fetleri, azınlıkta oldukları için hiçbir zaman 
müessir olamıyacaktır. 

440 sayılı Kanun, yönetim kurullarına, Ba
kanlar Kurulunca atanacak üyelerin genel mü
dür veya genel müdür yardımcılarında ara
nan nitelikte olmalarını şart koşmuştur. (Mad
de 8 fıkra 9) muvafakatleri al mır: adan bâzı 
genç. valilerimizi, bir kısım eski milletvekilleri
nin avukatların ve tecrübesiz hesap uzmanları
nın İktisadi bir Devlet Teşekküllünü sevk ve 
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idare edebilecek vasıfta bulunup bulunmadıkla
rı tcsbit edilmeden yönetim kurulu üyeliklerine 
tâyin edilmişlerdir. 

Millî Birlik Komitesi, 23 sayılı Kanunla Baş
bakanlığa bağlı olan Yüksek Murakabe Heyeti
ni teşriî organ başkanlığına bağlanmıştır. 

Bu tasarrufun mucip sebebi, Başbakanlığa 
merbut birtakım bakanlıklara bağlı olan iktisa
di Devlet Teşekkülleri üzerinde malî, idari, ik
tisadi ve teknik murakabe gerektiği şekilde ve 
tam bir özgürlük içinde yapılmasını temine ma
tuftur. C. H. P. iktidarı zamanında hazırlan
mış olan bir tasarı Yüksele Heyetinizin karan 
hilâfına olarak Yüksek Murakabe Heyeti, Yük
sek Denetleme Kurulu olarak Başbakanlığa bağ
lamıştır. 

Yeni Anayasamızın 127 nci maddesinin son' 
fıkrasında Kamu İktisadi Teşekküllerinin Tür
kiye Büyük Millet Meclisince denetleneceği ve 
bunun bir kanun ile düzenleneceği tasrih edil
miştir. 

Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin dene
timine tabi olan Kamu İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına, 
mukadderatı Başbakanlığa bağh bir kurul ta
rafından denetlenmesi ne derece isabetlidir. Bu
nu takdirlerinize arz ederim, 

Demokrasilerde murakabe diğer şartlar gibi 
elzemdir. Hattâ murakabe demokrasinin ruhu
dur, dense doğru olur. Murakabenin bulunma
dığı yerde nizam, nizamın bulunmadığı yerde 
de anarşi olur. 

Cemiyetimizin bir zamandan beri çektiği, mu-
.rakabeye verdiğimiz değeri azaltmamızdan ileri 
gelmektedir. Biraz sonra Grnpunı adına tetki-
ka aldığım İktisadi Devlet Teşekküllerinin ha
zin manzarası bu murakabenin ne derece ehem
miyetli olduğunu, ciddî tatbik ve takibedilmedi-
ğini Yüksek Heyetinize gönderecektir. Bu mev
zuda öyle misallere rasgelinmiştir ki Yüksek 
Murakabenin tahkik edilmesinde zaruret gör
düğü hâdiseler Bakanlıkça iltifat edilmiyerek 
tahkik konusu yapılmamışlardır. Bu tutumlar 
kuvvet değil zaıf doğurur. 55 milyarlık İktisa
di Devlet Teşekküllerinin neden zararda olduk
larının sebeplerini izah eder. 

İdarede, icrada gerek halk murakabesini ve 
gerekse Devletin kendi kendini denetlemesini te
min edecek teşkilâtını ve bahusus en yüksek de
netleme mercii olan Yüksek Murakabe Kurulu-
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nu tahkim ve tarsin etmeyi temennilerimizin ba
şında görmekteyiz. 

Murakabe iyi işlerse Sayıştayın da, Danısta-
ym da Temyizin de Maliyenin de bir kalemde 
bütün icranın işlerinin düzeleceği ve azalacağı 
halk hizmetlerinin kolaylaşacağı kanısındayız. 
Hekimlikte, bir koruyucu hekimlik vardır. İn
sanı hastalanmadan evvel hastalıklara karşı ko
rur. Murakabe de bir koruyucudur. Şimdi pek 
kıymetli bir mesai sarf edilerek Yüksek Huzu
runuza getirilmiş olan Kamu İktisadi Teşek
küllerinden şehircilik ve imar hizmetlerini ifa 
eden müesseselerin kritiğine geçiyorum 

Nevi şahsına münhasır olup memleketimize 
büyük ve müessir hizmetler ifa eden İller Ban
kası 1960 - 1963 yıllarında yani dört senelik 
bir dönemde 358,700 milyon liralık elekt
rik işlerinde, 197.500 milyon lira su işlerinde, 
82,100 milyon lira da çeşitli hizmetlerde para 
sarf etmiş, buna mukabil ortak idarelerin borç
ları 550,700 milyona, fon borcu ise 412 milyona 
çıkmış bulunmaktadır. Görülüyor ki, memle
kette hizmet edilecek, yapılacak pek çok is ve 
tesisin karşısında bulunmaktayız. Raporda geç
miş yıllarda fon hesabında para mevcudolup ol
madığına bakılmaksızın ileriki yıllar tahsilatı 
karşılık tutulmak suretiyle tahsisler yapıldığı 
tenkidine yer vermekle beraber ihtiyacı karşı-
lıyacak esbabı da bankaya temin etmek lâzım
dır. Nitekim, 1960 - 1963 yıllarında dahi bu bü
yük ihtiyaçlar dolayısiyle bankanın fon borcu 
325,200 milyondan 412 milyona yükselmiştir. 
Banka kurulduğu günden bugüne kadar 
728,300 milyon elektriğe 494,900 milyon suya 
359,600 milyon çeşitli hizmetlere para sarf etmiş
tir. Banka bu hizmetleriyle şayanı şükran bü
yük hizmetler yapmıştır. Ve bundan sonra da 
yapacaktır. 

Banka zararda değildir. Kârdadır. Çok tek
nik ve çok metotlu bir mesai neticesinde ileriki 
vıHarda ortak idarelere daha. da büyük hizmet
ler ifa edecektir. Bankanın 1963 yıl sonunda 
ödenmiş sermayesi 361,800 milyon liraya, kâ
rı da 23 138 621 liraya yükselmiştir. 

Banka Kuruluş Kanununun 19 ncu maddesi 
gereğince köylerin gelirlerini artırarak kalkın
malarına yardım amaciyle ydlık kârlarından. 
"•özde ellisini 1945 yılından 1963 yılı kârı dâhil 
31 milyon lirayı 1949 köye dağıtmış bulunmak
tadır. Tevzi edilen bu paralar ekseriya her han-
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gi bir gelir getirecek bir yatırıma yetecek ka
dar olmamaktadır. Bu hususun yeniden dik
kate almajrak tertiplenmesini tavsiyeye şayan 
görmekteyiz. Üzerinde durulacak bir husus da 
bankanın iç ve dış kadrolarında 1960 yılında 
927 aclcd personel olup masrafları 15 466 951 li
ra iken personel miktarı artmadığı halde 1963 te 
masrafları 24 991 592 liraya yüksckmiştir. Bu 
halin barem kanunlarının tâyin ettiği ücret
lerle teknik eleman teminindeki güçlüklerden 
doğduğu ve bankaca bu yola gidildiği anlaşıl
maktadır. : 

Birçok belediyeler bedeli hizmetlerinden mü
him kısımlarını tamamlıyamadıkları halde kre
di imkânların kalmayışından ve hisselerinin de 
bankaca borçlarına karşılık kesilmesinden do
layı zor duruma düştükleri malûm bir keyfiyet
tir. Gerek banka alacağının kolaylıkla temini 
ve gerekse s belediyelerin ferahlandırılması bakı
mından tedbirlerin alınması ve bu meyanda 
1963 yılında genel bütçeden yapılan yardımların 
artırılması gerekli görülmektedir. 

A) İlbank ve temel arteziyeni ve sondaj li
mitet Şirketi, (lltemel) 

İller Bankası ve sondaj işleri ile uğraşan ve 
Kenan Temel isimli şahsın iştirakiyle 1947 yılın
da 400 bin lira sermaye ile kurulmuş bir şirket
tir. Kurulduğu günden itibaren esaslı bir va
zife göremiyen bu şirket Yüksek Denetleme Ku
rulunca düzenlenen rapordaki tavsiye ve te
mennilerin ilgililer tarafından gereği gibi ele 
alınmadığı anlaşılmaktadır. 

B) Tasfiye halindeki llbank su tesisleri Li
mitet Şirketi (Usu) 

300 bin jlira sermaye ile kurulan verimli bir 
yolda olmadığından 1957 yılında bu şirket tas
fiyeye girmiş bulunmaktadır. Keza Yüksek De
netleme Kurulunca ilgili Bakanlığın bir incele
me yapması temennisinin hemen ele alınması 
Yüksek Denetleme Kurulunun raporlarının kıy
metlendirilmesi bakımından faydalı görülmüş
tür. 

C) Su, inşaat, makina, elektrik Limitet Şir
keti (Simel| 

İller, ve fTürkiye Kredi Bankan Anonim Or
taklığının iştirâleriyle Simel Limitet Şirketi 
1959 yılında 50 y i süre ile kurulmuştur. Bu 
şirketin 196Ş yılında fiilî memur ve müstahdem 
adedi 19 ikfn 1963 yılında 108 e yükselmiştir. 

Personel masrafları da 1960 da 998,148 lira iken 
1963 te 2 665 221 liraya çıkmıştır. 

Çalışmalarının hemen tamamını İller Banka
sından maliyet + kâr esasına göre alman işler 
teşkil eden şirketin 1960 yılındaki kârı 
227 885 lira olup iş hacmi ilk yıla nazaran pek 
ziyade artan 1963 yılındaki kârı da 302 462 lira 
gibi cüzi bir miktara ulaşabilmiştir. 

2. Turizm Bankası : 
Turizm Bankasının 1962 de yıl sonu itibariy

le nominal sermayesi 300 milyon lira olduğu hal
de bu miktarın ancak 75,238 milyon lirası temin 
edilebilmiştir. 1963 yılında bu bankaya yeni 
kaynaklar bulunarak hız verilmek istenmişse de 
büyük bir başarı elde edilememiştir. Buna mu
kabil işletmelerde yapılan masraflar zararı bu 
yılda 1962 yılına nazaran daha da artmış bulun
maktadır. 

Bu bankanın elinde bulundurduğu ve işlet
tiği Kilyos otel plaj evleri gazino ve plaj büfesi 
i detmesi, Sait Halimpaşa yalısından ibaret olan 
Ycniköy İşletmesi Edirne'deki Kervan oteli iş
letmesi keza başkaca işletilen Küeüksü plaj 
tesisleri Florya tesisleri 1962 yılında zararla ka
patılmıştır. 

Bankanın bugün için zararları yekûnu 
14 938 615 liraya ulaşmıştır. Bu resmî teşebbü
sün raporda yapılmış tavsiyeler yanında özel 
sektöre devretme yolunda teşebbüslere girmesini 
ve belediyelerle müştereken yapılmış tesislerin 
ise belediyelere devredilmsi yolunda yapılan 
tavsiyenin ise belediyelerin buı-iHkü ^al î du
rumları dolayısiyle kabul edilmiyerek biz do bu 
yola gidilmemesini tavsiye edeceğiz. Yakından 
gördüğümüz bu işletmelerdeki lâubalilik ve is
raftan bu tesislerin özel sektöre devirden başka 
türlü kurtulmak mümkün olanııyacağı kanaatin
deyiz. 

Turizm Bankasının işletmecilikten vaz geçe
rek hususi teşebbüsleri desteklemesi anaprensi-
bine daha uygun düşecektir. 

A) Aband ve Bolu çevresi Turizm Anonim 
Şirketi de mevcut ve ödenmiş iki milyon liralık 
sermayesini tamamen zararla kapatmış bulun
maktadır. 

Gerek iç ve gerekse dış turrizmi teşvik bakı
mından iyiniyetlerle kurulmuş olan bu tesisle
rin zarar etmeleri tabiidir. Devletin otelcilik 
ve plâjcılık gibi aile ve hususi şirket işletmeci-
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Ekleriyle meşgul olması bu neticeyi vermekle 
beraber piyasanın diğer kollarında olduğu gibi 
son senelerde bu kolda da bir gerileme clduğu 
ve zararların bir kısmının da bundan ve bahu
sus halkın daha ucuz yerlere gitmesinden doğ
duğu bir hakikattir. Komisyon raporunda işa
ret olunan tedbirlerin hemen alınması ve gecik
tirilmemesi gereklidir. 

B) Turist Seyahat Anonim Şirketi : 1,25 -
milyon liralık sermayesini, kurulduğu tarihten 
beri bilançolarını zararla kapatmış, ödenmiş 
sermayesinin, 1,175 milyon lirasını da yabancı 
kaynaklara kaptırmıştır. 1962 ve 1963 yılların
da şirket bilançolarını zararla kapatmıştır. 

c) Turizmi geliştirmek maksadiyle; tu
ristlik evler, oteller, gazinolar ve benzeri te
sisler vücuda getirmek, bunları yerli ve ya
bansılara satarak turist celbine çalışmak üze
re kurulan (îstinye turistik evler Yapı ve Ti
caret Limited Şirketi)nin ödenmiş sermayesi
ni de aşan zararları karşısında mahkemece 
iflâsına karar verilmiştir. 

Bu bahsi burada kaparken, üç gün evvel 
Yüksek Senatoda Vakıflar Genel Müdürlüğü 
ve Vakıflar Bankasının Taksimde inşa edilecek 
otel için kurulacak şirkete ortak olmasına 
yetki veren kanun müzakereleri esnasında sa
yın üyelerin endişe ve hassasiyetlerini çok hak
lı bulmuştuk. Tasarı kabul edilerek kanun
laştı. Biz Devlet kadar eski Vakıflara şunu 
tavsiye etmek ist 'yoruz: Yukardan beri du
rum1 arını şerh ettiğimiz müesseseleri incele
sin. Ve bilhassa Yüksek Murakabe Heyetinin 
de tavsivelenni a^sm onların hazırladığı ra
porları üzerinde büyük bir dikkatle dursun. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası: 
309 milyon lira ödenmiş sermaye ile ça

lışan Türkiye Emlâk ve Kredi Bankası evvel
ce Maliye Bakanlığına tanınmış olan vazife 
hak ve sa1 âh:yetleri 14 . 5 . 1958 ve 7116 sayılı 
Kanunla îmar ve îskân Bakanlığına devredil
m i ş t i . Ancak bu Bakanhk 19G0 - 1963 yılları 
hesap ve muameleleri hakkında Yüksek De-
letleme Kurulu tarafından tanzim edilmiş bu
lunan raporları hakkında bir mütalâada bu
lunmamıştır. ,Bu hal, Yüksek Denetleme Ku
rulunun görevinden Bakanlığın istifade etme
diği veya etmek istemediğini göstermektedir. 
Eğer Yüksek Denetleme Kurulunun raporla
rı îmar ve îskân Bakanlığınca ele .alınmış 
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obaydı bugün bankanın kuruluş maksat ve 
gayesi olarak kanunla tevdi edilen vazifele
ri gereği gibi yapabilecek bir kudrete sahi-
bol ab İlecekti diyoruz. Bu itibarla banka serma-
yesindn mühim miktarda artırılması her yıl 
Devlet bütçesine konacak asgari 50 milyon li
ralık ödeneğin tediyesi ve bu suretle de özkay-
naklarm yükseltilmesinde ve bankaya zarar 
vermeden donmuş sanayii bırakılmıyarak de
vir süraltinıin çoğaltılması, mevduatın çoğaltıl
ması, şeklindeki Yüksek Denetleme Kurulu 
raporunun göz önünde bulundurulmasını tav
siyeye şayan görmekteyiz. Biz bu bankayı 
tiler Bankası gibi memleket imarına çok bü
yük hizmetler ifa eden bir 'banka olarak gör
mekteyiz. 

Yüksek Denetleme Kurulunun tavsiyeleri 
zamanında göz önünde bulundurulmadığı ve 
iltifat edilmediği içindir ki, imar hareketlerin
de pek büyük bir kaynak olan ve 1960 yılın
da 144 333 milyon ve 1963 te 389 352 milyon 
liraya baliğ olan yapı tasarrufları sahipleri
ne ilk olarak gösterilen kolaylıklar, talepleri 
karşılayamadığı gerekçesiyle müddetler uza
tılmış ikraz miktarı da azaltılmıştır. 

Yüksek Denetim Kurulunun raporlarında 
ınlah, tanzim ve tasfiye taleplerini ihtiva eden 
banka ticari plasmanları, kanuni takipteki 
a lçaklar ı üzerinde Yüksek Hükümetin de du
rarak vatan sathında geniş mamureler vücu
da gct'ren bu kıymetli bankanın hizmet yo-
' urdaki faaliyetlerine ayrıca bir hız veril
mişini temenni ekmekteyiz. Bu hız mutlaka 
durdurulmalıdır. 

Ankara îmar Limited Şirketi: 
1955 de kurulmuş 20 milyon ödenmiş ser

mayesinin nısfı Türkiye Emlâk Kredi Banka
sı Anonim Ortaklığının direr yarısı da An
kara Belediyesince taahhüdedilmiş iken bele
diyenin ortaklıktan ayrılmasiyle hisseler sa-
tmalinnıak suretiyle sermayenin tamamı 
Emlâk Kredi Bankasının olmuştur. 

Şirketin kuruluş maksadı; yurdun her ye
rinde imar gayesiyle inşaat yapmak yaptır
mak kiraya vermek ve her türlü inşaat mal
zemesi, sanayi tesisleri vücuda getirmek, is
tihsal, ithal veya ihracetmek bu gibi maksat
la şirketler kurmak ve anlaşmalar yapmak 
gibi oldukça vâsi bir hizmet sahasına ya-
yılmıştır.Şirket 1955 - 1960 yılları arasında 
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çeşitli inşaat işleri taahhüdederek Ankara'da 
GKilveren,] Altmışevler, Gülveren blok apart
manları Sapmıştır. 

Şirket jn 1960 yılında kullanılmış sermaye 
miktarı öfe 321 milyon liradır. Keza şirketin 
varlıkları! arasında 11 505 milyon liralık bağ
lı değerledi 56 815 milyon liralık da döner de
ğerleri vajrdır. 

Bu şinfcet Emlâk Kredi Bankası namına de-
ruhde ettjği inşaat işleıini maliyet kâr siste
mine görö yapmaktadır. Bu sene yaptığı işler 
dolayısîylfe şirket 1 434 646 milyon lira kâr 
sağlamıştlr. Şirker çalışmalarını tanzim ve ted
vir eden| yönetmeliklere sahibolmadığmdan 
1961 yılırida da inşaat piyasasında nâzım ro
lü ifa edebilecek «bir mesai gösterememiştir. 
Halbuki jşiıket bankaca gösterilen her tür
lü imkânaj sahip bir halde idi. îş sayısı 25 i, 
sarfiyatı jce 150 380 130 milyon lirayı bulma
sına rağmjen şirket zararı 243 111 lirayı bul
muştum. 

Yüksoi Denetle Kurulunun yaptığı tetkik
lerde bu pararda esas âmilin işletmeler şefli
ğinin idaresizliği sebeboldıığu işaret olurmuş 
ve bu şefiğin şirkete 2 057 640 milyon lira 
zarar ver<jürmiştir. 1962 yılında şirketin mer
kezde ve fşantiyelerdeki memur ve teknik ele
man sayışa 395 e şantiyelerde çalıştırılan işçi 
sayısı da }328 e yükselmiştir. Şh'ketin bu yıl 
elindeki i | sayısı 34 ü bulmuştur. 

Bu işlerin bilançodaki portesi 193 051 844 
milyon lifadır. Bu kadar geniş bir program 
bu kadar geniş bir program ve iş hacmi için
de çahşaiı şinket bu sene de masrafları azal
tıcı tedfrrler almaması yüzünden ancak 
596 549 bfn lira kâr edebilmiştir. 

1963 yfılında personelde azalma müşahede 
edilmişti:*! 

Şirket|n inşaat hesaplarında mukayyet ve 
bir kısmı!bitmiş olan inşaattan 188 940 690 
milyon lita tutarındaki 11 kalemden en mü
himleri ; Yenimahallede 1 200 lojman, er eğitim 
merkezleri inşaatı, emekli subay evleri inşaatı, 
kurumlar! sitesi inşaatı, Emlâk Bankası izmir 
şube ve isjıanı inşaatı, Kurtuluş blok apartman
ları, îfıkerİderun bataklık kurutma işi, Çankaya 
gazeteciler kooperatif inşaatıdır. Şirket bu yıl 
geçen senfeve nazaran daha da az olarak yani 
ancak 284 472 bin lira kâr edebilmiştir. Bu 
yıl da (î|letmeler şefliği) nin idaresizliği ve 
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bu işe gereği gibi önem verilmemesinden za
rar miktarı şirkete 2 234 693 milyon liraya 
oturmuştur. Dolayısiyle şirketin 1962 yılı za
rarı 1 950 221 milyon lirayı bulmuştur. Çok 
iyi şartlar içinde finanse edildiği ve teminat 
alındığı halde zarar eden bu müessesenin de, 
Yüksek Denetle Kurulunun dikkatle hazırla
dığı raporları üzerine eğilmek gerekir. 

İstanbul İmar Limited Şirketi : 
1955 yılında amacı İstanbul'da imar plâ

nının uygulanmasına yardım etmek bu arada 
belediye arsaları üzerinde her türlü mesken 
inşa etme'k, inşaat malzemesi sanayii kurmak 
ve bunlara iştirak etmek üzere kurulan şir
ketin 1961 yılındaki ödenmiş sermayesi 10 mil
yon liradır. Şirket kayda değer hizmetler ifa 
ettiği gibi 1961 - 1962 - 1963 yıllarında bilan
çolarını karla, kapatmıştır. Yaptığı işler me-
yp.nında İstanbul Belediye Sarayı, İstanbul 
Elektrik Tramvay ve Tünel İdaresi memur 
ve mensupları Arsa Alım ve Yapı Kooperatifi, 
Istanibul Opera binası 6 ncı kısım inşaatını de-
ruhde eden şirket 1962 yılında ayrıca Da-
rüşşafaka ve Üsküdar evleri inşaatını da al
mıştır. Bu arada şirket belediyeye lüzumlu 
malzeme satmalarak devretmiştir. 

Her ssne bir miktar daha dikkatli dav
ranarak borçlanma müşiresi (6,61) e indiren bu 
müstesna şinket idarecilerini 'başladıkları iş
leri bu istikamette bitirmeleri temennisiyle 
tebrik etmek isteıiz. 

Tüı'kiye İnşaat ve Malzeme Limited Şirke
ti : (Timlo). 

1960 da ödenmiş sermayesi 30 milyon lira, 
kullanılan sermayesi ise 90 milyon lira olan 
şirket bu sermayesini 1959 yılında bu miktara 
çıkarmıştır. Sermayesinin 29 880 000 lirasını 
Türkiye Emlâk Kredi Bankası sağlamış baki
yesi olan 120 000 lirayı İstanbul İmar Limited 
Şirketi vermiştir. 

Şirket her nevi yapı, naf^a ve onarım ve it-
ha ]ât işleri yapmaktadır. Kurluş devresi olan 
1953 - 1954 yıllarında zarar etmiş 1960 yılana 
kadar da kâr etmiştir. Şirket maliyet - kâr esa-
sma göre çalıştığından zarar etmemesi pek ta
biîdir. Normaldir. Ancak 1954 yılından sonra 
her sene bilançolarında kâr kaydederken bu 
kâr 1963 yılında birden bire zarar haline gel
miştir. Bu neden olmuştur? Alt Komisyon 
raporunda bu husus aynen şöyle belirtilmiştir: 
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«Şirket 1963 yılı bilançosunu 2 156 294 lira za
rarla kapatmıştır. Bu zarar emekli subay evle
ri inşaatından tekevvün eden 3 480 359 liralık 
zararla ilgilidir. Ancak mezkûr inşaat sahasında 
temin olunan arsaların kıymetlendirilmesi sure
tiyle bu zararın telâfi edilmesi mümkün olabi
leceği de ifade olunmuştur. » Biz de; bu kıy
metlendirme tavsiyesi üzerine Emlâk Kredi 
Bankasının önemle eğilmesini tavsiye edeceğiz. 

Bu işletmelerden birincisindeki idaresizlik 
ve tedbirsizlikler Yüksek Denetim Kurulunun 
raporlarında yer almıştır. Burada da şantiye 
şefliğinin mühim rolü vardır. Temenni olunur 
ki şirket idarecileri bu raporlardan ders alsın
lar. Rahat işletilecek bir mekanizmaya sa-
hiboklukları halde şirketi zarara sokmasınlar. 

Ankara tmar ve Emlâk İşletme Anonim Şir
keti. 

Bu şirketin ödenmiş sermayesi 68 milyon li
radır. Serbest meslek sahipleriyle müesseseV 
rin ihtiyacı bulunan iş ve işletme yerlerini ih
tiva eden binaları inşa ederek veya satmalarak 
kısım kısım kiraya vermek veya bizzat açarak 
işletmek üzere 1957 de kurulmuştur. Bu şir
ketin sermayesinin 66 884 miyon lirası Emekli 
Sandığmmdır. Şirketin Anafartalar Çarşı Si
tesi ve İlhanı inşaasmdan başka hiçbir teşeb
büs ve işletme faaliyeti mevcut değildir. Şir
ketin kuruluşundan beri beş yıl geçtiği halde 
(hiçbir suretle kontrol ve teftişe tabi tutulmadı
ğı Yüksek Denetleme Kurulunun raporundan 
anlaşılmaktadır. Buna rağmen şirket Ankara'
nın en mühim iş merkezi Ulus semtinde yaptığı 
eserle muvaffak olmuş sayılmalıdır. 

Tutum Bankası Türk Anonim Şirketi : 
Bundan sonra iyi niyetlerle kurulduğu hal

de idaresizlik ve talihsizlik yüzünden tasfiyesi
ne başlanmış eski şirketten bahsedeceğiz. 

1963 yılında tedrici tasfiyeye tabi tutlmaya 
başlanan, İnhisarlar Genel Müdürlüğü men
supları ve Yardımlaşma Cemiyeti tarafından 
kurulması öngörülüp 1945 tarihli Bakanlar Ku
ru1 u karariyle vücut bulan Tutum Bankam 
Türk Anonim Şirketinin 1960 yılı ödenmiş ser
mayesi on milyon liradır. 

Bankanın en büyük hissedarı bulunduğr 
(Amaç Ticaret Türk Anonim Şirketi) nin mn-
rakabesiz, kontrolsuz olarak idare edilmesi ne
ticesi muamelât ve hesabatmda husule gelen 
aksaklıklar, yanlışlıklar ve tedahüllerin 1960 
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yılı nihayetine kadar da düzeltilemediği Yük
sek Denetmele Kurulu raporunda zikredilmiş
tir. Tutum Bankasının bir talihsizliği de tas
fiye edilen birtakım ortaklıkların enkazları 
üzerine kurulmuş olmasıdır, denebilir. Fakat 
Bankayı tasfiye çukuruna götüren asıl sebep 
idaresizlikler, görüş kısırlıkları yanında tasfi
yeye tabi tutulmuş olan Amaç Şirketi ile olan 
ortaklığıdır. Şirketin 1961 yılı bilanço zararı 
1 048 656 liradır. 1962 bilanço zararı ise 
2 649 923 lira olup geçen seneki zararlarla bir
likte 3 698 588 liraya baliğ olmuştur. 1963 te
ki mecmuu zarar ise 6 800 038 milyon lira ile 
kapatılmıştır. Biz de, komisyonun (tasfiye sı
rasında tesbit edilmesi gereken basiretsiz, usul
süz icra edilmiş tasarruf ve muamelelerden do
ğan zarralar için, zaman aşımına meydan ve
rilmeden gereğinin yapılması lüzumuna) işaret 
etmekle yetineceğiz. 

Amaç Ticaret Türk Anonim Şirketi : 
1945 yılında kurulup 1951 yılında sermayesi 

1 750 000 liraya yükseltilen bu şirket ithalât, 
ihracat ve her nevi taahhüt, komüsyonculuk, 
acentalık nakliyecilik, fabrika, imalâthane ve 
tesisler kurmak, her nevi gayrimenkul almak 
inşa etmek ve satmak işlerini yapmayı amaç 
edinmiştir. Ancak kuruluş maksadına göre çe
şitli işler ifa etmesi gereken şirket yalnız in
şaat taahhüt işleriyle iştigal etmiştir. .Bu şir
ket de maliyet + kâr sistemine göre çalışmış, 
İsparta, Burdur, Çanakkale, Edremit, Kütah
ya, Erzincan, İskenderun, Silvan Er Eğitim 
tesisleri ile Eğridir yangın, Çankırı seylâpza-
de evleri ve Türkiye Emlâk Kredi Bankası, Er
zincan, Adana şube ve lojman binalarını yap
mıştır. Şirketin 1960 bilânçosundaki kârı sa
dece 390 liradan ibarettir. Ancak geçmiş yıl
lar zararı olarak hakiki zarar 929 559 liradn-. 
Şirketin 1961 kârı da sadece 375 liradan iba
rettir. Şirket her sene yeni işler alamamak 
dolayısiyle tedricen sönmüş 1963 yılında yalnız 
475 bin liralık iş alabilmiştir. Şirketin 1963 
yılı bilançosu 3 508 786 lira zararla ka
panmış, bu zarar miktarından sermayesini ve 
ihtiyat akçesi yekûnu tenzil edilince bakıyo 
zararın 1 756 806 lira olduğu, bunun şirket 
sermayesinin tamamen kaybına müncer olduğu 
görülmüştür. 

Şirket, geçen yıllarda taahüelolunan işlerden 
pek çoğunun zararlı neticeler vermesi ve büyük 
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bir kısmımın da dâvaya intikal etmesi, kendi
sini finanse eden en büyük iştirakçi Tutum 
Bankasının tedrici tasfiyeye tabi tutulması ne
ticesi çok^kötü duruma düşmüştür. 5 . 2 . 1964 
tarihinde toplanan fevkalâde umumi heyette 
şirketin tasfiyesine gidilmesine karar alınmış
tır. 

Yukardan beri sıraladığımız kimisinin - ki 
pek azınım - kârla, pek çoğunun zararla ka
pandığı şirketlerin şu tablolarında çizdiğimiz 
grafikler, murakabenin vücudunun ne derece 
elzem bir keyfiyet olduğunu göstermeye kâfi 
gelmelidir. Bu teşekküllerin pek çoğunda 
Yüksek Denetleme Kurulunun vermiş olduğu 
raporlar -(ister modern, ister klâsik şekilde ol
sunlar - işaret ettikleri hususlara idarelerin. 
meclislerin, müesseselerin, hükümetlerin ria
yet etmeleri, görülen kusurların tavsiye1 ere 
derhal uyularak izalesi, bundan sonra şirket
lerin kurtulmalardı ve âmmeye daha çok hiz
met etmelerini sağlıyacaktır. 

Beni sabırca dinliyen sayuı Senato üyeleri
ni saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Savuı Demir; buyurun. Ko
nuşma süresi 10 dakikadır. 

MEHMET ALI DEMİR (Tunceli) — MriV 
terem Başkan, muhterem arkadaşlar, Muh
terem Bakanlık Erkânı; benden evvel C. II. P. 
ve A. P. Ifrupu adına konuşan arkadaşlar te
mas edeceğim noktalara temas ettiklerinden do
layı bunlatm dışında kalan hususlara temas et
mek isterim. Bugün konuşulması lâzımgelen 
şu cetvelde tetkik buyurulursa 20 tane kadar 
isim vardır. Zaman 10 dakikadır. Pler birine 
yarım dakika kadar düşmektedir. Onun için 
bunlar içinde bence vatan sathında önemli hiz
metler yaptın ve yapması gereken kısımlarına 
temas edeceğim. 

Bunların içinde en fazla iller, Emlâk Kredi 
Bankası ve bir de şimdi konuşan arkadaşım 
konuşmasını bitirirken Tutum Bankası yerine 
bir de şu eümleyi ekledi: «Tutumsuzluk Ban
kası»1 dedi.: Bu banka ve ayrıca Turizm Banka
sına temas etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, bugün gerek iller 
Bankası ve [gerekse Emlâk Kredi Bankası âmme 
hizmeti görien ve vatandaşların günlük hizmet
lerini yapntakla mükellef bir banka olması do-
layısiyle dikkati, bu iki banka üzerlerine çek

mektedirler. Meselâ tiler Bankası hakikaten 
illerimizden köylere varıncaya kadar hizmetler 
götürmektedir. Gerçi bu banka 15 gün evvel 
kabul edilen bir kanunla durumunu düzetlmek 
yoluna girmiştir. Ama esas itibariyle banka
nın karşı karşıya bulunduğu belediyeler vardır. 
Bütçe müzakerelerinde de arkadaşlarımız gerek 
grupları adına ve gerekse şahıslar olarak te
mas ettiler. 

Bugün belediyelerin durumu fecidir. Bir 
milyar liraya yakın belediyelerin borçları var
dır. Bu borçların büyük" bir kısmı İller Ban
kası ile karşı karşıyadır. Şimdi, İller Ban
kası ne kadar düzeltilirse düzeltilsin, ne kadar 
yardım edilirse edilsin belediyeler bu borçlarını 
vermedikçe bu borçları tasfiye etmedikten son
ra İller Bankası belediyelere istenilen yardımı 
yapmaktan uzak kalacaktır. Benim şahsi ka
naatim odur ki, geldiğimiz günden beri muhte
rem arkadaşlarım anlıyamadığım bâzı nokta
lar var. Meselâ Parlâmento üyelerini, bizim 
gibi politikacıların ilgilendiren kanunları en 
kısa zamanda çıkarırız, çıkarmaya çalışırz. Ge
ce toplantısı yaparız, 24 saat içinde derhal ko
misyona gönderir getiririz. Meselâ yeni gelen 
Seçim Kanununda olduğu gibi. Şimdi ben 
Hükümete sorarım, Hükümet mensuplarına so
rarım. Belediye gelirleri isimli 5293 sayılı Be
lediyeler gelirleri Kanunu vardır. Geldiğimiz 
ilk zamanlarda burada konuşuldu, bunun çık
ması lâzımdır, dendi. Açın bu raporları bu 

banka hakkında bütün raportörlerin raporları 
vardır. İçişleri Bakanlığı olsun, İmar ve is
kân Bakanlığı olsun, Belediye gelirleri Kanu
nunun değiştirilmesi ve gelirlerinin artırılması 
tavsiye edilmektedir, yazılmaktadır. Nihayet 
devre bitti. Bu kanun nerede biliyor musu
nuz? Maalesef henüz vekâlette, Parlâmento
ya getirilmedir. Şimdi bu böyle gittikten son
ra tiler Bankasının bugünkü imkânları dışmda 
'hizmet yaptığına kaaniim. Mensuplarını tebrik 
ederim. Fakat ona imkân vermiyenler, ona im
kân hazırlamıyanlar, onun belediyelerle borç
lu durumdan kurtarmıyanların bütün günah ve 
vebali onlara aidolduğunu belirtmek bizim va
zifemizdir. Onu niçin vatan sathında vatandaş 
hizmetinde bulunan, en küçük memurundan en 
büyük memuruna kadar bir tek kuruşundan 
en büyük parasına kadar hepsini değerlendiren 
bu bankaya daha fazla hizmet edilmek isteni-
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mas edeceğim. İdare meclisi âzalıklan artık 
ehil kimselere verilmeli, şu ve bu politikacıların 
dostlarının yatağı olma durumundan kurtarıl
malıdır. Çok istirham ediyorum, iş istiyorsak 
oh.il olanlara verilmelidir. Yalnız iş bulmak ga
yesiyle oraya adam yerleştirmek olmaz. Türki
ye'nin plânlı devreye girdiği bir zamanda bu 
gibi meselelere bir son vermeliyiz. Buna ria
yet ettiğimiz zaman bugünkü randıman yüzde 
yüz daha verimli olacaktır. Bizim Ahmet se
çimlere girmiş bizim partimizden, kazanama
mış. Bizim partimiz iktidardadır. Bu zat da es
kiden partili il idare meclisi âzalığı yapmıştır. 
Muhterem arkadaşlar, artık bu yerleri arpalık 
olmaktan çıkarmalıdır. Onun bunun korunması 
kalkmalıdır. Eğer onda kuvvet varsa, eğer 
kudreti varsa, eğer politikaya girmeden evvel 
hangi işte idiyse, omuzu ise, kendi zoru ile, 
kafası ile, bedeni ile orada çalışsın, arkadaşlar. 
Ben bir milletvekili tanırım ki, arkadaşlarım 
Almanya'ya gitmiş, orada lokanta açmış ve 
memlekete döviz getirmiştir. Bankacı mı lâzım? 
Uzun zaman bankalarda hizmet eden kimce geti
rilmeli. Hukukçu mu lâzım, uzun zaman hukuk
çuluk eden kiıme... Beni bir bankaya koysan bir 
şey anlamam. Banka müdürü... 

BAŞKAN — Sizi maarif teşkilâtına gönde
rirler. (Gülüşmeler) 

MEHMET ALİ DEMİR (Devamla) — İn
şallah. 

Bir de bu bankaların bir kısmı zarar etti, bir 
kısmı kapandı deriz. Bunun sebebi, Maliye Ba
kanlığı bütçes'nde görüştüm, bana hak verildi. 
Bana hak verildi ama o orada kaldı. Esaslı bir 
şekilde, bir bankalar kanununun çıkarılması 
lâzımdır. Malİve Bakanlığının banka1 arı esaslı 
bir şekilde teftiş yetkisi yoktur. Bir tüccar gi
diyor kredisi yetmediği halde 100 bin lira kredi 
istiyor. Ahmed'i buluyor, Mehmed'i buluyor, 
onların yardımı ile büyük bir para alıyor. Ay
nı şekilde gidiyor, türlü bankalardan para alı
yor. Bu paraları ödiyemiyor, bir hileli if as ta-
kıvor arkasına. Kendisi cebini dolduruyor, Hü
kümete zarar veriyor. 
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yorsa bu bankaya sarılmak istiyen belediyeler
den kurtarmak lâzımdır. Bu da Belediyeler Ka
nununun değiştirilmesi ile, 52C3 sayılı Kanuni? 
belediyelere gelir temini yoluna gidilmesiyle 
mümkündür. Bu durumda belediyeler iş yapa
cak durumda değildirler. 

Gelelim ikinci hususa; Emlâk Kredi Banka
sı. Bu banka hakikaten kurulduğu günden be
ri gayesine hizmet etme yoluna girmiştir. Yo
luna girmiştir, fakat bu yolda yürüyen ban 
ka imkânsızlıklar yüzünden yavaş yavaş dur-
rrr.va başlamıştır. Şimdi en basit bir misal ve
reyim. Hepiniz bilirsiniz, birçok vatandaşlar 
mesken yapmak için kooperatifler kurarlardı 
Bu vatandaşları Emlâk Kredi Bankası kendis' 
teşvik ederdi. Kooperatif kurun da size yar
dım edeyim diye. Bu banka bugün mesker 
yapanlara ve mesken için kooperatif kuranlara 
kapısını kapatmıştır. Neden kapatmıştır? Çün
kü imkânları azalmıştır. Hattâ o kadar azal
mıştır ki, bankaya para yatıranların meskor 
için ayrı bir puvanları vardı. 1,5 sene bekle
nirdi, kredisi verilirdi. İmkânları azaldığın
dan bu puvam 250 ye yükselttiği zaman da Mec
liste birçok arkadaşlarımız kalktılar alcyh'nd^ 
bulundular. Nasıl olur, nasıl olacak, imkâr 
verin yapsınlar. İmkân vermeden iş vermek 
Allah'a, yakt ı r . İmkân verilmedikten sonra ıır 
yapabilir. En basit mesele, yıllardan beri söy
lüyorum, tekrar söylüyorum, raportörlerin ra
porlarını tetkik buyurunuz, hepsinde temonniler 
vardır. 1.961. 1962, 1963, 1964 seneleri İmar ve İs
kân Bakanlığı temennilerinde bu iki bank anı r 
resmî mevduatları da vardır. Hiç değilse Hükümet 
olarak yardım yapmıyorsanız, bu mevduatla
rın bu bankalara yatırılmasının temini temenni 
erliVii^i holde bir kararname isi okluğu halde 
ilgili Hükümet neden bu bankalara yanaşmaz
lar? İş Bankasma yatırıyorlar. İs Bankası ise 
yalnv, tüccara yardım ediyor. B ;raz da köylü 
vatandasın hizmetine giden İller Bankasına 
Emlâk Kredi Bankasına imkânlarını aktarırsa 
o zaman vatandaşa hizmette daha fazla yararb 
o1n/"\Hn\ FKVnn b e n i n i z buna kaaniim. İn
şallah bakanlık temsilcileri bu sözlerimizi de
ğerlendirirler, bundan sonraki bütçelerde de 
bun1 arı tnl\akkuk etmiş görürsek biz ve bütün 
arkadasl ar bahtiyar ol acakl ardı r. 

Şimdi benden evvel bir arkadaşımın tema" 
ettiği bir noktaya bendeniz de bir cümle ile te-

Muhterem arkadaşlarım, işte bu sebepten il
gililerden istirham ediyorum. Bankalar zarar et
mektedir. Bunu önleyici tedbirlerin alınması 
lâzımdır. 
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B A Ş K J L N — Vaktiniz bitmiştir, bağlamanızı 

rica ediyorum... 
MEHMET ALI DEMÎR (Devamla) — Öğle

den evvel ive öğleden sonra 10 ar dakikadan 20 
dakika hafkım vardı, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Bu güzel bir tefsir ama... 
MEHMET ALÎ DEMİR (Devamla) — öyle 

olması lâzımdır. Sosyal adaleti ararsanız öyle 
olur. 

Şimdi feir tek cümle ile müsaade ederseniz 
Turizm ve; Tanıtma Bakanlığına hatırlatmak is
terim. 

Muhterem arkadaşlarım, biz kanun çıkarırız 
ve raflara! kaldırırız. Bir kanun çıkarılmıştır. 
Orman içi\köylerde yaşıyan vatandaşların bu
h a r d a n ^çıkarılması için her ?ene bütçeye 50 
milvon liN konulacaktır. 1956 da, çıkmıştır. 
Şimdiye kfadar 7,5 milyon konmuştur. Şimdi 
burada dajTurizm Bankamna 120 milyon lira ko-
nuTmısı lazımken 1960 da kurulan bu bankaya 
şimdive kaıdar dört milyon lira konulmuştur. 
Şimdi de \ zarar etti, çalışmıyor, hizmet yap
mıyor divojruz. Ya bu bankayı kurnrvalım veya
hut da lâz^ngelen yardımı yapalım, bir. 

İkincisi!; imkânlar dağıtılmıştır. Şimdi bu iş
lerle İller bankası, Emlâk Eredi Bankası, Maa
rif Vekâleti ve saire de uğraşır diye para dağı
tılmıştır. Bunlar bir noktada toplandığı zaman 
değerlenmiş olur. Bir noktada toplanmadığı 
zaman, mjeaul biri olmadığı için, bir iş için 
gidiyorsunuz huzura, o beni ilgilendirmez, di
ğer kapıya? diyor, böylece yirmi kapı dolaşıyor
sunuz. Arkadaşlarım, yirmi kapı dövülen i 
ne buharı] bir kapıda toplasanız, bir kişi 
mesul olurca verimli olur, yoksa verimli olmaz. 
Beni dinlediğiniz için ve vaktinizi aldığım için 
özür dilerifn, hürmetlerimle. (Alkışlar) 

B \ S K 4 N — Savm A^iskender. 
FERİTj ALPİSKENDER (Manisa) — Muh

terem BaşTjfan, muhterem arkadaşlarım; bugünkü 
gündem içjnde konuşmamı Tur rm Bankasının 
faaliyetleri} ve bilançonun belirttiği realitelere 
göre dîişii^eelerimi arz etmekle yetineceğim. 
Turizm Bankasının kurulduğundan bugüne ka
dar kâr ninesine baktığımız vakit, bilançosun
da takrib<fn 15 milyon lira kadar bir zararla ka
pandığım ] görüyoruz. Demek ki esas itibariyle 
zarar içineje bulunan bir bankadır. Zararlı ol
makla beraper bütün kabahati Turizm Bankasının 
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idarecilerine, sevk ve idaresine yüklemek de 
şüphesiz' insafsızlık olur. ' Bunda çeşitli sebep
lerin rol oynadığı muhakkaktır. Bir kere bele
diyelerin hisselerini yatırmadığmı Karma Ko
misyon raporunda görmekteyiz. 

İkincisi; Devlet de kendine düşen hisseyi ya-
tırmamıştır. Bu bakımdan da bir eksiklik görü
yoruz. Bir banka, nihayet büyük sermayeleri 
verimli bir hale getirecek şekilde dağıtılmak 
üzere kurulur. Halbuki 'bankanın kuruluş sebe
bi, yani sermayesi, kuvveti mevcudolmadan bir 
banka kurma yoluna gidilmiştir. Bugüne kadar 
memlekette özel sektör yoluyla turizmi ihya 
eden bilhassa dış yardımlar olmuştur. Bu dış 
yardımları da kısmen Vakıflar Bankası, kısmen 
İller Bankası dağıtmış bulunmaktadır. Şu hal
de Turizm Bankasına fazla bir vazife de kal
mamıştır. O halde Turizm Bankası ne yapabi
lirdi? Bâzı işletmeleri vardır. Bu işletmelerini 
ecnebi sermayeyi davet etmek suretiyle verimli, 
rantabl birtakım tesisler halinde iktisadi haya
tımıza ilhak edebilirdi. Bu hususta Turizm Ban
kasının bâzı hatalara düştüğünü esefle müşahe
de etmekteyiz. Bu durum karşısında Turizm 
Bankasının bir turizm ofisi haline inkılâbede-
rek memleket turizmini ister resmî sektör, is
terse özel sektör istikametinde teşvik, himaye 
ve sevk ve idare mesuliyetini alsa ve kredi mese
lesini tamamiyle İller Bankası ile Vakıflar Ban
kasına devretmiş olması daha iyi olurdu. Şimdi 
Turizm Bankasının en verimli işletmelerinden 
biri olarak bilançoda Kilyos İşletmesi, otelini 
görüyoruz. Orada da müşteri adedinin otel ka
pasitesinin yüzde 50 si olduğu zikrediliyor. Hal
buki bugünkü beynelmilel otelcilik ilmine göre 
bir otelin rantabl olabilmesi için en azından, 
ortalama olarak odalarının yüzde 75 inin daima 
müşteri bulması gerekir. Demekki bu nisbetin 
altına düşmüş bulunuyor Turizm Bankasının 
en verimli tesisnin kurmuş olduğu otel. O hal
de Turizm Bankasının işletmeleri bugün rantabi-
Kte esasına dayanmaktadır. Şimdi Turizm Ban-
kasın-.n bilhassa şu dar olan zaman çerçevesi 
içerisinde hassasiyetle üzerinde durmak istedi
ğim iki nokta vardır. İki anaparti sözcüsünü 
dikkatle dinledim. Biri özel sektörün turizme 
fazla yatırım, fazla mesai ve muvaffakiyet gö-
türemediğini belirtti. Diğeri de; bilâkis özel 
sektörün d:(ha başarılı olduğunu ve özel sektöre 
turizm babında daha fazla yardım yapılmasını 
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beyan etti. Ben bilhassa ikinci görüşle beraberim. 
Çünkü Ankara'dan İstanbul'a, istanbul'dan İz
mir'e ve Çeşme yoluna çıktığımız vakit iftihar 
edebileceğimiz eserlerin bilhassa özel sektör 
tarafından yapıldığını iftiharla müşahede edebi
liriz. 

Şimdi, Turizm Bankasının düştüğü mühim 
bir hata vardır. O da Sait Halim Paşa yalısı, 
Ankara'da Atatürk Orman ÇIftliğindeki otel ve 
Çeşme'deki oteldir. Bu üç müesseseyi bir ecne
bi firmaya verip kâr garantisini aldıktan sonra 
işletmeye koyması mümkündü. Birinci Koalis
yondan sonra büyük bir Amerikan heyeti gel
mişti. Bana da bir mektup yazmıştı Amcrika'-
daki bir dostum. O zamanki Maliye Vekiliyle 
kendilerini temas ettirdim. Bu vesileyle, Maliye 
Vekili yanındaki beyanlarına da vukuf kesbettim. 
Çırağan Sarayının mimari stilini, mimari değe
rini bozmamak üzere yeni baştan restore etmek 
ve onun arkasında Yıldız sırtlarına doğru iki 
modern otel halinde dörtyüz odalı bir otel inşa 
etmek ve ecnebi pasaport taşıyan yabancıların 
baht ve talih oyunları oynaması için bu husus
ta imtiyaz verilmesi yoluna gidilmiş, fakat çe
şitli hâdiseler bunu engellemiş, İhtilâlden son
ra tekrar bu firmalar meydana çıkmış ve Hü
kümete müracaat etmişler. Fakat Emekli San-
dığıyla Maliye Vekâletinin gösterdiği yakın ve 
takdire değer ilgiye rağmen Turizm Bankası bir 
Alman firmasıyla mukavele akdetmiş ve bu Al
man firması da, imzalanan mukavele gereğince, 
inşaatı aydan aya, yıldan yıla atmak suretiyle 
kendisinden gayri bir tesisin kurulmasını önle
miş bulunuyordu. Nihayet geçen sene Turizm 
Mütehassısı Profesör Dikbah'm verdiği rapor
da, raporun bir maddesinde Yalova Kaplıcala
rının ihyası ve rantabilite esasına göre ayarlana-
bilmesi için banyoya gelen yolcuların böyle oyun
la meşgul olmaları, hoşça vakit geçirmeleri tav
siyesinde bulunuyordu. Ulaştırma Bakanı ola
rak derhal Turizm Bankasiyle ve bu hususta 
Türkiye'ye müracaat eden, vâki olan müracaat
ların mahiyetini öğrenip Yalova'da böyle bir 
şeye gidebilir miyiz, gidemez miyiz şeklinde 
bir tetkikat yaptım ve bu tetkikat neticesinde 
anladım ki, Monte Karlo'nun müşterilerinin 
eğer istanbul'da Çırağan projesi tahakkuk etmiş 
olsaydı mühim bir kısmı istanbul'a kayacaktı. 
Ve bu da Monte Karlo'nun zararına olacaktır. 
Bizde Çırağan projesi mevzuubahsedilirken Yu-
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nanlılar derhal bize takaddüm ederek Korfu 
Adasında küçük bir Monte Karlo sisteminde bir 
gazino .açmışlardır. Ve yine bize takaddüm eden 
Lübnanlılar da böyle bir şey yapmışlardır. Al
man firmasının Turizm Bankasını aylarca oya
laması, bu inşaatı yapmaması ve Turizm Ban
kasının da bu mukaveleyi feshetmesi bu firma
ları kaçırmış bulunmaktadır. Neyse geçen sene 
Sayın Ali ihsan Göğüs arkadaşımızın da himmeti 
ile bu mukavele feshedildi. Bu şekilde Hü
kümet bu vadide serbestlemişti. Şimdi yeni 
müşteriler bularak, arayarak bu üç müesseseyi 
biran evvel işletmeye açmalıdır. 

Arkadaşlar, Harvurd and Harvud diye bü
yük bir Amerikan otelcilik şirketinin müdürü
nün istanbul'da üç ay yapmış olduğu tetkikler 
sonucunda neşrettiği raporu okumak bahtiyar
lığına nail oldum. Bunda; Çırağan projesi ta-
hakuk ettirildiği takdirde, seneden seneye ge
liri artmak şartiyle, Türkiye, turistlerden yılda 
25 milyon dolar döviz celbedebilir, demektedir. 
Çünkü oraya gelecek olanlar züğürt turistler 
değil, zengin turistler, kazançlı olur. istan
bul'un, Boğaziçi'nin güzelliklerini tatmak üzere 
memleketlerinden kalkıp yatları ile gelen sey
yahların bırakacağı kâr şüphesiz çok yüksek 
miktarda olabilir. Bunu bilhassa turizm mües
seselerimizin önünde ifade ederken, bu husu
sun da halen ne mahiyette olduğunu bir Parlâ
mento üyesi olarak da öğrenmekte büyük bir 
fayda umarım. Ben bilhassa bu özel sektörün 
bailıt ve talih oyunu oynanması istikametindeki 
çalışmaları verimli olacaktır. Hattâ bunu Tu
rizm Bankasına değil, bizde otelcilikte çok daha 
muvaffak olan Emekli Sandığına devretmek 
suretiyle bu oyun oynatmak imtiyazını, ruhsa
tını, her iki fonksiyonu Maliye Vekâletinde top
lamak daha faydalı olacaktır. Çünkü, Maliye Ve
kâleti bir taraftan... 

BAŞKAN — Sayın Alpiskender, vaktiniz 
bir hayli geçti, bağlayın lütfen. 

FERİT ALPİSKENDER (Devamla) — Bağ
lıyorum Sayın Başkanım. 

Şu cihetle Yüksek Murakabe Heyetinin bil
hassa titiz ve hassas görüşlerine iştirak ettiğimi 
arz etmekle sözlerimi kesiyorum. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Baysoy, buyuran. 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Ben Ziraat 

Bankası mevzuunda söz istemiştim. 
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BAŞKAÎK — Efendim, imar ve şehirciliği il

gilendiren mevzular üzerinde sayın senatörlerin 
konuşması bitmiştir. Eğer bankaya temas ettik
leri ıhususlap* hakkında banka genel müdürleri 
konuşmak lüzumunu hissediyorlarsa kendilerine 
söz verebilirim. ( Yok sesleri) 

İstemediklerine göre, konuşmalar bitmiştir. 
Bilançoları^ ve hesapların tetkiki ve tasvibi 
mevzuun/bulmadığına göre, kendilerine hoş 
geldiniz def, muvaffakiyet, temennilerimizi ile
tiriz. 

I - Banİalar ve ticaret işletmeleri : 
a) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
b) istanbul Emniyet Sandığı 
c) Toprak Mahsulleri Ofisi 
ç) Dev|et Malzeme Ofisi 
d) Amortisman ve Kredi Sandığı 

BAŞKAjNT — Efendim, şimdi bankalar ve 
ticaret işletmeleri konusunu ilgilendiren husus
ların raporlarının müzakeresine geçiyoruz. 

Repertuvarda 20 teşekkül ve müessese vardır. 
Bunlardan T. C. Ziraat Bankası, İstanbul Em
niyet Sandçı , Amortisman ve Kredi Sandığı, 
Toprdk Mahsulleri Ofisi, Devlet Malzeme Ofisi 
vardır. Banların yalnız bilançolarının tasvibe-
dilip edilmfmesini oyunuza sunacağım. Diğer
leri üzerindfe sadece görüşme yapılacaktır. Ra
porların okunmasına lüzum var mı efendim? 
(Hayır, hajır sesleri) O halde görüşmek üzere 
söz alanlar^ söz veriyorum. İlk söz, bunların 
hepsine şân|i] olmak ve 20 dakika ile kayıtlı 
bulunmak sortiyle C. H. P. adına Sayın Sadık 
Artukmaç'ı$dır. Buyurunuz. 

Efendim], 'genel müdürlerin çoğu buradadır 
değil mi? ^Ticaret Bakanı bu anda burada bu
lunmayı ço|c arzu ediyorlardı. Fakat Avrupa'
dan gelen b[ir 'heyetle temas etmek mecburiyetin
de bulundukları için özür dilediler. Arz ede
rim. 

KÂMİL) KARAVELÎOĞLU (Tabiî Üye) — 
Müsteşarlar! yok mu efendim? 

BAŞKA^ı — Şimdi telefon edelim gelsin 
efendim. üfTamafih burada mümessil arkadaşı-, 
mız vardır. 1 Arzu ederseniz müsteşarı da çağır
tabiliriz. Ona da haber verelim efenlim. 

C.H.P. GRUPU ADINA SADIK ARTUK-
MAÇ (Yort^at) — iSaym Başkan, Cumhuriyet 
Sonato-.unutı sayın üyeleri, Sayın Hükümet er- i 
kânı, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 
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1953 - 1963 yıllarına ait bilanço kâr ve zarar 
hecapları hakmda C.H.P. Grupu adına görüş ve 
temenilerimizi arz etmek üzere huzurlarınıza 
çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar; kanun ve tüzük hü
kümlerine göre, Ziraat Bankasının anaamaçları. 
Türk çiftçilerinin zirai istihsallerine, zirai 
mahsullerin sürüm ve satışına, ziraatın, 
zirai sanatların ve bunlarla ilgili her 
türlü teşebbüslerin millî ekonomi prensipleri
ne göre yürümesine ve il elemesine lüzumlu ve 
elverişli krediler düzenlemek, çevirmek ve da
ğıtmaktır. 

Banka; yukarda belirttiğimiz amaçların elde 
edilmesini sağlamak maksadiyle teşekküller kur
mak ve bu gibi teşekkülleri korumak, icabında, 
bu gibi teşekküllere kat^mak yetkisine sahiptir. 

Banka, yukarda savdığımız faaliyetlerini 
hiçbir veçhile aksatmamak sartiyle, di"'er banka 
muamelelerini yapmak yetkisine de sahiptir. 

Görülüyor ki. bankanın as1! vazifesi, her şey
den önc\ zirai ikrazatı n-ere^i vonhile sağlanma
sıdır. Durum böyle o'duğu ha^e ID'50 - 1963 
yıllarına'ait bilânco^ra ve Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu rapor1 arma <?öre, banka, amaç
lar dışındaki mevzularla da uğraşmış ve bunun 
neticesi olarak da bâzı alacaklar donmuş hale 
gelmiştir. 

Nitekim; 
1. Banka, 1963 sonu itibariv1e, iştirakçisi bu

lunduğu 46 kurum, ki içlerinde bankanın kuru
luş amaçlarına uyımyanları çoktur, 189 milyon 
lira sermave vatırmıstır. Bu miktara, iştirak
lere açılan 104.5 milvon lira da eklenirse ki bu 
nrktar. isletme kredisinden zivade bir teste fi
nansmanıdır. İştiraklere ballanan para 293,5 
milyon lirayı bıkmaktadır. Halbuki banka öden
miş sermayesi i1 e ihtiyatları toplamı 913.5 milyon 
liradır. Şu ha1 de, banka, bu miktarın % 32,1 ne 
eşit bir meblâğı iştiraklere hasr ve tahsis etmiş 
demektir. Bu nısbot, bankanın asli vazifesin
den oldukça uzaklaşmış olduğunu göstermekte
dir. 

Bu sebeple, bankanın kuruluş amaçlarına uy
mayan iştirak1 erin en kısa zamanda tasfiye edil
me."'.'! lüzumuna inanmakta ve bu konu üzerinde 
önemle durulmasını ilgililerden önemle rica et
mekteyiz. 

— £01 — 
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çıkarılması ve böylelikle donmuş kaynağın faal 
bir hale getirilmesi icabetmektedir. 

Muh t ere m ar kad aşl a r; 
'Bütün bunlara rağmen, Ziraat Bankasının 

menisini şükranla karşılamak lâzımdır. Çün
kü banka, her yıl, mevduat alanında birinci 
:Ürayı işgal etmektedir. 1963 yılında da yaptı
ğı kesif bir mesai neticesinde % 8,8 oranında 
278 088 lira artarak 3 428 941 000 lirayı bulan 
genel mevduatı ile "bankalar arasındaki birinci
lik sırasını muhafazaya muvaffak olmuştur. 

Artısın, tasarrufları teşvik sadedinde, per
sonelin ve yöneticilerin feragatli çalışmaların
dan ve üstün gayretlerinden ileri geldiğine şüp
he yoktur. Diğer taraftan bu netice, halkımı
zın bankava olan itimat ve itibarının ne kadar 
yüksek bir derecede olduğunun da bir ifadesi
dir. 

[Bununla beraber, gerek Parlâmento olarak ve 
gerekse Hükümet olarak, memlekete bu derece 
hayırlı hizmetler ifa etmekte olan bankanın di
lek ve ihtiyaçlarının temininde anlayış ve 'kolay
lık 'göstermek mecburiyetinde olduğumuzu da 
belirtmek isteriz. 
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2. Bankanın, eski tarihlerde, asıl gayesi 

olan zirai kredi ve ziraatle ilgili ticari kredi ko-
nulariyle ilgisi olmıyaıı muamelelere girişerek 
ve binnetice bir kısım alacakları donmuş hale 
getirdiği tesbit edilmiş bulunmaktadır. Ez
cümle madencilik, otelcilik, filimcilik, kundu
racılık şirketlerine, tiyatro «alıip1 erine, mobilya
cılara, kitapçılara, inşaat şirketlerine, Ankara 
ve İstanbul ''belediyelerine- çeşitli tarihlerde 
milyonlarca liralık kredi açıldığı ve bu paraların 
halen tahsil edilememiş olduğu esefle görül
müştür. 

Bankanın «isli vazifesi zirai plasmanlar oldu
ğuna göre, zirai plasman programının tahakku
kuna daha fazla önem verilmesi icabeder. 

3. Banka şubelerinden bâzılarının, ticari 
kredileri tahsisinde ölçülü hareket etmedikleri 
ve müşterilere ayrılan kredi miktarlarında dc-
pasman yaptıkları ve binnetice bankayı risk 
altma soktukları tevhit edilmiştir. Böylelikle, 
ticari alacaklardan mühim bir miktarı, tasfiye 
olunacak alacaklar haline gelmiştir ki, bu mik
tar, 275,4 milyon lirayı bulmaktadır. 

Bu şekilde büyük miktarlara ulaşan alacak
ların tahsili hususunda varılan anlaşmalar iste
nilen. sonucu sağlamamıştır. Nitekim, bu ala
caklardan en önemesini teşkil eden ve halen 
Anayasa Mahkemesinde dâvası rüyet edilmek
te olan Kromit Firmasına ait 70 milyon liralık 
alacakta, bugüne kadar belli başlı bir değişiklik 
olmamıştır. Bu alacaktan kanuni takibe akta-
rılmıyan 60,2 milyon liralık kısmın zamanaşı
mına uğramaması İçin gerekli tedbirlerin der
hal alınması icabetmektedir. 

4. Bankanın '54 milyon lirasını donmuş hale 
getiren fcöy meskenleri ile 25,6* milyon lirayı 
donmuş İmle getiren ve hiçbir gelir ve fayda sağ-
laımyan istanbul'daki gayrimenkulleri asli ga
yeden uzaklaşmış tasarruflar m ey anın da say
mak yerinde olacaktır. 

Filhakika, banka eski yıllarda, 3202 sayılı 
Kanun hükümlerinden faydalanarak doğrudan 
doğruya veya yapı kooperatiflerinin finansman 
yolu ile müstahsıllar için Avanos, Hasanoğlan, 
"Kayseri, Uımır'bey ve Ürgüp'te 989 ev ile 373 
ahır inşa ettirmiştir. Bunlardan 867 ev ve 267 
ahır henüz satılamamıştır. 

Bu gayrimenkullerin derhal satılarak elden 

Nitekim, GG17 sayılı Kanuna göre, her yıl 
"Devlet Bütçesi tahsisatının % 1 i nisbetinde 
hir meblâğın; bankaya, sermaye hissesi olarak 
Ödenmesi şarttır. Bu esasa göre her yıl tahak
kuk ettirilmekte olan sermaye hisselerinin, 
1956 yılından bugüne kadar, cüzi bir miktarı 
ödenmiş ve hattâ bâzı seneler hiç de ödenme
miştir. Halbuki bankanın öz kaynaklarının 
artırılması, ancak bu ödvneklerin tam olarak 
bankaya ödenmesi ile mümkün olabilecektir, 

Kendisine çeşitli yollarla görev verilen ve 
malî külfetler yüklenmekte bulunan Ziraat 
Bankasının, sermaye yönünden teçhiz ve ikdar 
edilmesi gerektir. Bu sebeple, Maliye Bakan
lığımızın sermave hisjolerini ödemekte hassas 
davranmasını bilhassa rica ederiz. 

Sayın senatörler; 
iSu ürünleri müstahsılları, sahiboldukbırı tek

neleri teminat göstermek suretiyle, 'bankadan 
bor'c para almaktadırlar. Uzun yıllar borçları
nı ödivemiyen bu müstahulların teminat göster
dikleri tekneler yıpranmakta ve kıymetini kay
betmekte ve netice olarak 'banka alacağını tahsil 
edemiyecek hale gelmektedir. 
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teşkil eden ;fve halkın beslenmesinde büyük ro
lü olan balıkçılığın inkişafı ve bu konuda ban • 
kaça verilen kredilerin daha faydalı olabilmesi 
için; her şşyden evvel, Tarım kredi kooperatif 
leri Kanunfna mümasil bir kanun ile, balık 
çılık kooperatifleri kurulması lüzumuna inan 
maktayız., 

Muhterefn arkadaşlar; 
Tarım kredi kooperatifleri ile bu kooperatif

ler ortak a|dödlerinin her sene artmakta ve za
rar eden kooperatiflerin ise her yıl azalmakta 
olduğunu ye 1963 yılında kooperatiflere bağlı 
köy sayışımın 1.6 268 e çıktığım Ziraat Ban
kasının. Anayasamızın 51 nci maddesi hükmünü 
kemaliyle yerine getirmekte olduğunu ve köy
lümüzün bjir zihniyet değişikliği ile, koopera
tif1 eşme ortamı içerisine girmiş bulunduğunu 
sevinçle arzi ve ifade etmek isteriz. 

Şu kadar ki, kooperatiflerin ortaklarına aç
tıkları kredfiler kifayetsiz durumdadır. Çünkü 
kooperatiflerin 1903 yılı sonundaki varlıkları 
olan 274 mjlvon lira, kooperatiflerin ortaklarına 
verdimi kredilerin ancak % 35.6 sına tekabül et
mektedir. J3u f.sbep^, Ziraat Bankası, her koo
peratiflerini ortaklarına yapmakta oldukları ik-
razatın mühim bir kısmına katılmak mecburi
yetinde kalmaktadır. Şu durum, kooperatifle
rin öz kaynaklarını artırıcı tedbirler alınmasını 
zaruri kılmaktalır. 

Bu ara^a, Ziraat Bankasının tarım kredi koo
peratiflerine yeteri kadar düşük faizli kredi 
aağlıyabilmiesi için, tarım kredi kooperatif eri 
rec'kont ktedisi faiz hadlerinin düşürülmesi hu
susundaki i Yüksek Murakabe Kurulu temenni
sine katılmakta olduğumuzu da arz ederiz. 

Filhakika, Merkez Bankası; zirai reeskonta, 
1.7.1961 târihinden beri, % '5.25 faiz uygulamak
tadır. Bumun vergilerle beraber maliyeti, yani 
Ziraat Banjkası tarafından Merkez Bankasına 
ödenen masraf % 6,42 yi bu1 maktadır. Buna Zi
raat Bankasının idare giderleri o1 an % 3.49 u da 
eklenirse, flialiyet % 9,90 a yükse^ektedir. 

Buna mukabil Ziraat Bankacı, Tarım kredi 
kooperatiflerine % 5 faizle kredi açmaktadır. Ne
ticede, barjjka her lira için % 4,90 nisbetinde bir 
zarara uğramaktadır. 

Arz ettiğimiz sebepler dolayısiyle, zirai kre
di reeskont haddinin - bankanın da teklifi veç-
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hile - % 1 e indirilmesi hususunda, Merkez Ban
kasına gerekli direktifin verilmesini Hükümeti-
vnizden istirham ederiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Tarım kredi kooperatiflerine mevduat topla

ma ve sigorta acentalığı yapma yetkilerinin ve
rilmesine dair olan tasarı Büyük Millet Meclisi-
'ie sevk edilmiştir. Sözü geçen tasarının kısa 
zamanda kanunlaşmasını ümit ve temenni ederiz. 

Üzerinde önemle duru1 ması gereken konular
dan birisi de zirai sigortadır. Filhakika sigorta 
mevzuu; bankanın kurduğu Başak Sigorta Şir
keti vasıtasiyle yürütülmektedir. Ancak bu kâ
fi değildir. Riskleri daha geniş ölçüde karşılı-
van, primi ucuz bir sigorta sisteminin kurulması 
şarttır. Bu ise, Hükümetçe e1^ alınması gerekli 
pek önemli konulardan birisidir. 

Sayın senatörler; 
Yüksek Denetleme Kurulu raporunda da be

lirtildiği veçhile; tarım satış kooperatiflerinde 
ve birlilerinde standardizasyona gereği gibi 
önem verilerek ürünlerin uzun müddet bekletil
meden satılmasının tenrnini ve bu suretle faiz, 
depo masrafı ve sair masrafların azaltılmasını, 
taahhüdolunan sermayenin tahsiline önem veril
mesini, öz kaynakların sabit kıymetlere yatı
rılmasından cekinilmesini, ortak paylarının, 
paramızın bugünkü değerine göre ayarlanması
nı, Ziraat Bankası murakabesine daha geniş öl
çüde yer verilmesini ve kadroların revizyona ta
bi tutulmasını, biz de temenniye şayatı gör
mekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
T.C. Ziraat Bankası hakkındaki maruzatıma 

burada son veriyorum. Saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalot Partisi G-rupu adına Sa
yın Nahit Altan, buyurun. 

ADALET PARTİSİ ORUPIJ ADİNA NA
HİT ALTAN (Çanakkale) — Savın Başkan ve 
saym senatörler, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde genel görüşmeye ve Yüksek Denetleme Ku
rulu murakabesine tabi müesseselerden banka
lar ve ticaret işletmelerinin 1959 ve 1963 yılları 
faaliyetleri bakımından A. P. G-rupu adına gö
rüşlerimizi sunmak üzere söz alınış bulunuyo
rum. 
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ve temennilerimizi her müesseseyi ayrı ayrı ele 
alarak kısaca arz edeceğim. 

T. O. Ziraat Bankası Büyük Devlet Adamı 
Mithat Paşa tarafından 1863 yılında «Memleket 
Sandığı» namiyle kurulmuş ve zamanla çeşitli 
merhalelerden geçerek bugün 650 şube, ajans ve 
feürosuyle memleket sathında hizmet ifa eden 
kıymetli bir müessese olmuştur. 

Sayın senatörler, bir müessesenin gayesine 
uygun ve iyi bir şekilde çalışması için mücerret 
kanunların, nizamname ve talimatların en ideal 
şekilde çıkarılmasının kâfi gelmediği bir haki
kattir. Hor şeyin başında bu mevzuatı tatbik 
edecek elemanın kaliteli ve lâyık olması esastır. 
Marifet iltifata tabi olduğu gsrçcğindon hareket 
edecek olursak 10 bine yakın personeli bulunan 
T. C. Ziraat Bankasının personel durumu bu 
personele, muhtelif namlarla dönen paranın va
satisi ayda 1 127 lira olduğundan istenilen sevi
yede değildir. 

Banka personelin m % 5,1 i yüksek okul ve 
% 22,5 i lise mezunudur. Ücret bakımından tat
minkâr olmadığı için fiilî kadronun % 1,9 u ba
rem içi ve ihtisas, mütebaki % 98,1 i de barem 
dışı aylık almaktadır. 

Bu sebepten yüksek tahsilli, kaliteli, ihtisas 
sahibi şahıslar bankaya teveccüh göstermemekte 
ve mevcutlar da başka müesseselere kaçmakta
dır. Neticede banka, işlerini yürütebilmek için 
kadrosunu genişletmekte ve dolayısiyle banka 
ve personel zarar görmektedir. 

Yüksek tahsili ve kaliteli memurun meslekte 
kalması veya mesleke girmesi için başka bir ifa
deyle bu şahıslar bakımından meslekin cazip ha
le gelmesi için 7244 sayılı Kanunla dondurul
muş ücret sistemine bir seyyal iyot verilmesi di
ğer devlet dairelerinde çalışan memurlar gibi 
mütalâa edilmemeleri gerekmektedir. 

"Her ne kadar plânlama, lojman yapılmasını 
kabul etmemekte ise de, banka teşkilâtının geniş 
ve mahrumiyet mıntakalarmda olması sebebiyle 
lojman mevzuunun halledilmesi lâzımdır. 

Müfettişlerin teftiş cinasında vazifelerini 
rahatça ve çabuk yapabilmeleri için ekseriya bir j 
odadan ibaret müfettiş lojmanından istifadesi 
halinde harcırahından kesilmesini de doğru bul
mamaktayız. 
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meslekî garantisinin olmaması ve vazifesine ni
hayet verilip verilmemesinin idarecinin elinde 
olması hususunun bugünkü memuriyet zihniye
tiyle bağdaşmadığı kanaatindeyiz. Bu konuda 
dikkatinizi çöken 'bir hususu da zikretmeyi uy
gun görmekteyiz. 

Bankaya senelerce hizmet ederek emekliye 
ayrılan şahısların 103 ncü yıl sebebiyle verilen 
ikramiyeden istifade ettirilmemesi hakkaniyete 
aykırı düşmektedir. 

Bu ikramiye yıllık çalışma ve kâr sebebiyle 
olmadığından 100 yıllık devrede asgari çeyrek 
asır bankada hizmet etmiş bir şahsın da ikra
miyeden istifade etmesi kadar tabiî bir hal ta
savvur edileaıiyeeeğinden, emeklilerin de bu ik
ramiyeden istifadeleri için bankanın gerekene 
tevessül edeceğinden şüphemiz yoktur. 

Bankanın ödenmemiş sermayesi 20 milyon 
civarındadır. Kârların sermayeye ilâvesi ile no
minal sermaye tamamlanmış 'olacağı cihetle 5 
senelik bilançolar da kabul edildiği takdirde, 
kârın maliyeye devri lâzımgelcceğinden ve 
bankanın yaptığı hizmetin mahiyeti, şümulü ve 
vüsati da göz önüne alınarak sermayesi'nin 1,5 
milyara çıkarılması zaruret halini aldığından 
bu husuöta Meclise sevk edilmiş bulunan kanun 
tasarısının ivedilikle görüşülerek kanunlaşması 
elzemdir. 

Bütçeye her sene konması lâzımgelen % 1 
oranındaki sermaye hissesi tam olarak konma-
makta veya konan miktar da taım olaraik öden
memekle, banka öz kaynakları artmadığından 
öz kaynaklara dayanan zirai krediler mevzuun
da istenilen gayeye ulaşılamamaktadır. 

Gerek 250 sayılı kanun gereğince banka 
alacaklarının konsolidasyona taibi tutulması do
layısiyle ve gerekse 5254 sayılı Kanun muvace
hesinde dağıtılan tohumluklardan mütevellit 
banka alacaklarından tahsil olunamıyanlardan 
Maliye Bakanlığına devrolunan meblâğların da 
ödenmesi banka hizmetlerinin aksamaması ba
lonundan zaruridir. 

Vadesiz mevduata zirai plasmanları istina-
det'tirmek doğru değildir. 

Her ne kadar çevirme kredileri veriliş anın
da âzami bir sene vadeli ise de, tahvilât vnm-
lamadığmdan tatbikatta bir seneyi aştığından 
onların da kısmen öz kaynaklara istinadettiril-
mesi mecburiyeti doğmaktadır. 

504 
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ticari sahaya kaydığı ve bilhassa deplasmanın 
fazlalığı dikkati çekmektedir. Biz bankanın bu 
sahada bilhassa, deplasman bakımından titiz' 
ve 'hassas davranmasını temenni etmekteyiz. 

Memlekette küçük ve orta sınıf çiftçinin 
fazlalığı ve bunların krediye ihtiyaçlarının de
recesi göz Şnüne alınırsa düşük toprak barem-
leriyle verilen birkaç yüz lira kredinin maale
sef istihsale yarar olmadığı bir hakikattir. Bu 
bakımdan, dünyada .hiçbir vakit kıymetinden 
kaybetmiyeeek, bilâkis gün geçtikçe kıymetle
necek arazi; için kredi verme babında bankanın 
hasis davranmamasını, hakiki kıymetim tespi
tiyle çiftçinin ihtiyacını karşılıyacak miktarın 
verilmesinde gayret göstermesini arzulamakta
yız. 

Ziraat Bankası hakkındaki konuşmama son 
verirken şu cihete de temas etmeyi uygun bul
maktayım. 

Bugün mevduatı teşvik ikramiyeleri banka
lar arasında yarış, mahiyetini almıştır. Bu ise 
fbanka rantîifbilitesine menfi tesir eddbilir. 

Tevzi edilen ikramiyeler ile propaganda, 
reklâm ve flân masraflarının mevduat faizleri
ne yüklediği külfet oranının ve ikramiye mik
tarı ile artan mevduatın münasebetinin tesbiti 
bankacılık bakımından tetkiki icâbeden bir 
mevzu olduğundan T. C. Ziraat Bankasının da 
bu hususta gereken itinayı göstermesini temen
ni etmekteyiz. 

îstanibuli Emniyet Sandığı : 
îstatfbuli Emniyet Sandığı 1963 yılında 95 

nci bilanço yılını idrak etmiş T. C. Ziraat Ban
kasına bağli ve onun denetimi altında hükmi 
şahsiyeti haiz bir tasarruf ve ikraz müessesesi
dir. 

Maalesef bu müessesenin sermayesi mevcut 
değildir. Sermaye yerine kaim olan ihtiyatları 
vardır. Çalınmalarını bunlarla yürütmek çaba
sındadır. 

Bu mütevazı.' durumuyle halk ikrazları ile 
rehinli krediler hususunda çok faydalı hizmet
ler vermiştir. 

Memleket sathında aynı hizmetlerden istifa
de etmesi gereken milyonlarca şahıslar bulun
duğu nazarı itibara alınarak bu müesseseye 
müstakil 'bir hüviyet verilmesi hususunda yeni 
kanun tasarısının ivedilikle ele alınması ve ka
nunda sermaye mevzuunun ön plânda tutulma-

94 9 . 6 . 1985 O : 2 
sini şube adedinin çoğaltılmasını ve böylelikle 
bu faydalı müessesenin devamının sağlanabile
ceğine işaret etmek isteriz. 

Amortisman ve Kredi Sandığı : 
1953 yılından beri faaliyette olan ve memle

ket ekonomisinde her biri ayrı ayrı mühim birer 
mevkii işgal eden Devlet İktisadi Teşebbüsleri 
ve benzeri müesseselerin uzun vadeli yatırım 
projelerinin finansmanına kaynaklarını tahsis 
ederek bu kaynaklardan kaydettiği gelişmeye 
paralel olarak bu fonksiyonun daha geniş çapta 
itmek yolunda bulunan Amortisman ve Kredi 
Sandığı, işlerinin tedvirinde fiilî bir istiklâl el
de edememiş ve Maliye Bakanlığının bir şubesi 
halinde çalışagelmiştir. 

Sandık kurulmasından bu yana açılan kredi
ler 6 699 683 000 liraya baliğ olmuş ve 1963 he
sap dönemi sonunda sandık tarafından açılmış 
kredilerin bakiyesi 4 643 230 000 lira gibi önem
li bir yekûna ulaşmıştır. Sandık 441 sayılı Ka
nunla lâğvedilerek 1 . 5 . 1964 tarihinden itiba
ren yerini Devlet Yatırım Bankasına bıraktığın
dan bu müeessese hakkında fa^la konuşmayı 
lüzumsuz addetmekteyiz. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası : 
11 . 6 . 1930 tarihli ve 1715 sayılı Kanunla 

kurulan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Anonim Şirketi, Tüi'kiye'de Banknot ihracı im
tiyazını münhasıran haiz olmak üzere, Iskonto 
fiyatını tesbit ve para piyasasını ve tedavülü
nü tanzim. Hazine ifa, Hükümetle müştereken 
Tüt'k evrakı naikdiyesinin müstakbel istikrarı
na matuf tedibi rleri tatbik etmekle vazifelendi-
ril'miştir. 

Bu vazifelerinin, ifası sırasında evvelce ya-
'bancı memleketlerde basılmakta olan Türk ev
rakı naJkdiyesinin 1958 tarihinden beri Merkez 
Bankası matbaasında basılması memnuniyeti 
muciptir. 

1960 ta 4 milyar 452 milyon liraya, baliğ 
olan tedavüldeki banknotların yıldan yıla ar
tarak 1963 nihayetinde % 25 fazlasiyle 5 mil
yar 581 milyona yükselmiştir. 

Banknotların bu tempo ile kabarması ikti
sadi mahzurlar tevlidedelbileceği cihetle teda
vüldeki 'banknot miktarındaki artışların asga
riye indirilmesinin uygun olacağına inanmak
tayız. Bankadaki altın stokundan hariçte rehin 
olarak bulunan miktarın 1960 yılından itibaren 
azalması memnuniyeti mucip olurken 1963 se-
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nesinde yükselmesini malî bir zaıf olarak kabul I 
etmek Lâzımdır. 

Merkez Bankasının kuruluş kanununda 
kendisine mevdu işler göz önüne alınırsa, misli
si şaıhıslarla iş münasebetleri cüzi olduğundan 
diğer bankaların yaptığı gibi muhtelif şehir
lerde şubeler açmak suretiyle teşkilâtını geniş
leterek, personel ve idare masraflarının artma- I 
sından kaçınılması gerektiğine kaaniiz. 

440 sayılı Kanunun 34 neü ve bunu teyidc-
den 468 sayılı Kanunun 4 ncü maddesiyle, Mer
kez Bankasının Yüksek Denetleme Kurulunun 
murakabesi dışında bırakılmasının doğru ol
madığı inancını taşımaktayız. 

T. C. Merkez Bankasının güttüğü kredi po-
litikasiyle, resmî olsun, hususi olsun bütün ik
tisadi teşebbüsleri etkilediği cihetle memleket 
iktisadiyatında mühim bir yer işgal ettiği aşi
kârdır. 

Yüksek Denetleme Kurulu tarafından mu
rakabe edilen teşekküllerin hepsinin bu 'mües
seseyle çok yakından ve her yönden münasebe
tinin olması ve sermayesinin büyük kısmının 
da T. C. Ziraat Bankası ve T. C. Emlâk ve Kre
di Bankasına ait bulunması bu denetimin mez
kûr kurulca yapılmasının zaruretini göstermek
tedir. 

Bu bakımdan 440 ve 4G8 sayılı kanunların 
maddelerinin tadili şarttır. 

Vakıflar Bankası T. A. O. : 
Türkiye Vakıflar Bankası kuruluşundan bu 

yana göçen 10 yıllık devre zarfında teşkilâtını 
genişleterek, kuruluş yılarında bir kısım kay
naklarının donmuş hale gelmesine rağmen her 
yıl yafbancı kaynaklarını artırmaya muvaffak 
olmuş ve buna paralel bir şekilde plasmanları
nı da genişletmek suretiyle memleket ekonomi
sine yararlı olmuştur. 

Banka öz kaynaklarının donmasına sebe'bo-
lan ve bankaya cüzi gelir sağlıyan iştiraklerin 
'banka menfaatleri ve bankanın kuruluş gaye
si göz önünde tutulmak şartiyle peyderpey el
den çıkarılması lüzumludur. 

Keza banka öz kaynaklarından büyük bir 
kısmının seyyaliyetini kaybetmiş plasmanlara 
tahsis edildiği görülmüş ve bu vaziyet karşısın
da plasmanların tamamına yakın kısmının ya-
ibancı kaynaklara istinadottirildiği müşahede 
edilmiştir. 
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Bu şekildeki hareketi bankacılık tekniği ile 

telif etmek mümkün olmadığı gibi, bâzı ahval
de riskler doğurmakta bulunduğu, veya banka 
rantaibilitesine de müessir olduğu bir hakikat
tir. 

Bu sebeplerle plasmanların daha ziyade öz 
kaynaklara istin ad ettirilmelidir. 

Henüz ödenmemiş olan banka sermayesinin 
menşei nazarı itibara alınırsa millete ait bir 
müesessenin milletin temsilcisi olan yasama or
ganlarının murakabesinde bulunması kadar ta
biî bir cihet olamıyaeağından 468 sayılı Ka
nunda bu cihete matuf maddelerde değişiklik 
yapılmasının uygun olacağını mütalâa etmek
teyiz. 

>a Türkiye Halk Bankası ve Ankara, izmir, İs
tanbul Halk Sandıkları T. A. Ş. : 

Küçük esnaf ve sanatların kredi ihtiyaçları
nı karşılamak ve her türlü bankacılık faaliye
tinde bulunmak üzere 2284 sayılı Kanunla 1938 
yılında kurulan Türkiye Halk Bankası, 
2 . 1 . 1964 tarihinde yayınlanan 358 sayılı Ka
nunun 1 nci m ad es i gereğince kendisinin şube
si haline getirilen Ankara, İstanbul ve İzmir 
Halk Sandıklarının da ilâvesiyle teşkilât ve im
kânları genişlemiş bir müessesedir. 

Halk kredileri mevzuunda geri kalmış bir 
memleket olan Türkiye'mizde, bu işi en iyi şe
kilde 'başaran ve gün geçtikçe iş hacmi artmış 
bulunan bu bankanın Türkiye'de mevcut 1 mil
yona yakın esnaf ve sanatkârın taleplerini kar-
şılıyabilmesi için sermayesinin tezyidi elzem ol
duğundan banka sermayesinin 300 milyona çı
karılmasını derpiş eden ve Yüksek Meclisin 
gündeminde bulunan kanunun biran evvel çıka
rılması şarttır. 

Bankanın çalışmalarında ehemmiyetle üze
rinde durulması icabeden mesele, kredi to.sbiti 
hususunda kooperatif yönetim kurulu ile, ban
ka şubelerinin ihtilâfa düşmemeleri için, kredi 
tesbitinin önceden müştereken yapılması husu
sunun teminidir. 

Buna ilâveten bankanın görevi ve kuruluş 
gayesiyle ilgili olarak, kredi fonlarının kulla
nılmasında küçük sanayide öncelik verilmeli
dir. 

Küçük sanayiin kooperatif şeklinde biti eş
meleri göz önüne alınmalıdır. 
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Diğer taraftan kısa vadeli krediler fiiliyat

ta albonman kredisi mahiyetini aldığından ve 
dolayısıyla diğer şahıslara kredi verilmesi im
kânı azaldığından kısa vadeli kredilerin taksit
li kredilere kaynı asının sağlanması uygun olur 
kanısındayız. 

Amerika Hükümeti tarafından, küçük sanat 
erbabına tevzi edilmek üzere verilen meblâğın 
başka maksatlarda kullanılmıyarak hakiki sa
hiplerine verilmesini arzulamaktayız. 

Sayın senatörler, Efkârı Umumiyede «Gi-
ma» adiyle mâruf Gıda ve İhtiyaç Maddeleri 
T. A. Şirketinin son iki senede kuruluş gayesi
ne uygun faaliyet çevresine girmesi ve rasyonel 
olarak çalışarak kâra geçmesi memnuniyeti mu
ciptir. 

Tasfiye halinde bulunan Yerli Ürünleri Ti
caretti A. Şirketi ile gıda Gıda ve İhtiyaç Mad
deleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin du
rumları aşikâr olduğundan üzerlerinde konuş
mayı lüzumsuz addediyoruz. 

Mulhtercm senatörler, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonu ile Yüksek Murakabe Heyeti ra
porlarında, bankalar ve ticaret işletmeleri hak
kındaki görüş ve temennilere de iştirak ettiği
mizi bildirerek sözlerimize son verir hepinize 
grupum adma hürmetlerimi sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalar bit
miştir. Şahısları adına Sayın Demir, yoklar. 

Buyuran Sayın Baysoy. 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlar, Ziraat Bankasının kü
çük çiftçiye yeteri kadar ıkredi temin ede
mediği hepimizce malûmdur. Nitekim ban
ka bizatihi kontrollü kredi dağıtımı mevzuunu 
izah ederken şöyle diyor: «1961 yılında ban
ka şube ve ajanslarmca doğrudan doğruya 
açılan kredi dilimi 101 ile 300 liradır» yani 
elemek kî, çiftçi grupumuzun en büyük dili
mine 101;ile 300 lira kredi verilmiş. Bugünkü 
rayice göre bu paranın ne demek olduğu ma
lûmdur. Ama banka elbette bunu bu kadarla 
bırakmak istemez. Bugünkü imkânları böyle. 
Şayanı şükrandır ki, yeni bir sistemle çiftçi
ye daha büyük imkânlar taırmak yoluna- git
miştir. Türkiye'de iki vilâyetimizden, Deniz
li ve Erzincan'dan başlamak suretiyle bir 

kontrollü kredi sisteminin uygulanmasına 
başlanılmıştır. Bu sistemin tatbiki daha baş
langıç safhasındadır. İnşallah bu yaz tatilin
de daha geniş tetkiklerde bulunup kendi gö
rüşümüze göre noksan işi iyen taraflarını da
ha geniş bir seki îde huzurunuza getirme im
kânını bulacağız. Yalnız mevcut çalışmaya 
göre ben bir iki nokta üzerinde tesbit ettiğim 
hususları arz etmek isterim. Bunların başın
da. en birinci şey bu (kontrollü kredi sisteminin 
tatbik edildiği vilâyetlerde evvelâ kadostro-
sunun tamamiyle ikmal edilmiş olması lüzum
lu idi. Ve bu şimdiye kadar yapılamamıştır. 
Fakat elbirliğiyle kadastro noksanlarının ik-
•mali için çalışmak lâzımdır. Çünkü, bizim vi
lâyetlerimizin çoğunda tapular çok eskidir. 
Karataş, Kızıldağ, falan dere diye.. Bunlar bir 
t marruf vesikasıdır ama çoğu zaman ihtilâf 
mevzuudur. Halbuki banka kredi açarken, 
elbette arazinin genişliğini kati surette tes
bit etmeyi lüzumlu görür. Diğer taraftan bu 
kredilerin açılması için, çiftçimizden bâzı ev
saf arıyor banka. Bir; bir kere zengin çiftçi
ye, bu kontrollü kredi sisteminden kredi ver
miyor. Çok fakir olan çiftçiye de vermiyor. 
Ancak orta halli, yani elinden tutulup biraz 
gayret gösterilirse bunun müstahsil hale geçip 
kendi kendini geçindirecek zamana gelebilecek 
çiftçiye kredi veriyor ve o da kendi kendini ge-
çindirebilecek hale geldikten sonra ki'edisini ke
sip bir kademe daha aşağıya inecek. Ancak bu 
orta halli diye tavsif ettiği çiftçiye de gene şart
lar koymuş, meselâ bu krediyi alabilmesi için 
şöyle diyor : «sahibolduğu arazinin veya sahi-
bolduğu muhtelif arazilerin yekûnu tarla ise 
asgari ilişik 7 sayılı cetvelde gösterilen büyük
lükte olması» Şimdi 7 sayılı cetvelde 4 sınıfa 
ayırmış. Birinci sınıf arazi, ikinci sınıf arazi, 
üçüncü sınıf arazi, dördüncü sınıf arazi. Ben 
kendi İmi gem için söylüyorum, bizim bölgemizde 
birinci sınıf arazisi olanlar, ova kısmında bulu
nanlardır. Biraz ovadan uzaklaıtınız mı umu
miyetle üçüncü sınıf araziye düşer. Şimdi va
sati olarak üçüncü sınıf araziyi alsak; üçüncü 
sınıf arazide asgari 300 dönüm arazisi olacak 
kraç.tan. sulu olura 75 dönüm bulunacak Tür
kiye'nin geleceği için çok mühim olan dağ küy-
Fri , bilhassa, orman içi köylerinde böyle 75 dö
nüm sulu ara^i değil de beş on dönüm araziyi 
bulmak da çok güçtür. Şu halde teknik eleman-
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I ribata uğrıyan erozyon mmtakalarmdaki veya

hut bu erozyonu temin eden köylerin bu mem
leketin bekası için ele alınması, hattâ bunlara 
biraz daha müsamahakâr davramlması çok ye
rinde olur. Çünkü, memleketimizin en fakir 
köyleri bu dağ köyleridir. Orman içi köyleri
dir. Bu bakımdan sayın ilgililerin nazarı dik
katini celbederek hepinizi hürmetle selâmla
rım. 

BAŞKAN — Sayın Fahri Özdilek. 
FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler, benim temas edeceğim 
mevzua ilk konuşmayı yapan arkadaşımız da 
temas etti. Ben de bir nebze dokunmadan gc-
çemiyeccğirrı. 

Dört seneyi müteceviz bir zamandan beri da
ima köylüler gelir dertlerini söylerler, dikkati
mizi çeker dururlar. Ben de alâkalı arkadaşla-

I ra bir defa da benim ağzımdan duyurmak isti
yorum : 

I Alt Komisyonun raporunda 16 neı madde ola
rak zikredilmiş hususa temas edeceğim : 

Avanos, Ilasanoğlan, Keyscri, Umurbey ve 
Ürgüpte inşa edilen 959 ev 373 ahırdan henüz 

I satılamıyan 867 ev ile 276 ahırın belediyelerle 
olan ihtilâfını hallederek, fuzuli şâgilleri hu
kukî imkânlardan istifade suretiyle tahliyesinin 
teminini mümkün kılacak, bankaca münasip 

I görülecek şekil ve usullerle satıştan tahassul 
edecek zararın da bankaya terkin ve tevessül 
edilmesi suretiyle biran evvel intacı lüzumunu 

I arkadaşlarıma ben de hatırlatmakta fayda bulu
rum. Köylüler gelirler, binaların camı çerçeve
si kırıldı, ilerisinden bâzı şeyler eksilmektedir, 
yarın bu sebeple bâzı vazifeliler mesul duruma 
girebileceklerdir. Banka bu işlerle alâkalan
maz diye şikâyet ederler. Ben biran evvel, 
1961 senesi içerisinde bunun intacını bankacı 
arkadaşlarınım hassasiyetine terk ediyorum, 
saygılarımla. 
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larm bu dönüm mevzuunu başladıkları mıtaka-
larda bir defa daha gözden geçirilmelerinin 
faydalı olacağı kanaatindeyim. Bunu istirham 
edeceğim. 

İkincisi; gerek kredi mevzularında gerekse 
bu sistemde yerini bulmuş ama, ele alınacağını 
pek tahmin etmiyorum. Çünkü tutum yine de
min dediğim gibi, çok geniş alınmış. 

Mera ve otlakiyc mevzuu... Arkadaşlar, bu 
meralar için hemen hemen hiç kredi verilmez. 
Ve köylü de meraya ehemmiyet vermezdi. Ama 
şimdi artık zararını öğrendi. Yavaş yavaş ken
disine verilen araziyi dahi meraya terk eden köy
lüler görüyoruz. Ama, burada norm çok geniş 
tutulmuştur. Meselâ diyor ki; sekiz sayılı cet
veldeki emsalle çarpıldığı zaman asgari dönüm 
miktarını bulması lâzımdır. Sekiz sayılı cetvel
de de emsal olarak bozuk merada sıfır. Sıfır 
virgül dörtte koymuş. Buna çarpacak asgari 
400 dönüm tutması lâzımdır ki, bilhassa benim 
üzerinde durduğum yeteri kadar arazi olmadığı 
için zaman zaman sapanla sürüp erizyonu mey
dana getiren köylüleri nazarı itibara alırsak 
buralarda bu miktar da çok yüksek tutulmuş 
demektir. Bunun da bir defa daha gözden ge
çirilmesi lâzımdır. 

Üçüncü olarak benim çok mühim gördüğüm 
bir nokta da şudur : Üçüncü maddede gene han
gi çiftçilere kredi aclacağmı tasnif ederken; 
«Kiracı veya ortaklık sıfatiyle işleticiyi değil, 
bizzat sahibi olduğu arazideki çiftlik plânlaması 
için kredi verilir, diyor. Banka bir bakıma 
haklı. Ama bizim memleketimizde birçok ara
zi sahipleri şehirlerde, kasabalarda otururlar, 
arazisini ortakçı, kiracı eker, biçer. O halde ki
racı ile mal sahibi 10 - 15 senelik bir mukavele
ye bağlandıktan sonra arazinin işletmesini bu
nun da bu madde içine alınması çok yerinde 
olur. Vakıa bunlar yarın Toprak Reformu Ka
nunu çıktığı zaman düzelecektir. Ama Toprak 
Reformu Kanununun tatbikata konulup netice 
alınması uzun senelere vabestedir. Zaten Top
rak Reformu Kanununda da kiracı ve ortaklık 
mevzuu hukuki bakımdan ele alınırsa hiç olmaz
sa Toprak Reformu Kanunun geleceğine de bu 
verile ile bir hazırlık yapılmış olur. 

Yine demin bir nebze bahsettiğim gibi, bu 
kredi sisteminde muhakkakla evvelâ en rantabl 
mmtakalar ele alınacaktır ama, bunun yanında 
bu memleketin bekâsını temin edecek geniş tah-

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu. 
KAMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; ben 
rapor üzerinde değil de bankacılık politikası 
hakkında öteden beri edindiğim kanaatlerimi il
gililerle, Sayın Ticaret Bakanı ile, Sayın Ma
liye Bakanı ile tartışmak istiyordum. Ne yazık 
ki, işleri dolayısiyle burada kendileri de yok. 
Hattâ müsteşarları da yok. Buna rağmen kısa 
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kısa kanaatlerimi, onlara hitabetmcm lâzımgc-
len sözler chşmda bilgilerinize intikal ettirmek 
istiyorum. : Son günlerde bilhassa secim arife
sinde bulunmamızdan dolayı görüyorsunuz ki, 
özel sektöre karşı cazip gelen ifadeler, beyanat
lar bakanlarımızın ağzından ilgili oldukları parti 
politikasına uygun derecede veya ölçüde yer yer 
gazetelerde, toplantılarda, konferanslarda yer alı

yor. Bu beyanatları kendi inançlarının, kendi par
ti programlarının tabiî bir neticesidir. Bir çokla
rına iştirak etmediğimiz bilinir. Hiç olmazsa 
Senatoda bilir. Senatör arkadaşlarımız bizim 
gerçekçi politikamızı, tecrübeye müstenit poli
tikamızı, memleket intiyaçlarına tıpa tıp cevap 
veren politikamızı bilir. Biz memleket mesele
lerimizi, sempatik seçim nutuklarının üstünde gö
rürüz, üzerinde tutarız. 

Birkaç konuya değineceğim. Bunlardan biri
si; muhterem arkadaşlarım, bizim âmme sek
törümüze ait mevduat ister İktisadi Devlet Te
şekküllerine veya teşebbüslerine a:dolsun, is
ter sair bütçe için teşekküllere aidolsun bir 
disiplin alfrna alınmamıştır. Bunlar r a s ^ c 
bankalarda durumlar ve çoğu da özel teşebbüs 
bankalarını desteklemek gayreti içindedirler 
Bu, zannediyorum ki, şuurlu bir politikanın 
neticesi olmaktan veya tatbikatı olmaktan zi
yade, şuursuz bir politikanın neticesidir. D;-
siplin altına alınmamış bir politikanın netice
sidir. Muhasiplere terk edilmiş olan bir tasar
rufun neticesidir. Bir gün bakıyorsunuz bir 
büyük teşekkülün mevduatı, tasarrufu hiç um-
mad^mız bir özel sektör bankasının kasasına 
geliyor. Neye geliyor hayret ediyorum. Ne 
cesaretle geliyor. Ne cesaretle oralara bu mev
duatlarını : tevcih edebiliyorlar? Biliyorsunuz 
1960 da veya 1958 kararlarının tabiî neticesi 
olarak özel sektör bankalarının başına gelen 
tasfiye kararlarını. Özel sektör bankacılığı ba
şarısızdır. Takibedilen iktisadi politika neti
cesi başarısızdır veya tatbik ettikleri hususi po
litikaları neticesi başarısızdır. Bugün Türki
ye'de özel sektör bankacılığında tasfiyeye uğra
mış bankaların sayısı 5 den de çoktur, belki 
10 dan da: çoktur, veya çok olacaktır. Mev
cutlarının durumunu da bilhassa bankacılık 
sektörü görevlileri bizden daha iyi bilirler. 
Buna rağmen Devlet, Hazine Ticaret Bakan
lığı resmî sektör mevduatını bir disiplin altına 
almaz. Emniyeti bakımından disiplin altına al-
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nıaz, politikası bakımından disiplin altına al
maz. Haydi emniyeti bakımından, müessese
lerin şahsi sorumluluğu altındadır. Fakat sağ-
lıyaeağı faydalar bakımından disiplin altına 
alınması zaruridir. Şunu demek istiyorum; 
Halk Bankasından büyük görevler isteriz, ba
şarılı bir bankadır. Esnaf kredisi açacaktır. 
Âmme sektörü mevduatının bir kısmına sahibol-
sa belki açabileceği kredi daha çok olacaktır. 
Ziraat Bankasından, zirai kredilerin yetersiz
liği 'hakkında her zaman şikâyet ederiz, Büt
çeden hissesine düşen parayı dahi vermeyiz. 
Donmuş alacaklarını kurtarması için yardım da 
etmeyiz. Hattâ kanun çıkarır tecil ederiz. 
Âmme sektörü mevduatını teşvik de etmeyiz, 
bu bankaya yatması için. 

Belki bâzı baskılar da yaparız, ticari kredi
lerin artırılması veya siyasi baskılarla banka 
•kredilerinin ikana1 ize edilmesi için. Yine me
selâ; başarılı bir Devlet sektörü, bankacılığı-
ıvn bir 'kolu, kendi konusu bankacılık olmı-
yan İktisadi Devlet Teşekküllerine aittir. Ya
ni şunu kastediyorum. Ziraat Bankası, Halik 
Bankası gibi hassaten bankacı olan teşekkül
ler değil de bankacı olmadığı ha.1, d e Sümer-
bank, Dcnizc'lik Bankası gibi bankacılık faali
yetleri başarılı olan, bankacılık faaliyetleri o 
bankalara türlü şeklilerde kâr, avantaj sağlar 
ve bu mücrıecc'erin bankacıl.k kısmının net 
kârları 5 milyondan aşağı, 10 milyondan aşa
ğı düşmez. Ayrıca bu bankacılık kısımları 
o teşekküleri işletme sermayesi de sağlar. Hem 
öyle işletme sermayesi sağlar ki, bu işletme 
sermayes'nin dışarıdan alacak olsa yüzde do
kuz, yüzde on faizle alacaktır. Kimbilir ne
relerden ne güç şartlarla alacaktır. Fakat 
mevduat, işletme sermayesi için ortada hazır
dır. Bu bankacılık kısımları ithalât ve ihra
cat meselesini hallederler, komüsyon alırlar, kâr 
sağlarlar. Velhâsıl kârlıdır, emniyetlidir. Hal
buki özel sektör bankacılığı maalesef Tür
kiye'de üç, !beş senedir görülen neticelerle, 
tatbikattan elde edilen neticelerle başarılı de
ğildir. Bir kısmı tasfiyeye tabi tutulmuştur. 
Bir kısmının istikbali hakkında bâzı istifham
lar vardır. Bir kısmı başarılıdır. Meselâ Va-
kf lar Bankasını, İş Bankasını özel sektör ban
kası sayarsanız başarılıdır. Fakat aslında hiçol-
mazsa esas bakımından, statü bakımından de
ğil, özel sektör bankacılığına mı yakındır, Dev-
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let sektörü bankacılığına mı yakındır. Takdir
lerinize arz ediyorum. Bu ımevzuda konuşma
nın hassasiyetini biliyonım. Belki ölçüyü de 
kaçırıyorum. Teknik hassasiyetten dolayı ra
hat bir konuşma içinde de değilim. Ama şah
si kanaatim odur ki, Devlet sektörü bankacı
lığı başarılıdır, özel sciktör bankacılığı maale
sef istenilen ölçüde başarılı değildir. Tedbir 
almak lazımsa özel sektör bankacılığı üzerin
de tedbir alınmalıdır. Şimdi Türkiye'de tet
kik edilen enflâsyon politikasının tabiî neti
cesi bir zamanlar hususi sektör bankacılığı 
arttı. Kârlı idi, çünkü şunu vadotti, bunu va-
detti, Yüzde iki, yüzde üç faizle halk mevdu
atını topladı. Yüzde 12, yüzde 16 faizle kullan
ması lâzımgelen, kullanabileceği, paranın ye
rine bu para1:arı kullandı. Elbette kârlı idi, ne 
zamana kadar? iktisadi politika değişineeye 
kadar, iktisadi politika istikrarlı bir duru
lma gelinceye kadar. İktisadi politika, istikrar
lı bir zemine otum nesi ihtilâlden sonra, plân
lı ekonomi taıtbikatı içinde özel sektör banka
cılığı tabiî netice, beklenilen netice iktisadi 
kanunların emretti neticeye göre sapır sapır 
dökülmeye başladı. Ve bu dökülme maalesef 
günümüze kadar devam ediyor. Burada bir 
noktayı anlamak istiyorum. 153 numara1! Ka
nun vardır. Bu kanunu biz çıkardık. Bilerek 
çıkardık, inanarak çıkardık. Bu kanun batan 
bankalardaki halkın mevduatmmın batmama
sı, dolandın1 maması, garantiye alınması için 
çıkarılmı§tı. Bir kısmı bankaların durumu o 
zaman kritikti. Fakat yine ifade etmeliyimki, 
bu kadar çok bankanın müşkül durumda kala
cağı o zaman biliniyordu. 153 numaralı Kanun 
bir ihtiyaca cevap versin diye çıkarıldı. Fa
kat o kadar çok banka müşkül durumda kal
dı ki, tasfiyeye gitmesi lâzımgelen banka, 153 
ıııımai'alı Kanun da bu ihtiyaçları karşılamaz 
oldu. Maliyenin başına bir dert oldu. Şimdi 
önünde 1965 icra programı var. 1965 icra pro
gramı 153 sayılı Kanunun kaldırılmasını tav
siye ediyor, veya İktisadi Devlet Teşebbüsle
rini düzenleme Reorganizasyon Komitesine 
görev olarak veriyor. Bu görev ne netice ver
miştir? Bu Reorganizasyon Komitesi ne ka
rar verecektir? Veya ne karar vermelidir? 
Onun hakkında kanaatim var, vaktim kalır
sa arz edeceğim. 153 sayılı Kanun bir ihtiya
ca cevap vermek için çıkarılmıştır. Fakat sui-
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istimal edilmiştir. Suiistimal edilmesinin se
bepleri de yine Maliye Bakanlığıdır. Maliye 
Bakanlığı yeminli murakıplar eliyle bu özel 
bankaları kontrol etmesi lâzım. Dün de kont
rol etmemiştir, bn kadar banka battıktan son
ra bugün de kontrol etmiyor. 153 numaralı Ka
nun çıkarılmış, o da suiistimale uğramış, hâlâ 
Maliye Bakanlığı kontrol mekanizmasını ça
lıştırmıyor, .153 numaralı Kanunun kaldırıl
ması tavsiye ediliyor. Kanaatimce 153 numara
lı Kanun kaldırılmamakdır. Suistimal edilmiş
tir, Maliye kontrolünü artırmalıdır. Sorumlu
luk Maliye Bakanhğınındır. Bugünkü netice 
M'v'iliyenln yapmamasının neticesidir. Banka
ları murakabe etmemesinin neticesidir. 153 nu
maralı Kanun kaldırılmamak. Fakat 153 numa
ralı Kanunu suiistimal eden kanallar kapatıl
malıdır. Tetkik ettim, hatırlıyorum, aktif ile 
pasif arasındaki farkı, ortakların hisseleri ibir 
tarafa, o kurulan fonla ödemeyi emrediyor. 
O kadar değil fakat halkın mevduatı mutla
ka garanti edilmelidir. 153 numaralı Kanunun 
kıldır Imnrnnm gerekçesi diyor ki, başarılı baıı-
ka'.arı cezalandıran bir hale geldik. Bu müm
kündür ama, kim cezalanıyor? Devlet banka
ları. Sebebolan kim? Özel bankalar, zarara uğ-
rıyan ? Halkın mevduatı. Halkın mevduatını 
karşılamaya bankacılığın istikbali bakımın
dan, mecburuz, bankacılığın itibarı bakımın
dan mecburuz, sosyal adalet anlayışı bakı
mından mecburuz. Bu 153 nolu Kanun 'kaldırıl
mamak, fakat tashih edilmeli, değiştirilmeli
dir. 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu biraz kı
sa kesmek lûtfuncla bulunun. 

KÂMİL KARAVELİCĞTA7 (Devamla) — 
Beyefendi, beyanatımı kısaltmaya çalışıyo
rum. Esasen (bankaların olmamasından, muha
taplarımın olmamasından beyanatımı ıızatmı-
yacağmı. Kanaatlerimi özetleyeceğim. 

Âmme sektörü bankacılığı Türkiye'de fay-
dahdır. Görevi bankacılık 'olmıyan sektöre ait 
bankacılık kısmı elemin isimlerini ifade ettiğim, 
kârlıdır faydalıdır, zaruridir. Bir ihtiyaca ce
vap veriyorlar. Tetkik ettim, işletme sermaye
si sağlıyor. Mevduat garantili, kâr sağlıyorlar, 
birçok iş1 er görüyorlar. Bunların üzerinde ted
bir değil, özel sektör balıkçılığı üzerinde ted
bir almalıdır. Maliye Bakanlığı vazifesini yap
malıdır. özel sektör bankacılığını başı boş bı-
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rakmamaljdır. Bunun sonu yoktur. Görülen 
odur ki; i bu özel sektör bankacılığına dâhil 
bankalar birer birer piyasadan kaybolacak
tır. 

Bir del politik konu: özetliyorum; bütün bu 
faaliyetler. içerisinde özel sektör bankacılığı 
kendisine f bâzı avantajlar sağlamak, sağlat
mak için - iktidarları tazyik altında bulundur
mak istiyorlar. Ehemmiyeti yok. Kendileri 
fonksiyonlarını gerçekçi bir şekilde ispat et
anol idil'leri Tabiî gidiş bankacılığın devletleş
tirilmesine doğrudur. Günün birinde Türkiye'
de bankacılık devlctleştirilmelidir, diye, bugün
kü petrol münakaşasında olduğu gibi, kamu 
oyu bir kanaate varırsa, kamu oyuna bu fikir 
geniş ölçüde mal olursa bunun müsebbibi özel 
sektör bankacılığıdır. Teşekkür ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN —• Beyanatınız ümidederim ki, 
Ticaret ve Maliye Bakanlığı mümessilleri ba
kan1 ara iletirler. 

Başka"söz istiyen? Sayın Coşkunoğlu buyu
run. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Sayın 
Bar'kandan^çtüzüğün 56 neı maddesine göre 
grup a d n a konuşma imkânım bulunup bulun-
madiğinin tetkikini ve konuşmamın ıbu istikâ
mette olmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Beyhude yorulmayın, 10 daki
kadan fazla konuşturmam. 

KÂMtL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Tü
zük müsaade ediyor kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Efendim, Meclisin kararını tat
bik etmekle mükellefiz. Buyurunuz. 

KÂMÎL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Pek
âlâ. Eferidim grupum adına hazırladığım konuş
mayı okumaya imkân müsait değil. Vakit dar. 
Hülâsa ederek Halk Bankası hakkındaki görüm
lerimi arz etmek istiyorum. 

Halk Bankası 1933 senesinde 2284 sayılı Ka
nunla kurulmuş, fakat derhal faaliyete geçemi-
yerek 19Ş8 senesinde faaliyete geçmiş bulunmak 
tadır. Bıi banka da diğer bâzı bankalar gibi, ka
mu İktisadi Teşebbüsleri içinde bir özellik arz 
ediyor. Yani ibrası kendi kuruluş kanununa gö
re ve Tilaret Kanunu hükümlerine tevfikan ge
nel kurullarınca yapılmakta. Ancak 1960 tari
hinde 23: sayılı Kanuna göre Yüksek Murakabe 
Kurulunun denetimine 1960 yılında girmiş bu
lunmaktadır. 
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Bu suretle ve bu sebeple bankanın hesabatı-

mn, bilançosunun burada oylanması, tasvibedil-
mesi mevzuubahsolrnıyacaktır. Bunun için Kar
ma Komisyon bir teklifde bulunuyor, teklifin de 
Genel Kurulun ibrasının ancak teşriî meclisler
ce kabul edilmesi halinde tahakkuk etmesi için, 
468 sayılı Kanunun 3 neti maddesine bir fıkra 
eklenmesini tavsiye ediyor. Şahsan ben de bu 
fikrin doğru olduğu kanaatindeyim. Aksi takdir
de buradaki konuşmalarımız bir temenni mahiye
tinde kalmış olacak, bir hukukî netice doğurmı-
yacaktır. y 

Muhterem arkadaşlarım, Halk Bankasının ga
ye ve görevi Teşekkül Kanununa göre esnafm 
ve esnaf dernekleri, küçük sanat kooperatifleri 
vo esnaf teşekküllerinin kredi ihtiyaçlarını kar
şılamaktan ibarettir. Ayrıca bunlardan başka di
ğer banka işleri de yapabilir. Bu duruma göre 
banka memlekette esnafın ve küçük sanatkârın 
kredi ihtiyacım karşılamış mıdır, karşılamamış 
mıdır? Karşılamamış m sobobi nedir? Bunun üze
rinde kısaca durmak lâzım gelir. Verilen rapor
ları ve bilançoları tetkik ettiğimiz zaman banka
nın esnaf ve küçük sanatkârların kredi ihtiyacı
nı karşılamadığı, ortalama olarak bir sanatkâr 
için, bir esnaf için 1 400 lira kredi vermek im
kânı bulunduğu görülüyor. Raporlarda da belir
tildiği gibi bu miktar çok kifayetsizdir. Bunun 
sebebi şüphesiz sermaye kifayetsizliğinden ileri 
geliyor. Sermaye bidayette 1 200 000 lira iken. 
sonra 1956 senesinde 150 000 000 liraya çıkarıl
mış, fakat halen ödenmiş sermayesi 76 milyon 
lira olarak gözükmektedir. Mecliste bu banka ser 
mayesinin 300 milyon liraya.çıkarılması hakkın
da bir kanun tasarısı vardır. Bu kanun tasarısı
nın biran evvel çıkarılması arzu edilir ve Yük
sek Meclislerin bunu anlayışla karşılamasını bil
hassa şahsan ben de rica etmekteyim. 

Bu kredi mevzuunda raporda geniş bilgiler 
var. Bunun kifayetsizliği hakkında kısaca mu
kayeseli olarak bir noktayı arz etmeme müsade-
nizi rica ediyorum. Almanya ve İtalya'da ölçü 
çok geniş, buraları misal olarak almayı memleke
timizin ölçülerine göre doğru bulmadım. Yalnız 
Belçika ve Holânda'yı misal olarak arz edece
ğim. Belçika'nın raporda belirtildiğine göre, ik-
razat bakiyesi 1961 yılında, Türk lirası itibariy
le 1 068 000 000 lira ve Holânda'nm ise 
1 429 003 000 lira yani birbuçuk milyar lira 
olarak gösteriliyor. Türkiye'nin yalnız 138 mil-
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yon liradır. Belçika ve Holânda'nın nüfusu Tür- I 
kiyo'nin takriben dörtte biri, beşte biri olduğu
na göre bu aradaki farkın ne kadar büyük oldu
ğunu Yüksek Heyet takdir buyuracaktır. Bu dar 
imkânlar içinde bankanın faaliyeti şayanı şük
randır. Çalışıyor ve imkânları ölçüsünde muvaf
fak olmaktadır. Bilançosunda kâr görülmekte. I 
bir zarar görülmemektedir. Yalnız bu bilanço
lara göre bankanın takibettiği idare şeklinde ve 
malî bünyesinde bâzı temennilerde ve tenkidler-
dc bulunmak isterim. 

Bunların başlıcaları, raporlarında 1960 dan 
itibaren ifade edilen ve her raporda yer almış 
bulunan başlıca hususlar var. Bunların izale 
edilmemiş olmasını merakla müşahede ettim. 
Her halde yetkili zevat bunun sebebini aeıklı-
yacaktır. 

Meselâ taşra teşkilatındaki alacakların bir 
türlü tahsil edilemediği, teminatlara başvurulup 
kefillere müracaat edilerek, onlara tebligat yapı- | 
larak tahsilatın yapılmamış olduğu görülüyor. 

Yine eski yıllar ticari kredilerinden tahsilsiz 
kalan vo muayyen yerlerde toplanan meselâ; j 
Adana, Maraş, Tokat, Yozgat, Zonguldak şube- | 
lerindo toplanan paraların senelerden beri tahsil ı 
edilmediği ve Yüksek Murakabe Heyetinin ten- ] 
kidino rağmen, bu tahsilatın yapılmaması huşu 
sundaki ihmalin devam ettiği anlaşılmaktadır. | 
Bu alacakların kimler üzerinde olduğu belli de
ğil. Fakat öyle anlaşılıyor ki, bankanın gaye ve ] 
görevine aykırı şekilde bir ikrazattır. Ve bu ik- | 
razatm tahsili bu sebeple istenmektedir. Bunun | 
yerine getirilmemesi-ve buralarda yapılan bu ik- j 
razın bankanın gaye ve görevine dâhil olup ol | 
madiğinin açıklanmasını yetkili şahsiyetten rica j 
ediyorum. 

Yine banka, gayesine ve görevine aykırı ola- I 
rak Boya Sanayii Anonim Şirketine katılmış bu i 
banmaktadır. Bunun da tasfiye edilmesi seneler- j 
den beri istendiği halde tasfiye edilmemiş olması | 
sebebini anlamak mümkün değildir. j 

Belki haklı sebeplere istinadediyor. Bizim 
totki'kler yalnız bir taraflı olduğu için bunun 
burada açıklanmasını faydalı telâkki etmiyorum, j 
Bankanın malî kaynaklarının kuvvetlenmesi 
için mevduat celbi hususunda faaliyetini biraz 
artırmasını tavsiyeye şayan görüyorum. Haki
katen bankadaki mevduatın miktarına göre bu i 
hususta bankanın faaliyet göstermediği ani aşılı- j 
yor. Binaenaleyh, bankanın mevduat artırılması 
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hususunda bâzı tedbirler almasını da uygun gör
mekteyim. Nevama bu banka işçi Sigortalan 
mahiyetinde, ona benzer bir teşekkül olduğuna 
göre, İşçi Sigortalarının yaptığı gibi, işçileri 
sigorta ettiği gibi esnaf ve küçük sanatkârı da 
bir sigorta teşkilâtına bağlamış olması ve bunun 
için gerekli tedbirleri alması tavsiyeye şajran-
dır. 

BAŞKAN — Sayın Ooşkunoğlu, vaktiniz iki 
dakika geçti, lütfen bağlayın. 

KÂMİL CÖŞKUNOĞLU (Devamla) — Mâ
ruzâtım kısaca bundan ibarettir. Bankanın esas 
iti'bariyle faaliyeti kendi ölçüsü içerisinde, biraz 
evvel arz ettiğim gibi, şayanı memnuniyettir. 
Yalnız başlıca tonkid mevzuu olan şu hususla
rın bilhassa cevrıplandınimalarmı rica ederim. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN —• Sayın Karakurt, buyurunuz. 
- ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Muhterem arkadaşlarım, denetlediğimiz mevzu
lar içerisinde en büyük hassasiyetle denetleme 
vazifesini göreceğimiz mevzulardan birisi de 
bankadır. Çünkü Türkiye'de bankacılık hakika
ten 158 numaralı Kanunun neşrinden sonra üze
rin le fevkalâde durulması lâzımgelen, müte
madiyen denetlenmesi icabeden bir müessese ha
line gelmiştir. Dünyanın hiçbir yerinde Devlet, 
bankanın ziyanını goğüslcmez, tekeffül etmez. 
Yoktur bu. Yalnız Türkiye'de müessestir. Tür
kiye'de bugün gerek hususi sektördeki bankalar, 
gerek Devlet bankaları Türkiye'de bankaya para 
yatıran vatandaşların ve hattâ yabancıların pa
ralarını garanti altına almışlardır. Mevduatı
nı bainka ödemezse, Devlet ödiyecektir. Yani 
'benim miliet'ten aldığım vergilerle biriken pa
ramı oradaki 4 ilâ 5 tane müteşebbisin kurduğu 
bankadaki yap.ılaoak harekot bozukluğunda ben 
('•diyeceğim. Çok mühim bir hâdise, çok geniş, 
hududu çok geniş bir hâdise. Ve maatteessüf 
bâzı hususi bankalar bu şahsıda kendilerine gös
terilen itibara ve hürmete lâyık olamamışlar ve 
tasfiyeye gitmişlerdir. Ve bunları bugün Dev
let ödemektedir. Binaenaleyh, banka mevzuun
da fevkalâde hassas hareket ötmeye mecburuz. 
Ve bugün Türkiye'de en emin patra bırakılacak 
yer bankalardır. Çünkü, vatandaş hiçbir şeyden 
çekinmeden, Türkiye baki kaldıkça parasının 
asla kay'bolmıyacağmdan emin olarak bankaya 
yatırabiliyor. Bu Türk vatandaşı için emin bir 
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tevcih edilmiş bulunmaktadır. Bilançolarının 
tasvibedilip edilmemesi için genel müdürlerden 
izahat istemek hakLaTidır. Bu itibarla evvelâ Zi
raat Bankası Umum Müdürü bâzı hususları ay
dınlatmak üzere kürsüye davet ediyorum. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Usul 
hakkında: söz istiyorum efendim. 
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haldir. Apıa Türk Hükümeti için emin bir hal 
değildir. îVe mütemadiyen ödeme ıztırarmda 
kalıyor. E|u bakımdan üzerinde çok hassasiyetle 
duruyorum|. Bu mevzu hakkında uzun konuşmı-
yacağım v£ bu mevzuda hazırlanmış da değilim. 
Yalnız bir} arkadaşımızın konuşmasından sonra 
üzerimde fcfir hayret hissi uyandığını kabul ede
rek çıktım.{ Bilhassa bunların vazifeleri bakımın
dan Sayın'Ziraat Bankası Umum Müdüründen 
'bâzı sualle? sormak lüzumunu duydum. Cevabı
nı istirham; ediyorum. 

Arkadanım dedi ki; Ziraat Bankası Türk 
Milletinin $n çok itibar ve itimadettiği bir ban
kadır, en |çok para yatırdığı bir bankadır ve 
Türk Milletinin mevduatından dolayı da iftihar 
duyan ban^a Ziraat Bankasıdır. O halde Ziraat 
Bankası Umum Müdüründen soruyorum. Bir 
arkadaşım söyledi şimdi. Dedi ki; Ziraat Ban
kası kendi jmevzuunun haricinde krediler ver
mektedir. iMalûm, Zirant Bankası bir bankadır. 
Ama esas itibariyle vazifesi çiftçiyle alâkadar 
olmaktır, feürra ile alâkadar olmaktır. Ama 
umum bakımından bir banka olması itibariyle 
elbette ki, kârlı gördüğü bir para ticaretine girer. 
Bunda bir ] mahzur yoktur, katiyen. Neden, sen 
Ziraat Bankasısm, böyle kârlı gördüğün p>ara 
ticaretine giremezsin, denemez. Bir banka oldu
ğu için, doğrudur, girsin. Yalnız ben Ziraat 
Bankası Umum Müdüründen soruyorum. Şu 
kârlı para ticaretiyle Ziraat Bankasının ne de
rece alâkasıi vardır? Ziraat Bankası tiyatro sahip
lerine pars:;vermiştir. Ziraat Bankası filimcilere 
para vermiş, filim yapanlara para vermiştir. 
Ziraat Banjkası kunduracılara para vermiştir, 
Ziraat B.r'nKası otelcilere para vermiştir ve şim
di söylendiğine göre, Ziraat Bankası bu verdi
ği paralarıh karşılığını alamamıştır, donmuş
tur bu paralar. Şimdi, Ziraat Bankası Umum 
Müdüründe}! soruyorum : Niçin bu otelciye, bu 
filimciye, Hu kunduracıya ve tiyatro sahibine, 
şimdi bir arkadaşım dedi, Muammer Karacaya 
da para verilmiş. Bu. akıl alacak bir iş değil. 
Şimdi, bu kitapçıya, bu tiyatro sahibine niye 
paraı 'verdiniz? Ne kadar verdiniz? Ne zaman 
verdiniz? fe bu verdiğiniz paraların ne kada
rını geri aldınız? Bunların para ticaretiyle ne 
alâkası vardı? Bunları öğrenmek istiyorum. Ce
vap rica ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Yalnız 
hatipler tarafından bankalara muhtelif sualler 

BAŞKAN — Buyurun. 
SABAHATTİN ORHON (Girccun) — Muh

terem Başkan, muhterem senatörler, burada 
murakabecini yapmakla mükellef bulunduğu
muz banka umum müdürlerinden, arkadaşları
mız haklı olarak bâzı sualler sormak istediler. 
Yalnız şunu düşünmek meoburiyeıt'indeylz. Ge
cen gün petrol konusunda da konuşuldu. Mese
lâ Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının he
saplarının tetkikinde bâzı raporların ele alın
masını Sayın Halk Partisi Grupu sözcüsü, aca
ba bu mevzuların ele alınması diğer şirketlerle 
olan rekabetlerde bir söz konusu olaibilir mi ıli-

Şimdi efendim, haklıyız, millî müesseseleri
mizi millet adına murakabe edecek Senato bun
ları düşünmelidir. Yalnız ince ticari münasebet
ler dolayısiyle düşünmeliyiz ki, bu bankaların 
büyük rakipleri vardır. Teferruatına kadar in-
mektense bendeniz tatmin olmak istiyen arka
daşlarımızın umum müdürlüğe kadar gidip bü
tün malûmatı teferruatına kadar almalarını ve 
bundan... 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Ne faydası var bunun ? 

SABAHATTİN ORHON (Devamla) — Ben 
şahsi mütalâamı arz ediyorum efendim. Fayda-
•ı olup olmadığını takdirlerinize arz ederim. 
Hürmetlerimle. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay'a usul hak
kında söz vereceğim. Yalnız bir ciheti arz ede-
vim. Bilhassa Ziraat Bankasına tevcih edilmiş 
(ilan tenkidlere karşı Ziraat Bankası Umum 
Müdürünün cevap vermesini ben faydalı mü
talâa etmekteyim, şahsan esasen petrol mesele-
•'i ile bunun bir münasebeti olmadığı kanısın
dayım. Bunun bilançosunu tasvi'bedeceğiz ve
yahut da etmiyeceğiz. önceki konuda bir tas
vip meselesi yoktu, öyle tahmin ediyorum 
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iki, Ziraat Bankası Umum Müdürü ben kürsü
ye davet etmeden dahi gelip cevap vermek is
terlerdi, bankanın menfaati bakımından. Çün
kü bâzı sualler bankayı şüpheye düşürecek ma
hiyet arz etti, Mamafih takdir Yüce Heyetini
zindir. 

Buyurunuz "Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Bizim, Türkiye 

Petrolleri Anonim Ortaklığındaki görüşlerimi
zin burayla bir ilgisi olmadığı iki bakımdan 
aşikârdır. Birisi, bilanço kâr ve zarar hesapla
rının denetimi olarak burada tasvi'bedilip edil
memesi meselesidir ki, Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasının 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 
seneleri netice hesaplarını Yüksek Heyetiniz 
ıbir bakıma göre, bir umumi heyet yani bir 
genel kurul olarak bilhassa hissedarların genel 
'kurulu olarak tasvibedecek veya etmiyeceksi-
niz. Bu itibarla bir genel kural mahiyetindeyiz. 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığmınki ise 
bir genel görüşme konusu idi. Yani netice he
saplarının tasvibedilip edilmemesi gibi bir key
fiyet yok idi. Arkadaşımızın ileri sürdüğü bir 
husus da, bir bankanın ticari rekabet dcîayı-
siyle bâzı hususlarının açıklanıp açıklanamıya-
cağıdır. Bâzı bankalar tam bir ticari hüviyete 
'sahiptirler. Fakat bâzı bankalara, bâzı İktisadi 
Devlet Teşe'kkülcrine ve benzerlerine ise kamu 
hizmetleri verilmiş bulunmaktadır. Sorulan su
alin asıl mahiyeti Ibu kamu hizmetleri dolayısiyle 
'bu müessese]erin davranışlarına ve tutumları
na ait bulunmaktadır. Ayrıca bu vasıf ve ka
rakteri vardır. Yani münhasıran ve tam mâna-
siyle sermaye piyasasında para ticareti yapan 
hır banka mahiyetinde değildir. Bu aşikâr. 
Amme vazifeleri vardır, görevleri vardır. Ay
rıca bir ticari rekabet mevzuunun dışında olan 
hususları mevcuttur ki, Parlâmento huzurun
da, denetim yapan bir organın huzurunda, ya
sama görevlerinin dışında olan bir denetim gö
revi yapılırken bunlar ticaridir, değildir, görü
şülür görüşülmez, bütün bunlar 468 sayılı Ka
nun yapılırken ileri sürülebilirdi. Bunu tama
men millete açık, parlâmento huzurunda yapmı-
yalıın, diye. Yasama organının huzuruna geldiği 
zaman kayıtlı ve şartlı bir denetleme mümkün 
değildir. Bâzı suallere cevap verilsin veya veril
mesin şeklinde kayıtlı olamaz. Sayın Başkanın 
da ifade ettiği gibi sual sormak hakkına sahip 
bir üyenin sorduğu sualin cevabını yetkili umum 

müdürün cevap vermesi lâzımdır. Yine Sayın 
Başkanın ifade ettikleri gibi, sual sorulduktan 
sonra cevap verilmesi lâzımdır, bu bakımdan 
kıymetli arkadaşımız burada yaptıkları itirazı 
geri alırlarsa isabetli olacaktır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kitapçı, 
ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRÜ 

ÂKİL KİTAPÇI — Sayın Başkan, sayın sena
törler, evvelâ sözlerime sırası ile, bankamız 
hakkında sualler tevcih etmiş olan hatiplerin 
sorularını bir bir cevaplandırmakla başlıyaea-
ğım. 

Müşterek suallerden birisi, Sayın Sadık Ar-
tukmae, Sayın Nahit Altan, Sayın Fahri Özdi-
lek; köy meskenlerinin iştiraklerin tasfiyesi, 
deplasmanlar ve plasmanların ticari krediye 
kaydığı yolunda müşterek tenkid ve temenniler
de bulundular. Bunlardan köy meskeni olarak 
bankanın büyük mevzuunu teşkil eden hâdise, 
bankanın bilançosunda 67 milyonluk bir porte
yi ihtiva etmekte ve 5 yerde yapdmış köy evleri
ni içine almaktadır. 

Bıı problemin halline eğildiğimiz zaman bâzı 
hukukî meselelerin evvelemirde halledilmesi lâ-
mnıgeldiği, arazînin istimlâk edilmiş olarak be
lediyelerin uhdesinle bulunduğu, bunların ban
kaya intikalinin icabetmesi, bankanın Bankalar 
Kanununun 50 nci maddesi gereğince bu gayri
menkul! eri iktisaba yetkili kılınması gibi huku
kî çalışmaları icabettirmiştir. Bu arada imar ve 
tıkan Bakanlığına bütün evlerin memleketin 
mesken politikası içinde kıymetlondirilmesi için 
teklifte bulunulmuştur. Müspet netice alınama
mıştır. Gemlik'te yapılmış olan evlerin plân ve 
programın gösterdiği lüzum üzerine turistik ga
yelerle kullanılmasını temin için Turizm Bakan
lığına teklifte bulunulmuş, onlar da bunların 
o maksada uygun yapılar olmadığını beyan et
mişlerdir. Banka bu konuyu kesin bir şekilde 
halletmek lüzumuna kaani bulunduğu için, ima
lât değerleri ne olursa olsun, bugünkü değerle
ri üzerinden köylüye intikal ettirmeye karar 
vermiş ve bu 5 yerden dört tanesini takdiri kıy
met yaptırmış. 50 milyon raddelerinde olan ma
liyet kıymetlerinin takdiri kıymeti 30 milyonu 
bulmuştur. 

Bu bedeller üzerinden köylüye 
için çalışmalar yapılmaktadır. 

intikalleri 
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hususunda tatbikatın tedrici olarak ayarlandığı
nı ifade etmek isterim. 

Bizim, çok kere muhatabolduğumuz terikid 
konularından birisi de bankanın kaynaklarını 
daha co'k ticari krediye kaydırdığıdır. Ve fakat 
bu bilançomuzun tahlilî bir tetkike tabi tutulma
mış olmasından doğan hatalı görüşe müsteni" 
bir tenkid olarak tebarüz etmektedir. Şimdi izah 
ettiğim zaman kolayca kaani olunacaktır bu ne
ticeye. Bizim bilanço tekniğimiz de hesap tasni
fimiz bakımından zürra olarak adlandırmaya im
kân olmıyan hesap sahiplerini zirai krediler me-
yanmda derpiş etmeye imkân olamamaktadır. 
Bu itibarla zirai karakterli ve zirai menşeli ol
duğu halde bâzı hesaplar zarureten ticari kredi 
hesapları içinde yer almakta ve bilançomuzu ilk 
nazarda tetkik eden bizim ticari kredilerimizin 
günden güne arttığı zehabına kapılmaktadır. 
Bunları kabartan rakamları bir iki kalemle ifa
de: edeyim. 

Hazineye devredilmiş tohumluk senet bedel
leri. Bunlar tohumluk yardımına muhtaç çiftçi
lere tevzi edilen tohumluklardır. Bir sene banka
da takibe tabi tutulurlar. Tahsil edilemiyenlerin 
senedi Hazineye devredilir ve senetler baliği de 
Hazine adına borç yazılır. Hazine adına borç 
yazı 1 mır. meblâğın zirai kredi olarak gösterilme
si, bilanço tekniği bakımından mümkün olmadı
ğı için bu ticari kredi hesaplarına, Hazine bor-
cunr, intikal etmiştir. 

O Senatosu B : ! 
Kayserime bu iş muvaffak olmak istidadm-

dadır. Diğerlerinde de tecrübelerin vereceği ne
ticeye göre lıareket edilecektir. 

Netlcedej satılamıyanların gene bir Devlet 
projesi içinfle kıymetlendirilmesi için Hükümete 
teklifte bulunulacaktır. 

İkinci rfıevzu; iştiraklere bankamızın bağla
mış olduğuj paralardır. İştirakler konusuna eğil
diğimiz zartan adedi 51 tane idi. Ve mevzuu-
muzla ilgili olanlar bulunduğu gibi, bulunmı-
yan'lar d4 vardır. Bunlardan 7 tanesini, 
16 192 160i liralık hisse senedi, itibari değer ta
şıyan hisse (senedi 21 milyon 603 bin liraya sat
mak suretimle elimizden çıkardık. 8 adedini ran-
tabl olmasıjıa imkân görmediğimiz ve gayeleri
ne ulaşmasında ümidimiz kalmadığı için tas
fiye kararı? aldık. Bunların da sermaye tutarı 
16 milyon liradır. Bu suretle 51 tane olan işti
rakimizin siyısı bugün 36 ya dürmüştür. 

Reorganfzasyoıı kanunu çalışmaları ışığı içe
risinde diğfr kalan kısımlarda bizimle ilgili bu-
lunnııyanla^m diğer teşekküllere intikali gereke
cektir. Bu ffaailyet şimdi reorganizasyon komi
tesine intikâli ettirilmiştir. 

Depasmanlar, bankalarda müdürlerin mesu
liyeti üstüıfe alarak, kendilerine verilmiş ümit
leri tecavüaj etmesi demektir. Bu, bizce tasvibe-
dilen bir yjpl değildir. Banka müdürleri kendi
lerine verilen yetki içerisinde çalışmalıdırlar. 

Fakat rjir tablo, emrivaki olduğu takdirde bu 
tabloyu idejal ölçülere irca için yapılacak rijît 
hareketler İnemlekct ekonomisini zarardide ede
ceği için btı hareketlerde munis ve kademeli bir 
tatbikat zaruri idi. Bu itibarla idaremiz bu gö
rüşü tercihi ederek gittikçe deplasmanları azalt
mak imkârftnı bulmuştur. Misal olarak elimdeki 
nottan arzjettiğim takdirde faaliyetlerimizin ne
ticesi sayır| senatörler tarafından da müşahede 
edilmiş olacaktır. 1959 yılında 593 bin lira ti
cari kredi -plânsmanmdan 98 milyon lira depas
man kaydofdilmiş olduğu halde 1960 da 81 e, 
1961 de 70J e, 1962 de 59 a, 1963 te 51 e, 1964 
te 35 e düşürülmüştür. Zirai krediler de bu de
pasman mrktarı gene plasman 718 milyon iken 
35 milyon cjlan depasman, plâzman 1115 000 000 a 
çıkarıldığı jtarihto 26 milyona düşürülmüştür. 

Bu itibarla hâdisenin üzerinde Banka Genel 
Müdürlüğüjıün ehemmiyetle durduğunu ve fa
kat piyasacı sarsmamak, muhatapları yıkmamak 

Bunun gibi Zirai Donatını Kurumuna açıl
mış bugünkü bakiyesi 150 milyon raddelerinde 
olan gübre kredisi. Gübre malûmuâliniz, ithali
ni Donatım Kurumu bizim kredimizle yapmakta 
ve çiftçiye intikal ettirmektedir ve finansmanı 
tamamen bize aittir. Bunu ticari plasmanlar 
içinde mütalâa etmeye imkân yoktur. Ertesi gün 
zürra.a verildiğinden zürra hesabına intikal et
mektedir. Bu kalem içerisinde büyük tesir icra 
edenlerden birisi de 250 sayılı Kanunla Yüksek 
Heyetinizden geçerek Hazineye borç yazılan eski 
müdahale mubayaaları bedelleridir. Bunlar da 
zürram mahsul fiyatlarını himaye ve zürraı hi
maye için yapılmış tasarruflar olup, matufu ve 
maksadı ziraidir ve fakat bugün Hazine borcu 
şeklinde bilançomuzda gözükmek zaruretindedir. 
Bıı itibarla ilk nazarda bilançomuzu tahlili bir 
tetkike tabi tuttuktan sonra bu durumun kıy
metlendirilmesi icabederdi. Ben bankanın kay
naklarını zirai krediye tevcih etmek hususunda-
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ki gayretinin ifadesini verebilmek için sizlere i 
seneler içerisinde zirai kredinin umumi plâsma- j 
mmız içerisinde kapsadığı yeri ifade ederek an
latmaya çalışacağım. Elimdeki rakamlar 1960 I 
dan başlıyor. 1960 da zirai kredilerin umumi 
plasman irindeki nlsbeti 1960 da 9, 1961 de 64; | 
1952 do 67,3; 1963 te 69,8; 1965 te 71,4. Şubat I 
1965 te 12,10 ki, son yapılan fındık müdahale 
mubayaasını da ilâve edersek o takdirde 75,10 a 
yükselmektedir. Bundan da kolayca anlaşılmak
tadır ki, hamleler daima zirai kredi lehine kay
dedilmiştir. Banka, yarattığı imkânları anaga-
yesino uygun şekilde hedeflere yaklaştırmaya ça- i 
lışmıştır. i 

Sayın Fehmi Baysoy'un pilot bölge tatbika
tında vâki tenkidlerini dikkatle dinledim. Zaten 
isimlerinden de belli oMuğu veçhile daha ilk j 
başlangıçtır ve iki pilot bölgede tatbikata geçmiş- j 
tir. Tecrübeler, gerek tatbikat gerektirirse dilim
lerde ieabederse dcğ'ş'klik yapmamızı icabetti-
rirsc, yapılacaktır. Plot bölgelerin vereceği tatbi
kat neticesi mütaakıp hareketlerimizin tanzimine 
medar olacaktır. 

İkinci buyurdukları hususa bendeniz tasvip- I 
kâr mütalâada bulunamıyacağım. Bu işten esa-j 
gayemiz köylümüzün bizimle beraber hâdiseye 
canını koymasıdır. Bu hâdisede fireye ve kayba 
müsamaha etmemek kararındayız. E^ki alışkan
lıkların bu hâdiseye sirayeti takdirinde denedi- i 
ğimiz bu projenin do zedelenmesi mümkün gö- j 
rü!inektedir. Şehirde oturup köy hayatına inti
bak elmem'r. ve çiftçiliği bilmiyrn kimsenin borç
lanıp krcdilendirilmesini uygun görmüyoruz. Or
takçıya bağlandığımız takdirde, uzun vadeli kre | 
dide mukavelenin risklerine girmek icabedecek-
tir. B:ı kredi 20 senelik perspektif içerisinde j 
çiftçinin boher beser senelik hâdisesi plânlan- j 
makta ve birer yıllık tatbikat projesi yapılarak 
kullandırılmaktadır. 

Sayın Kâmil Karavelloğlu'nun kaynaklarımı- I 
zın takviyesi hususundaki temennilerine tama
men iştirak ederim. 

Sayın Karakurt'un gayemize uygun olmıyan | 
krediler açılmış olduğu tenkidini havi not da ı 
tiyatrocular, kitapçılar, artistler, filimciler ve j 
kunduracılar gibi isimler geçmektedir. Bizim ka- | 
nunumıız ticari faaliyetimizde zirai mahsullerin I 
prim, sr.Cış ve ihraçlariyle ve bunların kıymet- | 
lcndirilmesiyle uğraran firmalara kredide ön- ! 
colik verilmesini derpiş eder. Bu itibarla önce- j 
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lik vermek, büyük bir ekseriyetle bunlara tah
sis etmek mânasına alınmalıdır. Bugünkü tat
bikatımızda dahi dörtyüz yerde tek çalışan Zi
raat Bankasının bu taonifi yapması icabettiği 
takdirde kredilerinin yüzde 90 mı kapatmak 
mevkiinde olacağını ben hemen arz etmek iste
rim. Çünkü tek yerde manifaturacının da, kun
duracının da, ka.vafm da tek banka olarak bize 
müracaat ektiği takdirde, 'bu krediden istifade 
etmemesini derpiş etmek mümkün değildir. Bu, 
işe öncelik vermek esprisi için mütalâa edil
meli ve fakat bankamızın kanununun verdiği 
müsaade içerisinde serbest davranışının mevcu
diyetini de kabul etmelidir. Esasen bu, kanu
numuzda. da vardır. Ancak, demin de arz etti
ğim gibi, zirai mahsullerin sürüm ve satışına 
ve onun kıymetlendirilmesine çalışan firmalara 
öncelik verilecektir, bu öncelik de verilmektedir. 
Ben buraya kadar bendenize tevcih olunan su
alleri cevaplandırdığım kanaatindeyim. Ama he-
&yp veren bir umum müdürün haleti ruhiyesi 
içerisinde yaptığımız hareketlere ve bu beş se
nelik davranışlarımıza ait küçük bir notu da 
müsamdımızı suiistimal ötmeden okumak iste
rim. 

Teşkilât : 
1959 elan bu yana 15 şube, 40 ajans, 2 büro 

açılmak suretiyle 595 aded olan teşkilât ünite
miz, 1964 yılı sonunda 662 ye çıkarılmıştır. 

Çeşitli bölgelerde 77 kooperatif kurularak 750 
köy yeniden kooperatif hudutları içerisine alın
mış, yeniden 95 000 ortak kaydolunmuştur. 

Zirai kredi hizmetinin köylere kadar götü
rülmesi yolundaki çalışmalarımız devam etmek
tedir. 

Diğer taraftan memleketin her köşesinde va
zife gören kuruluşlarımız ekonomimizden doğun 
para ve kıymet hareketlerinin bankacılık siste
mi içerisinde, akışını temin etmekte memleket 
ekonomisnin işleyişini kolaylaştıran bir deve
ran cihazı vazifesini görmektedir. 

Kaynaklar : 
5 yıllık devre zarfında bürüt kaynaklarımız 

4 547 000 000 liradan 5 991 000 000 liraya 
yükselmek suretiyle 1 444 milyon bir artış kay
detmiş gibi görünmekle beraber 1960 yılında 
154 sayılı Kanunla konsolide edilerek bilanço
muzun aktif ve pasifinde 1960 yılında çıkmış 
olan 377 milyon liranın tesiri nazara alındığı 
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takdirde kjıynaklarımızdaki airtış 1 847 000 000 
lirayı bulıiaktadır. 

:Bu devce zarfında ödenmiş «ermaye ve ihti
yatlarımız ;623 600 000 liradan 916 milyon lira
ya çıkmak fsuretiyle 292,4 milyon lira kaydetmiş, 
bu miktardı sermayemize mahsuben Hazinece 
nakden ödenen miktarı Karma Komisyon raporu
nun birinci maddesinde de belirtildiği veçhile 68 
milyondan |ibaret kalmış, mühim bir kısmı 250 
sayılı Koniolidasyon Kanuniyle sermayemize 
mahsuben intikal ettirilen meblâğlardan terek-
kübetmiştir. 

Kaynak artışının en büyük unsurunun mev
duat toplahıak hususunda giriştiğimiz hamlenin 
müspet neticesi teşkil etmiştir. 

'Nitekim!, 1959 yılında : 
1 958 '500 000 olan tevdiat 

kaynağı 
2 077 700 000 
2 504 700 000 
3 160 800 000 
3 428 900 000 
4 327 406 000 

19Cİ0 da 
1961 de 
19Q2 de 
1933 te 

31.3.19|4 te 4 327 406 000 liraya yüksel
tilmiştir. 

'Bu tablodan da anlaşılacağı veçhile banka 
halkımizm jeok değerli alâkasına muhatabolmak 
suretiyle son 6 yılda tevdiatında % 129 bir ham
le yapmış bulunmaktadır. 

Yabancı kaynaklarımızın bu kadar süratli in
kişafına rağmen öz kaynak takviyesinin kifayet
li yapılmaıhası, net kaynaklarımız arasında öz 
kaynağın Hissesini % 15,86 ya düşürmüş bulun
maktadır. jMemleketin bilhassa ihtiyacı olan or
ta ve uzun vadeli yatırını kredilerinde daha olum
lu hamleler yapabilmek ve bankanın kaynak 
bünyesini fonksiyonunun özelliğine göre ayarlı-
yabilmek için, öz kaynaklarımızın takviyesi lü
zumunu Yüksek Heyetinize arz etmek, benim en 
mühim vazifemi teşkil etmektedir. 

^fuhteıim Heyetinizin ittifak reyi ile kanun
laşan sermâye tezyidinin kısa bir zamanda öden
miş hale gelebilmesinin bütçelerin tetkiki sıra
sında değerli alâkalarınızla mümkün kılınacağı
na inanıyorum. 

Plâsmarilar : 
Kaynak) durumumuzun iki anaunsurunu ve 

öz kaynaklarımızın artırılması zaruretini bu su
retle belirtiikten sonra plasmanlarımızın son 5 
yıl zarfındaki inkişafına kısaca temas edeceğim. 
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154 sayılı Konsolidasyon Kanunu ile bilan
çomuzun aktif ve pasifinden çıkan meblâğın 
tecridederek Haziran sonları itibariyle zirai 
plasmanlarımızı mukayese edersek 1959 yılı Ha
ziranında zirai plâismanlarımız 1 803 819 lira 
iken 1963 Haziranında 2 976 000 000 liraya yük
selmek suretiyle % 48 artış göstermiş, 1965 Şu
bat sonu itibariyle 3 295 milyon liraya baliğ ol
mak suretiyle % 05 bir inkişaf kaydetmiştir. 

Bu rakama 1964 yılında yapılan fındık mü
dahale mubayaası finansmanı dâhil değildir. 

Buna mukabil ticari kredilerde '5 yıllık devre 
zarfında plasman artışı % 10-11 civarında kal
mış, yaratılan kaynaklar kalkınma plânımız ve 
yıllık programlar çerçevesi içerisinde Türk çift
çisinin ihtiyaçlarına tahsis olunmuştur. 

Zirai kredilerimizin inkişafmdaki anahedef-
leri belirtmek için birkaç rakam vermek kâfi ge
lecektir. 

Gübre 1962 300 000, 1965 250 milyon, 
Makina teçhizat 1960 55 milyon, 1905 305 

milyon, 
Hayvancılık 1960 68 milyon, 1905 205 milyon, 
Su mahsulleri 1960 9 milyon, 1905 33 milyon, 
Tarım kredi kooperatifleri 1960 396 000, 1965 

(Mart fiilî) 653 milyon. 
Son olarak plân hedefine uygun bir tüketi

me gitmiyen iyi tohum kullanımını artırabilmek 
için tahıl ve pamuk mahsullerinde sertifikalı to
hum kullanacak müstahsıla almakta olduğu nor
mal çevirme kredilerinden hiçbir tevkif a t yapıl
maksızın ayrıca aynı kredi halinde tohumluk ve
rilmesi programlaştırclmış, teşkilâtımıza tamim 
olunmuştur. Gfüibre kredimizde de aynı usul tat
bik olunmuş, gübre kredisi ihtiyacı kredi birim
lerine ilâve edilerek verilmiştir. Bu konunun 
60-70 milyon liralık plasmanı belli edeceği tahmin 
olunmaktadır. 

Bankanın malî dununu : 
Bir taraftan kaynak ve plasmanlarımızda bu 

hamleler yapılırken bankanın kuvvetli likidite ve 
disbonibiliteye sahip her türlü taahhüdünü kuv
vetle ifaya muktedir bir selâbette bulundurulma
sına hususi bir itina gösterilmiştir. Banka Türk 
çiftçisi ve Türk halkının iftihar ettiğimiz itima
dına lâyık olmaya daima çalışacaktır. 

Zirai kredilerde yeni tatbikat : 
Kredilerimizin istihlâke kaymaması için plâ-
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tun tavsiyesi veçhile ayni kredi politikasına yıl 
beyıl daha .geniş şekilde yer verilmektedir. 

İki pilot bölgede başladığımız tam kontrollü 
zirai kredi .sistemi istikbal için ümit verici mu
vaffak adımlarla yürümektedir. 

1966 yılında projenin 3-5 yeni bölgede daha 
tatbiki hususunda çalışmalar yapılmaktadır. Bu 
tatbikatın özlenen seviyede inkişaf ettirilebil
mesi öz kaynağımızın takviyesine bağlı bulun
maktadır. Şümullü ve sağlam bir tarım plânı 
tesbit edilmedikçe onun bir cüzü olması gereken 
zirai kredi politikasını her .yönüyle tesbite 
imkân görülememektedir. Bugün için istikame
timiz plânımızın gösterdiği hedeflere yürümek 
şeklinde tecelli etmektedir. Toprak reformu, 
toprak haritası, tarımda insan unsurunun bilgi 
sviyesinin yükseltilmesi gibi uzun vadeli tapu ve 
kadastro projelerin tahakkukuna değin fiyat -
kalite - ve miktar yönünden pazara göre mal is
tihsal etmeyi hedefi iyen bir mahsul haritasına 
ve mahsul politikasına olan ihtiyacımız kendisi
ni kuvvetle hissettirmektedir. Bu yönden plas
manlarımız bugün için sadece zürra in arzusu 
istikamet inde yürü inektedir. 

Ziraat Bankası kredileri böyle bir haritanın 
tatbikatını realize edebilmek bakımından en mü
essir bir unsur ve müeyyide olabilmek istidadm-
dadır. 

Dâvamız yetiştirdiğimiz mahsulün ekonomik 
değeri olduğuna göre evvelemirde hedefimizi bu 
istikamette tevcih et inekliğim iz gerekmektedir. 

Dâvamızın iyi yürüyebilmesinin bizce mühim 
ikinci anaımsuru da müşterek konulara mııha-
tabolan üniteler arasında tanı bir koordinasyon 
tahakkuku 'hususunda alışkanlıklarımızı yene
cek istikamette çaba sarf etmemizdir. 

Zirai ve ticari kredi dengesi : 
Bu vesile ile her zaman muhatabolduğumuz 

bir tenkidi de cevaplamakta fayda görmekteyiz. 
Bu tenkid kaynaklarımızın zirai krediden çok 
ticari krediye kaydırıldığı konusudur. 

Bu tenkid bilançolarımızın tahlilî bir tenkide 
tabi tutulmasından doğmaktadır. 

Hazineye devredilmiş tohumluk senet bedel
leri, 1'45 milyon. 

Donatım Kurumunun 150 milyon lirayı bulan 
gübre kredisi, 

Hazineye devredilmiş 300 milyon zirai mü
dahale mubayaaları tutarı,, 
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Tamamen zirai karekterlik oldukları halde bi

lanço tekniği ve hesap tasnif sistemimizin zaru
reti dolyısiyle bilançomuzda ticari plasmanlar 
bölümünde gösterilmektedir. Bu itibarla bu 
alacaklarımız büyüdükçe bilançomuzu tetkik 
edenler ilk nazarda, ticari plasmanın arttığı 
zaımına düşmektedirler. Halbuki, zirai kredile
rimiz yıl beyti artan bir nisbetle plasmanlarımız 
içerisinde yw almaktadır. Bunu ifade! endi rebil-
inek için son yılların mukayesesini arz edeceğim. 

ID60 yılında plasmanlarımızın 
% 64,9 zirai, 
% 33,3 ticari, 
% 1,8 malî iken 
1965 »Şubat sonu itibariyle 
% 75,10 zirai, 
% 22 ticari, 
% 2,90 malî plasmanları teşkil etmektedir. 
Ticari plasmana zirai plasmanlarda kullanıl

ması mümkün olmıyan, ticari mevduat, alacaklı 
cari hesapların cüzi bir 'kısım ticari reeskontlar 
kullanılmaktadır. 

Şubat sonu itibariyle 4 974 000 000 bulan 
zirai ve ticari plasmanlar yekûnunun sadece 
1 127 000 mı ticaridir. 

Bunun 4*50 milyonu zirai mahsulleri işleme 
ihracı konusunda çalışan teşebbüsleri*1 zirai ga
yeli. iştiraklerimize tahsis cdlmiştir. 

55 milyonu evvelce belediyeler*1 açılmış kre
dilere bağlı bulunmaktadır. 

İst iı •akleriıuizin dışındaki İktisadi Teşekkül
lere de 30 milyon bağlı bulunmaktadır. 

400 yerde tek banka olarak çalıştığımız naza
ra alınırsa bu konuda çalışmamızı icabet ti ren di
ğer sebepleri zikrederek kıymetli vakitlerinizi al
madan konuyu tatminkâr şekilde açıklamış ol-
d u ğu ı n a ka a n i bul un ac ağı m. 

Karma. Komisyonun meselelerimizi büyük bir 
vuzuhla huzurunuza getiren raporunun tetkiki 
ariz ve amile yapılmış bulunduğu cihetle ben 
bunlar içerisinde banka için çok hayati olanla
rım birkaç satırda zikretmekle iktifa edeceğim. 

Meselelerimiz : 
1. Kaynak dengesinin temini, plân hedefle

rinin tahakkuk ettirilebilmesi, Topraksu ve 
kontrollü yatırını kredilerinin memleketin ihti
yacı olan seviyede yapılabilmesi için, 

Bankanın öz kaynakları süratle takviye edil
mek ihtiyacı udadır. 
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; 2. Bankaya verilecek vazifeler kaynakları ile 

birlikte verilmesi, l>anka 'kaynaklarının tazyik 
edilmemesi, i 

H'î. Hükümetler veya kanunlar tarafından ve
rilmiş vaziyetlere dolayısiyle bankaca bağlanmış 
ve bugün Hazine borcu haline intikal etmiş olan 
meblâğlar süratle ödenip bankanın imkânları 
iade edilmelidir. Halen 461 milyon raddesinde-
dir. 

4. Tarım kredi kooperatiflerini ya
şatabilmek •; ve geiliştirebilmek için Zi
raat Bankası, Merkez Bankası faizi -
6,42 4- umumi masraf 'hissesi 3,48 = 9,90 a mal 
olan kaynaği kooperatiflere % 5 le vermektedir. 
Kendi zirai finansman vazifesini yapabilmek için 
kaynak yaratmak mevkiinde olan kârlı ve verim
li çalışmak zorunluğunda bulunan Ziraat Ban
kasının kendi zararına kooperatifçiliğin geliş
mesi uğruna yaptığı subbansiyona devamı 440 
sayılı Kanun muvacehesinde imkânsız hale gel
miştir. Failler bizzarıır yükseltilecek koopera
tifleşme hamilesi zarar görecektir. Buna mâni 
olabilmek için Merkez Bankası zirai reeskont fi
yatını % 1 â indirmesi hayati bir zaruret halin-
de kendisini hissettirmektedir. 

Satış Koopera. Fa. 
5. Tarım satış kooperatiflerinin çiftçi mah

sullerini fiyat himayesindeki rolü aşikârdır. Bu 
kooperatiflere açılan reeskontlara ticari reeskont 
faiz nisbetinjn tatbiki kooperatifleri pahalı ma
liyete götürmlekte zararlı duruma sokmaktadır. 
Tarım satış kooperatifleri faiz nisbeti kooperatif
lerin kaldırabileceği seviyeye indirilmelidir. 

6. Müdahale mubayaaları : 
Hükümetlerimizin müstahsili himaye, mah

sul fiyatlarını tanzim için Tarım satış koope
ratiflerinin konularına giren ürünlerde verdiği 
müdahale mubayaası (kararlan çoğunlukla Mer
kez Bankası freeskontlarmdan Ziraat Bankasına 
ödenen meblâğlarla yapılmaktadır. 

Fiyat hiniayesi için Hükümet kararı ile ya
pılan mubayaalardan (Merkez Bankası ticari rees
kont faiz fiy|tı olan % 7;5 ıı tatbik etmekte, 
masrafları ile) birlikte % 9,42 yi bulmaktadır. 

Merkez Bankası tahakkuk ettirdiği faizi der
hal Ziraat Bankasından nakden tahsil etmekte, 
Ziraat Bankasını Fisko Birliğe tahakkuk ettirdi
ği faiz fiktil kalmaktadır. Bu fiktif faiz üze
rinde Hazinece % 35 nishetinde Kurumlar Ver
gisi ödenmektedir. 
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Bin netice Ziraat Bankası Devletin kendisine 

verdiği vazifeden dolayı her yıl zirai plasmana 
tahsis etmesi gereken meblâğı Merkez Bankasına 
kâr, Devlete vergi öd iverek tüketmek durumu
na düşmektedir. 

1964 fındık mubayaasından dolayı bankanın 
bu suretle bir yılda uğradığı imkân kaybı 63 mil
yon liradır. 

Tekele verilen avanslar % 1 faizlidir. Top
rak Mahsullerine buğday için verilen avanslar 
crr 1 faizlidir. 

Memleketin zirai kredi ihtiyacını karşılıyabil-
mesi için çırpındığımız devrede bankanın kendi 
asli fonksiyonuna taallûk etmiyen konuda imkân
larını bağlaması ciddî şekilde üzerinde durul
ması gereken çok mühim bir ıstırabımızı teşkil 
etmektedir. 

Diğer taraftan bu tatbikat himaye fiyatı ile 
ayakta tutulması öngörülen mahsule % 9,12 mas
raf yükleyip satış şansını kırmakta büyük za
rarlara sebebiyet vermektedir. Diğer taraftan, 
müdahale mubayaalarının birlikler tarafından 
yapılması, ortakların kooperatiflerine bağlılığını 
zayıflatmakta, kooperatifçiliğimiz mânadan ziya
de isimde kalmaktadır. 

Personel ücretleri : 
Diğer çok önemli konumuz Karma Komisyon 

raporunun 19 ncu maddesinde bahis konusu olan 
personel ücreti meselesidir. 

Bugün kaynaklarımızın % 60 nı serbest ban
kacılık piyasasından mevduat olarak toplıyan 
mensuplarımızın ücretleri çalıştıkları sektörde 
cari ücretlerle mukayese kabul etmiyeeek kadar 
azdır. 7244 sayılı Kanunla barem dışı ücretle
rin 1 250 lira ile dondurulmuş bulunması yet
kili eleman istihdamında bankayı çok krtik duru
ma sokmuş bulunmaktadır. 

İktisadi işlerde kararlariyle ^arar veya kâra. 
az veya çok verime müessir olan elemanların üc
retlerini, hiçbir elastikiyet tanımadan donduran 
bir sistemin, işin neticesinde tesirini yeniden is
patına ihtiyaç olmıyan bir hakikattir. Yeni bir 
«'örüşle bünyelerinin reorganizasyonuna çalışılan 
iktisadi Teşekküller ve rekabet piyasasında çalı
şan ünitelerin insan unsurunun bu görüş içeri
sinde nazara alıp elâstiki bir sistem tatbik etme
den düzenlemek ve arzu edilen verim seviyesine 

-götürmek mümkün olamaz kanaatindeyiz. 
Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için 

hepinize hürmetlerimi sunarım. 

— 619 -
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BAŞKAN — Sayın Kitapçı bir dakika mü

saade buyurun, sual soracaklar. 
Buyurun Sayın Karavelioğlu. 
KÂMÎL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 

Efendim, kromit dâvasının zamanaşımına uğra
masına, ne kadar müddet vardır? Bir hukukî 
mesele yoksa Saym Başkanım bu meselenin sa-
fahati hakkında birkaç cümle istirham ediyo
rum. Neticede bankanın alacakları hakkında 
ümidi var mıdır, tahsil edebilecekler midir? 

ÂKİL KİTAPÇI (Devamla) — Kromit de
nen hâdise 1954 te baişlayıp 1959 da bitmiştir. 
Bu itibarla müruruzaman mebdei bakımından 
her hâdisenin kendisine göre bir karakteri ve 
mahiyeti vardır. Banka alacaklarını müruruza
manla uğratmamak mevkiinde ve mesuliyetinde-
dir. Bu itibarla böyle bir şeyin mevzuubahsol-
maması lâzımgelir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Baysoy. 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Muhterem 

Başkan, • deminki izahatımın Umum Müdür ta
rafından yanlış anlaşıldığını görüyorum. Bunu 
tavzih etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Yani söz mü istiyorsunuz Size 
yatzılı olarak cevap verse olmaz mı? 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Hayır, ol
maz, Çünkü yanlışlık var. 

BAŞKAN — Kendileri anladıkları şekilde ce
vap verdiler. Siz buyurun sualinizi sorunuz 
efendim. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Şimdi be
yefendi, tarla sahiplerinin birçoğu kasabada 
oturur, tarlasını ortakçıya verir. Kasabada bu 
adamlar oturdukça, kira ile yalnız riskini ala
caktır. Ama eğer o araziyi kiralıyacak olan 
adamla uzun vadeli bir mukavele yapıldığı tak
dirde ona uzun vadeli1 bir kredi açılırsa, bu 
15 - 20 sene tatbik edildiği takdirde, 15 - 20 se
nelik mukavele yapan bir adama bu usul tatbik 
edildiği takdirde o da bir an evvel kalkınır. Ya
rın toprak kanunu çıktıktan sonra elbette köy
deki adam şehirle ilgisini kesecek. 

BAŞKAN — Yattıi şehirdeki değil de köyde 
oturan için... 

AKİL KİTAPÇI (Devamla) — Köydeki 
müşteri, köydeki kişi arazinin sahibi değildir. 
Bu yatırım kredisidir, şalisi değildir. Ayne 
bağlıdır. Bir adamın ömrü ile, bir enfraktüsle 
veya mukavelenin her hangi bir izah noktasın-
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da bozulması ile riziko girmemesi icabeder. Çün
kü bu kredi muayyen bir pairanm muayyen vâ
de ile, muayyen teminıatla verilmesi değil, o 
çiftçiyi muvaffak kılmak için ne lazımsa ver
mektir. Yani kredi otomatikman banka ile müş
teri arasında, hattâ, banka müşteriyi empoze 
ederek yürütmektedir. Bunların mühim bir kıs
mı da memleket ihtiyacı istikametinde toprağa 
bağlı yatırım kredisi olması lâzımgelir. Bu 
itibarla bu ya/tır im kredilerinin 10 - 15 sene sonra 
yani mukavelenin hitamında şehirde oturan kim
se köye gitmediği takdirde kredinin tekrar he
der olup gideceğini mütalâa edersek bu son ku
ruşu da havaya atmış oluruz. Bu itibarla biz 
bunun memlekete uzun vadeli olarak yararlı 
olabilmesi için toprağa sahip, hakiki ziraatçi 
kişi olmasını temenni ediyoruz. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Efendim, 
projeler yapılırken üç senelik, beş senelik yapı
lıyor. Kiracı bütün işleri yapsın, binayı yap
sın, demiyorum. Ama gübre ve su temin edil-
dildiği takdirde bir iki senede tarlanın esaslı 
şekilde kullanılması ile ürün alabilmelidir. 

ÂKİL KİTAPÇI (Devamla) — Zaten biz di
ğer hesaplarımızdan bu kabîl kredi vermekteyiz. 

Eeis Beyefendi, eğer müsaade buyururlarsa 
bunu bankada, teşrif buyursunlar ariz ve amik 
•görüşsek, çünkü çok derine iniyorlar, teşrif 
buyursunlar orada münakaşasını yapalım. 

BAŞKAN — Başka sual sormak istiyen var 
mı? 

Buyurun Sayın Ağını aslı. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Bu ban

kalardan büyükçe para çeken aracı tüccarlar 
fındık, üzüm, inciı ve saire müstahsilinin malı
nı düşük kapatmaktadırlar, çok defa müstahsıla 
yardım ediyoruz diye bu davranışları umumi
yetle tasvibedilir görürüz. Çünkü bunun neşri
yatı, ve sairesi böyledir. Sayın Ziraat Bankası 
Umum Müdürü dalha çok bu aracı tüccar yeri
ne mubayaaların kooperatifler eliyle yapalma-
smı takviye edecek şekilde bu her mahsulün id
râk devresinde o mahsul mıntkıalan için koope
ratifleri yüksek kredilerle donatması hususun
da bir düşünceleri var mıdır? 

İkinci istirhamım; köylülerin bir kısmı ge
rek tohumluk ve gerekse gübre kredilerinde kasa
badan bir tüccarı kefil .göstermedikçe para ve
rilmediği yolunda sızlanmaktadırlar. Kasabada 

hepsi kefil tüccar gösteremez. Kasabadaki tüc-
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nı zamanda taşra teşkilatındaki alacakların]» 
senelerden beri devam ettiğini, bir de boya sa
nayiine ortaklığın bankamızın faaliyetleri ile 
bağdaşamadığını ve malî kaynakların artırıl
ması, tevdiat babındaki faaliyetlerin bugün 
için kifayetsiz olduğunu ve İşçi Sigortaların
da olduğu gibi, esnaf ve sanatkârların sigor
talanması mevzuuna değindiler. 
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car bir kojnüsyon almaktadır. Tabiatiyle insaflı 
olup da almıyanıkırı da vardır. Köylüleri bu 
araeılalrdaîi kurtarmak mevzuunda bir düşünce
leri, bir davranışları var mıdır, öğrenmek iste
rim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kitapçı. 
ÂKÎL İ Î T A P Ç I (Devamla) — Efendim, mu

rabahacıma. fonksiyonunu kesebilmek sadece ban
kaların krejdi vermesi yolu ile olamaz. Koopera
tifte, ortağı kooperatife samimiyetle bağlıyan 
bir rejimi i getirinceye kadar bunun ıstırabını 
çekeceğiz. Her şey kredi müessesesinden 'bek-
lenımefctedii". Kredi her şeyi yapamaz. Teşki-
lâtlanmacM samimiyet icalbeder. Bugün bizini 
ıstırabımız! bir kuruş kâr için malını pazara 
ıgötürmesid|r. Tam bir sadakatle ikisinin birbiri 
ile irtibatımı kurabilirsek o bahsettiğiniz mura
bahacı faaliyet gösteremez. Ama biz bankalar 
para verm^sek de kendi parasını kullanarak bu
nu yine yajmbilir. 

İkincisi i efendim; tüccar kefaleti umumi bir 
tatbikat olarak bizde mevcut değildir. Gübre 
mevzuunda tüccar kefaleti verileceği hakkında 
da bir şart} yoktur. Başkaca hiç kefaleti olmryan 
kimseler iç|n belki böyle yapılmıştır, ama güb
rede ben bjöyle bir şey hatırlamıyorum. Tetkik 
edip zatıâljnize ayrıca izah edebilirim. 

BAŞKAN — Başka sual sonaın yok. Teşekkür 
ederiz, buyurun efendim. (Alkışlar) 

Konuşmalar sırasında Halk Bankasını da il
gilendiren bâzı sualler vardır. Sayın Taşçıoğlu 
izahat vereceklerdir. Kısa olması temennisiyle, 
buyurun e|endim. 

HALK ÎBANKASI UMUM MÜDÜRÜ HA-
LÎT TAŞÇIOĞLU — Sayın Başkan, sayın se
natörler; Halk Bankası hakkında Sayın Nihat 
Altan ve Sayın Kâmil Coşkunoğlu'mın tenkid 
ve temennilerine kısaca cevap arz edeceğim. 

Sayın Nahit Altan Halk Bankası sermaye
sinin artırılması, kredi tesbitinde Esnaf Ke
falet Kooperatifleri ile banka arasında bir 
ahenk tesiji, küçük sanatkârlara öncelik tanın
ması, kısa I vadeli abonman kredilerinin tedrici 
bir şekilde azaltılarak taksitli krediler sağlan
ması, AXÖ den sağlanan paraların hakiki mak
satlarda kullanılmasını ve Sayın Kâmil Ooş-
kunoğlu'da yine sermaye kifayetsizliğine deği
nerek, esnafa verilen kredilerin çok cüzî oldu
ğunu, Gai'b'dan misaller getirerek Türkiye'
deki tatbikatın çok kifayetsiz olduğunu ve ay-

Muhterem senatörler, bu tenkidlere cevap 
vermek için bankamızın faaliyetini kısaca özet
leyip sayın hatiplerin tenkidlerine de bu arada 
cevap vereceğim. 

Yurdumuzda 1,5 milyon esnaf ve sanatkâr 
vardır. Halk Bankası 27 senelik mazisine rağ
men bugüne kadar ancak 183 kooperatif kura
bilmiş ve ortak sayısı 86 bin raddesindedir. 
1964 den itibaren 1 400 bin esnaf ve sa
natkâr yurdun muhtelif bölgelerine yayılan ve 
hiçbir teşekkülden yardım görmiyen küçük es
naf ve sanatkârın evvelemirde kooperatif şek
linde teşkilâtlanmasını bankamız anavazife 
olarak ele almış ve hakikaten 1964 ten itibaren 
ve bugüne kadar 68 bin kooperatifi memleket 
sathında teşkilâtlandırmakla hakikaten anaga-
yeyc çok yakın bir hizmet ifa etmiştir. Ve 
1965 yılı içerisinde de 36 kooperatifin kurulma
sı muameleleri başlamıştır. Yakında intaçede-
cektir. Bankanın kooperatif şeklinde teşkilât
lanmasının yanında mevcut ortaklara verilen 
kredi miktarını da artıracak ikinci faaliyeti de 
şudur: Demin Sayın Kâmil Coşkunoğlu'mın 
temas ettiği 1 400 liralık rakam bugün bir şey 
ifade etmemektedir. Ancak, pek öğünülccek 
bir raddeye varmamakla beraber, bugün İni 
2 390 liradır. Ortalama kredi hacını da 1963 
sonunda 192 milyon iken, bugün 86 milyon 
fazlasiyle 278 milyon liraya yükselmiş bulun
maktadır. Şüphesiz bu, mevcut ortak adedine 
ve Türkiye'deki esnaf sayısına göre, bu arz et
tiğim rakamlar elbette son derece kifayetsizdir 
ve biz asla bununla sanatkârların kalkınabile
ceğine inanmış değiliz. Ancak demin Sayın Al-
tan'm temas ettikleri üzere, abonman kredile
rine tedrici bir şekilde son vermek için 1964 ten 
itibaren işletme kredilerine mevzu plasmanları
mızdan yüzde 10 bloke ederek, ki bugün ye
kûnu 23 milyon lirayı bulmaktadır. Bunu be
her ortağa beş seneye kadar vadeli kredilerde 
kullanılmak üzere 25 bin liralık limit dâhilin-

— 521 -r 
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de orta vadeli kredilere doğru gitmekleyiz. 
Diğer taraftan AFD den sağladığımız 25 mil
yon liranın miktarını da 50 milyon liraya çı-
kardık. Bunu da teknik mühendislerimiz vası-
tasiyle maksat ve mevzuunda kullandırılmak 
için makina satan firmalara proforma fatura
ları mukabilinde ödemek suretiyle ta ma m iy je 
yerine masruf olarak kullanılmasını sistemli bir 
kontrola tabi tutmuş bulunuyoruz. 

Sermayenin artırılması hakkındaki temenni
yi arz edeyim ki, sermayenin 300 milyon lira
ya çıkarılması Bütçe Encümeninden de çıkmış
tır, Meclise sevk edilmiştir. Tahmin ediyorum 
ki, tatilden evvel kanuniyet kesbedeeektir. 

Sayın Kâmil Ooşkunoğlu vâdesi geçmiş ala
caklarımıza değindiler. Bilanço raporumuzda 
her kooperatifte alacak bakiyemizi göstermek 
suretiyle 1964 senesinde adedi 90 bini bulan es
naf üzerinde ve 278 milyonluk bir limit içinde 
esnaf ve sanatkârlardan alacağımız tutarı 
7 93.') 000 lira gibi nisbet edilirse yüzde ikiye 
gelmiyen bir raddededir. Yalnız ne. kadar ki
fayetsiz olursa olsun kanuni takipte alacağı
mız olan kooperatifler üzerinde bankamız bâzı 
prensip kararları ile, yani iştirak sermayesi
nin yüzde 20 sinden fazlası kanuni takibe inti
kal eden kooperatiflere yeni plasmanlar ver
memek suretiyle çok sıkı kayıtlar koymakta
yız. Adana, Samsun ve emsali yerlerdeki ala
caklarımızın bu sene sonunda - nisbetleri yüz
de 20 - 25 düşmüştür, 63, 73 idi - ticari kredi
lerden 6 milyonu bulan alacaklarımız için 1943 
senesinde başlıyan - çok geçmiş senelere ait
tir - bunlar üzerinde de önemli faaliyetimiz 
vardır. Kabili tahsil olmıyanlar için karşılık
lar ayırmakta ve hususi anlaşmalara gitmek 
üzere, bunlar için de esaslı bir tasfiye plânı 
üzreinde ehemmiyetle durmaktayız. 

Boya Sanayii Ortaklığı hakikaten bankamı
zın anagayesiyle bağdaşamıyaeak bir iştirak
tir. Bunun için teşebbüs ettik, Sümerbanka da 
yazdık. Bunun satınalınmasma ve devredilme
sine esasen meclisi idaremiz de karar vermiş
tir. Bunun tasfiyesi üzerinde duruyoruz. Bu 
sanayiin bizim anagayemizle ilgili olmadığını 
biliyoruz. Tasfiye ça releriyle uğraşıyoruz. 

Bankamızın tevdiat çalışmaları diyebilirim 
ki, son senelerde son derece hızlanmıştır. »Şu
rasını ehemmiyetle arz edeyim ki, büyük ban
kalarımızın çok yüksek ikramiye ve çeşitli be-
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diyeleri muvacehesinde mütevazı' Halk Banka
mızın bu kampanyaya katılması mümkün olma
makla beraber kendi vüsatimıza göre bâzı ca
zip ve ufak ikramiyeler ve çeşitli hediyeler ter
tibi suretiyle ve diğer taraftan da teşkilâtımız 
Esnaf ve Kefalet Kooperatifleri ile ahenkli bir 
mesai sağlamak suretiyle tevdiat çalışmalarımız 
bir sene evvelkine nazaran yüzde yüz bir artış 
kaydetmiştir. Şüphesiz bu miktar bizi de tat
min etmemektedir. Çünkü 42 milyondan 82 mil
yona çıkmıştır. Kaka t önümüzdeki yıllarda bu
lun teşkilâtımız bu sahada seferber edilmişti]'. 
Çok iyi neticeler alınacağını ümidetmekteyim. 

Notlarıma nazaran muhterem hatiplerin de
ğindikleri noktalar bunlardan ibarettir Eğer 
başka sualler varsa arzı cevabedebilirim. (.Al
kışlar) 

BAŞKAN -- Teşekkür ederiz. Başka söz 
isteyen var mı? Yok. 

Bankalar ve ticaret işletmeleri mevzuundaki 
konuşmalar bitmiştir. Bilanço, kâr ve zarar he
saplarına geçilmesini oylarınıza .sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Hesap neticelerini okutuyorum efen
dim. 

a) T. C. Ziraat Bankası : 
1959 da kâr: 55 731 227. 
BAŞKAN - Tasvibedenler... Etmiyenler... 

Tasvibedilmiştir. 

1960 da kar: 53 363 992.95. 
BAŞKAN - - Tasvibedenler... Etmiycnler... 

Tasvibedilmiştir. 
1961 de kar: 6 949 253. 
BAŞKAN — Tasvibedenier... Etmiyonlcr... 

Tasvibedilmiştir. 

1962 de kâr: 17 665 225. 
BAŞKAN —• Tasvibedenler... Etmiyenler... 

Tasvibedilmiştir. 
1963 de kâr: 140 81.4 558,78. 
BAŞKAN —- Tasvibedenler... Etmiyenler... 

Tasvibedilmiştir. 
İstanbul Emniyet Sandığı hesaplarına geçi

yoruz. 
b) Lslanbul Knmiyet Sandığı : 

1959 da kâr: 498 763. 
BAŞKAN — Tasvibedenler... Etmiyenler... 

Tasvibedilmiştir. 
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1960 da kâr: 1 011384. 
BAŞKAN — Tasvibedenler... Btmiyenler... 

Tasvibedilmiştir. 
1901 de kâr: 823 685,50. 
BAŞKAN — Tasvibedenler... Ktmiyenler... 

Tasvibedilmiştir. 
1962 de kâr-: 5,'! 969,40. 
BAŞKAN — Tasvibedenler... Btmiyeııler... 

Tasvibedilmiştir. 

1963 de kâr: 358 192,63. 
BAŞKAN — Tasvibedenler... etmiyenler... 

Tasvibedilmiştir. 
Toprak Mahsulleri Ofisinin hesaplarını ohu-

t uyorum. 
<•) Toprak Mahsulleri Ofisi : 
1959 da zarar: 9 699 023,77. 
BAŞKAN — Tasvibedenler.,. Etmiyenler... 

Tasvibedilmiştir. 

1960 da zarar: 42 056 580,01. 
BAŞKAN — Tasvibedenler... Ktmiyenler... 

Tasvibedilmiştir. 
196.1 de zarar: 2 482 817,83. 
BAŞKAN — Tasvibedenler... Ktmiyenler... 

Tasvibedilmiştir. 
1963 d<> zarar: 47 580 262,75. 
BAŞKAN — Tasvibedenler... Etmiyenler... 

Tasvibedilmiştir. 
Devlet Malzeme Ofisi hesaplarına geriyoruz. 
e) Devlet Malzeme Ofisi : 
1959 da kâr: 27 720 648,28 
BAŞKAN — Tasvibedenler... Ktmiyenler.. 

Tasvibedilmiştir. 
1960 da kâr : 19 436 622.34. 
BAŞKAN — Tasvibedenler... Ktmiyenler... 

Tasvibedilmiştir. 

1961 de kâr: 9 781 J91,38. 
BAŞKAN — Tasvibedenler... Ktmiyenler... 

Tasvibedilmiştir. 
1962 de kâr: 10 291282,34. 
BAŞKAN — Tasvibedenler-... Etmiyenler... 

Tasvibedilmiştir. 
1963 de kâr: 17 296 604,58. 
BAŞKAN — Tasvibedenler... Etmiyenler... 

Tasvibedilmiştir. 
Amortisman ve Kredi Sandığı hesaplarını 

arz ediyoruz. 
d) Amostisman ve Kredi Sandığı : 
1959 da kâr: 37 070 370. 
BAŞKAN — Tasvibedenler... Etmiyenler... 

Tasvibedilmiştir. 
1960 da kâr: 73 627 124,98. 
BAŞKAN —• Tasvibedenler... Etmiyenler... 

Tasvibedilmiştir. 
1961 de kâr: 36 012 041,40. 
BAŞKAN — Tasvibedenler... Etmiyenler... 

Tasvibedilmiştir. 
1962 de kâr: 121 151. 944,86. 
BAŞKAN — Tasvibedenler... Etmiyenler... 

Tasvibedilmiştir. 
1963 de kâr: 82 354 302,18. 
BAŞKAN —- Tasvibedenler... Etmiyenler . 

Tasvibedilmiştir. 
Bu suretle bugünkü bankalar ve ticaret is

letmelerinin tasvibi icabeden bilançoları tas
vibedilmiştir. Alâkadarlara muvaffakiyetler 
temennisiyle teşekkür ederim. 

fvfendim 2,5 günlük gündemi bir günde bi
li rmiş bulunuyoruz. Vakit geçmiştir. Yarın 
saat 10 da toplanmak üzere Birleşime son ve
riyorum. 

Kapanma saati : 18,15 

>&<\ 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
P> - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLFR 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARİNDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
I i - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 

İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 7) . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun :î neü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin denetimi sonuçları hakkında ra
por (3/428) [Dağıtma tarihi : 19 . :> . 1965 | 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK IŞLER 
B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 

İŞLER 



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

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 5453 ve 6617 sayılı 
kanunlarla değişik beşinci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 1/716; Cumhuriyet Senatosu 1/549) 

(Not : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 932) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 18 . 5 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
S ay t : 9383-53810 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 17 . 5 . 1965 tarihli 107 ııci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 5453 ve 6617 sayılı 
kanunlarla değişik beşinci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı, 
dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasan 3.9. 1964 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş, ve Genel Kuru
lun 30. 4 ve 17 . 5 . 1965 tarihli 96 ve 107 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 932) 

Malî ve iktisadi îşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 2,6. 1965 

Esas No. 1/549 
Karar No. 46 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan «Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 5453 ve 
6617 sayılı kanunlarla değişik beşinci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun» 
tasarısı, ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar ve temsilcilerin buna mütedair verdikleri tamam
layıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun tasarısı Millet 
Meclisi ("îeııel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

V Ü 
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Havalesi gereğince öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileği ile Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân 

Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

/ / . Â. Türker 

Sinop 
S. Batur 

Kütahya 
0. Akça 

Bu Raporda Sözcü 
Giresun 

M. İzmen 

Cumhurbaşkanınca S. 
E. Kök 

Antalya 
A. Tekin 

Ü. 

Kâtip 
Hatay 

E. Bahadır 

Ankara 
R. Etker 

Gümüşane 
/ / . Zarbun 

Manisa 
R. TJlusoy 

Balıkesir 
M. Güler 

Erzurum 
E. Somunoğlu 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/549 
Karar No. : 45 

Yüksek Başkanlığa 

3 . 6 . 1965 

Millet Meclisinin 17 Mayıs 1965 tarihli 107 nei Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunun 5453 ve 6617 sayılı kanun
larla değişik beşinci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı, Mil
let Meclisi Başkanlığının 18 Mayıs 1965 tarihli ve 9883 - 53810 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 3 Haziran 1965 tarihli Birleşiminde Hükümet 
temsilcileri hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I) Tasarı, 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunun 5 nei maddesi ile 100 
milyon lira olarak teslbit edilen ve 5453 sayılı Kanunla 300 milyon liraya, 6617 sayılı Kanunla da 
750 milyon liraya çıkartılmış olan itibarî sermayenin 1;5 milyar liraya yükseltilmesini öngörmekte
dir. 

Tasarı bu yükseltmenin gerekçesi olarak, memleket istihsalinin artırılması için özel sektörce ya
pılması öngörülen yatırımların büyük bir kısmının tahakkukunun Ziraat Bankası kredilerine bağ
lı bulunduğu keza çiftçinin sermaye terakümü yapmasına imkân verecek orta ve uzun vadeli kredi
lerin inkişafı için Bankanın öz kaynaklarının artırılması gerektiğini, diğer taraftan, İktisadi Dev
let Teşekküllerinin reorganizasyonu hususunda yapılan çalışmalar neticesinde kaleme alman ra
porda, banka sermayesinin beş yıl süre ile ve 5 milyar liraya kadar artırılmasının icabettiğine 
işaret edildiği ileri sürülmektedir. Bu kanunla yapılan yükseltme birinci merhaleyi teşkil edecektir. 

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

Başkan 
İçel 

C. T. Okyayuz 

Ankara 
N. Ağırnash 

Başkanvekili 
Ankara 

M. Ulusoy 

İstanbul. 
E. Adalı 

Bu Kanunda Sözcü 
Çorum 

A. Çetin 

Kayseri 
/ / . Dikedigil 

İstanbul 
O. Z. Oümüsoğlu 

Yozgat 
/. Yeşilyurt 



Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanununun 5453 ve 
6617 say ili kanunlarla değişik 
besinci maddesinin birinci fık
rasının değiştirilmesi hakkında 

kennun tasarısı 

MADDE 1. — 3202 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanununun 5453 ve 
G617 sayılı kanunlarla değişik 
beşinci maddesinin birinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankasının itibari serma
yesi birbueuk milyar liradır 
ve aşağıda yazılı unsurlardan 
teşekkül eder:» 

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

MADDE 3. — Bu kanunun 
'hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

- 3 — 
Malî ve İktisadi İşler Komis-

yonımunn kabul ettiği metin 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanununun 5453 ve 
6617 sayılı kanunlarla değişik 
beşinci maddesinin birinci fık
rasının değiştirilmesi hakkında 

kamun tasarısı 

•M'ADDK 1. — Millet Mecli
since kabıı! edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 neü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

m » K ı ı » » • 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Türkiye Cu mhuriyeli Ziraat 
Bankası Kanununun 5153 ve 
6617 sayılı kanunlarla değişik 
beşinci maddesinin birinci fık
rasının değiştirilmesi hakkında 

Kanun 

MA DDK 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen 
•kabul edilmiştir, 

i 

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

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




