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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İkti
sadi Teşebbüslerinin (1964 - 1965 - 1966 faali
yet yılları) denetimi sonuçları hakkında rapor 
üzerindeki görüşmelere devam olunarak : 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı, Sos
yal Sigortalar Kurumu, İş ve İşçi Bulma Ku
rumu, Millî Piyango İdaresi, Türkiye Zirai Do

natım Kurumu ile Toprak Mahsulleri Ofisi bi
lanço, kâr ve zarar hesapları kabul edildi. 

14 Ekim 1988 Pazartesi günü saat 10,00 da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,20 de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Macit Zer en 

Kâtip 
Çanakkale 

Nahit Altan 

Başkan 
Başkanvekili 
Sırrı Atalajj 

Kâtip 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 
Kâtip. 

Yozgat 
Sadık Artukmac 

•>*»•»?*• 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay. 

KÂTİPLER : Sadık Artukmac (Yozgat), Nahit Altan (Çanakkale) 

BAŞKAN — 68 nci Birleşimi acıyorum 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

yılları) denetimi sonuçları hakkında 
(3/681) (S. Sayısı : 1131) (1) 

rapor 

(1) 1131 S. Sayüı basmayazı 10 . 10 . 1968 
tarihli 65 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN" — Raporların görüşülmesine de
vam ediyoruz. 

VII - Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. 
BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Türkiye 

Şeker Fabrikaları üzerinde görüşmek istiyen 
yok. A. P. Grupu adına Sayın Hocaoğiu bu
yurun. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADIIIA 
LÜTFÎ HOCAOĞLU (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler; Türkiye Şeker Fab
rikaları A. Ş. üzerinde Grubumun görüşle
rini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 
Huzurunuzu çok kısa bir süre işgal edeceğim. 

Türkiye Şeker Fabrikalarının memleket 
ekonomisindeki doğrudan doğruya ve dolaylı 
olarak, önemli tesirleri Yüce Senatoca ma
lûmdur. 1984 - 1966 kampanyası itibariyle 
Dünya Gıda Teşkilâtının yıllığına göre; dünya 
şeker istihsali 80 milyon tondur. Türkiye 
0,8 milyon ton ile 20 nci gelmektedir. Mem
leketimizde seker sanayiine ekmeğini bağla
mış 200 bin çiftçi ailesi ile 10 diğer aile 
vardır. Bu sanayiin bir kısmı fabrikaları 
özel anonim şirketler halindeki kuralların 
malıdır. Fakat bunlar da Türkiye Şeker Fab
rikalarının disiplinli yönetimi ve denetimi 
altındadır. Çünkü Türkiye Şeker Fabrikaları 
19$> yılı sonu itibarîyle bu hukukan ayrı 
birer kuruluş olan özel -şeker fabrikalarına 
tahsis ettiği malî imkânlar, 800 milyon li
raya yalımdır. Bu sebeple denetimi ve yöne
timi elinde bulundurmaktadır. 

Sayın senatörler, Türk'ye Şeker Fabrika
larının ürettiği mal, Atatürk'ün büyük eko
nomik hedeflerinden birisi olan üc beyazdan 
biridir. Memleketimizde bilindiği gibi, . ön
ceden ithal malı şeker yeniyordu, Fakat bu
gün şeker ihracetmekteyiz. Bunu bilhassa 
s vinçle belirt;rim. Ayrıca Şeker Fabrika
ları yurdumunda teknik ziraatin yayılmasın
da ve hayvancılığımızın da gelişmesinde bü
yük hizmetlerde bulunmuştur. Bunu Yüce 
Senato huzurunda ifade etmekten samimî zevk 
duymaktayım. Ancak Şeker fabrikaları aslın
da çeşitli hastalıklardan mustariptir bunların 
en önemlilerini nedenleriyle birlikte açıklıya-
rak çareleri hakkında görüşlerimizi arza caıı-
saçağım : 

1. Şeker fabrikalarının malî bünyesi çok 
bozuktur. Çünkü 100 milyon lira sermaye ile 

kurulmuş olan bu müessese, milyarlık ihtiyaç
lar karşısmdadır. Bu sebeple pancar parasını 
ödeyemez ve çiftçiye avans veremez duruma 
gelmiştir. 

2. Müessesenin bir iktisadi Devlet Teşekkü
lü olmasına rağmen 440 sayılı Kanunun emri 
icabı bulunan özel kuruluş kanunu yoktur. 

3. Memleketin alım gücüne göre seker mali
yeti yüksektir, bunun tek sebebi pancar fiyat
ları değildir. Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı
nın 1963 yılma ait şu verileri iddiamızın delil
lerinden birisi olabilir, şöyleki; bir kilo şeker 
alabilmek için Türkiye'de 82, Almanya'da 22, 
Belçika'da 21, iîgiltere'de 17, Amerika'da 7,5 
dakika çalışılmaktadır. 

4. Şeker Şirketi 440 sayılı Kanunun ilkeleri 
ile bağdaşmıyan bir iştirak palitikası izlemiştir. 
Halen 16 aded iştirakten konusu ile gerçekten 
ilgili olanlar pek çok azdır. 

5. Şirket yüksek maliyetli üretim yapmak
tadır. Köylünün korunması bakımından etkili 
tedbirler alamadığı için aşırı stoklar meydana 
gelmeMedir. Bu durum teşekkülün malî bün
yelini ve imletme sonuçlarını bozmaktadır. 

Sayın senatörler, açıklamaya çalıştığım bu 
problemleri çözmek için müsaadenizle düşünce
lerimizi arz edeceğim, Şeker fabrikalarının ma
lî bünyesini iktisadi Devlet Teşekküller inin ye
niden Düzenleme Komisyonunun tavsiyelerine 
göre ıslâh etmek zaruridir. Şirketin kuruluş ka-
JIV.'TC. biran önce çıkarılmalıdır. Şeker mali
yetini mâkul seviyede tutmak için şeker kanu
nunda gerekli değişiklikler yapılmalı, bu mak
satla Maliye Bakanlığında mevcudolan tasarı 
Yüce Meclislere biran önce sunulmalıdır. Şirke
tin iştirak politikası 440 sayılı Kanuna uygun 
olarak yürütülmelidir. Üretimle tüketim arasın
da dengesizlik vardır. Bu sebeple Hükümet 
pancar üreticileri için altarnatif olarak başka 
üretim imkânı bulamadığı sürece büyük miktar
daki şeker stoklarını eritecek aîrtif bir ihracat 
politikası takibetmeîi ve bunun gereklerine gö
re şirkete yardım etmelidir, Daha önemli ola
rak pancar yerine çiftçinin üreteceği başka ürün
ler aranmalı ve bunları kıymetlendirecek yollar 
bulunmalıdır. Şuna da işaret etmek isterim M; 
Kamu İktisadi Teşekküllerinin hemen hemen 
hepsinde bulunan muhasebe ve malî işler, mar-
keting, personel, organizasyon ve fabrika işlet-
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meciliğine ilişkin meseleler şeker fabrikalarında 
da vardır. Bu hususlarda usananların öngördük
leri tedbirler süratle alınmalıdir, 

Muhterem arkadaşlar, Şeker Fabrikalarmiîi 
dertleri bilinmektedir. Bunların çarelerinin ço
ğu da ortadadır. Bu sebeple Şeker Şirketi ve 
diğer ilgili arkadaşlar gelecek sene bizi bu prob
lemler üzerinde tekrar görüşmeye, söz söylemeye 
mecbur bırakmamak için şimdiden lütfen hare
kete geçsinler. Hepinizi G-rupum adına hürmet
le selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başkan söz istiyen?.. Yok, 1961, 
1965 ve 1966 yılı netice hesap ve bilançolarını 
okutup bilgilerinize arz edeceğim. 

1964; 31 839 198 lira 68 Kr., kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1965. 38 709 653 lira 94 Kr., kâr, 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1966; 35 578 575 lira 10 Kr., kâr. 
BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulur. 

VIII - YEM SANAYİİ T. A. Ş. 
A) Kuzu Yetiştirme ve Ticareti îAmite d. S. 

(Tasviye halinde) 
B) Aksaray Azmi Mitti T. A. 8. 
C) Ülfet Gıda ve Sabrın Sanayii A. S. 
Ç) Güney - Doğu Sanayii ve Ticaret A, Ş. 
D) Yurt Ürünleri Sanayii ve Ticaret A. Ş. 
E) Kauçuk Sanayii T. A. Ş. 1964 (Tasfiye 

halinde kauçuk sanayii) 

BAŞKAN — Yem Sanayii Türk Anonim Şir
keti üzerinde C. H. ? . si G-rupu adına Say:n 
Türkmen buyurun. Bayın Türkmen ayrı cyn 
mı konuşacaksınız, yoksa bu gruplardaki hop A 
üzerinde beraber mi? Hangileri üzerinde koku
şacaksınız lütfen söyleyin? 

O. H. P. GRÜPU ADINA SALİH TüEKMEN 
(Ağrı) — Yem Sanayii, Kuzu Yetiştirme Limi
ted Şirketi, Aksaray Azmi Millî Anonim Şirketi, 
Ülfet Sabun Sanayii Anonim Şirketi. Yurt Ürün
leri Sanayii Anonim Şirketi, Güney - Doğu Sa
nayii Limited Şirketi ve Kauçuk Sanayii. 

BAŞKAN — Hepsi merinde konuşacaksanız, 
Buyurun efendim. 

C. H. P. SENATO GBUPU ADINA SALİH 
TÜSKMEN (Devamla) — Sayın Başkan, say.ii 

senatörler, kamu iktisadi teşebbüslerinden olan 
Yem Sanayii Türk Anonim Şirketi, Kuzu Ye
tiştirme ve Ticaret Limited Şirketi, Aksaray 
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Azmi Millî Anonim Şirketi, ülfet Sabun Sana
yii Anonim Şirketi, Yurt Ürünleri Sanayii ve 
Tiöaret Anonim Şirketi, Güney - Doğu Sanayii 
ve Ticaret Anonim Şirketi ve Kauçuk Sanayii 
Türk Anonim Şirketlerinin 1934, 1935 ve 1C66 
yılları faaliyetlerinin denetimi mevzuunda Tür
kiye Büyük Mület Meclisi Kamu iktisadi Teşeb
büsleri Karma Komisyonunun hazırladığı rapor
lar ürerine 0. H. P. Grupu adma görüşlerimi 
arz etmek için oöz almış bulunuyorum. Evvelâ 
Yem Sanayii Türk Anonim Şirketi hakkındaki 
mâruzâtımı arz edeceğim. Türkiye'de millî geli
rin ortalama % 35 i tarımdandır ve bunun da 
% 35 i hayvancılıktan gelmektedir. Aslında mil
lî gelirimiz içinde önemli bir rakam olan bu 
miktar aslında fazla değildir. Çünkü bu nisbet 
başka memleketlerde daha büyüktür. Meselâ 
Amerika'da % 59; Fransa'da % 64, Belçika'da 
% 62, Batı Almanya'da % 75, Lüksemburg'da 
% 85 olmak üzere büyük bir nisbet tutmaktadır, 
Halbuki bizde bu nisbet arz ettiğim gibi çok 
azdır. Bunun sebebi hayvanlarımızın az olmasın
dan değildir. Aslında memleketimizdeki hayvan 
militan muazzam bir rakamdır, çünkü memleke
timizde 1965 istatistiklerine göre 144 000 000 
sığır ve manda, 34 300 466 koyun, 15 milyon 
kıl keçi, 5 000 500 tiftik keçi, üç bucuk mil
yon da at, katır gibi is hayvanları olmak iise-e 
72 milyon bas hayvan mevcuttur. Memlekette 
bu kadar büyük bir hayvan potansiyeli bulun
duğu halde bundan az ürün elde etmemizin se
bebi daha ziyade tagaddi sisteminin kâfi dere
cede temin edilmiş olmamasından ileri gelmek
tedir. Bizde hayvanlar umumiyetle hakikaten 
uzun zamandan beri bir yenile beslenmek âdeti 
yoktur, hayvanlar daha ziyade mera ve yayla
lardan istifade etmekle yetinirler. Fakat gerek 
nüfusumuzun artması, gerek makine ziraatinin 
inkişaf etmesi, bu itibarla daha çok arazinin 
sürülmesi, hattâ bir çok meraların da sökülmesi 
ve nihayet hariçten gelen göçmenlere de arazi 
verilmesi suretiyle gittikçe hakikaten hayvanla
rın istifade edeceği yerler azalmakta ve bu iti
barla hayvanlarımızın kendi kendine beslenmek 
imkânları gittikçe azalmaktadır ve bunun neti
cesi olarak ta kâfi derecede beslenmediği için, 
hem daima zayıf olduğu için kendisini hastalık
lara karşı muhafaza etmekte müskilât çekmekte 
ve hem de nesil gittikçe kavrulmakta ve küçük 
kalmakta ve elde alınan ürün de çok azdır. Me-
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selâ başka memleketlerde ortalarca bir hayvan
dan beşyüz kilo alınırken bizde bu ikiyikm bu
lamıyor, hattâ koyunlar da 25 kilcya bulamı
yor. Mahsul de öyledir, meeelâ başka memle
ketlerde hayvancılık, gelişmiş memlekotbrde 
bir inekten senede dört ton süt alınır, bizde GCO 
kiloyu bulmaz. Bir sığırdan alır an et 250 kilo
dur onlar da, bizde 89 kilodur. Bir koyundan 
alman yapağı başka yerlerde 4 kilodur, bizde 
1,5 kiloyu geçmez. İste bunların bütün bir nok
sanlığının sebebi hakikaten bizdeki beslenme 
yetersizliğidir. İyice beslenmediği için taze 
mahsul almak imkânı bulamryan halk diğer ta
raftan yem tedarikinde de ınüşkilât çekmekte
dir. 

Çünkü, yem fiyatlarına göre eldo edilen mah
sûle nazaran yem kendisine pahalı, gelmektedir. 
Hükümetlerimiz eskiden beri Eİraat sahasına ki 
birçok mahsulleri. mubayaalar yaparak destek
ler. Meselâ tütünde, fındıkta vesaire. Halbuki, 
hayvancılıktan gelen mahsullerinizin desteklen
mesi mevzuubahsolmamıştır, hattâ birçok za
manlar bunun aksi yapılır, bir narh konur ve mu
ayyen fiyattan fazlaya çıkması enlenir. Çünkü, 
istihlâk eden halkı himaye etmek için böyle ya
pılır. Ama, bunun menfi neticesi olmaktadır. 
Hayvancılıkta mahsul az olduğu için teşvik az 
oluyor, bu itibarla hayvancılığımız teşvik görme
mekte ve dolayı siyle ikcisaden sarar sürmekte
yiz. 

Şimdi, diğer memleketlere nazaran kâfi de
recede ürün almadığımız halde, millî iktisadiya
tımız bakımından önemli bir mevzu olan ve de
ğişmez bir kaynaktır, hakikaten hayvancılıktan 
ve ziraatten her sene muayyen bir gelinimiz var
dır. Hattâ iktisat halamından da hayvancılık 
ve ziraatteki istihsal diğer sahalardan mühim
dir. G-erçi iktisatta istihsal menfaat yaratmaktır, 
menfaat olan yerde istihsal vardır denir, 3u iti
barla da ticarette de istiklal vardır. Çünkü, 
alman bir şeyi fazla değerlendirmek gayesi gü
dülür. Ama millî bünye bakımından istihsalin. 
en mühim kollarından biri ziraat sektörüdür. 
Çünkü, millî servete her sene artan bir katkıda 
bulunur. Halbuki, ticarette kıymet değişmesi 
olur, ama millî servetin artması yoktur. Bu iti
barla millî servete büyük katkısı olan bu hay
vancılık mevzuu üzerinde de önerde durulması 
gerekir. Bunun için de gerek cinsin, ıslahı ve ge
rekse beslenme imkânlarının artırılması gibi bir

erdi: şeylerle bu mevzu üzerinde durmak lâzım
dır. İşte hayvanların beslenmesi mevzuunda yem 
sanayiinin burada rolü çok mühimdir. Memleke
timizde bunda ilk defa 1958 senesinde önemli 
bir adım atılmıştır. Çünkü, daha evvelce Top
rak Mahsulleri Ofisinin getirdiği sekiz tane yem 
sanayii fabrikası vardır. O sırada Türkiye Zi
raat Bankası, Toprak Mahsulleri Ofisleri, Et -
Bakk Kurumu, Türkiye Zirai Donatım Kurumu, 
Türlüye Yapağı ve Tiftik Anonim Şirketi ve Gü
neş Sigorta Şirketinden müteşekkil bir Yem Sa
nayii Şirketi kurulmuştur. Bu Şirketin serma
yesi 31 800 000 liradır. Bu Şirket, biri Anka
ra'da ve diğerleri de Konya, Erzurum ve istan
bul'da olmak üzere dört yerde kendisi yem fab
rikası kurmuş. Diğer dört fabrikayı da hususi 
teşebbüse vermiştir. Bunlardan birisi Mersin'de, 
diğerleri de İzmir, Eskişehir, Bandırma'dadır, 
bunlar hususi teşebbüse devredilmiştir. Ancak 
bunların sermayesine 1 800 000 lira kadar bir 
para ile iştirak etmiştir. Bu itibarla memleketi
mizde halen mühim olan bu sekiz fabrika İri. dör
dü İktisadi Devlet Teşekkülüdür, dördü ise hu
susi teşebbüse devredilmiştir. Bu sekiz fabrika
nın faaliyeti ile memleketimizde bir istihsal 
mevcuttur. Ancak, bu bidayette tabiî olarak 
derhal istenilen neticeyi vermediği için, zira ev
velâ bu yemlerin çoğu hububat ve diğer madde
ler dâhil bunların maliyet fiyatı çok fazla oldu
ğu için, yem maliyet fiyatının hayvan ürünleri
nin ucuzluğu göz önünde tutularak köylü evve
lâ çok rağbet göstermedi. Fakat, gittikçe köylü 
buna alıştı, bu Şirketin kabiliyetli elemanlarının 
da büyük gayretleri ile, yapılan propagandalar
la Türk köylüsü yavaş yavaş buna alışmış ve bu 
yeme büyük rağbet göstermeye başlamıştır. Ni
teldin, 1964 senesi evvelki senelerden devredil
mek kaydı ile 736 000 lira zararla kapandığı 
hakle, 1965 te 246 000 ve 1966 senesinde de 
I 715 000 lira kâr yapmak suretiyle faaliyeti 
gittikçe artmaktadır ve mahsul de 1965 te 1964 e 
nazaran % 58, 1966 da da evvelki senelere na
zaran % 42 artmıştır. Ancak bütün bunlara 
rağmen, bu çalışma ve bu istihsal memleket ih
tiyacını karşılıyacak durumda değildir. Bugün, 
Türkiye'de senede 50 milyon ton kaba ve 20 
milyon ton kesif yeme ihtiyaç vardır. Bu itibar
la bu "irket bugünkü sermayesi ile buna kâfi gel
memektedir. Bu miktarı kısa bir zamanda bu-

, nun çok üstüne çıkarmak mecburiyetindeyiz. 
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Çünkü, meselâ; resmî sektörle hususi sektüröu 
mecmuu 1905 senesinde 47 bin ton iken, son se
ne nihayet 65 bin tona çıkmıştır ki, bu kâfi de
ğildir. 

Yüksek huzurunuzu fasla işgal etmek iste
mem. Fakat, bu mevzuda bası temennilerimi 
arz etmekle sözlerime nihayet vereceğim, 

Bu kadar önemli olan yem sanayiinin fasla 
inkişaf ederek, Türk köylüsünün hem kalkınma
sını temin ve hem de millî gelirimizin artması 
üzerinde büyük tesiri bulunan bu yem sanayiinin 
evvelâ inkişafı için bunun maliyet fiyatının müm
kün mertebe düşürülmesi lâzımdır. Bunun için 
de idari ve personel masraflarının çoğaltılması 
ve bilhassa mevsimin müsaitdolduğu zamanlarda 
yem stoku yapmak, Devlet fabrikalarından ak
tıklar almak suretiyle maliyet fiyatının düşürül
mesi ve dolayısiyle köylünün bu malı kolayca 
almasını temin yoluna gitmek lâzımdır. Diğer 
taraftan istihsalin çoğaltılması ve maliyetin ucuz 
olması kâfi değildir. Köylümüzün bir kısmı 
hakikaten bu yemin önemini henüz anlayamamış
tır. Bendeniz bölgem, itibariyle fazlaca hayvan 
yetiştirilen bir mmtakanm Senatörüyüm. Bizde 
yazın muazzam miktarda sığır mubayaa edilir ve 
hudutlara götürülür, hudutta bir ay yemlemek 
suretiyle kilo artırılarak kazanç temin edilmek
tedir. Halbuki, biz yem sanayiini kullanmak su
retiyle bu faydayı kendimiz sağlayabiliriz. Bu 
itibarla yem sanayiinin istihsalimiz vo Türkiye'
ye gelir sağlaması bakımından büyük önemi var
dır. Bunun için köylüye numuneler göstermek
le - bizim köylümüz kitaptan okumak değil, gözü 
ile görmek ister - binaenaleyh; numuneler gös-
temek suretiyle köylüyü buna alıştırmak lâzım-
dır. Her türlü vasıtadan istifade ederek bu ya
pılmalıda. Diğer taraftan köylüye bu yemin 
şu vasfı vardır dendikten sonra, vasıf da değişik 
olursa köylü hayali inkisara uğrar ve bir daha 
buna yanaşmaz. Bunun için biz köylüye bu ys-
min su vasfı vardı deyip de köylüyü buna alış
tırdıktan sonra bu vasfı düşürmemeye çok dik
kat etmek lâzımdır. Buna katiyen imkân verme
meli. Ve nihayet yemde kullanılan çuvallar tek
rar kullanılıyor, bu da hastalıklar meydana ge
tirebiliyor. Buna da dikkat etmek lâzımdu-. 
Çünkü, hastalıkların sirayetini önlemek lâzım
dır. 

Yine bu mevzuda hazırlanmış bir yem sana
yii kurumu kanun tasarısı mevcutur, Bu tasarı-

| mn biran evvel Meclislere getirilerek çıkarılma -
'sı, memleketin iktisadiyatı bakımından çok mü
himdir. 

Nihayet, gerçi Yüksek Murakabe Heyetinin 
raporunda halen mevcut bulunan fabrikalarımız 
âzami randıman almadıkça, yeni fabrikalar ku
rulmaması lâz-mgeldiğine işaret etmektedir. 
Halbuki, Karma Komisyonun da işaret buyur
duğu vehçile bugün artık köylümüz yem. sanayi
ine yavaş yavaş alışmıştır, halbuki Türkiye'nin 
birçok yerlerinde, bilhassa hayvan yetiştiren Do
ğu ve Güney - Doğu mıntakasmda kâfi derece
de bu ihtiyacı karşlıyacak fabrikalar yoktur. 
Başka yerlerden sevk etmek de güç olur. Bu iti
barla bu hayvan yetiştiren mmtakalarda daha 
fazla fabrika yapmak veyahut da buralarda da
ha fazla yem bulundurmak için bir gayret sarf 
edilmesi lâzımdır. Bu yapıkrsa memleketin bü
yük faydalar göreceğine kaaniim. Fakat, şunu 
şükranla arz edeyim ki, bugün bu müesseseyi 
elinde tutan Yem Sanayii Anonim Şirketin ba
şında bu i şb meşgul olan arkadaşlar bunun öne
mini anlamış ve bu yol üzerindeler. Yalmz ha
len mevcudoîan bu sermaye kâfi değildir, mese
lenin önemi ile mütenasibolacak bir şekilde bir 
sermaye tahsisi icabetmektedir. Bunun da ye
rine getirilmesini temenni ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi de geriye ka
lan mevzular hakkında çok kısa konuşacağım. 

Bunlardan birisi de Kuzu Yetiştirme Ticaret 
Limitet Şirketidir. Bu Şirketin sermayesi, ku
rulurken altı milyon lira ile kurulmuştur. Ga
yesi, vakitsiz kuzu kesimini önliyerek et üretimi 
artırmak ve kış aylarında kasaplık hayvan bu
lundurmak maksadı i b ^C5S senesinde kurulmuş
tur. Fakat, gerek sermayesinin as olusu ve ge
rekse kâfi derecede tetkik edilmeden kurulan 
bir teşebbüs olduğu için maalesef müspet bir ne
tice vermedi. Bu şirket halen tasfiye halinde-

j dir. 
i Ancak bununla beraber memleketimizde bir 
j kuzu katliâmı vardır, diyebilirim, BTemleketi-

mizde hakikaten lüzumsun bir sarfiyat ve lüksü 
andıracak şekilde kuzular çok genç yaşta kesil
mektedir. Bunun iktisadi sebepleri vardır. Ko
yunun sütünden fazla istifade etmek için kuzu
lar satılmaktadır. Ama, her kuzunun 2 - 3 ay da-

| ha bekletilerek bunların kilolarının bir misli, iki 
[ misli artırılmaları imkânları varken bunların 
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bu şekilde, daha gönç yaıta kesilmesi bir iktisa
di sarardır. Bunun önlenmesi için bugün için. 
öngörülen Kuzu Yetiştirme Ticaret Limitet Bir-
keti şeklinde değil, bu alanda daha nıühira ted
birler alınmasını tavsiye etmekle iktifa edece
ğim. 

Aksaray Azmi Millî Türk Anonim Şirketine 
gelince: Bunun da sermayesinin yüzde 4,8 i 
özel teşebbüs, diğerleri Toprak Mahsulleri Ofi
si, Ziraatt Bankası, Aksaray Belediyesi ve Sümer-
banka ait bir şirkettir. Bu şirketin iştigal mev
zuun işletmeciliği, buz istihsali ve satışı ile 
soğuk hava depoları hizmetidir. 

Muhterem senatörler; bu şirket faaliyetle
rinden bir miktar kazanç da temin etmiştir. 
Ama, aslında rantabiliitesi azdır. Sebebi de, kay
nakları yetersiz, ödediği faiz fazla ve nihayet 
civardaki un fabrikalarının rekabeti buna mües
sir olmaktadır. Bu şirketin İktisadi Devlet Te
şekkülü olarak devamında fayda görmüyorum. 
Çünkü, buz istihsali ve soğuk hava depoları iş
letmeciliğinin haddizatında bir iktisadi Devlet 
Teşekkülü tarzında ve bilhassa karma teşebbüs 
şeklinde yapılmasının bir millî ihtiyaç ve bu
nun kalkınmada bir fazla faydasını ben gör
müyorum. Bu itibarla bu teşebbüsün daha ziya
de özel teşebbüse yavaş yavaş kaymasını temen
ni etmekteyim. 

Ülfet Gıda ve Sabun Sanayii Anonim Şir
ketine gelince; bu da evvelâ Ticaret Kanunu
na göre kurulmuş fakat sermaye bakımından 
yüzde elliden fazlası Devlet sektörüne ait bir 
şirket haline geldiği için bu da karma bir özel 
teşebbüstür, iştigal sahası da zeytinyağı, sabun 
istihsalidir. Fakat bu şirket zamanla faaliyet 
sahasını genişletmiş ve müteşebbis olan gayele
rinin haricine çıkmıştır. Ve murakabe raporun
da da işaret buyurulduğu veçhile bu Devlet 
sektörünün yavaş yavaş bundan sermayesini 
çekmesi gerekir. Çünkü bu da hakikaten hususi 
teşebbüsün yapacağı bir mevzudur. 

Güney - Doğu Sanayii ve Ticaret Anonim 
Şirketine gelince; sermayesinin yüzde 76,54 ü 
Devlet sektörüne, yüzde 23,46 sı özel sektöre 
aidolup sermayesi 6 milyondur, iştigal sahası 
zeytin ve yağlı tohumlardan, hayvan tohumla
rından yemeklik yağ, sabun yağı, meyva ve seb
zelerden konserve gibi gıda maddeleri istihsal 
etmek, sabun, gliserin ve bunların ambalaj mai
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j zemesini imal etmek, konu ile ilgili ithalât ve 
j ihracat yapmak ve ayrıca her nevi ticarî faali-
j yette bulunmak gibi işlerdir. 
| Muhterem senatörler, bu şirket de haddiza-
! tında 1964, 1965 senelerini zararla kapatmış bir 
S karma teşebbüstür. Biz hakikaten parti olarak 
! karma ekonomiye taraftarız, ama karma teşeb-
ş büs çofk zaman müspet netice vermemektedir. 
j Karma teşebbüs hakikaten ferdin yapamadığı, 
| yapamıyacagı ve milletçe zaruret görülen yer-
I lere gitmelidir. Halbuki, burada da yine karma 
I teşebbüsün bir müspet netice vermediği gözükü

yor. Karma teşebbüsü meselâ, konservecilik ba-
I lamından memleketimiz için büyük bir faydası 
| olabilir. Çünkü, hakikaten konservecilik bizde 

kâfi derecede inkişaf etmemiştir. Bugün mem
leketimizde bir balık konservesi almak isterse
niz çok pahalıya mal olmaktadır. Çünkü hususi 
teşebbüs kâfi derecede meşgul ve muvaffak ola
mıyor. Bu itibarla bu gibi konularla ilgili ola
rak meselâ balık, sebze ve meyva konserveciliği 
değil ihracatta, dâhilde bile faydalı olamamak
tadır, bu kapasitesi ile. 

Yurt Ürünleri Sanayii ve Ticaret ve Ananom 
Şirketine gelince; bu da Bilecik Konserve Sa
nayii, Ziraat Bankası, Et - Balık Kurumu ve İs
tanbul Yaş Meyva - Sebze Tarım Satış Koope
ratifleri ile birlikte kurulmuş büyük bir teşeb
büstür, 27 tane de gerçek kişi iştiraki vardır. 
Bu şirketin de faaliyeti daha ziyade konserve
ciliktir. Şirket 1966 senesinde de 35 000 lira 
kadar kârla faaliyetini kapatmıştır. 

Konserve sanayiinin Devlet sermaye destek
liği ile desteklenmesinin gerektiğini ve faydalı 
olduğunu arz etmiştim. Bu itibarla millî gelirimi
zin artırılması bakımından bu teşebbüsten fay
da beklemekteyiz. Ancak, bu da esas kuruluş 
gayesinin dışına çıkmak suretiyle başka saha
lara faaliyetlerini teksif etmekle faydalı olmak
tan uzaklaşmaktadır. Bu itibarla ya bunun müm
kün mertebe ilk kuruluştaki gayesine sadık kal
ması, veyahut da hususi teşebbüsçülüğe doğru 
gitmesi icabeder. 

Nihayet son bahsedeceğim mevzuu; Kauçuk 
Sanayii Türk Anonim Şirketidir. Bu şirket de 
Türkiye'nin ikliminin müsaidolan yerlerinde 
kauçuk istihsaline yarıyan nebatların yetişti
rilmesi ve bunlardan kauçuk elde etmek ve 
bunlardan da lâstik ve benzeri şeyler imal et-
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inek, zirai ve ticari faaliyetlerde bulunmak
tır. 1956 senesinde kurulmuştur. 

Muhterem senatörler, memleketimizde bir 
kauçuk sanayiinin gelişmesi ve bunun için de 
iptidai madde istihsal etmesi için bâzı nebat
ların yetiştirilmesinde bir faaliyet göstermesi 
elbete lâzımdır. Ancak ve maalesef bu teşebbü
sün kurulmasına girişilirken lâzımgelen tetki-
kat yapılmadan girişilmiş ve bu itibarla da 
müspet bir netice alınamamıştır. Ama, bu
nunla beraber bu işin terk edilmemesi lâzım
dır. Çünkü, Türkiye'mizin iklimi ciddî olanak 
tetkik edilirse bu nebatların yetiştirilmesini 
mümkün kılan yerler bulunacaktır ve bunun 
da hususi teşebbüse bırakılmıyarak yapılması 
gerekir. Çünkü, Devletin bu aramaları yapa
bilmesi için icabında ilk çalışmalarda rantabl 
olmasa, bile, zararına olsa bile bu araştırma
ları yapması lâzımdır. Bu itibarla Devlet sek
törünün bu işin üzerinde durması lâzımdır. Hal-. 
ıbuki maalesef bu sahada kâfi derecede netice 
alacak bir faaliyet görmüyoruz. Bu kauçuk 
sanayii üzerinde daha fazla durmasını temenni 
©der, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Ho-
caoğlu, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA ö. LÜTFi HOCA-
OĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım, Yem Sanayii Türk Anonim Şir
keti üzerinde grupumun görüşlerini açıklamak 
için ikinci defa huzurunuzu işgal ediyorum, he
pinizi hürm'etle selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlar, proteinli gıdaların 
insan beslenmesindeM değeri bütün herkesçe 
bilinmektedir. Proteinli besin maddelerinin 
anakaynağı hayvani ürünlerdir. Bu sebeple 
son yıllarda dünyada hayvan istihsali ürünle
rinin üretimine büyük miktarda önem verilmek
tedir. Memleketimiz bir bakımdan talihli, bir 
balkımdan da talihsizdir bu yönde. Halk Partisi 
sözcüsü arkadaşımın işaret ettiği gibi memle
ketimizdeki hayvan sayısı fazladır, çok fazla
dır. Fakat, buna mukabil verimin düşük ol
ması hasebiyle bu imkânlarımızdan yeteri ka
dar faydalanamamaktayız. Elbette ki verim 
düşüklüğünün birçok nedenleri vardır. Fakat, 
bu nedenler içerisinde en önemlisi, bizim için, 
hayvanları beslemekteki noksanlığımızdır. Bu
nun ifadesi gerçeğin ifadesidir. Kârlı hayvan
cılıkta esas, hayvanın fizyolojik faaliyetleri ile, 

| yediriiecek yem maddelerinin yapısı arasında
ki ekonomik dengeyi kurmaktır. Yani, fazla 
ürün almak, yemi israf etmemek esastır, işte 
muhterem arkadaşlar, Yem Sanayii bu düşü-

Î nüşle yurt hayvancılığının geliştirilmesi ve ve
riminin çoğaltılması için lüzumlu olan tam ve 
tamamlayıcı özellikteki karma yemi istihsal 

ı için kurulmuştur. Şirketin elan faaliyette olan 
kendi malı 4 fabrikası vardır. Ayrıca özel te-

j şebbüsle ortak, diğer 4 fabrikaya da iştirak et-
! mistir. 

Muhterem arkadaşlar, ilk yıllarda Sayın 
Türkmen'in işaret buyurdukları gibi çiftçileri
miz sanayi yemine rağbet göstermemişlerdir. 
Çünkü, Türk çiftçisinin, Türk hayvan üretici
sinin geleneksel bir hasleti vardır. Gözüyle 
görmediği, inanmadığı şeylere rağbet etmez. Bu 
sebeple fabrikalar kapasiteleri altında çalışmış
lardır. Ne var ki, Yem Sanayii personelinin 
hakikaten hizmete bağlı duygulariyle ve Türk 
çiftçisinin teknik gelişmeleri takipteki ve ka
bul etmekteki anlayışyı tutumu ile yem sana
yii veyahut sanayi yemine rağbet artmış ve 
hattâ fabrikalar talepleri karşılamakta güçlük 
çekmişlerdir. Bu sebeple 1967 yılında Mersin 
ve Erzurum fabrikaları hariç, diğer fabrikalar 
kapasitelerinin çok üzerinde çalışmak mecburi
yetinde kalmışlar, hattâ bir kısım fabrikalar 

1 2 - 3 vardiya çalışmışlar ve ancak bu suretle 
talepleri karşılıyabilmişlerdir. Nitekim, fabri
kaların yıllık kapasiteleri toplamı, 62 900 ton 
olduğu halde, 1967 üretimi 86 591 tona ulaş-

I mistir. 
Muhterem arkadaşlar, Yem sanayiindeki bu 

gelişmeyi ve hayvan üreticilerinin sanayi ye
mine göstermekte olduğu bu rağbeti, hayvan
cılığımızın geleceği için çok iyi ve sevindirici 
bir işaret olarak kabul etmek gerekir. 

Muhterem arkadaşlar, üreticinin süratle 
artan talebi yeni fabrikaların kurulmasını za
ruri kılmaktadır. Yem Sanayii bu yıl biri Sam
sun, diğeri Adapazarı'nda olmak üzere İM yeni 
fabrikayı dah<ı hizmete sokacaktır. Ayrıca 
1969 yılında üçü şirketin malı, üçü de özel te
şebbüsle ortak olarak altı fabrika bitecek ve 
yem üretimi 230 400 tona yükselecektir. Ha
kikaten çok önemli bir boşluğu dolduran ve 
takdire lâyık bir gelişme gösteren Yem Sanayii 
A. Ş. nin bir kısım sıkıntılarını da müsaade 

I ederseniz arz edeceğim. Şirketin sermayesi 
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31 800 000 liradır. Bunun 20 600 000 lirası sa
bit tesislerle iştiraklere bağlıdır. Ayrıca 
3 800 000 lirası da vadeli satışlar dolayısiyle 
bayiler üzerindedir. 10 000 000 lira da stok
lardadır. Bu suretle elinde bir kuruş kalma
maktadır. Görülüyor ki verilen sermaye mik
tarı elde mevcudolan 4 fabrikanın dahi ihtiya
cını karşılıyamamaktadır. Bu sebepten Yem 
Sanayii A. Ş. 5 000 000 lira Ziraat Bankasın
dan, 5 000 000 lira da Devlet Yatırım Banka
sından işletme kredisi temin mecburiyetinde 
'kalmıştır. Çaresi; işletme sermayesi darlığını 
gidermek, yeni tesisler kurmak ve özel sektör
le iştirak imkânını sağlamak için şirket ser
mayesinin artırılmasına mutlak zaruret vardır. 
Yem Sanayiinin süratle inkişafı ve emniyetle 
çalışabilmesi için de Yem Sanayii Kurumu Ka
nununun biran önce Meclislerden çıkarılması 
son derece faydalı olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bitirme
den önce bir iki hususa daha değinmek istiyo
rum. Halk Partisi sözcüsü arkadaşımız, Yem 
Sanayiinde personelin fazlalığından şikâyet 
eder göriindüler, az da olsa temas ettiler ve 
diğer bir yerinde de Türk köylüsünün, Türk 
çiftçisinin yemin değerini bilmediğini ve bu 
sebeple yeme rağbet göstermediğini hiç ol
mazsa bâzı bölgelerde işaret ettiler. 

Muhterem arkadaşlar, bu gibi müesseseler
de başarı için kanaatimce İM yol vardır : Bun
lardan bir tanesi; araştırma. Nasıl yem yapa
cağını araştırır, yem sanayii, işletme ile birlikte. 
ikincisi; ürettiği malını tutturmak için çiftçi
yi ve köylüyü eğitmesidir. Buna extention di
yorlar, biz de yayım ve haberleşme olarak bu
nu tercüme ediyoruz. Binaenaleyh Yem Sana
yiinin personelinde fazlalık yoktur, benim gö
rüşüme g"öre. Hattâ, azlık vardır, eksiklik 
vardır. Sebep şu muhterem arkadaşlar : Yem 
Sanayii bir taraftan çiftçiyi öğretecek, bu hu
susta gayret sarf ediyoruz, ikinci olarak Tür
kiye'de yeni tesisler kurulacaktır. Yem Sana
yii fabrikaları (kurulacaktır. Bunlara da ele
man yetiştirmek mecburiyetindedir. Bu sebeple 
Yem Sanayii yeni tesisler için mütehassıs ele
manları hazırlamak durumundadır. Yem Sana
yii çiftçiyi yeme alıştırmak için öğretim, yayım 
yapmak durumundadır. Benim görüşüm Salih 
Beyin görüşünün tam aksine olarak Yem Sa
nayii personeli azdır ve ilerde kendisine lâzım 

14 . İd . 1968 O : 1 

olan personeli Yem Sanayii yetiştirmek duru
mundadır. 

i Muhterem arkadaşlar, önceden çiftlik veya
hut hayvan çiftlikleri denince hatıra mutlaka 
bir arazi gelirdi. Şimdi dünyada bir gidiş var-

| dır. Hele protein istihsali bakımından. Arazi-
I den hayvancılık çekilmeye başlamıştır. Bil-
i hassa bu tavuk yetiştirme hususunda. Bina-
j enaleyh, ilerde Salih Beyin, Ahmet Beyin çift-
! ligi diye bir yer göremezsiniz arazi üzerinde, 
î fakat çok yakm zamanda 8 - 1 0 katlı apart-
I man göreceksiniz ve bunun içerisinde tavuk 

yetiştirilmeye başlanacaktır. Yem Sanayii bu 
bakımdan protein istihsali düşünüldüğü tak
dirde çok önem kazanmaktadır. Ve biz mem
leketimizde buna özel önem vermek durumun-

j dayız. Çünkü, bâzı yazarlar hepinizin malû
mu olduğu üzere Türkiye'nin bu kalkınma hı
zıyla veyahut ziraatteki bu gelişme hızıyla 
1978 senesinde açlık sıkıntısı çeken memleket
ler arasına gireceğine işaret etmektedirler. 
Gerçi, şu da bir gerçektir, ecnebiler her zaman 
için Türk gücünü hesaplarken hataya düşerler. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Türkmen bir 
de çuvalla yemin şevkinin ve muhafazasının 
birçok hastalıklara sebebolduğunu, bunun or
tadan kaldırılmasının gerektiğine işaret buyur
dular. Kendilerine iştirak ederim. Fakat şunu 
da memnuniyetle belirtmek isterim M, Yem 
Sanayiinin başında bulunan çok değerli mem
leket evlâtları zaten bunun farkına varmışlar 
ve kâğıt torbalar kullanmaya başlamışlardır. 
Ve bu suretle bu hastalık mahzurunu ve sebe
bini de ortadan kaldırmışlardır. 

Sözlerimi bitirirken hepinizi grupum adına 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Fahmi Baysoy. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 
BAYSOY (Erzincan) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlar; Güven Partisi Grupu adına hepi
nizi hürmetle selâmlarım. Programda mevcut 
Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Yem Sana
yii, Kuzu Yetiştirme, Aksaray Azmi Millî A. 
Ş., Ülfet Gıda - Sabun Sanayii Şirketi, Gü
ney - Doğu Sanayi Şirketi, Yurt Ürünleri Sa
nayi. Şirketi ve Kauçuk Sanayi Şirketi üzerinde-

j ki görüşlerimizi arz etmeye çalışacağım. Ve 
| müsaade buyurursanız, ben bu saydıklarımın 
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en sonundan başlıyarak başa doğru gelmeyi 
daha mâkul buldum, kendi prosedürüm bakı
mından. 

Şimdi tasfiye halinde Kauçuk Sanayii A. Ş. 
kauçuk üretimine elverişli kuvaül nebatı ve 
benzerlerinden kauçuk elde etmek için kurul
muş bir şirket. 1958 de kurulmuş, fakat ikin
ci Dünya Harbinden sonra kauçuk sanayiinde 
bir gelişme olmuş. O gelişme de daha ziyade 
sentetik kauçuk imali ve naturel kauçukların 
da daha fazla imal edilişi karşısında böyle bün
yesinde az kauçuk bulunan nebatlardan kauçuk 
istihsalinin rantabl olmıyaeağı tesbit edilerek, 
çok yerinde bir kararla işin tasfiyesine gidil
miş ve yine elimizdeki raporlara göre de, tas
fiyenin neticelendirilmiş olduğunu görüyoruz 
ki, sermayesinden % 24 gibi bir zararla bu mev-
zudan kendilerini kurtarmış olmuşlar ki, yine 
bundan sonra arz edeceğim şirketlerin duru
muna bakılırsa, çok ucuz kurtulunmuş bundan. 

Şimdi Yurt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ano
nim Şirketi : 5 milyon 700 bin lira ödenmiş ser
mayesi bulunan bu şirket salça, çeşitli sebze, 
meyve ve hazır yemekler yapmakta. Ancak, 
rapordaki, tenkidler okununca müessesenin 
sadece bir şahsın hesabına çalıştırıldığı görü
lüyor. Şimdi birkaç misal vereyim. Bir kere 
-başlangıçta yönetim kurulu başkanı 440 sayılı 
Kanunun hizmet yasağı hakkındaki 32 nci mad
desine aykırı olarak çalıştırıldığı bildiriliyor. 
Ve tabiî şirketin idare kurulu başkanı bu halde 
olursa, elbette ondan sonraki gelecek safha
dan pek hayır beklenemez, bu gayet tabiî 
olur. Şirket, Millî Savunmaya karşı taahhü
dettiği çamaşır için 50 bin lira kâr karşılığı 
aldığı bu taahhüdü Sinan Kuran isimli bir orta
ğına devrediyor ve buna karşılık da 511 bin li
ralık bir bono alıyor. Fakat bononun tahsil 
kabiliyeti yok, tahsil edilemiyor. Kızılaydan 
temin edilen 2 200 000 liralık giyecek ve yiye
cek taahhüdünü, 1 milyon lira da avans ver
mek suretiyle bir kâr hissesi karşılığı yine Si
nan Kuran'a devrediyor. E, mademki kârlı bir 
şey, zaten sen bununla iştigal ediyorsun, niye 
aynı adama devredersin? Kara Kuvvetleri Ko
mutanlığından taahhüdettiği 1 milyon 400 bin 
ton kuru üzümü de Sinan Kuran'dan aldığı 692 
bin liralık dört bonoya karşı, ki 90 bin lirası
nı tahsil edebilmiş, 602 bin lirasını hâlâ daha 

tahsil edememiş, bunu da Sinan Kuran'a dev
retmiş. 

Şimdi, kârlı olanlar Sinan Kuran'a devre
diliyor, diğer taraftan kârsız olanlar da ba
kın ne oluyor. Sinan Kuran Millî Savunmaya 
karşı taahhüdettiği 75 bin kutu konserveyi ve-
remiyeceğini anlayınca şirket bunu devralmış. 
Ve bu taahhüdünden de 43 500 lira zarar et
miş. Kârlı işler Sinan Kuran'a, zararlı iş şir
kete. Yukarda belirtilen borçlarının dışında 
Sinan Kuran başka avanslardan da 89 bin li
ra daha şirkete borçlanmış. Bu da yetmiyor
muş gibi özel olarak şirkete 250 bin lira ödi-
yerek hissedar olmuş bu zat. Evvelâ şirketten 
temin ettiği kredilerle ödenmiş sermayesini 
681 500 liraya çıkarmış, diğer taraftan da şir
ketten 1 240 533 lira da ayrıca borçlanmış şir
kete. Ve son yapılan tetkikatta her şeysinin 
ipotekli olduğu, tahsilatının mümkün olamıya-
cağı şirketin avukatı tarafından ifade edilmiş
tir. Şimdi demek ki, bu şirket kurulmuş, ça
lışmış ve çalışmakta. Ama, bir şahsın hesabına 
mütemadiyen çalışmış.. Şu halde, bu gibi şir
ketler kurulurken idarecilerinin çok iyi seçil
mesi ve bu gibi şeylere meydan verilmemesinin 
lüzumu şurada kendisini katiyetle göstermiş 
oluyor. 

Şirketin hissedarları da şunlar: Ziraat Ban
kası, Et ve Balık Kurumu, Bilecik Konserve, 
ondan sonra İşyaş Meyva Sebze Tarım Satış 
Kooperatifi, Bursa Koza Tarım Satış Koope
ratifi. Şimdi görüyoruz ki, müesseseler de la
lettayin müesseseler değildir, içinde aklı ba
şında müesseseler olduğu gibi, yeni yeni kurul
muş, bir şeyler bekliyen ve şirketleşmenin, şir
ket olarak memlekette alış - veriş etmenin el
bette büyük faydalarına inanan bâzı teşekkül
lerde buraya girmiş. Bu neticeyi görünce, ar
tık bu şirketleri bir araya, bu kooperatifleri 
bir araya getirmekte ne kadar güçlük çekildiği 
hepimizce malûmdur. 

Şimdi Güney - Doğu Sanayii Türk Anonim 
Şirketi: Bu da mahallî halkın başlıca geçim kay
naklarından biri olan zeytinin ve onun yan 
ürünlerinin gereği gibi değerlendirilmesi, tet
kik imkânlardan faydalanılarak da mahsûlden 
daha fazla gelir temin edilmesi için, zeytin 
müstahsili bir araya gelmiş 1340 kişilik bir top
luluk 1955 te bir şirket kurmuşlardır. Serma-
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yesinin kifayetsizliği g'öz önüne alınarak bu da 
sermayesi 6 milyon liraya çıkarılmış ve bu çı
karılan kısımları da Tanm Bakanlığı, müesse
seleri taahhüdetmişler. Ama bu taahhütlerini 
zamanında ve halen de ödemedikleri için şirke
tin de yürüyüşü hâlâ aksak gittiği raporların 
tetkikinden anlaşılıyor. Nitekim 1963 yılında 
Plânlama bu mevzuu tetkik etmiş. Faydalı bul
muş, üzerinde çalışmasını tavsiye etmiş. Ama 
buna rağmen netice bilançolarım da pek sadra 
şifa verir görmüyoruz. Yukarda arz ettiğim 
gibi özel sektör taahhüdünün % 99 unu ödediği 
halde kamu sektörü taahhüdünün ancak yüzde 
55 ini ödenmiş. Şirketin iyi çalışmayışının başlı
ca sebeplerinden bir tanesi de iş mörkezi Ki
lis'te oturuyor, yöneticileri Ankara'da oturu
yor. Halen bir yöneltmelik yapılmamış. Evra
kı müsbiteler yığın halinde bir tarafa atılım??, 
Ayrıca bu şirket 792 sayılı Kararnameden istifa
de etmek suretiyle Artürma Eksiltme Kam-nr.-
nun şümulü içindeki dairelere aracılık yapmak 
suretiyle kâr teminini de düşünmüş. Sanki ken
di işini çok iyi yapmış; bir de bunu başına çı
karmış. Ama ne olmuş? Arz ettiğim gibi nm-
(hasehe Kilis'te iş merkezi Ankara'da. Bir yer
den bir ihale alıyor. Oraya yazılıyor, oradan 
geliyor, çok zaman evraklar ortadan kaybol
muş. Yani bir keşmekeş içinde. Ümidederim 
ki, biz nihayet 1964, 1965, 1966 raporlarını 
tetkik ediyoruz. Aradan bir hayli zaman geç
miş. Ümidediyorum ki, bu durumlar nazarı 
itibara alınmış ve düzeltilmiştir. 

Ülfet Gıda ve Sabun Sanayii : Bu da aşağı -
yukarı aynı durumlarda. Bu da 27 500 000 
lira gibi küçümsenmiyacek bir ödenmiş serma
yeye sahip şirketin 1964 ten 1966 ya kadar olan 
Yüksek Denetleme Kurulunun raporların'!an 
anlaşıldığına göre şirketin her sene zarar etti
ği görülüyor. Bunun da başlıca sebeplerimden 
bir tanesi iyi idare ve kendi organları tarafın
dan murakabe edilmeyişi olduğu anlaşılıyor. 

Şimdi yine bu işlemeyiş şekillerini belirtmek 
için Yüksek Murakabe Kurulu raporundan bir 
iki numune alalm. Meselâ şirketin görev, yetki, 
alım - satım ve personel yöneltmelikleri hâlâ ha
zırlanmış değil. Demek ki işte alelusul bir ida
re tarziyle devam edip gidiyor. Şirkete ait 
evraklar dağınık bir vaziyette. Sonra Et ve 
Balık Kurumundan 44 200 liralık bir don yağı 
almış. Ambara girip çıktığı belli değil Girip 
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| girmediği belli değil. Şeker Şirketi Genel Mü-
| dürlüğüne 38 365 lira ve Cemil Germeyan fir-
j masına 10 000 lira bir şey görünüyor fakat müs-

bit evraka istinadetmeksizin borç kaydedilmiş 
1 ve bundan meydana gelen 48 000 lira ile baş

kalarına ait borçların kapatılmış olup olmadığı
nın 1965 sayımında ortaya çıkıyor. Buna şir
ket yetkilileri hâlâ bugüne kadar, yani rapor 
sonuna kadar izah edemedikleri. 1 milyon 316 
bin kusur liralık tutarındaki noksanlık bir ba
kiye var. Bunun Ticaret Bakanlığınca tahkik 
konusu yapılması ve ilâhiri gibi konular gösteri
yor ki, şirket iyi idare edilemiyor. Böylece 
1968 dönemi bilançosunda 13 milyon 133 bin li
ra zararla kapamış bulunuyor. 

Aksaray Azmi Millî Türk Anonim Şirketi : 
Bu da Aksaray Belediyesi, Ziraat Bankası, 
Toprak Mahsulleri Ofisi ve Sümerbank ve özel 
kişiler tarafından Isurulmıış. 5 milyon 648 bin 
lira sermayesi ödenmiş. Fakat Aksaray Bele
diyesinin taahhüdettiği paranın bir kısmını Ak
saray Belediyesi ©diyemediği ioin diğer ortak
larda bu sermayeyi yükseltembrorlarmış. Ser
mayeyi yükseltemeyince de netice tabiî rantabl 
olmuyor ama her halde Düzenleme Kurulu zan
nediyorum buna bir çare bulmuştur. Nihayet 
o yük:9İtemiyorsa öteki ortaklar arasında bir 
taksimata gidilir. Bir formül bulunur her hal
de. Bu da yine işyeri Aksaray'da, idare mer
kezi. Ankara'da. Olmaz böyle şey beyler. Yani 
aksaklıkların bir çoğu demek ki ip.m baskıda 
bulunmayış geliyor. Güuahtr, Bu imkanlar 
hasırlanıyor ellerine veriliyor. Ondan sonra ra
hatlan kaçmasın diye falan yerde oturup falan 
yerde iş germek, olmaz. Bunlara bir çare 
bulmak mecburiyetindeyiz. 

Efendim, şimdi tasfiye halinde Kuzu Yetiş
tirme Limited Şirketi: Biraz evvelde bu mevzu
da arkadaşlarım izahatta bulundular. Kuruluş 
gayesi gayet normal ve memleket için fevkalâde 
faydalı. Çok küçükken kesilen kuzuların el
bette et zayiatına büyük tesiri oluyor. Bunlar 
derlensin, toparlansın, bir müddet beslendik
ten sonra hem randımanları airtacak, hem de 
kuzu katliamı olmıyacak. Bunun için bir şirket 
kurulmuş, 1958 de. iyi niyetlerle kurulmuş şir
ket. Fakat sermayesinin ancak 300 009 lirası 
ödenmiş, geri tarafı yok. Şimdi kurucular ta
rafından vadedilen sermaye verilmeyince el
bette şirket daha kuruluşundan sakat doğmuş 
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oluyor. Sakat doğan şirkette nihayet neticesi 
işte bu hale gelir. Ama bundan sarar eden 
kim olacaktır? Hayvancılık. Memleket hay
vancılığı zarar edecektir. 

Muhterem arkadaşlar, hiç kimse kuzusunu 
hemen böyle doğar doğmaz, 15, 20 gün, bir ay 
içinde kesmeyi arzu etmez. Hiçbir yetiştirici 
arzu etmez. Ama zaruretler ona icbar ediyor. 
Bilhassa bizim kuzu yetiştiricilik Trakya ve 
Garbi Anadolu'dadır. Orta ve Doğu - Anado
lu'da pek kuzu üzerinde değil, daha ziyade tok
lu üzerinde çalışılır. Hal böyle olunca gerek 
Garbi Anadolu'da yani Batı Anadolu'da, gerek
se Trakya kısmında yetiştiricilerin çalındıkları 
saha dardır. Elinde nihayet mahdut, muayyen 
miktarda hayvanı besliyebiliyor. Bunun mikta
rını artırdığınız takdirde gayet tabiî olarak yer 
imkânsızlığı adamın karşısına geçecek bir; ikin
cisi zaten geliri mahduttur. Biran evvel koyu
nundan sütünü alıp satışını yapmasını arzu 
eder. Bu durumu bilen ve gören ilgililer o gün 
bunu kurmuşlar. Ama ortaklar anlayış göster
memiş. Hattâ o kadar anlayış göstermemiş ki, 
şirket topladığı kuzuları alıyor, besliyor, za
manı geliyor. Tek alıcı kim? Et ve Balık Ku
rumu. Götürüyor fakat Et ve Balık Kurumu 
almıyor. Et ve Balık Kurumu aynı zamanda 
şirketin ortağı. Bu nasıl anlayıştır, benim ak
lım ermedi. Diğer taraftan mal sahibine veri
len kredilerde, şirketin normal sermayesi öden
meyince dış kaynaklara müracaat edip, yük
sek faizle alıp, yüksek krediler veriyor ve alan 
•hayvan sahibi de bundan bir türlü faizinin al
tından kalkamıyacağı için krediye de gitmiyor 
ve dolayısiyle besiye de gitmiyor. Çok faydalı 
olan bu şirketin tasfiyesi cidden üzücüdür. Biz 
bunu tasvîbetmiyor ve bunun yerine bu işi or
ganize edecek, ama vaktinde sermayesi t&ma-
miyle ödenmiş, iyi ellere teslim edilmiş bir or
ganizasyonun bu kuzu mevzuu üzerinde dur
masını lüzumlu ve faydalı olduğuna kaaniiz. 

Yem Sanayii Anonim Şirketi : , 

Muhterem arkadaşlar, hayvan yemi bizim 
memleketimizde problemdir. Arkadaşlar benden 
evvel bâzı rakamlar verdiler, biz bugün mev
cut hayvanlarımızı istihsal ettiğimiz yemlerle 
besliyecek durumda değiliz. Ve açığımız çok 
iiiuazzamdır. Senelik açığımız, 15 milyon ton 
kaba yem, 1 milyon ton da kesif yemdir. Can 

boğazdan geçer, hayvan bir fabrikadır. Evve-
's verdiğiniğ gıdanın bir kısmı onun vücudu-
nur. idamesini Bağlıyacaktır. Yaşamasına Bağlı
yacaktır. Ondan sonra vereceğiniz ilâve yeni
cede ondan mahsul alacaksınız. Bizim çok yer
lerimizde köylü hayvana ancak yaşayabileceği 
.salar yem veriyor. Böyle olduğu için de gayet 
iati? ondan istihsal yemi veremediği için, mah-
iul de alamıyor ve 1,5 - 2 kilo gibi gülünç süt 
miktarı, 100 - kilo bir sığırda canlı ağırlık ne 
5'emektir yani? Öbür tarafta bir sığırın budu 
100 kilo gelirken, benim bir hayvanım 100 kilo 
:'eliyo:*. Elbette yediremiyorum ki semirsin. 
/oksa bizim Anadolu'daki arkların da selekte 
j dilenleri veyahut da ele alınacakları hiç de ya
bana atılamıyacak gibi. Pekâlâ verimini de 
..rtırıyoi", etini de artırabiliyor. Bir taraftan 
/eni ithal damızlıklar?, ile -veyahut yeni seles-
yonîarla hayvan neslini inkişaf ettirelim ama, 
bii' taraftan da yeni yem yedirmesini öğre
terek ve ucuz yem temin ederek onları da ge
liştirmek imkânımız vardır ve buna mecburuz. 
Çünkü bugün Türkiye'nin civarındaki bütün 
memleketlerin et ihtiyacı vardır, gözlerini aç
mışlar bize bakıyorlar. Bizim en iyi bir döviz 
kaynağımız hayvan ve hayvan mahsulleri ola
bilir. ama ne yazık İd bunu senelerce ihmal 
etmişte, şimdi de lâzımgelen kıymet, henüz is-
tanen çapta verilmiyor. Bir hayli teşeb-
M^le^ ve çak amalar vardır, ama o kadar 
çeri kalmışız ki ve etrafımızda da o kadar is
te1': vardır ki, biran evvel bu işe eğilmek, baş
lı", yerlerden kısıp bunu halletmek lüzumuna 
kaniiz. 

Yem sanayii bu yolda şüphesiz büyük hiz
met ifa eden ve bundan sonra da edecek olan 
bir müessesedir. Çalışmaları normaldir. Yal
nız hatıra gelen bir iki tavsiyeyi arz etmekte 
fayda görüyorum: Bunlardan birisi, muayyen 
yemler çıkarır. Süt hayvanına verilecek yem, 
besi, hayvanına verilecek yem, civcive verile
cek yem, pilice verilecek yem v.s. Yani, muay
yendir reçeteleri. Halbuki bizim memleketimiz
de tetkike değer mühim mevzulardan birisi 
de her memleketin iklimine toprağına ve onun 
verdiği yeme göre reçetenin hazırlanması, kar
ma yemin ona göre yapılması lüzumludur. 
bizim birçok yerlerinizde, meralarımızda ki 
meselâ mera fosfordan çok zayıftır. Binaenaleyh, 
o mmtakaya vereceğimiz karma yemde bunu 
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nazarı itibara almamız lâzımdır. Veya Trabzon 
nııntakasında kireçten çok fakirdir, toprak. 
Dolayısiyle bu onun yetiştirdiği nebata ve onu 
yiyen hayvana da tesir eder. Dolayısiyle ora
da da yem reçetesini hazırlarken veya o ı m -
takaya sevk edeceğiniz yemlerde bunları na
zarı itibara almak ve bununla ilgili müessese
lerle koordcne bir çalışmaya gitmek lâzımdır. 
Çünkü, demin de arz ettiğim gibi toprak ken
di vasfına gere yemini yetiştirir ve onu yiyen 
hayvan da ona göre mahsul verir. Basit bir mi
sal vereyim: Arkadaşlarımız bunu hatırlıya-
caklardar, bugün Kars'dan getirdiğiniz bir te
reyağını uzun müddet muhafaza edemezsiniz, 
muhakkak eritip öyle kullanmak mecburiye
tindesiniz. Buna mukabil, Vakfıkebir'in yağı
nı, Maçka'nın yağını yani Trabzon'un bizati
hi isim yapmış yağlarını alırsanız eğer, bun
lar?. kaynatmaya lüzum yoktur. Bunlar uzun 
müddet kaynatılmadan olduğu gibi muhafaza 
etmek imkânı vardır. Demek ki orada otla-
yan hayvanın yediği otun yaptığı tesirlerle bâ
zı maddelerin, birinde az diğerinde fazla olu-
şun&andır. Ve meselâ asitli maddelerin Kars 
yağlarında fazla oluşundan meydana geliyor. 
Yani, yem reçeteleri, yem karmaları yapılır
ın bunlar nazarı itibara alınırsa çok faydalı 

öir hizmet yapılmış olur kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de Şeker Fab
rikaları Türk Anonim Şirketi üzerindeki gö
rüşlerimizi, G. P. olarak görüşlerimizi arz et
meye çalışayım: Muhterem arkadaşlarım, Şe
ker Fabrikaları Türk ziraati üzerinde Türk 
hayvancılığı üzerinde ve hattâ yer yer bulun
duğu muhitteki sosyal hizmetleri dolayısiyle 
cidden büyük hizmetler görmüş bir müessese
dir. Yaptığı istihsal de Türk halkının beslen
mesine muhakkak ki büyük rol oynuyor. Bili
yorsunuz; bizim en büyük dertlerimizden biri, 
beslenmemizin kifayetsizliğidir. Biz halkımızı 
ne miktarda beslenmemizi organize edebilir
sek Türk Milleti muhakkak ki o kadar geli
şecek ve birçok hastalıklar kendiliğinden ön
lenmiş olacaktır.' 

BAŞKAN — Sayın Baysoy Türkiye Şeker 
Fabrikaları üzerindeki görüşmeler bitmiş ve 
biraz önce de oylama işlemi yapılmış idi. Bu 
sebeple bu hususu geçmenizi rica edeceğim. 
Siz herhalde bulunmadınız. 
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G. ?. GEUPTJ ADINA FEHMİ BAYSOY 
{'Devamla) — Demek İd. koskoca şeker fabri
kaları üzerinde hiçbir arkadaşımız konuşmak 
ihtiyacını duymamış. Affedersiniz ben birkaç 
dakika geç kalmıştım. 

BAŞKAN — Görüşmeler yapıldı efendim. 
Sayın Özdilek. 
FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî üye) — Sayın ar

kadaşlar, benden evvel konuşan muhterem 
sözcüler, Yem Sanayii bahsinde bâzı geniş mev
zulara temas ettiler. Benim de temas edeceğim 
Yem Sanayii ile alâkalı bir iki kısam vardır. 

Yem Sanayii hazırlanan yemi pahalıya ma-
letmektedir. Bundan şikâyet edilir. Müstehli
kin talebine cevap verilememektedir. Sanayi 
mamullerinde kâfi miktarda ve lüzumlu mine
ral bulunmadığı iddia edilmektedir. Sanayiin 
daha fazla istihsale geçebilmesine yardımca 
olabilir ümidi ile - kabili tahakkuk mudur, de
ğil midir bilmem - resmî sektördeki hayvan 
bakıcılığı ile alâkalı müesseseler bir müddet 
tein kendileri bu mevzu ile alâkalansalar, be
sicilerin ihtiyacına vefa edecek bir tertip üze
rinde Yem, Sanayiimiz biraz daha faaliyette 
bulunsa, herhalde maksada vefa eder bir hamle 
•7ÜT.1&?,, gelebilir. 

Karma Komisyon, çok yerinde bir mevzua 
toraas etmiştir. Uygun mevsimlerde ucuz ham
madde temin için aracı külfetini asgariye in
dirmeyi tavsiye eder. Sanayi ile alâkalı arka
daşlarıma bir mevzuu nakletmek ve bunun ne 
kadar yerinde olduğunu ifade etmek isterim. 

Köyünden, istihsal ettiği üç beş tonluk mad
deyi getirip, sanayiye satmak istiyenlerin mü
racaatına «Depolarımız doldu alamıyoruz» şek
linde cevap verilir ve bunlar iade edilirken, 
bir taraftan dokuzar onar tonluk kamyonlar
la mallar getirilir ve bunlar teslim edilir. 
üğer tesellümle alâkala arkadaşlar büyük bir 
külfetten kurtuluyoruz ve işimize yarıyor gi
bi. bir kanaatin zebunu iseler, köylüye pazar 
diye telâkki, edilecek Yem Sanayii Satış Mü
essesesi. kifayetli bir yardım yapmamaktadır. 
Alelûmum işi taahhüde vermişler, dışarıdan 
parti, parti toplarlar, kamyonları doldurur geti
rir, satarlar ama bizim malımızı almazlar di-
yo şikâyet geniş mikyasta almış yürümüş
tür. 
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Mineral meselesi üzerinde tekrar dokuna
cağımı. Bu da geniş mikyasta bir propaganda 
mevzuu halindedir. Sanayiin hakikaten verim
li mesaisini aksatacak olan bu şekildeki ko
nuşmalara süratle mâni tedbir ittihaz edilme
si ve hattâ bâzı eşhasa bunun yanlış olduğu 
kanaatini taşıtacak tarzda bir hamlede bu
lunulmasını çok arzu ederiz. Ve arkadaşlara da 
bunu tvsiyeden geri kalmıyorum. 

Benim mâruzâtım bu kadardır. Hürmetlerim
le. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, buyurun. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem, arkadaşlarım; Yem Sanayii 
Türk Anonim Şirketi hepinizin bildiği veçhile 
1956 tarihinde kurulmuş, aradan 12 sene gibi 
bir saman geçmesine rağmen maalesef şu ana 
kadar bu şirketin bir kurum haline getirilme
si hususunda en ufak bir teşebbüse dahi geçil
mediğini bir üzüntüyle hatırlatmak isterim. 

Yem. deyip geçmemek lâzım. Bugün Türki
ye'ce sütü sağılan hayvanlarda günde bir 
kilo süt artırıcı tedbirler alındığı takdirde 
bundan 750 milyon lira kir sağlanacaktır. Tek
rar ediyorum, : Türkiye'de mevcut sütü sağlı-
yan hayvanlarımın süt miktarını günde bir 
kilo artırırsak 750 milyon lira kâr sağlanır. 

Bu hayvanlarımızın etine kilo artırıcı ted
birler almckğı takdirde en aşağı iki milyar lira 
para saklanacaktır. Para kendi kendine akı-
yc:\ Elbette his dar görü", içerisinde bu isleri 
oldu bittiye götürürsek daha çok bu teşekkül
ler zararla çalınacaktır. Biz elbette rahat ve 
iyi süt icemeyiz. Çünkü ilgililer yem sana
yi inden 90 - 95 kurusa bir kilo yemi alacak
lar 100 kuruşa da sütü satacaklar. Fiilî durum 
böyle devam, ettiği müddetçe daha Türk Mil
leti çok kaymak altı sütlerini içmeye devam 
edecektir, hileli sütleri içmeye devam edecek
tir. Bir doktor olarak üzüntüm odur ki; ben 
hastama rahatlıkla süt veremiyorum. Çünkü 
inekten çıkan bir süt hastanın midecine yüz-
de 75 iyi. yüzde 25 su şeklinde bile girmiyor. 
Ben bum;, satıcının vicdanına bırakmak sure
tiyle böylesine de razıyım ama o yüzde 75 iyi 
sütü de maalesef bulmak imkânlarından mah
rumum. Nereye gidiyoruz? Bir süte hâkim deği
liz. Elimizdeki bulunan yeme hâkim, değiliz. 
Acaba Yem. Sanayii bu yem hammaddelerini 
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kendisinin yapma imkânlarını bulamaz mı? Bir 
taba?', fiyatımız; yok. Getiren şahsın o andaki 
vicdarr.na kalmış, yahut o andaki borçlu duru
muna kalmış bir tutum ile malını satmaya de
vam ediyor. Bu itibarla bu yem sanayiinde de 
Hr taban fiyatının, hammaddesinde bir taban 
fiyatmm tesbiti. yerinde olacaktır ve faydalı ola
cağı kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlardınız demin kuzudan 
bahsettiler. Bugün bir kuzu neye denir? Hangi 
tarihten hangi tarihe kadar doğmuş olan bir 
hayvana fersu denir, kanunda bunun tarifi var 
mıdır? Yoktur. Bugün şu anda T. B. M. M. lo
kantasında dahi kuzu vardır. Ama fiilen kanu
nun tarif ettiği şekilde kuzu var mıdır Yoktur. 
Şu halde daha birçok vatandaşlarımızın kuzu 
olmıyan hayvanların etlerini kuzu fiyatiyle 
alması devam edecektir. Benim istirhamım, 
vazgeçtik bu kuzu katliamından ama hiç olmaz
sa bir kuzunun tarifi yapılırsa o zaman katliam 
kendiliğinden duracaktır. 

Son olarak hayvan ve hayvan ürünleri fi-
yatlarlyle y-sm fiyatı arasında taban fiyat tes-
bit edilmelidir. Yetiştirici veya müstahsil lehi
ne uygun bir rantabilite dengesinin kurulması 
yerinde olacaktır. 

Eepiniz; saygı ve hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçliğil, buyurun. 

EÛSNÜ DİESÇLİGİL (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlar, ben iki şirketin üzerinde du
racağım. Bunlardan birisi Güney - Doğu Sa
nayi. v-5 Ticaret Anonim Ortaklığadır. Bu Ta-
rrm Bakanlığına bağlı imiş. Her iki şirket 
198" yılından itibaren Yüksek Murakabe Ku
rulu tarafından murakabe edilmeye başlan
ma. Onların raporunu, komisyonun raporunu 
tetkik eniğimiz takdirde karşımıza gayet açık 
bir dun-m çıkar, Bu hükümetler işi değildir. 
Ada'et, Partisi de bunu böyle karışık bir vazi
yette almış. Ama mesele o değildir. Mademki ik
tisadi Dev'et Teşekkülleri görüşülüyor, bura-
d-, bunların, düzelmesi, iyiye doğru gitmesi ve 
ayui samanda ciddî bir murakabeye tabi tutul-
rı%v. lâzımdır. Eğer bu iki şirket bundan son
raki görüşmelerimizde de aynı mihval üzeri-
no karsımıza çıkarsa cidden yazık olur. 

Benim kanaatim Türkiye'de en büyük hata
mız müsamahadır. Müsamaha hissimiz çok kuv
vetli olduğu için devletimiz, devleti idare eden-
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ler ve dolayısiyle millet bundan ziyan çekiyor. 
Bu müsamaha hissi devlet teşekküllerinin iyi 
işlemesine de mâni oluyor. Ve Türkiye'de maa
lesef işler yürümediği takdirde mesuller de 
bulunmuyor. Kim bunun mesulü diye soruyor
sunuz ortada bir şey yok. 

Arkadaşlar, Güney - Doğu Sanayii iyi ni
yetle kurulmuştur. Doğru. Kilis mıntakasmda 
en güzel zeytinlerimiz var ve bu zeytinleri de
ğerlendirmek isteniyor. Murakabe kurulunun 
raporundan anlaşılıyor. Onun için böyle bir 
şirkete gidiliyor. Ama ondan sonra ne oluyor? 
Makinalar geliyor, aradan seneler geçtiği hal
de, makinalar kurulmuyor. Rapora göre mey
danda bekliyor, hattâ çürümeye doğru gidiyor. 
Bunun mesulü kimdir? Ondan sonra tahmin
ler yürütüyorlar, bu tahminleri de yerinde de
ğil. Şu kadar lira filân senede kâr edeceğiz 
diyor, fakat za,rar ediyor. Neden bunun sebebi 
Arkadaşlar bir defa o Kilis'te kurulmuş fakat 
üç müdüran ile buradan idare ediliyor. Böyle 
bir garabet yer yüzünde görülmemiştir. Orda 
fabrikanız var üç müdüran buradan idare edi
yor. Olur mu bu iş? Bu şirket kâr eder mi? Bil
hassa Tarım Bakanından istirham edeceğim, 
eğer Tarım Bakanı bütçe müzakerelerine ka
dar bu şirketin üzerinde durmaz ve bu şirketi 
ıslaha doğru götürmez ve aynı zamanda böyle 
Ankara'dan 3 müdürle idare etmeye devam 
ederse bu iş olmaz. Bu Adalet Partisi Hüküme
tine yakışmaz. Bu benim Hükümetime yakış
maz. 

Arkadaşlar, samimiyetle söylüyorum ki bu 
işin üzerine ciddiyetle eğilmek lâzım. Yazık 
memlekete. Gayet faydalı olan ve tonlarca zey
tin tanelerini güzelce İslah edeceğiz, memlekete 
faydalı olacak zeytinyağlarımız değerlendire
cek ve zeytin de alabildiğine gelişecek, Fakat 
buraya bakıyorsun bu sanayi olduğu gibi ye
rinde sayıp duruyor. Arkadaşlarımızdan rica 
edeyim ve bilhassa bu komisyon başkanı komis
yondaki arkadaşlarımız bu işin. üzerine eğilme
li. Yukarıda görüşülürken ariz, amik noksan
ları meydana kondu, söylendi. Ondan sonra ne 
olacak, ne neticeye varılacak? Başbakanlık mu
rakabe kurulunun raporu ne olacak? Yerine ge
tirilecek mi getirilmiyecek mi? Hakla olarak bu 

-olmaz diyor, yani müdürler kurulu burada, ida-
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re orada. Olmuyor. Aynı samanda ziyan eden 
şirkette birde bakıyorsunuz idare meclisi aza
lan ve başkanları da maaşlarım artırıyor. Bir 
defa kâr et veya kâra yönel de sonra haklı ola
rak bu parayı al ve sana bu helâl olsun. Ama 
sen bunu düzeltme, ondan sonra ziyan etsin, 
makinalar meydanda yatsın, tesisler kurulma
sın ondan sonra ben ücretimi artıracağım de. 
Olmuyor bu, münevver insanların düşüncesine 
sığmıyor. Biz münevverler gayet güzel tenkid 
yapıyoruz fakat çuvaldızı bırakalım, iğneyi 
dahi kendimize batırmıyoruz. 

Arkadaşlar, Türkiye'miz için gayet faydah 
olan ve geri kalmış bölgelerin kalkınmasında 
bilhassa Güney - Doğu Anadolu'da faal roloy-
myacak olan ve Gaziantep gibi bir sanayi böl
gesinde elbette ki bu sanayi oraya hizmet ede
cek. Ama başlar bunun üzerine eğilmeli ve bil
hassa bu şirket süratle düzelmeli. MaMnala-
rm*. kurmalı, tesislerini yapabilmeli. 

Diğer husus da; uzatmıyaeağım, Ülfet Gıda 
ve Sabun Sanayii A. Ş. Bu ortaklık da Nizip'de 
kurulmuş. Oranın emtialarını değerlendirecek. 
Zeytinini ve saireyi. Maalesef bâzı makinaları-
nı da satmış, bunların altından kalkamadığı 
için. Ama bu şirketin başında bulunanları da 
idare meclisi idare ediyor? Nasıl iş bu. Bu da 
aynı. 

Ben Hükümetimden de rica ediyorum, ilgili 
Devlet Bakanları Başbakanlık Murakabe Ku
rulundan bu iş de rapor hazırlıyan arkadaşla
rımızı iyice dinlesin ve bu iş üzerine eğilsin. 
Orta - Doğu memleketleriyle ticarete girişti
ğimiz bir devirde elbette ki bu sanayii de fay
dalı olacaktır, Ticaret Bakanlığı da hassasiyetle 
bu isin üzerinde dursun arkadaşlarım. Eğer 
bunları murakabe eden Meclis, Senato erkânı 
önümüzdeki yıllarda bu şirketler yine böyle 
buraya geldikleri takdirde, bunun hesabını 
sormadığı, takdirde mesuldür. Çünkü bizim va
zifemiz hakiki bir murakabedir. Bunların iyi-
yo doğru gitmesidir. Bunların güzel işleme 
meselesidir. Bendeniz Yüksek Murakabe Ku
rulunun yukarıda görüşülürken bu hususta 
raporlarını aldım, çok teşekkür ederim. Bir 
fıkrayı anlatmadan onun sonucunu söyliyece-
mm, Tecrübeli Devlet adamlarının, yaşlarının, 
basiret temkini ile tecrübesi, birde gençlerin 
enerjisi ile birleşirse ondan kudret fazilet do-
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ğar «Bu tecrübeli devlet adamı arkadaşları
mız vazifelerini yerine getirmişler. Ondan son
ra tavsiyelerde bulunmuşlar. Fakat enerjik 
gençlerin o müesseselerin başına geçmesi ve 
orayı yürütmesi kalıyor. Bunun üzerinde bir 
de hassasiyetle eğilmesi meselesi kalıyor. O 
zaman kudret doğacak. A. P. Hükümeti genç
tir, A. P. gençtir. Bilhassa böyle bozuk düzen 
tesislerini ele almış, bunlardan bir kısmını iyi
ye doğru, kâra doğru götürmüştür. Eu bir reali
tedir. Yani ben bu işte doğruyu söylüyorum. 
Ama bunun da bir kısmı Güney - Doğu, Ülfet 
biraz ticarete doğru gitmiş. Kâra doğru. Ta
mamen bu işi şirketin İslah etmesini istirham 
ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bu hususlarda söz istiyen sa
yın komisyon Başkam buyurun. Sayın. Hazer 
siz sorunuzu Komisyon Başkanına sorarsınız. 

KAMU İKTİSADİ DEVLET TEŞEBBÜSLE
Rİ KARMA KOMİSYONU BAŞKANI AHMET 
KAR A YİĞİT (Afyon Karahisar) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, ben bir hususu açık
lamak için huzurlarınızda bulunuyorum. Sa
yın Fehmi Baysoy arkadaşımız «Yurt ürünle
ri Sanayi ve Ticaret A. Ş. indeki yolsuzluklar
dan» bahsetti. Elbette ki nerede olursa olsun, 
nereden gelirse gelsin bir yolsuzluğun, bir 
suiistimalin daima karşısındayız. Bizim Kar
ma Komisyonumuza Başbakanlık Yüksek Mu
rakabe Heyetinin, raporu 31 . 1 . 1968 de inti
kal etmiştir. Tetkikde görülmüştür ki bu şir
ketin eski idare heyeti ibra edilmemiştir. Zaman 
aşımma uğramaması için o zaman ki Karma 
Komisyon Başkanı Sayın Mehmet ünaldı Bey 
kardeşimiz derhal Ticaret Bakanlığına Şubat 
ayında bir yazı yasarak, zaman aşımına uğra
madan bu meseleler hakkında takibata geçil
mesini talebetmiştir. işittiğimize göre Ticaret 
Bakanlığınca da kanuni muameleye tevessül 
edilmiştir. Bunu belirtmekte büyük fayda gör
düğüm. için. huzurlarınızı, işgal etmiş bulunu
yorum. 

Sayın Dikeçligü'in de biraz evvel bahsettiği 
bir hususu açıklamak isterim, ülfet Yönetim Ku
rulundaki hakikaten Dikeeligil'in söylediği. 
durum Ticaret Bakanlığınca düzeltilmiştir. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Başkan, bir dakika. Sa
yın Hazer buyurun sorunuzu sorun. 
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I MEHMET HAZER (Kars) — Benim sualim 
Hükümete müteveccih olacak. 

BAŞKAN — Hükümetten sormak istiyorsu
nuz, Peki buyurun. Hükümet adma Yem Sana
yii Umum Müdüründen sorabilirsiniz. 

MEHMET HAZER (Kars) — Yeni geliş
mekte olan bir sanayi şubesinin çok daha kı
sa zamanda yaj^ılmasını istiyenlerdenim. Bu 
sanayi daha başlangıçta bir eksiklikle malûl. 
O da «Tat» meselesi. Suni yemle beslenen hay
vanlarda tavuk ve ineklerde süt ve et tatsız 
olmaktadır. Bunu giderici bir tedbir düşünü
yorlar mı, düşünmüyorlar mı? 

BAŞKAN — Yem Sanayii Umum Müdürü 
buyurun kısa ise yerinizden. Gerekçeli ise bu
raya kadar gelebilirsiniz. 

HÜKÜMET ADINA YEM SANAYİİ UMUM 
MÜDÜRÜ MUZAFFER DENTEŞ — Buradan 
cevaplandırabilirim efendim. Bu hususta, bir de
fa sanayii yemi ile beslenen hayvanlarda, ge
rek yumurta, gerek ette ve süt kalitesinde bâzı 
değişiklikler olduğu söylenmektedir. Haddi
zatında böyle bir durum yoktur. Ne yumurta
nın kalitesinde ne de süt ve ne de et kalitesin
de bu yemler dolayısiyle iyi olmıyan bir vasıf 
meydana gelmemektedir. 

Sanayii yemi olarak kullandığımız bütün 
hammaddeler tabiî yemlerdir. Yani bunun içe
risine sadece izmineral ve bâzı ilâve madde
lerden ba?ka tabiî olmıyan maddeler karıştı-
rıhnadığı için böyle bir kalite bozukluğunun 
olacağın?, tahmin etmiyorum. Yapmış olduğu
muz, yahut da bütün dünya memleketlerinde 
uygulanmakta olan formüller bizde de uygu
lanmaktadır. Biz de bu formüllerden istifade 
etmekteyiz. O bakımdan bugünkü araştırmalar, 
teknik çalışmalar böyle bir kalite bozukluğunun 
olduğunu göstermemektedir. 

BAŞKAN — Yem Sanayi Umum Müdürü 
Muzaffer Denteg soruyu cevaplandırmıştır. 

Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar-
| kadaşlar, ben bu yeni teşebbüsün gelişmesine 

zarar vermesi endişesi ile kısa konuşmak iste
dim. Bu, hazır yemle yetiştirilen hayvan ürün
lerini kullananlar bu arz ettiğim değişikliği. 
müşahade etmektedirler. Yani tad bakımın-

I dan, protein bakımından, gıda bakımından ka-
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lori bakımından bir itirazım yok. Ama bir 
özel kokusu vardır, tabiî, değildir, bunu gide
rici tedbir almak lâzımdır. Yoktur demekle bu 
yok olmaz. Müstahsil bundan şikâyetçidir. Müs
tehlik bundan şikâyetçidir, Ben bir müstehlik 
olarak kendi müşahedemi arz ettim. Bunu te
min ederseniz bu yönden faydalıdır, kalitesi 
bakımından, verimi bakımından da faydalıdır. 
Yalnız, yalnız tat değiştirilmelidir. 

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

kadaşlarım, Hazer arkadaşımın söyledikleri doğ
rudur ve yerindedir. En basit bir misalini ve
receğim size. Evlerdeki sebze artıklarını hay
vanlara verdiğimiz zaman, meselâ soğan ka
buğunu verin sütte soğan kabuğunun kokusu
nu alırsınız, lahanayı verin, lahana kokusunu 
alırsınız. Bu normaldir. Demin ben bir nebze 
bahsettim. Dedim ki; yem formülleri hazırla
nırken dünya literatürlerinden alman formül
leri eğer aynen tatbik edersek verimli netice 
alamayız. Bu vardır veya yoktur diye müna
kaşaya değecek şey değil. Ben size tabiî misa
lini veriyorum, ve ilim bunu böyle söylüyor. 
Eğer bii' hayvanın yediği gıdamın, aldığı otun, 
yediği diğer gıdanın şu veya bu minerali ve 
şu veya bu geliştirici maddesi mevcut değil ise, 
sizin karma yeminizle bunu takviye etmek mec
buriyetindesiniz. O bakımdan yine arz ettim, 
lütfetsin Yem Sanayii Umum Müdürlüğü - bu
gün beyler her gün ilerliyor, her gün yeni yeni 
şeyler geliyor - yem sanayinin her gün üniver
site ile temasta bulunması şarttır. Eğer bunu 
yapmıyorsa Yem. Sanayii vazifesini yapm^ ">r 
demektir ve bunu intikal ettirsinler üniversi
teye göreceklerdir ki Hazer arkadaşımız hak 
h çıkacaktır ve istihsal ettikleri yem de o nis-
bette daha faydalı olacaktır, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. 
VIII - Yem Sanayii T. A. Ş. 
Yem. Sanayii Türk Anonim Şirketi : 1964, 

1965 ve 1956 yılı netice hesap ve bilançolarını 
okutuyorum. 

1964, 91 048 lira 39 kuruş, kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1965; 1 000 404 lira 96 kuruş, kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1966; 1 715 012 lira 70 kuruş kâr. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
A) Kuzu Yetiştirme ve Ticaret Limited 

Şirketinin 1964 ve 1965 yılı netice hesap bilan
çolarını okutuyorum. 

1964; 25 917 lira 14 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1965; 16 652 lira 60 kuruş, kâr. 
1966; tasfiye edilmiştir. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
B) Aksaray Azmi Millî Türk Anonim Şir

keti; 
1964; 252 858 lira 14 kuruş, kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1965; 379 692 lira 70 kuruş, kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1966; 363 643 lira 32 kuruş, kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
C) Ülfet Gıda ve Sabun Sanayii Anonim 

Şirketi. 

1964; 6 707 476 Ura 64 kuruş, zarar. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1965; 246 212 lira 59 kuruş, zarar. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1966, 296 803 lira 61 kuruş, kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Ç) Güney - Doğu Sanayii ve Ticaret Ano

nim Şirketi; 

1964; 39 471 lira 69 kuruş kâr, 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1965; 66 138 lira 56 kuruş, zarar. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1966; 134 032 lira 46 kuruş, zarar. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
D) Yurt Ürünleri Sanayii ve Ticaret Ano

nim Şirkti. 

1964; 30 049 lira 14 kuruş, kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1965, 42 684 lira 11 kuruş, kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1966; 35 859 lira 38 'kuruş, kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
E) Kauçuk Sanayii Türk Anonim Şirketi

nin 1984, 1965 yılı netice hesap ve bilançoları
nı bilgilerinize sunacağım. 

1964; 1 085 875 lira 55 kuruş, zarar. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1965, 472 912 lira 76 kuruş zarar. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
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Bu arada Komisyon, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı, Emek Sinema Limited Şirketi, 
Emek işletme Limited Şirketi, Ankara İmar 
ve Emlâk İşletmesi Anonim Şirketi, Sosyal Si
gortalar Kurumu iş ve işçi Bulma Kurumu, 
Millî Piyango İdaresi, Türkiye Zirai Donatım 
Kurumu, Türkiye Zirai Donatım Kurumu Zira
at Aletleri ve Makinaları Fabrikaları Müesse
sesi, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu, Atatürk 
Orman ÇiftHği, Toprak Mahsulleri Ofisi, Tür-
ükiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi, Yem 
Sanayii Türk Anonim Şirketi, Kuzu Yetiştir
me ve Limited Şirketi, Aksaray Azmi Millî 
Türk Anonim Şirketi, Ülfet Gıda ve Sabun Sa
nayii Anonim Şirketi, Güney - Doğu Sanayii 
ve Ticaret Anonim Şirketi, Yurt Ürünleri Sa
nayii Anonim Şirketi ve Tasfiye halinde Kau
çuk Sanayii Türk Anonim Şirketlerinin birinci 
ciltte bulunan bâzı hesaplarındaki yanlışlıkla
rı düzeltmek üzere bir önerge vermiş bulunmak
tadır. Bu önerge doğruları ile beraber zabıt ce
ridesine ilâve edilecektir. (1) 

IX - ETİBANK TEŞEKKÜL MERKEZİ. 

A) Etibank Ergani Bakır İşletmesi Mües
sesesi. 

B) Etibank Murgul Bakır İşletmesi Mües
sesesi. 

C) Etibank Keçiborlu Kükürtleri İşletmesi 
Müessesesi. 

Ç) Etibank Küre Bakırh Pirit İşletmesi 
Müessesesi. 

D) Etibank Emet Kolemanit İşletmesi Mü
essesesi. 

E) Etibank Sark Kromları İşletmesi Mües
sesesi. 

F) Etibank Üçköprü Krom İşletmesi Mües
sesesi. 

G) 1965 - 1966 da Üçköprü Maden İşletme
leri.) 

H) Etibomk Elektrik İşletmeleri Müessese
si. 

a) Kepez ve Antalya havalisi Elektrik 
Santralleri T. A. §. 

b) Elektro Metalürji Sanayii A. Ş. 
c) Eti Yapı Limited Şirketi (Tasfiye ha

linde. 

(1) Adı geçen düzeltiş cetveli tutanağın so
mundadır. 

BAŞKAN — Etibank Ergani Bakır, Etibank 
Murgul Bakır Müessesesi, Etibank Keçiborlu 
Kükürtleri işletmesi, Etibank Küre Bakirli pi
rit İşletmesi Müessesesi, Etibank Emet Kole
manit İşletmesi Müessesesi. Etibank Şark Krom
ları İşletmesi Müessesesi, Etibank Üçköprü 
Krom İşletmesi Müessesesi 1965 - 1966 da Üç
köprü Maden İşletmeleri, Etibank Elektrik İş
letmeleri Müessesesi, tasviplerinize sunulması 
gerekli müesseseler olarak; Kepez ve Antalya 
havalisi Elektrik Santralleri T. A. Ş, Elektri -
Metalürji, Eti Yapı Limitet Şirketi bilgilerinize 
'•unulması gerekli hususlar olarak görüşmeleri
me başlıyacağız. 

C.H.P. Grupu adına Sayın Necip Mirkelâm-
"'lu, Adalet Partisi Grupu adına Saym Ahmet 
le tnir Yüce söz istemişlerdir. 

C.H.P. Grupu adına Saym Mirkslâmoğlu 
"uyurun. 

C.H.P. GRUPU ADINA NECİP MİRKE-
TıÂMOĞLU (İzmir) — Saym Başkan, muhte-
?^ ı senatörler; Etibank teşekkül merkezi ve 
Tlesssselerinin 1964 - 1985 ve 1966 yıllarına ait 

denetim raporu üzerindeki C. H, P. Senato 
Grupunım görüşlerini arz etmek için huzurunu-
TT. çıkmış bulunuyorum. Yüce Senatoyu saygıla-

I r m l a selâmlarım. 
Etibank sermayesinin tamamı Devlet tara

fından temin olunmuş, özel bir kanunla kurul
muş. tüzel kişiliğe sahip, özel bir iktisadi Dev-
b t teşekkülüdür. 

Atatürk'ün devletçi politikasının muhteşem 
eserlerinden biridir. Millî ekonomimizin temel 
taşlarını ve orta direklerini teşkil eden Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri arasında millî ekonomimi
ze sağladığı katkı ve ulaştığı sosyal hedefler ba
kımından mümtaz ve aziz bir mevki sahibidir. 
Kuruluş amacı, maden cevheri ve mineral çıka
rılmadı, elektrik enerjisi istihsali ve nakli, bun
larla ilgili tesislerin vücuda getirilmesi vs işle-
til-T.?! ile ilgili her türlü imalât, ihracat, satış 
vs tevzi faaliyetlerinde bulunmaktır. Diğer Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri gibi Etimank da kar
ma ekonomi düzenimiz içinde beraber bulundu
ğu ve yaşadığı özel teşebbüs kuruluşlarının ge
lişip genişlemelerine, rehber ve önder olarak 
büyük hizmetler ifa etmiştir. 

Devlet gücünün yenici ve yaratacı kudreti-
I ni kullanarak ekonomi sahasını özel teşebbüsün 
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yerleşip yaşryaeağı, göğerip yeşereceği şekilde 
güçlüklerden temizlemiştir. Bugün özel teşeb
büsün kullandığı kalifiye personel, bilgi, tecrü
be ve sermaye hazineleri Kamu İktisadi Kuru
luşlarının bu hayırlı çabalarının sonunda ve so
nucunda hususle gelmişlerdir. 

Muhterem senatörler, ticari esaslara göre 
faaliyet gösterecek olan ve birtakım ekonomik 
hedeflere ulaşmak istiyen her kuruluş ekonomi 
ilminin belîi kurallarına uymaya elbette mec
burdur. Kamu İktisadi Kuruluşları da bu genel 
kaideye bağlı olmak zorunluğundadır. Uzun 
savaşların, kapitülâsyonların ve diğer nedenle
rin kemirdiği ve zebun düşürdüğü Türkiye'nin 
kalkınması gibi yüce bir dâvanın ağır bir yü
künü yüklemiş elan bu kuruluşlar; iktidarlar ve 
yöneticiler tarafından iktisat kurallarının dışı
na çıkarıldığı zamanlarda ve oranlarda güçten 
düşmüşler ve verimliliklerini kaybetmişlerdir. 
1966 yılında İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
kullandıkları toplam kaynak, 50 milyar liraya 
yaklaşıktır. Buna rağmen yine aynı yılda sağ
ladıkları kâr meblâğı. 600 000 000 ve bu kârın 
öz kaynaklara kârlılık oranları ancak % 6,7 dir. 
Bu oran düşüktür ve bu düşüklüğün nedeni de 
bu kuruluşların ekonomi kurallarına göre yöne-
tilmemektc oluşlarıdır. Yani, verimsizlik neden
leri bünyevi değil, bünyenin dışında gelen mü
essirlerin neticesidir. Bu nedenlerden meselâ bi
rini yüce huzurunuzda tetkik ve tahlil ehnek is
tiyorum, 

Sayın senatörler, bilirsiniz ki, her iktisadi 
kuruluşun bir yönetimi ve yöneticileri vardır. 
Geminin kaptanı, ordunun kumandanı gibi; ku
ruluşların yöneticileri onu hedeflerine ulaştıra
cak, yönünü tâyin edecek kimselerdir. Kuruluş
ların malî, yatırım, ticaret, teknik ve personel 
politikasını bu yöneticiler tâyin edeceklerdir. 
Bu yüksek kademe yöneticilerinin kuruluşun 
genel politikasını tesbifc ve bu politikaya göre 
onu yönetebilmsleri için, güven ve huzur için
de o iktisadi teşebbüsün başında devamlılık at
mosferi içinde bulunabilmeleri lâzımdır. Yük
sek kademe yöneticilerinin kişiliğinin etkileri, 
sorunları ele alrdannda'ki özellikleri, kişilerle 
ilişkilerindeki tutumu teşekkülün faaliyetini 
çok geniş ölçüde elbefcteki etkili ye çektir. Yük
sek kademe yöneticisi uzun zaman teşkilâtın 
başında kalabilmeli, kuruluşun maddî ve mâne

vi hayatına derinliğine girebilme zaman ve im
kânını bulabilmelidir. Bu kademelerde yapılan 
sık değişiklikler yeni gelen yöneticinin, kurulu
şu tanıması ve ona yön verecek kadar bilgi ve 
tecrübe sahibi olabilmesi imkânlarını kendile
rinden almaktadır. Alt kademe yöneticilerinin 
de yeni gelen âmire inanışları, bağlanışları ve 
yönetime intibakları için asgari bir sürsye ih
tiyaçları olduğu açıktır. Bu arada devamlı ha
reket halinde olan iktisadi bünye ve hayat için
de bu iktisadi teşebbüs o hayattan kopmuş ola
rak kalmaktadır. Yeniden harekete geldiği za
man da telâfisi artık mümkün olmıyan kayıp
lara uğramış bulunmaktadır. Bugün iktisadi 
Devlet Teşekküllerimizi verimlilikten alıkoyan 
en önemli hastalıkların başında işte, muhterem 
huzurunuzda arz etmiş bulunduğum bu yüksek 
kademe yöneticilerindeki devir oranının yük
sekliği gelmektedir. Bir kaç rakamla bu söz
lerimizi muhterem huzurunuzda teyidetmek is
tiyorum. iktisadi Devlet Teşekküllerimizde gö
rev alan 870 yüksek kademe yöneticisinden 
211 adedi bir yıl ya da daha az görevde kala
bilmişlerdir. 1,5 ilâ 2 yıl arasında kalabilenle
rin sayısı ise, 200 dür. Bütün yüksek kademe 
idarecilerinin % 73 ü beş yıldan daha as gö
revde kalmışlardır. Bu rakamlar arasında en 
yüksek devir oranı genel müdürlere aittir. Son
ra, fabrika müdürleri, müessese müdürleri bu 
oranı takibetmektedirler yüksek nisbette. Fii-
bank Genel Müdürlüğünde beş yıl ve daha fazla 
görevde kalan tek bir genel müdür yoktur. SOJ. 
18 yılda bu teşekkül 20 genel müdür değiştir
miştir. Bu şartlar ortasında Etibankm elde et 
miş olduğu iktisadi sonuçları ve varmış bulun
duğu sosyal hedefleri bir mucize olarak selâm
lamak elbette yerinde olacaktır. Esefle ve te
essüfle ifade etmek isteriz ki, Etibank yönetici 
değiştirmelerinde en yüksek nisbetlero sahip 
bir bedbaht kuruluştur. Bu teşekkül siyasi 
nıühadale tedirginliğinin bütün rahatsızlıkla
rına duçar bulunmaktadır. Bu keyfiyet Yüksek 
Murakabe Heyeti raporlarında da devamlı bir 
dikkatin ve tenkidin konusu olmuş bulunmak
tadır. Fen ve Tetkik Kurularında bekletilen ka
lifiye personelin daha aktif görevlere atanma
ları İsrarla temenni edilmiştir, biz de O. H. P. 
Grupu olarak bu temennilere gönlümüzün bü
tün sıcaklığı ile katılmaktayız. 
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Etihankın bağlı bulunduğu Enerj ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığının kuruluş kanunu yok
tur. Bu durum Bakanlığa keyfinin istediği gi
bi davranmak, atamalarda bulunmak, aziller 
yapmak imkânını vermektedir. Temennimiz, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı teşkilât 
Kanununun biran evvel çıkarılması ve bu yolda 
çaba sarîedilmesidir. 

Etibankm 1964, 1965, 1966 yılı denetleme 
sonuçlarında görülen ana kuruluşa bütün mües
seselere de şâmil bulunan personel politikası
na ait bildiğim husus, özürlü, kusurlu husus ka
lifiye personel noksanlığıdır. Bunun da anase-
bebi ücret sisteminin yeterli bulunmayışıdır. 
İşe alınmada ve personel seçiminde objektif va
sıflara uyulmaması ayrı bir hastalık. Temel mu
hasebe kavramlarına ve prensiplerine, bu ge
reklere riayet olunması, sermaye yetersizliği
nin giderilmesi, aşırı borçlanmaya son verilme
si, müesseselerde stok kontrol sisteminin kurul
ması, pazar ve pazarlama biliminin gereklerine 
uygun hareket edilmesi, tecrübeli uzman ve per
soneli elde tutucu tedbirlerin alınması şartı ile 
Etibankın ve diğer bütün iktisadi Devlet Ku
ruluşlarının karma ekonomi düzeninin ve millî 
kalkınma idealinin kendilerinden beklediği ve
rim düzeyine rahatça ulaşabilmeleri için hiçbir 
engel ve mâni kalmıyacaktır. 

Muhterem senatörler, bu genel mülâhazalar
dan sonra daha müşahhas konularda fikirleri
mizi huzurunuza arz ediyoruz. G-srek T.B.M.M. 
Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu
nun tetkiklerimize sunduğu raporunda, gerek
se bu raporun doküman kaynağı olan Yüksek 
Murakabenin raporlarında ısrarla üzerinde par
mak basılan bir konuyu muhterem huzurunu
za arz etmek istiyorum. 

Etibank yurdumuzun tek balar üreticisi ve 
satıcısıdır. 1966 yılında ürettiği satılık bakır 
26 bin tondur. Bu miktarın 9 722 tonu iç pazara 
satılmıştır. Bu miktarın da 4 D48 tonu Eabak 
Anonim Şirketine, 3 984 tonu da Makina Kim
ya Endustrisü Kurumuna satılmıştır. Eabak 
Şirketi daha evvel çıkarılmış bir kararnameye 
dayanarak yapılan protokol uyarınca aldığı bi-
rister bakırın 400 tonunu özel indirimli fiyatla 
mubayaa etmektedir. Daha sonra çıkarılan bir 
kararnamenin sağladığı imkânla da indirimli 
fiyatla alacağı bakırın miktarı hadsiz yükseltil

miştir. 1966 Haziran'ında câri piyasa fiyatı 
ton başına 14 200 liradır. Eabaka uygulanan 
fiyat ise istanbul'da depolarına teslim ton 
7 280 liradır. Bu fiyatla ne kadar bakır aldı
ğını da bilmiyoruz. Ama, ilk kararname miktarı 
olan sadece 400 ton almış dahi olsa Etibank Mü
essesesinin zararı yani Eabak Anonim Şirketinin 
açıktan kârı 3 milyon liradır. Bu özel işlemin 
nedeni, indirimli fiyatla satılan bu miktar ba
kırın Eabak tarafından göztaşı imâlinde kul
lanılacağı gerekçesi ile temel mal telâkki edilmiş 
bulunmasıdır. Bu temel mal telâkkisi temelin
den sakattır, yanlıştır arkadaşlar. Ve sadece 
şirkete haksız ve açıktan kazanç sağlamaya ya
ramaktadır. Çünkü, çiftçinin ihtiyacı bakımın
dan temel mal bakır değil, bizatihi göztaşıdır. 
Çiftçiye ucuz fiyatla göztaşı sağlamak isteni
yorsa göztaşı temel mal kabul edilir, onu sa
tan Zirai Donatım Kurumuna Devlet muhasebe
sinden ayrıca ödeme yapılabilir ve yapılır. Göz
taşı imâlinden başka daha bin bir istihsal ve 
ihtiyaç sahası olan ham baların Eabak tarafın
dan münhasıran göztaşı imâlinde kullanlıdığım 
kim temin edebilir ve kim kontrol etmektedir? 
Bu temin ve kontrol yapılsa bile böyle bir mu
amelenin kârını Devlet eliyle bir şirketin kasası
na aktarmak gıllı kışlı bir muameledir, arkadaş
larım. 

Bir iktisadi Devlet kuruluşu olan MaMna 
Kimya Endüstisü Kurumu ile Rabak'm elektro-
iik bakır istihsal kapasitesi hemen de aynıdır, al-
tış?,r bin ton civarında. Buna rağmen her zaman 
Babak'a verilen bilister balar miktarı Makina 
Kimya Endüsrisü Kurumuna verilenden daima 
daha fasla olmaktadır. 1965 yılında Eabak 
5 173 ton, Makina Kimya Endustrisü Ki rurmı 
sadece 2 026 ton. Bu nedenle şirket büyük Dev
let ihalelerinde Kuruma göre daima daha geniş 
bir imkânlara sahip bulunmaktadır. Bu şirketle 
Devletin üretici ve alıcı irurumlarının mubayaa 
münasebetleri üzerinde Yüce Senatonun ve muh
terem icra organının dikkatini uyanık tutmak 
isterim. 

Sayın senatörler, Yüksek Murakabe Kurallı
mın 1963 yılma ait Etibank Murakabe raporun
da Ergani Bakır işletmesinin elektroliz tesisle
rinin kurulması konusu, Karadeniz Bakır İzabe 
projesine terk olunduğu zikrolunıauştur. Biz 
bıı terk olayına ve projesine katılmamaktayız. 
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Karadeniz Balar kompleksi teşekkülünü de tas-
vibetmiyoruE. Bunun nedenlerini muhter sın Jiu.-
zurunuza arz ediyorarn. 

Memleketimizin döviz gelirine yılda 30 mil
yon dolara yaklaşık katkıda bulunan bakır üre
timi ve ihracı millî ekonomi politikamızın icabı 
olarak tek elde, yani Devlet elinde bulunmakta 
devam etmelidir. Karadeniz teşebbüsü gerçek
leşince dış piyasa satıcıları ikileşecek, Devlet ve 
özel teşebbüs olarak iktisadi kuralların dışında 
tıpkı kromda olduğu fiyat kırmalarına yol aça
cak ve bundan millî ekonomimiz büyük zarar 
görecektir. Bugün dahi elde kesin imâlat ve 
inşaat projesi bulımmıyan ve temeli atıldığı ^ -
man o yerde yapılıp, yapılmıyacağı dahi belli 
olmıyan, nitekim sonradan temel atılan yerde 
başka bina yapılmıştır, bir Amerikan firmalına 
7,5 milyon dolar mühendislik ve kontrol ücreti 
ödenerek girişilen bu teşebbüs bakır politikacı
nın kontrolünü Devletin elinden çıkaracaktır 
300 milyon lira iç, 39,5 milyon dolar dış finans
man ihtiyacı gösteren bu teşebbüsün dış finans
manı. hemen de kapütüler şartlarla sağlanabil
miştir. 

Amerikan kredi müessesesi teşebbüsün yöne
timine müdahale edebilecektir. Dilediği zaman 
ve safhada krediyi kesebilecektir. Bu şartlar 
kredi mukavelesine derç ve ilân olunmuş FH, 
Bu kredi 1959 da Ergani tesislerinin tevsii için 
alınmış bulunan Ekzimbank kredisine benze
mektedir. 900 milyon dolar olan mezkûr kredi
nin o zaman 2 milyon doları kullanıldıktan son
ra kredi iptal edilmiş ve tesisin tevsii işi o za
mandan bu yana hâlâ gerçekleştdrilememiştir. 
Karadeniz projesine göre, halen üstiin bir ran-
tablite ile % 33,5 iktisadi rantabilite ile çalı
şan Küre Mıırgul ve yeni geliştirilmekte olan 
Espiye işletmeleri, bu özel teşebbüse devroluna-
caktır. Bu teşebbüse bugünden yapılan tâyin
ler de gerek ücretler ve gerekse şart bakumm-
dan calibi dikkattir, değerli arkadaşlarım. Ge
nel Müdürünün aylığı 15 bin liradır. Genel Mü
dürün yardımcılannm 10 - 12 bin lira maaşlı 
genel müdürün yardımcıları ve müşavirleri ola
caktır. Genel müdürlüğe tâyin olunan zat dai
ma kendisini pahalıya satabihniştir. MTA te
sisleri inşaatında bu enstitünün pek yüksek ay
lıkla kontrol mühendisliğini yapmış, Devlet is
tihdamlarında da birkaç yerden aldıkları belki 

10 bin lirayı aşmıştır. Şimdi de Karadeniz ba
kır terıe": ibümin yönetimine getirilmiştir, an
cak tiîih.ıT olanı şudur ki, Sayın Genel Müdürün 
değil bakır konusunda bilgi, ihtisas ve tecrübe 
sahibi olması bizatihi, bakır madenini görmüş 
bulunması hususunda ciddî tereddütler vardır. 

Sayın senatörler, Etibank 1964 yılında öz 
ve ynı^ancı kaynaklardan 2 milyar 200 milyon, 
1965 te 2 milyar 600 milyon, 1966 da 2 milyar 
900 milyon lira genel sermaye kullanmıştır. 
1964 k^-nolide bilançoda 200 milyon 517 bin; 
1965, 246 rrlyon 186 bin, 1966 ise 272 milyon 
920 bin lira kâr sağlamıştır. Ekonomik ranta
bilite 1964 % 12,4 iken 1965 % 10,4 düşüyor, 
1966 yılında da % 10,7 oluyor. Bu ekonomik 
rantabliteyi doğuran kaynakların hacmi karşı
sında raıi'tablite oranlarım düşük buluyoruz. 
Ancak bunun nedenlerini muhterem huzurunu
za arz etmiş bulunuyoruz. Bu düşük rantablite 
oranının bir diğer sebebini de şimdi muhterem 
huzurunuza sunuyoruz. Etibank çoğu zaman 
ekonomik icapların dışında sebeplerle birtakım 
teşebbüslere iştirak ettirilmiştir. 1966 yılında 
bu iştiraklerinin adedi 23 tür. Bu iştiraklere 
Etibankın 1964 yılında fiilî 143, 1965 te 151, 
1966 da 159 milyon lira sermaye koyduğunu 
görüyoruz. Buna karşılık iştiraklerinden top
lam olarak 1964 te 3 milyon, 1965 te yine 3 mil
yon zarar hissesi almıştır. 1966 yılında ise yatır
dığı 159 milyon sermayeye karşılık 3 milyon lira 
kâr hissesine düşmüştür. Bu sonuç ekonomik 
mülâhazaların ışığı altımda ancak hazin keli
mesi ile tavsif olunabilir. Etibank banka çalış
malarına 1964 yılında 17 şube, 1965 te 19, 1966 
da 20 şube ile devam etmiştir. 1964 te genel 
mevduat toplamı 151, 1965 te 171, 1966 da 208 
milyon liradır. Banka 1964 te 8,3 milyon, 1965 
te 6,2 milyon, 1966 da 9 milyon lira kâr sağla
mıştır. Yüksek murakabe kurulunun raporun
da belirtildiği gibi, banka şubelerinin çoğaltıl
masında bir fayda bulunmamaJktaldır. Elde olu
nan kârlar mahdut ve muayyen birkaç şubenin 
kârlarıdır, hâsılasıdır. Birçok şube de devamlı 
bir şekilde zarar etmektedir. Bankanın reeskont 
kredi ihtiyacı hiç olmazsa 50 milyon olması lâ-
zımgelir iken, 1964 te 38 milyon, 1965 te yine 
38 milyon, 1966 ise artan ihtiyaca rağmen 27,5 
milyon lira reeskont kredisi kullanabilmiştir. 
Banka 1964 te her lira mevduattan 2,67 kuruş 
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1965 te 4. kuruş, 1966 da yine 2,4 kuruş gelir 
sağlamıştır. Bankanın, bankacılık kurallarına 
ve icaplarına aykırı olarak dikkatsizce açmış 
olduğu büyük ve riskli krediler vardır. Gerek 
murakabe raporlarında, gerek komisyon rapo
runda belirtilen tenkid ve temennilere biz de 
aynen iştirak ediyoruz. 

Sayın senatörler, Etibankın bünyesinde sekiz 
aded müessese barınmaktadır. Ergani Bakır, 
Murgul Baıkır-, Şark Kromları, Üçköprü Maden, 
Küre Bakirli Pirit, Emek Klomanit, Keçiborlu 
Kükürt işletme Müesseseleri ve Elektrik işlet
meleri Müessesesidir. Etibankın bu müesseselere 
ödemiş olduğu fiilî sermaye 1964 te 374 milyon, 
1965 te yine 374 milyon, 1966 da ise 394 milyon 
liradır. Konsolide bilançoda bu müesseselerden 
1964 yılında 33 milyon 400 bin, 1965 te 88 mil
yon 600 bin, 1966 da 115 milyon 600 bin lira 
kâr sağlamıştır. Personel yetersizliği sermaye 
azlığı teknik malzeme ve teçhizat noksanı, mev-
suat ve formalite güçlükleri ve yönetiminin 
mâruz ve mahkûm bulunduğu ekonomi dışı mü
dahale ve baskılara rağmen Etibankın ulaştığı 
ve hedefleri yine de takdir ve tebcil etmemek 
elden gelmiyor. Sözlerimizin sonunda gerek 
Yüksek Murakabe raporlarındaki, gerekse Ko
misyonumuz raporundaki tenkid ve temennilere 
katıldığımızı açıklar, icra organının raporların 
aidolduğn yıllara ait teşekkül ve müesseseleri
nin problemlerine çare bulmak için neler yap
tığını bilmek isteriz. 

Sayın senatörler, Kamu iktisadi Kuruluşları, 
mensubu bulunduğum partinin bağlı olduğu ik
tisadi inanışın yüce ve aziz eserleridir. Vatanı
mızda görülen her medeni eserin ve her ileri 
atılış hamlesinin rehberi, önderi, yapıcı ve ya
ratıcı gücü olan bu büyük eserlerin büyük ya
ratıcısı ve aziz sahibi Yüce Atatürk'e Grupumu-
sun bütün, minnetini bir defa daha tekrar eder 
hepinizi saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mirkelâmoğlu hepsini bir
den ifade ettiniz değilim efendim? 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (Devamla) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayın Yüce. Adalet Partisi 
Grupu adına. 

ADALET PARTİSİ GEUPU ADINA AH
MET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, bugün Etibank müessese

leri ve onunla birlikte mütalâası gereken işti
raklerinin 1964 - 1965 ve 1966 faaliyet yılları 
neticelerini bilanço kâr ve zarar hesaplarını 
denetlemiş oluyoruz. Bendeniz Adalet Partisi 
Grupu adına bu teşekkülün bu yıllara ait he
saplarının müzakeresinde bulunacağım. 

Etibank 1935 yılında 2805 sayılı Kanunla 
kurulmuş Türkiye'de Kamu İktisadi Teşebbüs
leri içinde öncülük yapmış istikamet vermiş ve 
bu sahaya çok kıymetli elemanlar yetiştirmiş 
bir teşekkülümüzdür. 

Yeraltı servetlerimizi en iyi şekilde işlet
mek, enerji üretmek gayesiyle kurulmuş olan 
Etibank 1957 yılında kanunda yapılmış olan 
bir değişiklikle bankacılık hizmetlerini de ya
par olmuştur. 20 milyon lira sermaye ile ku
rulmuş olan Etibank, muhtelif kademelerden 
geçirilerek sermayesi 500 000 000 liraya ifrağ 
edilmiş ve 1961 yılında da bu sermayenin tümü 
ödenmiştir. Etibank 1963 yılında 1 809 000 000 
olan kaynaklarında, 1964 te 264 000 000 lira 
artışla 2 173 000 000, 1965 te 2 618 000 000, 
1966 da da 2 900 000 000 lira kaynak kullan
mıştır. Kaynakları, 838 000 000 öz, 1 235 000 000 
yabancı, 1 054 000 000 öz, 1 564 000 000 yaban
cı, 1 100 000 000 öz, 1 800 000 000 yabancı ol
mak üzere tekevvün etmiştir. 41 600 000, 
49 600 000 ve 49 100 000 gibi faiz ödemiştir. 
Binaenaleyh ilerde de arz edeceğimiz veçhile 
Etibank'm sermayesi bu sebeplerden dolayı ve 
kendisine tevdi edilmiş olan yatırım program
larını tahakkuk ettirebilmesi için artırılması 
ihtiyacındadır. Yatırım programlarını 1964 yı
lında yüzde 65,6, yüzde 59,7 ve 1966 yılında 
da yüzde 77 oranında tahakkuk ettirebilmiş
tir. Bu tahakuklar, plânın öngördüğü hedefle
rin dûnundadır ve bu muhtelif nedenlere isti-
nadettiği muhakkak bulunmakla beraber Eti
bank gibi dev bir müessesenin bu tahakkukla
rını daha iyi bir tarzda yerine getirmesini ar
zuya şayan bulduğumuzu burada zikretmek is
terim. 

Etibank bankacılık hizmetlerine 1969 yılın
da 17 şube, 1965 yılında 19 şube, 1966 yılında 
20 şube ile girmiş, halen 28 şube haline ifrağı 
derdesttir. 37 şubeye çıkarılmasının da müm
kün olacağı görülmektedir. Çünkü müsaadesi 
istihsal olunmuştur. Genel mevduat hacmi 
151 100 000, 171 000 000, 208 300 000, plasman 
yekûnu da 148,7 - 159,5 - 186,9 milyondur. 
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Krom, bakır, prit, kolomanit, mevuzlarma mü
esseselere kısaca temas ettiğim zaman değine
ceğim. Etibank kurşun ve çinko müstahsilidir 
ve bunları kendisine bağlı bir işletmesi vasıta-
siyle yapmaktadır. 

1965 yılında 1 500 tonluk kurşun, 1 500 ton
luk çinko muvakkat ihracetmiş, 821 ton mamul, 
475 ton mamul kurşun ve çinko getirtmiş 2 487 
kilogram da gümüş elde etmiştir. Aynı muame
leler, 1966 yılında daha büyük çapta yapılmış
tır. 

Etibank bir civa üreticisidir. Kendisine 
bağlı işletmeleri vasıtasiyle Halıköy'de ve son
ra da Konya'nın Sarayköy denen, Sarayönü 
denilen mevkiinde civa istihsalinde bulunmuş
tur. 1964 yılında 1 305 şişe, 1965 yılında Halı
köy'de 1 254 şişe, Sarayönünde 52 şişe, 1966 
da da 855 şişelik bir istihsal seviyesine erişmiş
tir. 

Etibank, 67 924 000, 73 000 000, 80 000 000 
liralık füzyon kârları, yapmış, 1 914, 3 683, 
2 587 adedlik bir memur camiasını çalıştırmış, 
8 661, 14 498, 13 088 kişilik bir işçi camiasını 
istihdam, etmiştir. 1972 yılı programlarını, yani 
ikinci Beş Yıllık programı Etibank tahakkuk 
ettirdiği takdirde 25 000 kişilik bir istihdam 
gücüne ve 750 000 000 luk bir kâr esasına göre 
çalışabileceği de öngörülmüş bulunmaktadır. 
Konsolide kâr ise, 208 000 000 - 246 000 000 -
272 000 000 gibi bir meblâğa erişmiştir ki, biz 
Etibank gibi sağlam esaslara göre kurulmuş 
bir müessesenin, bir iktisadi devlet teşekkülü
nün bu neticeleri Türk halkına hediye etmiş ol
masından dolayı onu idare edenlerin tümüne 
teşekkürlerimizi arz etmeyi bir borç biliyo
ruz. % 14 ve % 17 lik ekonomik rantabilite-
nin münakaşası gayet tabiî ki, Sayın Mürke-
lâmoğlu arkadaşımızın biraz evvel beyan etmiş 
oldukları veçhile yapılabilir. Fakat, Etibankın 
sermaye kifayetsizliğinden dolayı yatırımları 
noksan yapmış olması, yabancı kaynaklara mü
racaat etmiş bulunması keyfiyetlerini ve fak
törlerini de nazarı dikkate almak mecburiyeti
ni burada işaret etmeyi de bir kadirşinaslık 
örneği olarak kabul etmek lâzım. 

Etibankın işletmeleri; Şark Kromları İşlet
mesi maalesef zarar eden bir müessese olaraik 
gözümüzün önündedir. Şark Kromları İşletme
si Türkiye iktisadiyatında çok mühim rol oy
namış ve Dünyada istihsal edilmiş olan krom 

cevherlerinin en yüksek kalitesini vermiş oldu
ğundan dolayı, Dünya krom piyasasında dai
ma aranmış bir krom müstahsili müessesedir. 
Gölalan mıntakası denen bir yerden istihsal 
edilen krom dünyada yüzde 48 in üzerinde ya
ni, yüzde 52 ilâ 55 Cr 03 tenörü ve 3,5/1 ras-
yon veren nadir madenlerden biriydi. Fakat, 
Gölalan'm rezervinin tükenmesi ve civarda ye
ni reezrvlerin bulunması yüzde 44 e kadar dü
şen rezervlerin istihsal edilmesi, dünya piyasa
larında rakipsiz olan Gölalan yani, Şark Krom
ları işletmesi Müessesesinin kromlarına daha 
başka pazarlar aranması mecburiyeti karşısın
da bulundurulmuş ve krom piyasasında vâki 
olan düşüklük bu müstesna krom müstahsili 
müessesenin durumuna menfi yönden etkile
miştir. 

Devlet Demiryollarının navlun fiyatlarında
ki yükseklikleri, iskenderun limanından çok 
uzak bir yerde bulunan Maden ve Murat istas
yonlarından yapılan sevkıyatla, iskenderun li
manına çok uzak mesafelerden getirilen kro
mun satış maliyetinin yükseltilmesine sebebol-
muş ve dünya fiyatları muvacehesinde zararlı 
bir işletme haline gelmiştir. 

Memnuniyetle müşahede ediyoruz ki, Eti
bank ilgililerinin komisyonun yapmış olduğu 
tavsiyelere uygun olarak Devlet Demiryolları 
ile yapmış olduğu anlaşma fortrafik ayının dı
şında % 10 luk bir indirim navlun tarifesi tat
bikatı, belki bu kadîm işletmemizin kurtuluş 
parelerinden birini teşkil edecektir. 

Üç Köprü Krom işletmesi iyi bir yoldadır, 
İhraç limanına yakın bir mesafede bulunduğu 
için birtakım iktisadi arazla malûl değildir. 

Murgul Bakır işletmesi Müessesesi ve Erga
ni Bakır işletmesi Müesseseleri ise dünyada ba
kır fiyatlarının da Londra ve Newyork borsa
larında çok yüksek seviyelere erişmiş olduğu 
bu devrelerde büyük kârlar istihsal etmiştir. 
Bu müesseseler Türk iktisadiyatına döviz ola
rak çok büyük meblâğları hediye etmektedirler. 

Rabak Şirketine düşük fiyatla 400 ton ba
kır verilmiş olması hususu, bir hükümet tasar
rufudur. Ve 1964 yılında çıkmış olan bir ka
rarnameye istinaden yürütülmektedir. Burada 
Etibank çok büyük kârından bir milyon ve bi-
lâhara da dört milyon liralık bir zarar etmiş 
cribi görünmektedir, temel mal telâkkisi Zirai 
Donatımı müstahsıla ucuz fiyatla Göztaşı ver-
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mis olması keyfiyetinden dolayı Göztaşı üzeri
ne aktarılır ise Etibank bu ucuz fiyatla vermiş 
olma keyfiyetinden ve münakaşasından da kur
tulmuş olur. 

Keçiborlu kükürtleri kâr eden bir müesse
sedir, kârları normal kârlardır ve bu da sağ
lam ekonomik esasları içerisinde devam etmek
tedir. 

Küre Bakirli Prit işletmesi de aynı şekil
dedir. Ve 14 milyon, 17 milyon, 25 milyon gibi 
mütezayit kârlar içerisinde gitmektedir. 

Emet Kolemanit İşletmesi için de aynı şeyle
ri söylemek mümkündür. 

Etibank Elektrik işletmesi Müessesesi de 
1964, 1965, 1966 yıllarında kâr eden müessese
ler içerisinde mütalâa edilmektedir. Etibankm 
ve bütün İktisadi Devlet Teşekküllerinin is
tihdam politikalarında yönetici grupun 440 sa
yılı Kanunun 29 ncu maddesi çerçevesi içeri
sinde mukaveleli istihdamı ile daha emniyet 
içerisinde çalışmaları keyfiyeti komisyonun 
tavsiyeleri meyanındadır ve biz bunun meh-
maemken 'tatbikinden zevk duyacağımızı ifade 
etmek isterim. 

Ham cevher yerine mamul veya yarı mamul 
madde ihracı hususları Etibank tarafından ko
misyonun tavsiyesine uygun olarak ele alın
mıştır. Kromun ferro krom, siliko krom ve 
ferro krom haline ifrağı keyfiyeti için çalışma
lar, alüminyumun istihsali için Seydiköy çalış
maları ve daha başka birtakım çalışmalar Eti
bankm bu istikametteki çalışmalarının öncüle
rini teşkil etmektedir. 

Banka sermayesinin artırılması zaruridir, 
Etibank bu yolda birtakım gayretler göstermiş
tir, Hükümete müteaddit müracaatları vardır, 
Hükümetin bunu olumlu yolda karşılıyacağmı, 
imkânlar nisbetinde bu arzuyu yerine getirece
ğini umuyoruz ve biz de Hükümetin bu yolu 
tercih etmesini arzu ediyoruz. 

Etibankm daha salim esaslara istinaden 
çalışması arzusu içerisinde, onun bâzı yönler
den takviyesi sadedinde aşağıda Hükümetten 
ve kendi bünyesi içinden bâzı yenilikleri bâzı 
tedbirleri almasını rica edeceğim. 

Demin de arz ettiğim gibi, sermayenin artı
rılması şarttır. Etibank sermayesinin 3 milyar 
liraya çıkarılmasını istemiştir. Ve onun gerek
çeleri doğrudur, yerindedir. Tahkim dolayısiy-

le Etibank Hazineden alacaklı vaziyettedir. Bu 
meblâğın Kurumlar Vergisi borçlarına mahsu-
bedilmesi ve mütaakıp yıllarda muntazaman 
ödenmesi Etibank için ferahlatıcı bir unsur ola
caktır. 

Alt yapı yatırımlariyle, milletlerarası reka
bete mâruz yatırımlarda faiz oranı yüksektir. 
Bunun % 6 indirilmesi esbabının araştırılma
sı, Etibank için ve Türkiye iktisadiyatı için 
iyi olacaktır. Ve aynı zamanda faizle alınmış 
olan yatırım projeleri için sağlanan dış yar
dımların sürelerinin de yeniden gözden geçiril
mesinde fayda vardır. 

Enerji faaliyetinde enerji sektörü için ba
rajlar, enerji nakil hattı pulonları, transfarma-
tör istasyonları, muhtelif binalar için safi ira
dın % 12 nisbetinde Bina Vergisi, % 4 nisbe
tinde Buhran Vergisi, % 12 nisbetinde Millî 
Müdafaa Vergisi ödenmektedir. Yurdun kal
kınmasında ve sanayileşmesinde büyük önem 
taşıyan enerji maliyetinde büyük etki yapan 
Bina Vergisi ile Belediye vergilerinin, bilhassa 
baraj, pülon ve trafo istasyonlarından kaldırıl
ması hususunun da bir etüde değer olduğunu 
burada arz etmek isterim. 

Etibank bankacılık muamelelerinde Türki
ye'de ekonomik icapların gereklerini yerine 
getirmiş ve bankacılık muamelelerinde inkişaf 
etmiş bir müesesse olarak görülmektedir. Bina
enaleyh, Etibank bankacılığım kısırlaştırmak 
yerine sanayileşmekte olan memleketimiz için 
onu daha iyi inkişaf ettirmenin memleket men
faatlerine uygun düşeceği kanısındayım. Bura
da bankalar arasında bir mukayeseyi arz etti
ğim zaman Etibankm mevkiinin müstesna bir 
durumda olduğunu hepimiz müşahede edeceğiz. 
Etibankm bankacılığının inkişafının iyi etütle
re istinadetmiş şubeler açmak üzere faydalı 
olacağı kanısının hepimizde müşterek olacağı
nı göreceğiz. 

Etibank malî rantabilite olarak % 25,95; 
Şekerbank % 5,11; Türkiye Garanti Bankası 
% 7,32; Türkiye iş Bankası % 5,27; Yapı ve 
Kredi Bankası % 14,95; Pamukbank % 9,32; 
Halk Bankası % 8,54 tür. Binaenaleyh, Etiban
km bunların arasındaki yeri cidden müstesna
dır. Bu bakımdan Etibankm bankacılık hiz
metlerinin ondan nezedilmemesi ve inkişafına 
yardımcı olunması memleket iktisadiyatı bakı
mından faydalı olacaktır. 
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Etibankın kendisine ait faaliyet raporları, 
kâr ve zarar hesapları ile birlikte mütalâası 
gereken üç iştiraki mevcuttur. Bunlardan biri
si Kepez ve Antalya Havalisi Elektrik Santral-
ları Türk Anonim Şirketidir. Bu şirketin 1966 
yılındaki kârı 2 milyon 172 bin liradır. Ve 133 
bin 240 Mega watlık bir üretim yapmıştır. Bu 
teşekkülün, anonim şirketin daha ileriki sene
lerdeki durumuna göre 440 sayılı Kanun mu
vacehesindeki vaziyeti tesbit edilebilir. 

Elektrometalurji sanayii Etibankın bedbaht 
iştiraklerinden biridir ve iflâs masasına otur
tulmuştur; Etibank tarafından alındığı takdir
de onun bir müessesesi olarak Türk iktisadiya
tında hammadde istihsali, hammadde ihracına 
mâni olacak mamul madde istihsali projelerin
den birini muhakkak ki emin ellerle ve emin 
bir tarzda yapacaktır. Çünkü Ferro Krom ola
rak kromu ihracetmenin Türk iktisadi hayatı
na 62,5 dolara ihracedilen bir malın 340 dolara 
ihracedilmesi gibi fevkalâde ferahlatıcı bir ih
raç konusu olduğunu da burada zikretmekte 
fayda vardır. 

Eti Yapı Limited Şirketi de bedbaht bir şir
kettir ve binaenaleyh, onu da Etibank tasfiye 
etrnştir. 10 . 7 . 1967 tarihinde de tasfiye hita
ma ermiştir. 

Biz Etibank müesseseleri ve ona mevdu iş
tirakleri hususunda söyliyeceğamizin bu kadar 
olduğunu, personel istihdamında daha dikkat
li davranılması; diğer müesseselerin de daha 
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rantabl çalışılması temennisi ile Etibank ve 
müesseselerinin bilanço, kâr ve zarar hesapla
rının tasvip görmesi ve diğer iştirakleri hak
kındaki bilançolarının da ıttılaınızca müsait 
karşılanmasını temenni eder; hepinizi Adalet 
Partisi Grupu namına hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hatunoğlu, 15 dakika 
içerisinde bitecek durumdadır değil mi? 

SAKIP HATUNOĞLU (Erzurum) — 15 - 20 
dakika içinde biter. 

BAŞKAN — Çalışma saat 13,00 e kadardır, 
da, yarı kalmaması için arz ediyorum. Eğer 
uzıyacak ise ara verelim saat 14,30 dan sonra 
devam edin. Eğer 15 dakika içerisinde bitecek
se buyurun. Nasıl istersiniz? 

SAKIP HATUNOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Mehmet Hazer'in bâzı müesseseler hakkında 
kasa konuşması olacak. O konuşsun. 

BAŞKAN — Siz grup adına konuşacaksı
nız. Hazer de grup adına ama ikinci kısım için 
istemişlerdir. Siz konuşacak mısınız? Yahut 
14,30 a bırakalım. Sözünüzün yarıda kalmama
sı için ikazda bulunuyorum. 

SAKIP HATUNOĞLU (Erzurum) — Nasıl 
tensibederseniz. 

BAŞKAN — O halde ara verip grup adına 
olduğu için aradan sonra başlıyalım. Saat 14,30 
da toplanmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12,46 

»• • • 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkaııvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir, Hüseyin Atmaca (Denizli) 

BAŞKAN — 68 nci Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunim 3ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin (1964 - 1965 - 1966 faaliyet 
yılları) denetimi sonuçları hakkında rapor 
(3/681) (S. Sayısı : 1131) 

IX - ETİBANK TEŞEKKÜL MERKEZİ 
VE BAĞLANTILARI 

BAŞKAN — Grupları adına şu dakikaya ka
dar C. H. P. Grupu adma Sayın Mirkelâmoğlıı 
ve A. P. Grupu adına da Sayın Ahmet Demir 
Yüce görüşmüşlerdi. Şimdi sıra Güven Partisi 
Grupu adına Sayın Hatunoğlu'nundur. 

Buyurun. 
G. P. GRUPU ADİNA SAKIP HATUNOĞ-

LU (Erzurunı) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun saym üyeleri; 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin faaliyetlerini 
denetliyen T. B, M. Meclisi Kamu İktisadi Te
şebbüsleri Karma Komisyonunun denetim sonuç
ları hakkında düzenlenen raporun müzakeresi 
dolayısiyle bu teşebbüslerden Etibank ve bağlı 
müesseselerinin 1984, 1965 ve 1966 yılları hesap 
ve faaliyetleri hakkında G, P. Senato Grupu 
adına görüş ve temennilerimizi arz etmek üzere 
yüksek huzurlarınızda söz almış bulunuyorum. 

Sözlerime baslarken, Yükssk Senatonun sayın 
üyelerini saygiyle selâmlar, yurdumuzun yeraltı 
kaynaklarından mühim bir kısmını isletmek su
retiyle ekonomik ve sınai kalkınmamıza katkıda 
bulunan bu teşekkül ve müessese mensuplarına 
ve bu hizmetlerin ifasında, olumlu ve objektif 
ölçülerle denetimde bulunan Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kurulunun Sayın Başkan, üye ve 
uzmanlarına takdir ve teşekkürlerimi sunmak
tan büyük bir mutluluk duyarım. 

Muhterem senatörler; Etibankın faaliyetle
rini aşağıda arz edeceğim sıra ile özetlemeye ça
lışacağım : 

Banka merkezi; nominal sermayesi beş yüz 
milyon civarında olan Etibank müessese ve işti
raklerinin finansmanını sağlamaktadır. Banka 
kaynaklarında 1963 yılına nazaran 264 milyon 
lira artış kaydederek 2 milyar 175 milyona, 
1964 yılma nazaran 445 milyon lira artışla, 
2 milyar 619 milyona ve 1965 yılma nazaran da 
319 milyon lira artış kaydederek 2 milyar 937 
milyona yükselmiştir. Banka öz kaynaklar dı
şında - ez kaynaklar yaklaşık olarak 840 ilâ 
1 milyar yüz milyon lira arasında, değişik yıl
larda... Bu kaynaklar için 1964 yılında 41,6 mil
yon, 1965 yılında 49,6 milyon ve 1966 yılında da 
69,4 milyon lira faiz ödenmiştir. 

Bankanın kalkınma plânı ile ilgili çalışma
larda yaptığı yatırımları sırasiyle şöyle özetli-
yebiliriz. 1964 yılında madencilik, demircilik 
ve metalürji, kimya ve enerji olmak üzere dört 
bölümdeki faaliyetleri için 495 295 000 lira tef
rik edilmiş, bundan 325 milyon 159 bin lirası 
sarf edilerek % 65,6 oranında, 1965 yılında aynı 
konular için 618 265 000 lira tefrik edilerek 
369 325 000 lira sarf edilerek % 59,7 oranında, 
yine 1966 yılında aynı konulara ilâveten imâlat 
sanayii dâhil olmak üsere 661 646 000 lira tef
rik edilerek bu miktardan 509 762 000 lira sarf 
edilerek % 72 oranında bir gerçekleşme sağlana
bilmiştir. 

Muhterem senatörler, yatırımlarda gerçek
leşme oranlarının düşüklüğüne sebep teşkil 
eden hususların en önemlilerini şu şekilde özet
leyebiliriz : 

1. Teknik ve idari kalifiye personel temi
nindeki güçlükler. Bu konu 440 sayılı Kanu-
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nun 29 ncıı maddesinden yararlanmak suretiy
le tahfif edilebilir. 

2. Döviz ihtiyaçlarının projelere uygun bir 
şekilde tam ve zamanında karşılanamaması, 

3. Projelerin tanzimindeki gecikmeler ve 
bâzı projelerin birleştirilme zaruretleriyle Ban
kanın ihtiyarında olmıyan çeşitli sebepler. 

Değerli Senatörler, Etibank bankacılık faali
yetine 1957 senesinde iki şube ile başlamış, 1964 
yılı sonlarına doğru 17 şubeye yükselmiş ve bu 
yıl da genel mevduat hacmi 151 milyon lira, 
plasmanlar yekûnu da 148,7 milyon Tl. sına; 
1965 yılında 19 a yükselen şube adediyle mev
duat hacmi 171 milyon Tl. sı, plasman yekûnu 
159,5 milyon liraya ve 1966 yılında 20 şube 
adediyle faaliyetine devam eden bankanın mev
duat yekûnu 208,3 milyon, plasman yekûnu da 
186,9 milyon Tl. sına ulaştığını öğrenmiş bulu
nuyoruz. 

Sayın senatörler, Etibankın madencilik ala
nındaki faaliyetlerine gelince; Banka 1964 yı
lında 163 bin ton krom ihracederek 20 200 bin, 
1985 yılında 250 bin ton krom ihraç ederek yak
laşık olarak 43 milyon lira ve 1968 yılında da 
230 bin ton krom ihraç ederek 38 milyon lira 
tahsil edilmiştir. Şark Kromları İşletmesinde 
krom üretiş maliyetlerinde yükseliş, buna mu
kabil krom satış fiyatlarında düşüş olduğun
dan her yıl satış kârı azalan bu müessesenin 
1983 yılından itibaren satışlarında zarar etme
ye başladığını görüyoruz. 1960 yılında 20 mil
yon kârlı olan bu müessese bu yıldan itibaren 
yıllık kârları azalarak 1963 yılında 4 milyon 
ve 1988 yılında da müterakim zararı 33 milyo
nu buluyor. Bu haliyle kritik bir devreye gir
miş bulunan Şark Kromları İşletme Müessesesi
nin üzerine eğilmek gerektiğini belirtmek iste
riz. Yurdumuza kazandırdığı döviz bakımından 
faaliyetinin devamlılığına imkân sağlamak için 
bankaca alınacak tedbirlere ilâveten cevherin 
maliyetinde önemli faktör olan demiryolları 
navlun tarifesinde gerekli indirmenin yapılma
sını ve demiryolu nakliyat zararının da aynı 
kanunun 24 ncü maddesi gereğince bütçeden 
karşılanmasının uygun olacağı kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, üzüm müstahsılma 
ucuz fiyatla göz taşı imali için indirimli fiyatla 
S-abak Anonim Şirketine yapılan bakır satışı 
Bakanlıklar arası İktisadi İşbirliği Kurulunun 

emrine uyularak Sanayi Bakanlığı Sanayi Dai
resi Reisliği, Etibank, Tarım Bakanlığı, Zirai 
Donatım Kurumu ve Eabak Anonim Şirketi yet
kilileri tarafından tesbit edilen protokol ge
reğince tonunun 7 280 lira üzerinden ve 8.9.1964 
tarihinden geçerli olmak üzere Bakanlar Ku
rulunun 25 . 12 . 1964 tarihli toplantısında ka
rarlaştırılmış, yine ilâve bir protokolla yılda 
400 ton bilister bakırın indirimli fiyattan ve
rilmesi kararlaştırılmıştır. Yurt dâhilinde o 
günkü rayiçlere göre 10 200 lira karşılğmda 
satışı göz önünde bulundurulursa senelik bakır 
satışında bir milyon lirayı aşkın bir azalmaya 
sebep teşkil ettiğini müşahade ediyoruz ki bu 
da 440 sayılı Kanunun kârlılık ve verimlilik ru
huna aykırı düşmektedir. 

Banka 1964 yılında 13 bin ton bakır ilırace-
derek 111 milyon lira ve dâhilde 9629 ton bakır 
satışı yaparak 95 921 bin lira; 1965 yılında 
19 968 ton bakır ihraç ederek 195 milyon lira ve 
dâhilde 9 168 ton bakır satışı yapılarak 110 mil
yon lira ki, bunun 5 173 tonu Rabak Anonim 
Şirketine, 2 626 tonu da M. K. E. Kurumuna sa
tılmıştır. 1966 yılında 118 bin ton bakır ihraç 
edilerek 204 milyon lira ve dâhilde 9 722 ton ba
kır satılacak 119 milyon lira tahsil edilmiştir. 

Değinilecek önemli konulardan birisi ihraç 
edilen cevherlerin yükleme istasyonu ve liman
larındaki tartılar yerine varış istasyonu ve 
limanlarındaki tartılarına alıcılarca itibar edil
mesi konusu. Çoğunlukla varış limanlarındaki 
tartılar noksan çıkmakta ve bu yüzden banka 
zarar etmekte ve ayrıca memleket döviz bakı
mından da büyük bir kayba uğramaktadır. 
Bu bakımdan cevher yerine mamul, veya yarı 
mamul metal imalinden sonra ihraç yönüne 
gitme şartları aranmalıdır, kanaatindeyim. 

Muhterem senatörler, teşekkül merkezi ve 
müesseseleri için geniş çapta makina, teçhizat 
ve malzeme siparişinde bulunan bankanın satı-
nalma ana talimatnamesinde bugünkü ihtiyaç
lara cevap verecek şekilde tadilat yapılması 
gerektiğine de işaret etmek isterim. Ayrıca 
Etibank grupunda bulunan işletme, müessese 
ve teşekküllerin ihtiyaç fazlası ve yaklaşık 
değeri 8 milyon lirayı bulan makina, teçhizat 
ve malzemelerin ihtiyacı olan diğer kamu teşeb
büs ve Devlet dairelerine satışlarının yapılarak 
değerlendirilmesini tavsiyeye şayan buluruz. 
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Saym senatörler, Etiöank 1964 yılı bilanço
sunu 67 923 884 lira, 1965 yılı bilançosunu 
73 699 021 lira ve 1963 yılı bilançosunu da 
80 531 149 lira kârla kapamıştır. Her üç yılda 
da bankaya kâr sağlıyan müesseseler; Ergani 
Bakır, Murgul Bakır, Keçiborlu Kükürt, Üe-
köprü Krom, Emet Kolomanit, Küre Bakirli 
Brit, Elektrik işletmeleri ve işletme halindeki 
teşebbüslerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, Etibankm. merkez 
teşkilâtı faaliyetleri hakkındaki görüş ve te
mennilerimizi arz etmiş bulunuyoruz. Şimdi de 
müsaadenizle bağlı müesseselerinin faaliyetleri
ne kısaca değilmek istiyorum. 

Ergani Bakır işletmesi : 

Bu müessese 1964 - 1965 ve 1956 yıllarında 
15 milyon lira sermaye ile faaliyette bulunarak 
1964 yılında 18 181 ton bakır istihsal etmiş 
bundan 16 372 tonunu satarak bilançosunu 
95 252 626 lira, 1965 yılında 18 500 ton ba
kır istihsal ederek 19 278 ton bakır satarak bi
lançosunu 158 892 471 lira ve 1986 yılında da 
17 517 ton bakır istihsal ederek 20 287 ton satış 
yapmış ve bilançosunu 171 milyon 490 bin 607 
lira kârla kapatarak memleket ekonomisine çok 
değerli hizmet ifasında bulunmuştur. Bakır 
üretimini istenilen seviyeye getirmek için Erga
ni Bakır İşletmesi tevsii projesine lüzumlu dö
viz talebinin öncelik ve ivedilikle ele alınması
nı ilgililerden önemle rica etmekteyiz. 

Murgul Bakır İşletmesi : Bu müessese 1964, 
1965, 1968 yıllarında 60 milyon lira sermaye ile 
faaliyette bulunarak 1964 yılında 7 800 ton ba
kır istihsal etmiş, 5 245 tonunu satarak bilan
çosunu ; 7 286 981 lira, 1985 yılında yine 7 800 
ton bakır istihsal ederek 9 181 ton satış yapa
rak bilançosunu; 43 624 592 lira ve 1966 yılında 
da 9 100 ton balar istihsal ederek. 8 062 ten satış 
yaparak, bilançosunu; 52 711 235 lira kârla 
kapatmıştır. 

Buna mukabil, baca gazlarının zararını ön
lemek maksadiyle çalıştırılmakta olan asit fab
rikasının istihsal maliyetinin yüksekliğinden 
dolayı her yıl sarar edilmekte, üstelik baca 
gazlarının irae ettiği zararlara da enşrel oluna
mamaktadır. Bu bakımdan konunun bütün yön
leriyle ele alınarak çözümlemesi yoluna gidil
mesini ilgililerden önemle rica ediyoruz. 
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Keçiborlu Kükürtleri İşletmesi : Bu mües
sese de 1964, 1965, 1966 yıllarında 5 milyon ser
maye ile faaliyette bulunmuş. 1964 yılında 
22 200 ton kükürt istihsal etmiş ve 23 O00 ton 
satarak bilançosunu, 3 milyon 772 bin 848 lira. 
1965 yılında 22 300 ton istihsal ile, 21 345 tonu
nu satarak bilançosunu; 3 314 325 lira ve 1966 
yılında 22 600 ton kükürt istihsal ederek, 
29 580 ton kükürt satmış, bilançosunu 2 mil
yon 312 bin 305 lira kârla kapatmıştır. 

Etibank satış fiyatlariyle, ithâl edilen fiyat
lar arasında önemli fiyat farklarının mevcudi
yetinin birtakım dedikodulara yol açması bakı
mından gerekli tedbirlerin alınmasına tevessül 
edilmeli bu meyanda bütün satışların Zirai Do
natım Kurumu eli ile yapılması gerekli tedbir
lerin başında zikredilebilir. 

Küre Bakirli Pirit işletmesi: Bu müessese 
de 1964, 1965, 1966 yıllarında 25 milyon lira 
sermaye ile faaliyette bulunmuş. 1964 yılında. 
121 533 ton prit istihsal etmiş, bundan 114 961 
ton satış yaparak bilançosunu, 14 541 564 lira, 
1966 yılında 132 166 ton pirit istihsal ederek, 
139 000 ton satış yapmış ve bilançosunu; 
17 666 465 lira ve 1988 yılında da 120 652 ton 
prit istihsal ederek, 125 000 ton satış yaparak 
bilançosunu; 25 512 263 lira kârla kapatmış
tır. 

Emet Kolemanit işletmesi: Bu müessese de 
1964, 1965 1986 yıllarında 10 milyon sermaye ile 
faaliyette bulunmuş. Özel teşebbüsün de katıl
dığı çalışmalar sonunda: 1964 yılında 57 234 ton 
kolemanit istihsal edilmiş, 56 927 ton satış ya
pılarak bilançosunu; 3 338 962 lira kârla, 1965 
yılında 72 491 ton kolemanit istihsal olunarak 
72 000 ton satış yapılmış bilançosunu; 2 986 291 
lira kârla ve 1988 yılında da 99 000 ton kolema
nit istihsal olunarak 78 389 tonu satılmış ve bi
lançosunu 2 371 780 lira kârla kapatmıştır. 

Üçköprü Krom işletmesi: Bu müessese de 
15 milyon lira sarmaye ile faaliyetine devam et
mekte olup, 1984 yılında 76 400 ton krom cev
heri üretmiş, ve 54 750 ton satış yaparak bilan
çosunu ; 2 289 721 lira kârla 1965 yılında 90 000 
ton krom cevheri istihsal etmiş, 82 000 ton satış 
yaparak bilançosunu; 312 00 lira sararla, 1966 
yılında ise, 105 000 ton krom cevheri üreterek 
112 000 ton satış yapmış ve bilançosunu; 
2 926 704 lira kârla kapatmıştır. 
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Elektrik işletmesi Müessesesi: 250 milyon 
lira sermaye ile işletme faaliyetini devam etti-
iren bu müessese 1964 yılı bilançosunda 50 mil
yon 400 bin, 1965 yılı bilançosunda 42 milyon, 
1966 yılı bilançosunu da 39 milyon 556 bin lira 
kârla kapatmıştır. 

Elektrik enerjisi konusunda Türkiye Elekt
rik Kurumu yani TSK Kanununun biran önce 
gerçekleştirilmesini ve bu kanun çılancaya kadar 
Etibankm koordinasyon görevine devanı etme
sini uygun mütalâa etmekteyiz. 

Sayın senatörler, Etihank ve bağlı müessese
lerinin daha rantabl ve daha rasyonel ölçüler 
içerisinde çalışmasını sağlamak, kârlılık ve ve
rimliliğini artırmak maksadı ile yukarıdaki gö
rüş ve temennilerimize ilâve olarak şu husus
ları da tavsiyeye şayan buluruz. Ara ettiğim hu
suslar isletme denetleme kurulu ve komisyon ra
porlarında da vardır. Bunları sıralıyorum, 

1. Banka sermayesinin artırılması. 
2. Önemli hizmetler için gerekli miktarda, 

ihtisas ve işletme kadrolarının temini, 
3. Banka faaliyet raporları, bilançolar ve 

Yüksek Denetleme Kurulu raporlarının hazırla
narak ilgili mercilere tevdi tarihinin yeniden 
tesbiti. 

4. Mukaveleli personel istihdamında gereldi 
tedbirlerin alınması. 

5. Ham cevher yerine, yarı mamul veya 
mamul madde ihracı için gerekli tedbirlerin it
tihazı veya bu husus sağlanıncaya kadar ihraç 
limanlarında alıcıların kabul edeceği tahsis sis
teminin tesbiti ile döviz kaybının önlenmesi. 

6. Dünya piyasasına tabi cevher fiyatların
da rekabeti sağlamak amacı ile. Devlet Demir
yolları nakliye tarifesinde gerekli ayarlamaların 
sağlanması. 

7. Her alanda olduğu gibi bilhassa işletme 
alanında metot, organizasyon ve koordinasyan 
konularında gerekli hassasiyet ve titizliğin gös
terilmesi. 

8. Yeniden Düzenleme Komisyonu çalışma
larının sonuç bulduğunu ve ilgili raporların il
gili makamlara tevdi edildiğini memnuniyetle 
öğrenmiş bulunuyoruz. Ek ricamız bu rapor 
muhteviyatlarının ilgili müesseselere tatbikatın
da gerekli çalışmalar içerisinde bulunulmasını 
önemle temenni vo rica ediyoruz, 

9. Yüksek Denetleme Kurulunun tavsiye. 
temenni ve denetim sonucu rakorlarına derce-
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dilen konuların yerine getirilme:! hususunda 
gerekli hassasiyet ve titizliğin gösterilmesi, 

Sayın senatörler, Etibank ve ona bağlı mü
esseselerin 1964, 1965 ve 1D8S jn.Harı faaliyetle
ri ve bilançoları hakkında görüş ve temennileri
miz burada sona ermiş bulunuyor, Güven Par
tisi Grupu olarak komisyon raporuna iştirakimi
zi belirtirken Etibank, teşekkül ve müesssse 
mensuplarına üstün başarılar diler, yüksek he
yetinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN -— ü. E. P. r:i Grupu adına Saym 
Mehmet Hazer? 

MEHMET HAZER (Kara) — Şahsım adına 
sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sual soracaksın^? 
Şimdi gruplar adına söz alanlar sıra ile ko

nuşmuş oldular. Şahısları adına Sayın Hikmet 
İsmen? (Yok.) 

Sayın Ömer Ucuza!? Sarfınazar ettiler, 

SALİH TANYELİ (Gaziantep) — Şahsım 
adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Şahsınız adına GÖZ istiyorsunuz 
öyle mi efendim. Buyurun efendim. 

SALİH TANYELİ (Devam.! H.) — Saym 
Başkan, sayın senatörler, ber> burada mühim bir 
noktayı Hükümetin dikkat nazarına koymayı 
faydalı telâkki ettiğim için s03 almış bulunuyo
rum. Bize verilen malûmata göre balar fiyatla
rının Londra piyasasına göre ayarlanmasından 
sonra memleket dâhilinde fiyatlar yükselmiş, 
e~naf ve sanatkârlar hurda bakır kullanmak zo
runlusunda kalmışlardır, Tabiatiyle bu şekilde 
bakır hurdasına karsı da tehacüm olunca bu
nun da gittikçe fiyatı yükselmiş ve Suriye'den 
memleketimize doğru hurda bakır kaçakçılığı 
başlamıştır, şüphesiz bu durum gerçekse mem
leketimiz madenciliği aleyhine bir durum ol
makla beraber paramızın da kaçak yollardan 
Suriye ve diğer memleketlere gitmesine yol aç
maktadır. Bu noktanın Hükümet tarafından in
cele ttiriimesini bilhassa temenni ediyorum, te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem hatipten ismini rica 
edeceğim, lütfeder misiniz isminizi? 

SALİH TANYELİ (Devamla) — Salih Tan
yeli... 

BAŞKAN — Efendim, seçimden sonra ara
ya uzunca bir tatil sûresi girdiği için ve henüz 
resimlerimizi muhtevi albüm de neşredilmediği 
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için muhterem arkada ularımızı ismen davet et
mek imkânından mahrumuz, öşür dilerim. 

Şahsı adına söz istiyen başka sayın üye?.. 
Yok. Hükümet?.. Buyurun. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun muh
terem üyeleri, aslında Etibankla ilgili bulunan 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimine mü
tedair komisyonun raporu görüşülürken huzu
runuza çıkma niyetinde değildim. Ancak sayın 
bâzı grup söze itlerinin temas etmiş bulunduğu 
bâzı mütalâalar huzurunuzu işgal etmeme se-
beboldu. G. H. P. Grupunun Sayın Sözcüsü Ne
cip Mirkelâmoğîu, belki de ciddî bir tetkike 
tabi olmıyan bâzı mütalâalar serd ettiler, bun
ları tashih etmekte zabıtlara intikal eden yanlış 
beyanları mecrasına sokmakta fayda vardır. 

Evvelâ Sayın Mirkelâmoğîu Etibanktaki 
yüksek kademeyi işgal eden görevlilerin sık sık 
değiştirildiğinden ve bunun yanlış bir politika
nın, tatbiki neticesini tevlidettiğini ifade bu
yurdular. Şu hususu belirtmek isterim, hizmetin 
gerektirdiği ahvalde vazifelilerin değiştirilmesi 
tabiîdir. Bu, şimdiye kadar böyle olmuştur, 
bundan sonra da hizmetin icahetirdiği ahvalde 
vazifeliler değiştirilecektir. Fakat tenkidi ya
panların kendi samanı iktidarlarında bu mese
lelerin nasıl cerryan etmiş bulunduğunu gözden 
'kaçırmamaları icabeder, meselâ 1960 tan 1964 
sonuna kadar Etibank idaresinde değişen genel 
müdürleri huzurunuzda açıklamak isterim. 

27 . 5 . 1960 Burhan Ulutan, 31 . 5 . 1960 tan 
10 . 2 . 1951 e kadar Sayın Tahsin Yalabık, 
10 . 2 . 19Sİ den 8 . 10 . 1981 tarihine kadar Sup
hi Yavaşça, her ikisi vekâleten. 9 . 10 . 1961 den 
31 . 12 . 1.962 ye kadar İhsan Mocan, 8 .2 .1983 
ten 24 . 8 . 1964 tarihine kadar Nafiz Özsoy, 
24 . 6 . 1964 ten 21 . 1 . 1965 tarihine kadar 
Rasim Kurşuncu. 25 . 1 . 1965 ten, ki tamamı, 
C. H. P. sinin 1961 den sonraki kısım,, koalis
yonda hâkim olduğu devreye aittir, 25 .1.1985 
tarihine kadar Tahsin Yalabık olmak üzere 6 
genel müdür değiştirilmiş bulunmaktadır. 1935 
ten bugüne kadar vazife ile ilgisi bulunmıyan 
sadece kendisinin özel bir meselesi itibariyle 
Etibank Gknel Müdürü Sayın Suphi Yavaşca'-
nın istifası ile boşalan Genel Müdürlüğe Sayın 
Münir Tanyeloğlu usulüne uygun olarak tâyin 

edilmiş bulunmaktadır. Şimdi C, H. P, sinin Sa
yın Grup Sözcüsü böylece zannediyorum ki, 
kendi iktidarları zamanında cereyan eden bir 
meseleyi ve biraz da haklı olmıyarak tenkidet-
mektedir. Her halde o zaman da hizmetin icap
ları gerektirmiş olmalı ki. o genel müdürler sa
manın iktidarı tarafından değiştirilmiştir. 

Yine Mirkelâmoğîu; Enerji Bakanlığının ku
ruluş kanunu yoktur, o itibarla keyfî tasarruf 
icra edilmektedir ve kuruluş kanununun çıka
rılmamasının maksadı da budur diyorlar. Enerji 
Bakanlığının (kuruluş kanunu filvaki yoktur, 
ama geçen sene bütçe müzakerelerinden evvel 
kuruluş kanunu tasarısı Bakanlığımızca hasır
lanmış ve Yüce Meclise takdim edilmiştir, alâ
kalı komisyonda görüşülmüş, Bütçe Komisyo
nuna sevk edilmiştir. Biz kanım tasarısını iyi-
niyetlerle, hem de gecikmiş bir kanun tasarı
sını sevk etmiş bulunuyoruz. Hal böyle olunca 
Yüce Parlâmentonun bir tasarrufunu henüz ik
mal edilmemiş olmasının vebalini bir iktidara 
yüklemenin insafsızlık olacağına işaret etmek 
isterim, üzerinde önemle durulan Rabat Şirketi 
meselesini huzurunuzda bütün detayları ile açık-
lamaik istiyorum. Sayın Senatörler, göztaşı imali 
için 1964 yılında yani, Sayın Mirkelâmoğlunun 
mensuboldugu siyasi partinin iktidarın büyük 
kanadını teşkil ettiği zamanda vekâlet bünye
sinde kullanılacak olan iktidar zamanında bir 
Bakanlar Kurulu kararı doğru olarak ittihat 
edilmiş bulunmaktadır. Bu Bakanlar Kurulu ka
rarı yanlış değildir 25 . 12 . 1964 tarih ve 
6/4126 sayılı Kararname ile, göztaşı için verile
cek balkırın indirimli fiyat olarak 7 280 lira 
üzerinden yani, doğru bir ifade ile Etibanka 
maliyetinin üstünde fakat, ihraç fiyatından aşa
ğı bir bedelle Zirai Donatım Kurumuna veril
mek kaydı ile, o hesaba istinaden Rabak'a bu 
kararname ile verildiği bir vakıadır. Bunların 
kontrolü Zirai Donatım tarafından yapılmakta, 
teslimat tutanakları ile tamamen bu bakırların 
göztaşı imalinde kullanılıp kullanılmadığı hu
susu kontrol edilmektedir. Müstahsili himaye 
etmek, onları göztaşı ihtiyacından, onu kolay
lıkla temin etmek imkânından mahrum bırak
mamak için alınmış bulunan bir tedbirdir bu. 
Bilâhara 7 . 11 . 1966 tarih ve 6/7232 sayılı 
Kararname ile, 25 . 12 . 1964 tarih ve 6 4123 
sayılı Kararname yürürlükten kaldırılarak; göz-
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taşı ile bunun imalinde hammadde olarak kul
lanılan bakır, temel mal olarak kabul edilmiş
tir. 14 . 10 . 1967 tarih ve 6/8954 sayılı Karar
name ile de, 7 . 11 . 1966 tarih ve 6/7232 sa
yılı Kararname yürürlükten kaldırılmış, göz
taşı ve bakır temel mal meyanına ithal edilme
miştir. 22 . 2 . 1968 tarih ve 6/9594 sayılı Ka
rarname ile, 14 . 10 . 1967 tarihi ve 6/8954 sa
yılı Kararnameye ek bir karar alınarak gözta
şı temel mal meyanına ithal edilmiştir. En son 
6 Nisan 1968 tarih ve 6/911 sayılı Kararname 
ile göztaşı için Zirai Donatım Kurumuna verile
cek bakır fiyatı, 7 280 lira olarak tesbit edil
miş bulunmaktadır. Böylece tamamen 1964 ta
rihinden başlamak üzere göztaşı kullanan müs
tahsili himaye etmek maksadiyle bu tasarruf 
yapılmış bulunmaktadır. Şimdi çok kıymetli bu
lunan ve Türkiye ekonomisinde büyük yeri olan 
bakırı sanki, bir özel şirkete ihraç fiyatından 
düşük bir bedelle peşkeş çekiyormuşcaısma böy
le bir düşünce ve niyet içinde bu meselenin tak
dimi elbette ki yanlıştır, doğru değildir, müstah
silin aleyhindedir; aynı zamanda 1964 yılından 
beri ittihaz edilmiş bulunan ve tekâmül ettiri
len iktidarların tasarruflarına da tamamen ay
kırı bulunmaktadır. 

Yine Sayın Mirkelâmoğlu, bu balkırların Ra-
bak'a verildiğini ancak, MKE Kurumuna çok 
daha az miktarda verildiğini ifade etmek su
retiyle bir özel şirketin ihtiyaçlarının istediği 
miktarda tatmin edildiğini, MKE Kurumuna 
bunun verilmesinde çok daha cimri davranıldı-
gını ifade ediyorlar; bu da yanlıştır. MKE Ku
rumu göztaşı imal etmemektedir. Kendisine iste
diği ve kullanabildiği miktarda bakır verilmek
tedir. Elektrolitik bakır ithali bakımından MKE 
ile, Rabak arasındaki fark; Raibak'ın çok daha 
evvelki yıllarda, 8 -10 sene önce bu işe başlamış 
ve bunu geliştirmiş bir müessese oluşundandır. 

Sayın Mirkelâmoğlu, mütalâalarında Kara
deniz Balkır Kompleksinin durumunu ele aldılar. 
Dediler ki, «biz Karadeniz Bakır Kompleksinin 
kuruluşunu tasvilbettoiyoruz.» 

Bunu taısVibetmemeleri mümkündür, buna bi
zim bir itirazımız yok. Ancak mütalâalarında 
'bâzı. hususları yanlış ifade buyurdular. Dediler 
ki, «Temel atıldı, tesisin inşa edileceği yer belli 
değildi, bilâhara bu yer değişti.» Böyle bir me
sele yoktur. Temel atılmadan önce hangi arazi 

satmalınmış ise, temel orada atılmıştır, idare 
'binası onun üzerinde inşa edilmiştir ve filhal 
fabrika tesislerinin inşa edileceği yerin yolları 
da orada yapılmaktadır, projeleri vardır. 

Yine bu kompleks için bir yabancı müşavir 
firmanın istihdamını da isabetli bulmadılar. 
Bu kabil büyük projeler memleketimizde şim
diye kadar ve hemen hemen bütün dünyada 
müşavir mühendislik firmaları istihdam edilmek 
suretiyle tesis yaptırılmaktadır. 

Kredi şartlarına dokundular. Dediler ki, 
«Bakır kompleksi için istihsal edilen kredi ka-
pitüler hükümler taşımaktadır.» şartları itiba
riyle. 

Sayın senatörler, Enerji Bakanlığının 1968 
yılı. Bütçesi Bütçe Komisyonunda müzakere edil
diği sırada da bu mesele bir sayın parlâmanter 
tarafından bahis konusu edildi. O tarihte kredi 
mektubunu Bütçe Komisyonu huzurunda oku
dum. Şimdi aslı, ingilizcesi yanımda bulunan ve 
Türkçeye tercüme edilmiş olan kredi mektubu
nu huzurunuzda aynen okuyacağım: 

«Sayın Bakan. 
Hükümetinizin müracaatı üzerine ve ilgili 

temsilcilerimizin karşılıklı müzakerelerinden 
sonra, AID Teşkilâtının Türkiye Cumhuriyeti
ne, yeni bir şirkete devredilmek üzere 30 500 000 
dolara kadar kredi vermeye karar verildiğini 
memnuniyetle bildiririm. Bu kredi Mulgur'da 
bakır isthisalinin günde 9 000 tona yükseltil
mesi ile bir bakır konsantratürünün inşaası ve 
Samsun'da yılda 40 000 ton bakır ürtecek bir 
izabe tesisinin kurulması için lüzumlu hizmetle
ri ile, teşkilâtın finansmanındaki döviz ihtiya-
cının karşılanmasında kullanılacaktır. 

Bu ikraz Türk Hükümeti ile müzakere ede
ceğimiz bir kredi anlaşmasında tasrih edilecek 
kayıt ve şartlarla verilecektir. Kredi anlaşması 
bu ikrazın maksat ve kullanma metotarını da
ha teferruatlı bir şekildo açıklıyacak olup, Eu
bank temsilcileriyle evvelce gayriresmî olarak 
müzakere edilen, aşağıdaki hususları kapsaya
caktır : 

1. Bu kredi, Türkiye Hükümeti tarafından 
ilk ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 40 yıl 
zarfında ödenecektir. Ve 10 yılı aşmıyacak öde
mesiz bir devre bu süreye dâhil olacaktır. 

Kullanılan kredinin faiz oranı 10 yıllık öde
mesiz devre sarfında yılda % 1 ve ondan son
ra da yılda % 2,5 olacaktır. 
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2. Kredi ile faizlerin ödenmesi, Amerika 
Birleşik Devletleri doları üzerinden yapılacak-
t l i . 

3. Kredi ile finanse edilen mal ve hiz
metler, Amerika Birledik Devletleri kaynağın
dan ve menşoinden olacaktır. 

Bu kredi ile ilgili her hangi bir hususu si
sinle veya temsilcilerinizle görüşmekten memnu
niyet duyacağımızı Milletlerarası Kalkınma Teş
kilâtı adına arz ederim. 29 . 5 . 1967 

Sayın senatörler, bu kredi şartları şimdiye 
kadar yapılan geçitli kredi anlaşmalarında elde 
edilen en iyi kredi şartıdır. Filhal, memelketi-
nıizin ihtiyacı var ise, buna yalan kredi şartları 
ile kredi anlaşması yapmaya hazır olduğumu
zu ve böyle bir tasarrufun da memleketimizin 
menfaatlerine uygun olduğunu huzurunuzda 
arz etmek isterim. 

Görülüyor ki, bu kredi şartlarına ne kapü-
tüler hükümler vardır, ne Türkiye'nin hüküm
ranlık haklarını ihlâl edici bir mahiyet vardır. 
Böyle bir şey olsaydı Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti hiçbir veçhile böyle bir kredi şartını 
kabul etmezdi, Hiçbir Türk Hükümetini Türki
ye'nin hükümranlık haklariyle alâkalı bir me
selede, bir kredi moseolsinde hükümranlık hak
larından vazgeçmek suretiyle bir kredi anlaş
masını itnzalıyacağını kabul etmek istemediğimi
zi, böyle bir şeyi Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metlerinin hiçbir saman düşünmemiş olduğu
nu ve düsünemiyeceğini bilhassa belirtmek iste
rim. 

Yine Sayın Hirkelâmoğlu, bu teşebbüslere 
bugünlerde yapılan tâyinler de calibi dikkattir, 
dediler. Genel müdürlüğe tâyin edilen zatın üc
retinden bahsettiler ve kendisinin bakır bilgi
sinden yoksun olduğu gibi bakırı görmediğini de 
söylediler. 

Sayın senatörler; burada ben zannediyo
rum ki, bir bütçe müzakeresinde değiliz. Bura
da Etibankın iktisadi faaliyetlerinin denetlen
mesi bahis konusudur. Ve burada belki bü* de
receye kadar Hükümetlerin bu meselede fiilleri 
eleştirilebilir ama, bu kürsüde kendisini müda
faa edecek durumda olmıyan insanlar hakkında 
konuşulamaz, konuşulmamak icabeder. 

Karadeniz Bakır Kompleksi Anonim Ortak
lığı Clenel Müdürlüğüne Enerji Bakanlığının 
Müsteşarı Sayın Kemal Noyan, Anonim Ortak
lık idare Meclisinin ittifakla almış ol

duğu bir karar ve davetleri üzerine tâyin edil
miştir. Bunu Hükümet olarak biz tâyin etme
dik. Ücreti idare meclisi tarafından tesbit edi
len bir tavan ve taban içerisinde bahis konusu 
olmuştur, ilgili şahısla, idare meclisi arasında 
bu konuda bir anlaşmaya varılmıştır, Hüküme
tin dışarısmdadır. Ama, bu ücret, bu brüt üc
ret bu kabil büyük tesislerde alısılagelmekte 
bulunan ve bu kabil önemli vazifeleri deruhte 
edenlerin, vazifenin ciddiyeti ve ehemmiyeti ile 
mütenasip bir mesai göstermesi bakımından' da 
lüzumludur. Bu vesile ile bir hususu ars etmek 
istiyorum. Etibankta, Devlet Su îşleri Genel Mü
dürlüğünde, umumi olarak teknik eleman istih
dam eden hemen bütün kuruluşlarımızda kendi
lerine Devletin imkânları hasebiyle verilebilen 
ücretlerin azlığı sebebiyle çok kıymetli eleman
larımız özel sektöre hergün birer, ikişer git
mektedir. Bu bir vakıadır. Geçen ay içerisin
de Etibanktan ayrılan mühendislerin adedi 50 
dir. özel sektörde çok daha yüksek ücretle bu 
teknisyenler, mühendis arkadaşlar rahatça iş 
bulmaktadırlar. Genel Müdürlüğe tâyin edilen 
zatın her halde ihtisasını Sayın Mirkelâmoğlu, 
zannediyorum, meslekî itibariyle takdir ede
cek durumda değildir. Genel Müdürlüğe tâyin 
edilen Sayın Kemal Noyan, uzun seneler Eti
bankta bu kabil tesislerin kuruluşunu yapan 
müdürlüklerin, muavinliklerinde çeşitli kademe 
vazifelerinde bulunmuş, Enerji Bakanlığı Müs
teşarlığına kadar gelmiş, çok ehliyetli bir tek
nisyendir. Temenni ederim ki, aynı ehliyetteki 
teknisyenlerimizin mebzul miktarda âmme sek
töründe vazife alabilmesi mümkün olabilsin. 

Yine Sayın Mirkelâmoğlu, Etibank iştirak
lerinin kısmen zarar ettiğinden bahsettiler. Her
halde kendileri yanlış rakam almış olacaklar. 
1964 yılında 4 287 913,73 lira olan kâr, 1965 
yılında 5 620 933,27 liraya, 1966 yılında 
6 842 462,02 liraya yükselmiş bulunmaktadır. 

Sayın senatörler, Komisyon raporunda te
mas edilen ve bâzı sayın senatörlerinde işaret 
ettiği Murgul baca gazlan meselesi hakkında 
da kısaca mâruzâtta bulunacağım. 

Bu baca gazlarından mahallinde büyük za
rarlar görülmektedir, iki seneyi aşkın bir za
mandan beri bu konunun izalesi için çalışmalar 
yapmaktayız, zarar gören araziler tasnif edil
miştir. (A) grupunda zarar gören arazi sahip-
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lerinin arazilerinin erozyonuna mâni olmak üze
re, istimlâk edilmek üzere mesele nihaî saf
haya intikal etmiş ve Etibank idare Meclisine de 
bu mesele intikal ettirilmiş bulunmaktadır. 
İstimlâk edilecek arazi Toprak - Su Genel Mü
dürlüğü ve Orman Genel Müdürlükleriyle bir
likte alınacak tedbirlerle ıslah edilmiş olacak
tır. Böylece senelerden beri hem Etibankın za
rarını müeddî olan mesele arazi bakımından ve 
tam randımanla çalışma hakkında alınan diğer 
tedbirleri 1969 yılında niha safhaya erdirmek, 
hem de mutazarrır olan arazi sahiplerinin bu 
zararını da ortadan kaldırmak Etibankın asıl 
zararına bir son vermek bakımından halledil
mek üzere karar safhasına intikal etmiş bulun
maktadır. 

Gaziantep Senatörü Sayın Salih Tanyeli'nin 
bahsettiği husus hakkında bilgim yoktu, huzu
runuza çıkmadan önce Etibank Genel Müdü
ründen sordum, böyle bir meselenin bilgileri 
dâhilinde olmadığını ifade ettiler. Bu meseleyi 
tabiatiyle ifade edilen önemi içerisinde tahkik 
edeceğimiz tabiîdir. 

Sayın senatörler, mâruzâtımı bu kadarla ta
mamlıyorum, Etibank Genel Müdürü ve ilgili 
elemanları sayın senatörlerin soracağı siyasi 
nitelikte bulunmıyan suallerini cevaplandıra
caklardır. Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Hazer, sorunuz var de
ğil mi? 

MEHMET HAZEE (Kars) — Müsaade bu
yurursanız Grup adına konuşacağım. 

BAŞKAN — Grup adına söz istiyorsunuz, 
buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET HAZER 
(Kars) — Muhterem arkadaşlarım; Etibank 
müessesesinin ve ona bağlı teşekküllerin bilan
çolarının tetkik edildiği bir sırada arkadaşların 
bu konulara defaatle değindikleri için, bende
niz tekrara mani olmak için, söz almak niyetin
de değildim. Bir - iki konuda yerimden sual sor
makla geçirecektim. Yine de aynı kanaatimi 
muhafaza ediyorum. Yalnız Sayın Bakanın 
Grup Sözcümüzün beyanına karşı olan müta
lâalarına bir - iki noktada kısaca cevap ver
meyi vazife saydım. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanın ve 
bâzı sorumluların bir meselenin savunulması 
zımnında ikna edici deliller gösterme yerine 

dünü mazeret olarak göstermelerini makbul 
saymıyorum. Dün yapılanlar yanlış olabi
lirdi. Siz o yanlışlığı model olarak almıya mec
bur değilsiniz. Hattâ varsa takibetmemeliy-
dinLs. Zaten yeni bir iddia ile iş başına ge
len bir Hükümet kendisinden evvelkilerin ha
tasını devam ettirmek mecburiyetinde de değil. 
Bu kendileri için bir itibar da sağlamaz. Ver
dikleri misalleri de şöyle bir gözden geçirir
sek bir mesele hakkında ciddî ve katî bir 
hüküm verebilmek için sebeple neticenin aynı 
olması lâzımdır, Netice aynı olabilir, sebep
ler ayrı olursa verilecek hüküm aynı olmaz. 
Dün şu tarihler arasında şu kadar değiştir
me yapılmış olmasının sebepleriyle, bugün ya
pılan değişikliklerin sebepleri aynı olmadığı
na göre, varılacak netice ve verilecek hüküm 
de aynı olmaz. Bunların hepsi için elimde do
küman yok. Ama dün yapılan değişiklikle
rin, biraz evvel Sayın Bakanın da ifade bu
yurdukları gibi, dışarıda daha cazip iş bul
mak sebebine dayanır, sıhhi sebebe dayana
bilir, bundan başka sebeplere dayanır, ama 
bugünkü gibi partizanlık huzursuzluğundan 
doğan bir sebep dün vardır denilemez. îşte 
bu bakımdan Sayın Bakanı haklı bul
mak mümkün değildir. Yine Sayın Ba
kan evvelce çıkarılmış, yani C. H. P. nin 
iktidarda bulunduğu bir devrede çıkarılmış 
bir kararnameye göre, bâzı muamelelerin 
yapılmakta olduğunu ifade buyurdular. Hükü
met devamlıdır, o kararnameler o zaman için 
bir ihtiyaçtan doğmuş tatbik ediliyorsa, bu
gün de tatbik edilecektir. Yalnız bir gerçek 
daha vardır. Bir müessesede başarının unsur
larından birisi de, o teşebbüsün başında bulu
nanların tecrübeli olması, çevreyi görecek, bi
lecek kadar bir zaman içinde çalışma im
kânına kavuşması ile mümkündür. Binaenaleyh 
sık sık değiştirmenin bir mahzurunu Sayın 
Bakan da kaubl etmelidirler. Yani bir mües
seseyi idare edenlerin orada çok kalmaları 
yahut çevreyi öğrenecek kadar tecrübe sahihi 
olmaları, imkân sahibi olmalarını temenni et
meye Sayın Bakan da iştirak etmeli idiler. Bu 
tenkidlerin bir kısmı da bu maksada matuf
tur. Yani, bir müesseseyi iyi işletebilmek 
için eh'l adam kaim etmek lâzımdır, fakat 
yeterli değildir. Onların orada hiç olmazsa bir 
program uyguluyacak kadar bir zaman içinde 
emniyetle çalışmasını sağlamak da lâzımdır. 
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Bu tenkidlerin bir kısmı da bu maksada mâ- I 
tuftur. Ben de dinledim ve buna benzer ten-
kidleri başka arkadaşlar da yaptılar. Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının kuruluş ka
nunu çıkmamıştır. Doğrudur, yoktur ve ge
cikmiştir. Bu gecikmeden birtakım mahzurlar 
doğuyor, tatbikatta. Yalnız Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı değil. Köy İşleri Bakan
lığının da Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı- ! 
ğının da teşkilât kanunları çıkmadığı için on
ların, bilhassa Köy İşleri Bakanlığının taşradaki 
memurlarının idare ile olan münasebetleri pro
tokoldeki yerleri ve birtakım yetkileri ihtilâf 
mevzuu olmaktadır. Bâzı kanunlar yetkileri tüm 
olarak, meselâ Sanayi Bakanlığı bünyesinde ve
ya Tarım Bakanlığında mütalâa etmiş, bir 
parça burada ayrılmış yeni Bakanlığın kadrosu 
içine alınmış o hizmeti gören bu yeni ayrılanlar 
yetki öbür kanunda kaldığı için sıkıntı çekmek
tedirler. Bu bakımdan da Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının kuruluş kanununun biran 
evvel getirilmesi yolundaki temenniyi iyi karşı
lamak lâzımdır. Sayın Bakan da hazırladık di
yorlar, Meclise verdik diyorlar; güzel teşekkür 
ederiz. Yalnız kabul etmeleri lâzımdır ki, geç 
kalmıştır. Yani bu kanun da geç kalmıştır, bu
nun çabuk çıkarılmasını temenni etmeyi Sayın 
Bakanın bir acı tenkid kabul etmemeleri lâ
zımdı. 

Şimdi bir iki noktayı müsaadenizle öğrenmek 
- istiyorum. Fransız şirketi ile ortaklaşa kurulan 

Elektro Metalürji Sanayii A. Ş, nin son durumu 
nedir? Bu şirketin iflâs haline giden ve sermaye 
tezyidini gerektiren durum en son ne safhada
dır? Bunun hakkında raporda yeterli malûmat 
yoktur, bir. 

Bir de, Etibankm iştiraki olanYapı Limited 
Şirketinin tasfiyesi uzamıştır. Yüksek Denetle
me Kurulunun raporlarına rağmen bu tasfiye 
birkaç yıl devam etmiştir. Son safhada bu tas
fiye tamamlanmış mıdır? 

Bir de, bu Denetleme Kurulunun raporlarının 
müfettiş raporları gibi yapılacaktır, edilecektir 
şeklinde talikini önliyebilmek için Bakanlık, 
Hükümet ciddî tedbir almalıdır. Aksi takdirde 
işte böyle tasfiyeler veya onların lüzumlu gör
düğü işler devam ettikçe ihtilâflar ve şikâyetler 
de devam eder. Bu iki hususu Sayın Bakan 
cevaplandırırısa müteşekkir kalırım. 

Hulâsa muhterem arkadaşlar; meselenin esa
sına girmeden iki noktayı öğrenmek istiyorum. 
Bir başka nokta daha; Türkiye Elektrik Mües
sesesi iyi çalışan, gelişen bir müessesemizdir. Bu
nun da ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmış 
bir kanun vardı, bu kanunun bu devre içinde 
çıkması temennilerimiz arasındadır. Ümidederim 
ki Sayın Bakan bu mevzu ile de ilgilenecek, hiç 
olmazsa bu devre içinde bu Türkiye Elektrik 
Kurumu Kanununun çıkması hususunda çaba 
göstereceklerdir. Bu, hakikaten Türkiye için bir 
yeni hamlenin, yeni bir ihtiyacın karşılığı ola
caktır. İnşallah Sayın Bakan bunu bu devreye 
yetiştirmek için grupunda ve Mecliste gerekli 
takipte bulunurlar. Saracaklarımı cevaplandı-

j nrlarsa müteşekkir olurum. Yüksek Heyetinizi 
j saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan simdi cevap vere
cek misiniz? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Efendim başka sual soracak arkadaş varsa, 
ondan sonra hepsine birden cevap vereyim. 

BAŞKAN — Söz istiyen ve sual sormak isti-
yen başka sayın üye var mı?.. Yok. Buyurun Sa
yın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Sayın Başkan, sayın senatörler, Sayın Hazer 
benim konuşmamı her halde yanlış anlamış ol
malılar. Ben yanlış yapılan bir şeyin eskiden 
yapıldı yanlıştı ama, bunu devam ettiriyoruz mâ
nasına gelen bir beyanda bulunmadım. 1964 te 
çıkarılan kararnamenin doğru olduğunu söyle
dim, doğru olarak çıkarılmıştır, dedim. Tekâ
mül ettirilmiş ve arz ettiğim neticeye vasıl ol
muştur, dedim. Benim işaret etmek istediğim 
husus şu idi: 1964 te çıkarılan kararname doğ
ru olmasına rağmen, her halde noksan tetkikten 
veya böyle iktidarı bu suretle tenkidetmek dü
şüncesinden mülhem olarak, bir başka açıdan 

I Yüce Senatoya ve kamu oyuna takdim edilmesi 
meselesine değinmekten ibarettir. Bunu vuzuh
la arz etmiştim. Yoksa 1964 kararnamesinin ay-

I nen devam ettiğini, tekamül ettirildiğini ve 
1964 şartları içerisinde doğru olarak çıkarılmış 
bulunduğunu ars etmiştim. 

İdari kademelerde yüksek yönetici kadrosım-
1 da değişiklik meselesindeki cevaplarım da böyle 
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olmuştu. Arz ederek dedim ki; âmme hizmeti
nin gerektirdiği ahvalde vazifeliler değişir. Ni
tekim bu düşünceden mülhem olarak, her halde 
öyle gerekmiştir ki 1960 dan 1965 başlarına ka
dar da altı tane 'genel müdür değişmiştir dedim, 
isimlerini de okudum. Şimdi bunların, bizim 
yaptığımız tasarrufların, hizmetin icabettirdiği 
tasarrufların partizanlığa bağlanmış olmasını 
huzurunuzda reddedirim. Böyle bir tasarrufu
muz vâki ve varit değildir ve bizden evvelki ik
tidarların yapmış olduğu tasarruflann şu veya 
bu maksatla yapıldığını da ben burada beyan et
medim. Hizmet gerektirmiştir, her halde onun 
için yapılmıştır, dedim. Ama eğer bunların 
eleştirilmesi bahis konusu olursa mevzuumuz 
ona müsait değildir. Eğer ona müsait bir mev
zu olursa bu konuda bizimde söyliyeceğimiz çok 
şeyler vardır. O itibarla bu mevzua girmiyorum 
müsaade ederseniz . Bu itibarla bu mevzua gir
miyorum müsaade ederseniz. 

TEK Kanununun bu sene çıkarılması, ka
nunlaşması için Hükümet olarak Yüce Meclis
ler huzurunda gereken bütün itinayı ve ciddi
yeti göstermek üzere Bakanlar Kurulunda ka
rar almış bulunduğumuzu huzurunuzda ar.? ede
rim. Bunu hiç olmazsa bu teşriî devrenin en 
geç sonunda kanunlaştırmak mutlak surette 
Türkiye'nin menfaatlerine ve gerçeklerine uy
gun bir davranış olacaktır. Sayın senatörlerin 
de bu konuda bize müzahir olacaklarını beliren 
hissiyatları bakımından ümidetmek istiyorum-. 

Eti Yapı Limited Şirketi 10 . 7 . 1967 tari
hinde tamamen tasfiye edilmiş ve tasfiye işi ik
mal edilmiş bulunmaktadır. 

Elektro Metalürji Sanayii A. Ş. nin duru
muna gelince : Bunun sermayesinin yüzde 60 
mm Etinbank'a ve yüzde 40 mm da Fransız 
Grupuna aidolduğu malûmdur. 1958 yılında An
talya'da kurulan ve 1963 yılında faaliyete geçen 
Şirket, ilk üç yılda gerek tam kapasite ile ça
lışamamasından, gerekse ferro - krom fiyatları
nın düşüklüğünden ve sermaye kifayetsizliği
nin doğurduğu faiz şarjından dolayı 40 000 000 
lira zarar etmek suretiyle sermayesini kaybet
miş bulunmaktadır. Bu durum karşısında Şir
ketin malî durumunu ıslah maksadiyle serma
ye artırımına teşebbüs edilmiş ise de Fransız 
ortaklarla iki seneye yakın müddetle yapılan 
müzakerelerde bir anlaşmaya varılamamıştır. 
Sermayenin kaybedilmesi yanında Şirket borç

larının devamlı artması faizlerin de artışını 
tevlidetmiş ve neticede Şirket Yönetim Kurulu, 
Türk Ticaret Kanununun âmir hükmü olan 324 
ncü maddesi uyarınca durumu Ankara Ticaret 
Mahkemesine bildirmek mecburiyetinde kal
mıştır. Mahkeme üç kişilik bir bilirkişi heye
tine Şirketin hesaplarını tetkik ettirmiş, verilen 
rapor da göz önünde tutularak 14 . 2 . 1988 
tarihinde iflâsına karar verilmiştir. İflâs kara
rının gerektirdiği formalitelerin ikmalinden 
sonra İcra İflâs Kanununun hükümleri dairesin
de iflâs masası açılmış ve ilk alacaklılar top
lantısı yapılarak tasfiye heyeti seçilmiştir. Bu 
arada karara itiraz eden Fransız Grupunun iti
razı Yargıtay'a intikal ettiğinden Yargıtay'ın, 
kararına intizar olunmuştur. Kısa bir müddet 
evvel itirazı reddeden Yargıtay kararı tebellüğ 
edilmiş bulunmaktadır. Bu suretle iflâs kararı 
kesinleşmiş olduğundan tasfiye heyeti ikinci 
alacaklılar toplantısını sağlıyarak tasfiyenin 
esaslarını tesbit ve tatbikata geçmiş olacaktır. 

Sayın Hazer, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
denetlemesine ait Komisyon görüşünün ve Yüce 
Meclislerin tedbir bakmımdan ittihaz ettikleri 
temennilerin dikkate alınıp almmıyacağı hu
lusunu, eğer iyi takip edebilnıişse, sordular. 11 
Nisan 1967 tarihinde Başbakanlık, Sayın Baş
bakanın imza siyle bir tamim çıkarmış bulunmak
tadır. Bu tamim aynen şöyledir. 

«Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1959 - 1963 
yıllarına ait bilanço ve netice hesapları 468 sa
yılı Kanun gereğince Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Genel Kurullarında görüşülerek 
tasvibolunmuş ve yönetim kurulları ibra edil
miştir. - Evvelki zamana ait. - Gerek bu görüş
meler sırasında, gerekse Yüksek Denetleme 
Kurulu raporlarında bilanço ve netice hesapları 
hakkındaki hususlar yanında Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin faaliyetleriyle ilgili konulara da 
temas olunmuş ve çeşitli mütalâa, tenkid, tav
siye ve temennilerde bulunulmuştur. Bütün bu 
tenkid ve temenniler Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinin kârlılık ve verimlilik anlayışı içinde ça
lışmaları Kalkınma Plânında ve yıllık program
larında yer alan hususlarda gereği gibi faaliyet 
göstermeleri ve ulusal ekonomimize daha fay
dalı olmaları maksadına matuf bulunmaktadır, 
Alâkalı bakanlıklarca da bunlar üzerinde dik
katle durulması Senato ve Millet Meclisindeki 

~ 209 — 



C. Senatosu B : 68 14 . 10 . 1968 O : 2 

görüşmelerin ışığı altında Yüksek Denetleme 
Kurulu raporlarının değerlendirilmesi gerekir. 
Murakabenin normal bir icabı olarak serd edi
len tenkid ve temennilerden beklenen sonuçla
rın sağlanması ancak bu suretle mümkün olur, 
Bu itibarla Büyük Millet Meclisindeki görüş
melerde ve Yüksek Denetleme Kurulu raporla
rında belirtilen hususların alâkalı teşekküller-
deki tatbikatının bakanlıklarca yakından ta-
Mbedilmesini, tavsiye ve temennilerden yarine 
getirilmiyenler varsa sebepleri üzerinde durula
rak Başbakanlığa bilgi verilmesini rica ederim.» 

Bu tabiatiyle bu devreye de, 1964 -1985 -1966 
yıllarına da şâmildir ve Başbakanlık tarafından 
aynen takibedilmektedir. Saygılarımla ars ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Termen söz istiyorsunuz. 
Siz Sayın Mirkelâmoğlu grup adına mı söz isti
yorsunuz? 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Grup 
adına. 

BAŞKAN — Buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA NECİP MİRKE
LÂMOĞLU (İzmir) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım, muhterem Bakanımızın Yü
ce Senatoya grup adına arz etmiş bulunduğum 
konulara vermiş olduğu cevapları dinledim, 
dinliyemediklerimi arkadaşlarımdan öğrendim. 
Ben de muhterem huzurunuzda bu mütalaalara 
karşı cevaplarımı arz ediyorum. 
Ben iktisadi Devlet Teşekküllerinin ticari an
layış içinde hedeflerine yürümesi zaruretini or
taya koydum. Bu hedeflere yürürken, bu he
defleri istihsal için, elde etmek için önüne 
çıkan maniaları, güçlükleri, tadadettim. Bun
ların içinde ve başında çok önemli bir faktör-
olan yüksek kademe, yönetici seviyesindeki de
ğişme oranının yüksekliğinden bahsettim. Sa
yın Bakanımın lütfetmiş bulundukları cevap
lar için de bunu teyidetmiyen bir şey yok, bu
lamadım. Ancak «Bu her dönemde olmuştur, 
her devirde olmuştur, bugün de olmaktadır.» 
dediler. Konuşmamı zabıtları işhadederek tek
rar Yüce Senatonun hafızasında uyandırmak 
istiyorum, ki ben konuşmamda hiçbir dönemi, 
hiçbir devri ne kasdettim, ne itham ettim. 
1935 yılında kurulmuş olan Etibank 1968 e ka
dar olan hayatı içinde bir genel müdürü 5 yıl 
üst üste tutamamıştır dedim; benim zamanım

da, başka idarenin zamanında, bugünkü idare
nin zamanında. Benim mütalâam umumidir ve 
bütün kamu iktisadi teşekkülerinin bünyesine 
arız olan bir önemli hastalıktır, zamanında, be
nim mütalâam umumidir ve bütün Kamu İkti
sadi Devlet Teşebbüslerinin bünyesine arız olan 
bir önemli hastalıktır. Bütün parti ve politi
ka mülâhazalarının üstüne çıkarak bu millî 
kuruluşları, millî ekonominin orta direkleri
ni, temel taşlarını bu hastalıktan kurtaralım 
gibi halisane bir temeniyi ortaya koydum. Ge
ne de bu temenniyi burada tekrar ediyorum, 
ve bu millî kuruluşlardan beklenilen iktisadi 
ve malî rantabilitenin elde edilmesi için yüksek 
kademe yönetimindeki bu devir oranını, nisbe-
tini mutlaka düşürmek icabedeceği zaruretini 
gereğini halisane ortaya koyuyorum ve bunda 
ısrar ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Karadeniz Bakır 
kompleksine temin edilmiş bulunan kredinin 
ağır şartları ihtiva ettiğini ifade ettim. Sayın 
Bakanım cevap lütfederken karanlık bıraktığı, 
kapalı kalan bâzı noktalar var. D noktada tek
rar kendisinden cevap lûtfunu bizden esirgeme
melerini istirham ediyorum. Bu kredi temin edi
lirken, krediler müessese özel teşebbüsün bu 
teşebbüse girmesini şart koymuş mudur, koy
mamış mıdır? Dilediği zaman krediyi kesme im
kânını elinde bulunduruyor mu, bulundurmuyor 
mu? Bu kredinin 1959 yılında Ergani bakırları
nın tevsii için temin edilmiş bulunan Eksim 
Bank kredisi ile bu yönü ile, bu tarafı ile bir 
benzerliği var mı, yok mu? Bu teşebbüsün re-
alize edilmesi için ithal edilecek malzemenin 
münhasıran kredi veren müessesenin memleke
tinden yapılacağına mütedair şart var mı yok 
mu? Bunlar kapalı kalan hususlardır, bu nok
taların da Yüce Senatonun muhterem huzurun
da açıklanmasını istirham ediyorum. Keza bü
tün mülahazalarımızı her türlü parti düşünce
lerinin, politika düşüncelerinin üstünde bir 
millî menfaat kaygısı ile yaptığımızı ve bu Yü
ce sevgi içinde meselelerimizi tartışmak itiya
dının hepimize hâkim olmasını gönülden temen
ni ederek, muhterem huzurunuzu terk ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun. Sayın 
Tıınçkanat şahsınız adına değil mi? 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabu üye) — 
Evet efendim. 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) — 
Sayın Başkan, sayın senatörler; Sayın Mirke-
lemoğlu arkadaşımı dinledim. Mütalâalarını 
1935 tarihine bina etmek suretiyle yüksek ka
demede bulunan vazifelilerin sık sık değişme
meleri hususunu böylece vuzuha kavuşturmuş 
olmalarını memnuniyetle telâkki ederim. Bun
lar benim bundan evvelki konuşmamda ortaya 
koymuş bulunduğum, yüksek kademe memur-
lariyle ilgili düşüncelerimizi tebdil etmemiz için 
bir sebep teşkil etmemektedir. Zaten bu isti
kamette aykırı bir mütalâa da serd etmedim. 

Sayın Mirkelemoğlu, zannediyorum ki, be
nim konuşmalarımda her halde burada bulun
muyorlardı. Kredi mektubunu okudum huzuru
nuzda. Anlaşılıyor ki, bir daha okumak lâzım. 
Mektup aynen şöyle : 

«Hükümetinizin müracaatı üzerine ve ilgili 
temsilcilerimizin karşılıklı müzakerelerinden 
sonra AID teşkilâtının Türkiye Cumhuriyetine 
yeni bir şirkete devredilmek üzere 30 milyon 
500 bin dolara kadar bir kredi vermeye karar 
verdiğini memnuniyetle bildiririm. Bu kredi 
Murgul'da bakır istihsalinin günde 9 bin tona 
yükseltilmesiyle bir bakır konsantratörünün 
inşası ve Samsun'da yılda 40 bin ton bakır üre
timi izabe tesisinin kurulması için lüzumlu hiz
metlerle teçhizatın finansmanmdaki döviz ihti
yacının karşılanmasında kullanılacaktır. Bu ik
raz Türk Hükümetiyle müzakere edeceğimiz bir 
kredi anlaşmasında tasrih edilecek kayıt ve 
şartlarla verilecektir. Kredi anlaşması bu ikra
zın maksat ve kullanma metotlarını daha te
ferruatlı bir şekilde açıklıyacak olup Etibank 
temsilcileriyle evvelce gayriresmî olarak müza
kere edilen aşağıdaki hususları kapsıyacaktır. 

1. Bu kredi Türkiye Hükümeti tarafından 
ilk ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 40 yıl 
zarfında ödenecektir. Ve on yılı aşmıyacak öde
mesiz bir devre bu süreye dâhil olacaktır. Kul
lanılan kredinin faiz oranı on yıllık ödemesiz 
devre zarfında yılda % 1 ve ondan sonra yılda 
% 2,5 olacaktır. 

2. Krediyle faizlerin ödenmesi Amerika Bir
leşik Develtleri doları üzerinden yapılacaktır. 

3. Krediyle finanse edilen mal ve hizmetler 
Amerika Birleşik Devletleri kaynağından ve 
menşeinden olacaktır. 
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Bunun dışında bir kredi şartı yoktur, gizli 
anlaşması da yoktur. Yukarıda ilk cümle içeri
sinde «yeni bir şirkete devredilmek üzere iba
resi» vardır. Bu kredi filhal o şirkete devredil
miştir, Karadeniz Bakır Kompleksi Anonim Or
taklığına devredilmiş bulunmaktadşr. Burada-
iaki şirket Amerikan ilgililerinin bize teklif et
tikleri ve kredinin şartı olan bir şirket değil
dir. Bunu onlar teklif etmemişlerdir. Etibank 
ilgilileriyle bu kredi için vâki görüşmelerde, 
)öyle bir şirket tarafından ifade edilmiştir ve 
Amerika tarafından; sis özel bir şirket kurarsa
nız, biz size bu krediyi veririz şeklinde beyan
da bulunulmamıştır. Bu husustaki bilgi yanlış
tır. Kredi ile finanse edilen mal ve hizmetler 
Amerika Birleşik Devletleri kaynağından ve 
menşeinden olacaktır. Bu hemen bütün kredi 
anlaşmalarında mevcut bulunan hükümlere eş 
bir hükümdür, gayritabiî değildir. Böylece Sa
yın Mirkelâmoğlu'nun kredi anlaşmasına müte
dair olarak sormuş olduğu hususu cevaplamış 
bulunuyorum. 

Teşekkür ederim. 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Muhterem 
Başkan, muhterem senatör arkadaşlarım; bir 
Devlet müessesesi olan Etibankm işleyiş meka
nizması üzerinde bâzı mâruzâtta bulunmak is
tiyorum. 

Şu ana kadar vâki müzakerat Etibankm Ka
mu Teşekkülü sıfatiyle, politika ile ilgili yön
lerini ihtiva etmiş bulunuyor. Ben bu mevzuun 
bu kürsüde denetlenmesi münasebetiyle Etibank 
sayın idarecilerinin ve sayın Hükümetin, sayın 
Enerji Bakanlığının Etibankm bugüne 
kadar devam edegelmekte bulunan ge
nel mâna ve hacminin içine Türkiye'nin muh
tacı bulunduğu bâzı konuların artık dâhil edil
mesi zamanının geldiğine işaretle bu müzakere 
dolayısiyle birgünâ hizmet ifa eylemeye çalışa
cağım. 

Türk Devleti Anayasa ile sahip bulunduğu 
yeraltı servetlerini, Anayasada sarih hüküm 
halinde görmekteyiz ki, tesahübeylemiştir ve 
bunları özel kanunlarla şirketlere ve şahıslara, 
onların istifadesine ve dolayısiyle Devletin 
nef-ü hayrına bir mâna içinde işlemeye aç
mış bulunuyoruz. Şimdi Etibank Türk Dev
letine Devletçilik anlamında muhtacolduğu 
yeraltı cevherlerini, servetlerini kıymetlendi-
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rici mânada bir hizmet veren Devlet Bankası 
hükmündedir. Kendisinin millî hudutlar için
deki yeraltı imkânlarını kontrol etmek or
ganları bulunmakla beraber Devlet, akıllı 
Devlet, modern inanışa giren Devlet ayrıca 

. jeolojik yapının etüdünü ve bu işlerle ilgili 
diğer Devlet müesseselerine meselenin pra-
zantasyommu yapmak üzere bir de MTA 
tesis eylemiştir. O halde Devlet yeraltı ser
vetlerinin değerlendirilmesinde bu iki organı 
ile meseleyi aydınlığa çıkaracağına kaani 
bulunmuştur. Fakat liberal ekonomi sistemi 
içinde, Cumhuriyet nizamı çerçevesinde, de
mokratik ölçüde, özel sektör dediğimiz ikinci 
büyük ve asıl kuvvet, Devletin yeraltı ser
vetlerinin ve cevherlerinin işlemesi konusun
daki endişesinden uzak tutulmuştur. Bu, Cum
huriyetin ilânından beri böyle gelmiştir, böyle 
gitmektedir. Böyle gitmektedir derken bir 
nebze haksızlık yaptığıma kaaniim. Böyle git
mesi hali, kanunların, nizamların, örflerin 
gereğidir. Ama Devlet endirekt mânada da 
olsa özel sektöre yeraltı seervetleri konusun
da yardımcı olmayı daima derpiş eylemiştir. 
Şimdi aradaki boşluk bu yeraltı servetlerinin 
Türk Devletini, Türk Devleti derken yeraltı 
servetlerinin bizatihi nefis olarak istimal ede
cek olan, istihlâk edecek olan Devlet değil, 
yeraltı servetlerinin özel teşebbüs olarak kıy
metlendirilmesin e su ana kadar kanun anla-
mmda, ciddî mânada irade koymıyan Devlet 
kanaatimce Etibank kanunlarının, Etibarlk ku
ruluş nizamlarının, Etibankm müessese ve ban
ka olarak dayandığı maddelerin gölgesinde bu 
hizmet paralel mânada bir yeni hizmet ufku 
açması hali mümkündür. İşte konuşmamım 
özünü bu husus teşkil edecektir. 

MTA aldığı yüz milyonun üstündeki im
kânla Türkiye'nin yeraltı envanterini etüd 
eyler, ilmî açıda çalışır. Müspet çalışır, bü
yük kadro sahibidir. Büyük lâboratuvarlar, 
imkânlar sabidir. Bulduğum üsleri ilk 
ağızda Devletin diğer organı olan Devletçi
lik anlayışının bir neticesi olarak kurulmuş 
bulunan ve bu yolda yürümekte olan Etibank 
haber verir. Yani Devletin Anayasa ile sahip 
bulunduğu malın yine Anayasa hükmü gereği 
halinde Devlete rücuunu, avdetini bu maka-
nizma temin eder. Fakat özel kanunlarla 
özel sektöre tanınmış olan yeraltı servetie-

riyle iştigal hürriyeti Devletin himayesinde 
görünür. Fakat bu himaye hakikatte müesse
seler olarak mevcut değil. Çünkü özel teşeb
büs, madencilikle iştigal eden özel teşebbüs 
iki büyük konuya muhtaçtır. 

Birisi ilmî yardım, teknik yardım; diğeri 
kapital yardımıdır. Yer yüzünde özel teşeb
büs hiçbir zaman kendi yağiyle kavrulur 
hale gelinceye kadar Devletinden yardım gö-
rememezlik haline muhatabolmamıştır. Ama 
fakir devletler, iktisadi bünyeleri muayyen 
gelirlere ve istasyonlara dayanan devletler 
özel teşebbüse bu konuda yardım etmemiş
lerdir. Düne kadar bizim Devletimiz de ha
kikaten maddi imkânlar yönünden küçük ha
cimli Devletti. Fakat bugün ben diyorum ki, 
ve kuvvetle inanarak diyorum ki, artık Tür
kiye'mizde bu konuyu Devlet olarak canlan
dırmanın şartları öğrenilmiştir. Bu konu can 
verilerek yürütülebilir. Özel teşebbüsün im
kânları yine Devlete ilerde bir gelir sağlıyan an
lamda tıpkı Etibankın faaliyeti misâli bir yeni 
hüviyet ve faaliyet elde edebilir. 

Türkiye'de 46 bin adet maden ruhsatı var, 
s Ayın senatörler. Bunlardan 383 ü faal vaziyet
tedir. Mutlaka işlemeye müheyya ilmî etütleri 
yapılmış 1000 kadar müspet dosya vardır. Bu 
1000 dosyanın faaliyete geçmesi için lâzım olan 
kapital miktarı 30 milyar liradır. Şimdi realite
lerle işin teorideki münakaşasını biran için ele 
almamız iktiza ediyor. Sosyalist nizam taraf
tarları yabancı kapitalin Türkiye'ye gelmeme
sini arzu ederlerken bunu bir sömürücülük mev
zuu halinde günün ekonomi anlayışı çerçeve
sinde ilan etmekten çekinmezlerken, bugün ar
tık bilhassa mineral konusunda bilhassa yer yü
zünde kapitalde milliyet aramıyan bir anlayış 
hükümfermadır ve Avrupa'nın her devleti bir 
ecnebi şirketi ile kapital iş birliğine girerek ça
lışmaktadır. Türkiye'ye ise basınımızın bu ko
nudaki meseleye gereğinden büyük hassasiyet 
gösteren tutumu muvacehesinde bu konu maale-
sef normal hızını kazanamamıştır. Türkiye'de 
mutlaka çalıştırılmaya hazır mâna ifade eden 
1 000 sahanın muhtacı bulunduğu 30 milyarın 
Devlet tarafından verilmesi düşünülemiyeceğine 
göre ve Türkiye'de insanlar bir kader icabı çıp
lak doğup, aç yaşayıp, aç ölmekte olduklarına 
göre ve Devletimiz hâlâ zengin bir Devlet hü
viyeti iktisabeyliyememiş bulunan ve fakat zen-

— 212 — 
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ginliğin sırlarını öğrenmiş, tesbit etmiş bir Dev
let ve Hükümet bulunduğuna artık 30 milyara 
muhtaç mâna taşıyan bu yeraltı servetlerinin 
işletilmesinde özel sektör MTA nın uyarıcı gay
retleri Etibankm bu değerli sahaları Batıya 
takdim edici fonksiyonu canlanmalıdır. Etibank 
Devlet nefü hayrına mâlik bulunduğu sahaların 
işletmeciliğinden, yani kıral namına ormanlarda 
ağaç kesip gemi yapıp satan tacir anlayışı ye
rine, Devletin Etibankı Devlete kendi imkânla
rı içinde para kazandırdığı kadar özel sektö
rün imkânlarını da Batıya takdim ederek müs
pet olanlarını Batı ile işbirliği yapıp, Batı ka
pitalini davet eyliyerek hem özel sektör olarak 
özel sektörü temsil eden, çırpman birtakım mü
teşebbis erbabı yardım, hem Haşine gelirini ço
ğaltmak, hem de Develtin yardım anlayışına 
yardımını bizatihi kontrolü altında inkişafa 
ulaştırmak için Etibankm bu hep Devlete anla
yışının yanında biraz da özel sektöre anlayışını 
kendi faaliyeti içine getirmesi çağı gelndjtir. 
Maruzatım budur. Etibankm başarılı idarecileri
ne, Etibankla hiçbir münasebeti olmıyan bir ar
kadaşınız olmama rağmen, başarılarım bir ma
denci olarak uşaktan takdirle, hayranlıkla sey
rettiğim Etibank idarecilerine bu hususu etüt bu
yurmalarını ve yabancı sermaye müracaatları
na kendi imkânları yoksa biz sizinle işbirliği ya-
pamıyaeağız deyip onları güzellikle yolcu et
meleri yerine; siz burada birkaç gün bekleyiniz, 
size bu konuda birkaç özel teşebbüs erbabını 
tanıtalım metodu içerisine girmelerine ve bu su
retle 30 milyarın hiç olmazsa birkaç milyarının 
Devletin bir yardımı halinde ışık tutma rolü 
mânasında Etibank marifetiyle bu konulara yar
dımcı olması ricamızdır. Saygılarla arz ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın sentörler, biraz evvel Sayın Bakan bu kür
süden Amerika ile Türkiye Hükümeti arasında, 
daha doğrusu Amerikalı tarafından verilmiş 
olan bir kredi mektubunu okudular. Esasen Ka-
radenizde Bakır kompleksinin kurulması ile il
gili olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika arasında bir anlaşma yapılmış ve Resim 
Gazetede ilân edilmiştir. Esas bu anlaşma da 
yine Meclislerin tasdikine sunulacağı için biz o 
anlaşma metni üzerinde esas tartışmamızı yürüt

mek için Etibankm bu hesaplarının tasvibe arz 
edildiği şu zamanda bundan söz açmak isteme
miştik. Fakat, kredi mektubunda kapalı olarak 
geçilen husular bilhassa bu yapılan anlaşmada 
daha bariz ve açık bir şekilde kendisini göster
miş bulunmaktadır. 

Ben sadece Bakanın şu kürsüden okumuş ol
duğu kredi mektubunda üç noktaya temas et
mek istiyorum. 

Birisi kredi şartları: Bunları şöyle sıralıya-
biliriz; faizsiz bir devre ve faizli bir devre. El-
betteki veren Hükümet bunu tâyinle mükelleftir, 
bunu istiyecektir ve hakkıdır. 

ikinci şart; bu tesisler için mubayaa edece
ğimiz her şeyi Amerika'dan satmalacaksınız, di
yor. Elbette o böyle diyor ve haklıdır. Bunlar 
içişlerimize hiçbir suretle müdahale sayılamaz. 
Zaten veren Devlet olarak elbetteki şartların bir 
kısmını tesbit edecektir. Fakat son bir kısım 
var. ki Sayın Bakan çok kapalı geçtiler. Bir şir
kete devredilmek üzere, bu yapılan anlaşmada 
daha bariz şekilde açıklanmıştır ve teferruatı 
tahmin ediyorum Sayın Bakanda da vardır. Eğer 
arsu ederlerse kürsüden okuyabilirler. Yani be
nim maruzatımın aksini iddia etmek isterlerse. 
Bu şart özel teşebbüse devredilme şartıdır arka
daşlar. 

Türkiye karma ekonomi ile yani devletçilik 
ve özel teşebbüs sistemi ile yürütülen bir iktisa
di sisteme sahiptir. Amerika Hükümeti ise dev
letçiliği tamamen reddeden bir zihniyetin, ina
nışın mümessilidir. Her ne kadar Sayın Bakan 
derlerse ki bu madde yahut bu şart bizim içişle
rimize müdahale değildir, yahut bu bir telâkki 
meselesidir. Fakat dostumuz Amerika bunu 
içişlerine müdahale olarak kabul ediyor muhte
rem arkadaşlarım. Ben ihtiyaç fazlası gıda 
maddeleri acaba Türkiye'ye nasıl geliyor, bunun 
veriliş şartlarını incelerken Amerikan Kongre
sinin Alt Komitesinden bir araştırma raporunu 
tetkik ettim, bu komisyonun zabıtlarını tetkik 
ettim. Bu zabıtlarda bu konular söz konusu ol
muş ve Amerikalılar da şu kanaattedir ki, şu 
hususta, yani bir memleketin özel teşebbüse mi 
verilsin yoksa karma ekonomi ile Devlete mi 
verilsin? Bu husustaki Amerika 'nın ileri sür
düğü noktai nazar tamamen içişlerine müdahale 
olduğunu Amerikalılar da kabul etmekte, fakat 

I biz bunu kredi şartları üzerinde, krediyi veren 
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biz olduğumuz için muhakkak surette yenmeye 
azimliyiz, kararlıyız, çünkü mesele sistem me
selesidir, biz Devletçiliğe karşıyız şeklinde açık
ça müdafaa etmektedirler. Biz bunu içişlerimize 
bir müdahale olarak kabul ediyoruz ve Ameri
kalılar da bizim gibi düşünüyorlar. Sayın Ba
kan bunu İçişlerimize müdahale olarak kabul 
edip etmemekte serbesttir. Bu konuyu aydın
latmak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum, 
sağılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eski

şehir Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem 
senatörler, zannediyorum dördüncü defa huzu
runuzu işgal ediyorum. Affımı rica ederim. Sa
yın Tunçkanat sureti mutlakada cevaplandırmak 
durumunda bulunduğumuz bir hususa değindi
ler. 

Kredi mektubunu huzurumızda aynen oku
dum ve kredi mektubunun birinci cümlesinde 
yazılı bulunan yeni bir şirkete devredilmek üze
re ibaresinin de neye taallûk ettiğini arza çalış
tım ve dedim ki bu kredinin kurulacak bir şir
kete devredilmesi, bir özel şirkete devredilmesi 
meselesi, bizim tarafımızdan, Etibank tarafın
dan ileri sürülen bir husustur. Yoksa krediyi 
veren tarafından, Amerika Birleşik Devletleri 
tarafından ben size 30 milyon 500 bin dolar
lık Ikredi veririm ama, siz bu krediyi bir şir
kete devrederseniz veririm, gibi bir şart bahis 
konusu değildir. Böyle bir şart bahis konusu 
olsa o zaman hükümranlık haklarımıza aykırı 
olur ve o zaman kabul etmeyiz. 

Bu hususta ileride de bu kredi anlaşması
nın Yüce .Parlâmentomuza geleceği sıralarda 
yine münakaşasını yaparız. Ancak müsaade 
©derseniz Karadeniz Bakır işletmeleri Anonim 
Şirketinin Sayın Tunçkanat'ın neşredilen an
laşmada bâzı hususlar vardır, Bakan konuş
masında bunları vuzuha kavuşturmadı, bâzı 
kısımlar gizli kaldı şeklindeki beyanını cevap
lama bakımından kurulan bu şirketin nasıl bir 
şirket olduğunu tesbit etme bakımından, aynen 
esas mukavelesinden okuyalım : 

«Madde 5. — Şirketin sermayesi, beheri 
1 000 Türk Lirası olmak üzere, 300 bin his
seye bölünmüş olup, 300 milyon Türk Lirası
dır. Bu hisseler A, B, C olmak üzere üç grupa 
ayrılmış olup, A grupu, nama yazılı 147 bin 
hisse, B grupu hâmiline yazılı 87 bin hisse, C 

grupu hâmiline yazılı 66 bin hissedir. A gru
pu hisseleri dışında kalan hâmiline yazılı 153 
bin hissenin tamamı isimleri aşağıda yazılı özel 
sektör teşekkülleri tarafından taahhüdedilıniş-
tir. C grupu hisseleri sınai gelişmeyle ilgili 
sermaye piyasasını destekleme fonundan isti
fade etmek suretiyle, hisse taahhüdeden ku
rucuların bu taahhütleri miktarını belirtebilme
leri maksadiyle ihdas edüınüştir. B ve C gru
pu hissesi hâmilleri her bakımdan eşit haklara 
sahiptirler. Bu sermaye A grupu; Etibank 147 
milyon lira; Türkiye iş Bankası A. Ş. B gru
pu 35 milyon lira, C grupu 39 milyon 980 bin 
lira ve toplam 74 milyon 980 bin lira iş Ban-
kasınrndır. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 
Anonim Şirketi, B grupu 20 milyon lira, C gru
pu 16 milyon lira ve yekûn 36 milyon lira. Tür
kiye Vakıflar Bankası Anonim Ortaklığı, B 
grupu 12 milyon lira, C grupu 10 milyon lira, 
yekûn 22 milyon lira. Akbank T. A. Ş. B gru
pu 10 milyon lira, yekûn 10 milyon lira. En
düstri Holding Anonim Şirketi 10 milyon lira. 
Sıddık Aksoy C grupu 5 bin lira. Suat Seyhun 
C grupu 5 bin lira. Hüsnü Davarcıoğlu C gru
pu 5 bin lira, Saim Aybar C grupu 5 bin lira 
olmak üzere teşkil edilmiş bulunmaktadır.» 

Görüldüğü gibi dört tane şahıs sembolik 
mânada beşer bin lira ile iştirak etmişler, geri 
kalanları millî bankalarımıza ait bulunmakta
dır. % 49 ü 147 milyon lira ile Etibanka ait
tir. Etibank bu suretle bu şirketin kuruluşu
nu faaliyeti bakımından Hükümetimizle bera
ber, müspet mütalâa etmiş bullunmaktadır. 
Bu şirketin bu şekilde tamamen Türk şahıslar
dan ve bankalardan ve Türk bankalarından 
kurulu bir sermaye ile teşekkül etmiş olmasının 
ne hükümranlık haklarımızla alâkası vardır, 
ne de konuşmanın mebdeinde arz ettiğim gibi, 
böyle bir şirket tarafından eğer bu iş realize 
edilirse biz bu krediyi veririz diye Amerika 
Birleşik Devletlerinin, krediyi veren müessese 
olarak dermeyan edilmiş bir şartı vardır. Bu
nu Etibank olarak, Hükümet olarak evvelce 
kredinin müzakereleri sırasında, biz böyle bir 
şirket kuruluşu vasıtasiyle bakır kompleksini 
tesis etmeyi düşünmekteyiz diye bizim tarafı
mızdan dermeyan edilmiş bir şarttır. Bunu 
huzurunuzda kesin surette arz ve ifade ediyo
rum. Bunun dışında söylenen şeyler tamamen 
hilafı hakikattir. 
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Bir hususu da tavzihte fayda mülâhaza edi
yorum; Bakar Şirketi ile Etibank arasında bir 
satış rekabetinin olmaması bakımından da ge
rekli tedbirler alınmış bulunmaktadır. Dış sa
laşlar Londra Borsası üzerinden olacaktır, iç 
satışlarda fiyatlar müştereken tesbit edilecek-
rfcir. -Dahilî ve haricî satışlar ise istihsaller nis-
betiınde olacaktır. Bunlar tamamen derpiş edil
miş, anlaşmaya bağlanmış olan hususlardır. 

Sayın senatörler, tekrar arza mecburum; 
Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri ve bizim Hü
kümetlimiz Türkiye'nin hükümranlık haklarına 
gtölge düşürecek hiçbir anlaşmayı, hiçbir kre
di anlaşmasını ne kabule, ne imzaya yetkilidir, 
ne gönüllüdür, ne de böyle bir şeyi tasvibeder. 
Her zaman böyle bir davranışın karşısında ol
duk ve olacağız. Bizi bunun dışarısında bir iş
lemde bulunmakla suçlamak istiyen eğer bâzı 
şahıslar varsa bunları kendilerine ret ve iade 
etmek isterim. 

Teşekkür ederim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Bir sorum var Sayın Babandan. 

BAŞKAN — Buyurun sorun Sayın Tunçka-
nat. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabu üye) — 
Efendim, bu kredi anlaşması yürürlüğe girdi
ğine göre, Resmî Grazetede neşredilen Amerikan 
Hükümetiyle Türk Hükümeti arasında imzala
nan bir anlaşmaya göre, bir anlaşma yapılmış 
olması lâzımdır, bu anlaşma ile aldıklarını özel 
teşebbüse veya böyle bir şirkete devri işi ne 
için yer almıştır? Acaba bu hususu Sayın Ba
kan açıkhyabilirler mi? 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım; 
bir konu tetkik edildiği sırada şüphesiz bu ko
nunun dolayısiyle ilgili bulunduğu diğer hu
suslara da temas edilir. Ama bu hususlar esası 
gölgeliyemez hiçbir zaman. Şimdi yapılan bir 
(kredi anlaşmasının biraz sonra tasvibinize su
nacağımız bilançolara müessiriyet derecesini 
tetkik etmek meselesi ayrı şey, bu hususun 
iç hükümranlık haklarımıza taallûk etmesini 
müzakere konusu olarak elde etmek ayrı şey. 
Mamafih suali sordunuz, Sayın Bakan cevabını 
verecekler. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU BAŞKANI AHMET KARA-

YİĞİT (Afyon Karahisar) — Müsaade eder mi
sliniz Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Şimdi Hükümet adına Sayın 
Bakan konuşuyorlar. 'Siz de söz isterseniz vere
yim. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU BAŞKANI AHMET KARA-
YİĞİT (Afyon Karahisar) — Usul hakkında 
komisyonun bir görüşünü arz etmek istiyorum. 
1964 - 1965 - 1966 yıllarına ait komisyon ra
porları üzerinde konuşulmaktadır. Bu kredi 
mevzuu 1967 - 1968 yılına ait ve bu raporla bir 
ilişkisi yok. Bu hususu öğrenmek isterlerse 
arkadaşlarımız daha müsait bir zamanda öğre
nebilirler. 

BAŞKAN — Raporla da bir ilişiği olmadı
ğından Sayın Bakan cevap vermiyebilir. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Teşekkür 
ederim, ben cevap vereceğim. Raporla ilgili 
olmasa bile gayet önemli telâkki ettiğimiz bir 
meseleyle ilgilidir. 

Daha nasıl açıkça ifade edilir bilemem. Bu 
bizim iktidar olarak, Hükümet olarak karma 
ekonomiye uygun felsefemiz içerisinde bu 
kompleksi bir şirket tarafımdan yapılması uy
gun mütalâa edilmiş ve kredinin alınması müza
kerelerinde biz bu krediyi böyle bir şirket kur
mak suretiyle bakır kompleksini realize edece
ğiz, bunu oraya devredeceğiz, şeklinde beyan
da bulunmuşuz. Bu beyan bizden sâdır olmuş, 
Etibank temsilcileri bunu ifade etmişler, bü
tün diğer mevzular nasıl konulmuşsa, kredi 
mektubunun yazılmasından, anlaşmanın imza
sından önce konuşulup bir mutabakat hâsıl edil
miş ise bu da böylece üzerinde bizim teklifimizle 
mutabakat hâsıl olan meselelerden bulunduğu 
cihetle mektupta da o suretle dere edilmiş bu
lunmaktadır. 

Sayın senatörler, Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetini ve Etibank idarecilerini, bu memle
ketin idare organında vazife alan şahısları 
Türkiye'nin hükümranlık haklarına tecavüz teş
kil eder mahiyette bir kredi anlaşmasını al
makla itham eden görüşler varsa buna, Hü
kümet âzası olarak, Hükümet olarak teessüfle
rimizi Türk Milletinin huzurunda arz ederim. 
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BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü Sayın Gül-
tekin Sakarya'nın bir tezkeresi var, okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 

14 . 10 . 1968 Pazartesi günü görüşülen 
gündemdeki kuruluş, müessese ve teşekküllere 
ait raporda tashihi gereken hususlara ait liste 
arz edilmiştir. 

Rapordaki bu hataların tashihini arz ede
rim. (1) 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonu Sözcüsü 

Sivas 
Gültekin Sakarya 

BAŞKAN — Gereği yapılacaktır. 

Sös istiyen başka üye olmadığından Etibank 
ana teşekkülü ve müesseseleri üzerindeki görüş
meler burada bitmiş oluyor. 

Şimdi ilk olarak ıttılaa sunulacak olan Ke
pez ve Antalya Havalisi Elektrik Santralleri 
T. A. Ş. Elektro Metalürji Sanayii A. Ş. Eti 
Yapı Limited Şirketinin hesap durumları oku
nacaktır. 

IX. G : 
a) Kepez ve Antalya Havalisi Elektrik Sant

ralleri T. A. Ş. : 1964 yılı : 630 652 lira 57 ku
ruş Kâr. 

(1) Düzelüş cetveli tutanağın sonundadır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
1965 yılı : 1 402 967 lira 12 kuruş Kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
1966 yılı: 4 114 470 lira 17 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
b) Elektro Metalürji Sanayii Anonim Şir

keti : 
1964 yılı: 11 044 788 lira 61 kuruş zarar. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
1965 yılı: 15 065 086 lira 13 kuruş zarar. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
1966 yılı: 3 357 599 lira 93 kuruş kâr. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
c) Eti Yapı Limitet Şirketi: (Tasfiye ha

linde) 
1964 yılı: 9 228 091 lira 14 kuruş kâr. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
1965 yılı: 2 670 479 lira 91 kuruş kâr. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
1966 yılı: 162 867 lira 13 kuruş zarar. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Şimdi anateşekkül merkezi başta yazılmış 

olmakla beraber en sonda olmak üzere program
daki sıra veçhile tasvibe sunulacajk olanların 
netice hesaplariyle bilançolarını genel rakam-
lariyle okutup oylarınıza sunacağım. 

A) Etibank Ergani Bakır işletmesi Mü
essesesi : 

1964 yılı kâr ve zarar hesabını okuyoruz. 
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Etibank Ergani Bakır İşletmesi Müessesesi 1964 yılı kâr ve zarar 'hesabı 

BORÇ ALACAK 
Toplam 
Lira K. 

Toplam 
Lira K. 

1. Satış vergi ve masrafları : 13 193 233 88 
2. Verilen faiz 've komüsyonlar: 489 965 22 

3. Muhtelif gider ve zararlar : 1 388 969 86 

1. Satış kârları : 106 152 507 04 
2. Malzeme ve hizmet saltış 

hasılatı 2 262 30 
3. Alman fais ve komüsyonlar: 1 170 030 88 
4. Muhtelif gelir ve kârlar: 2 999 995 57 

4. Kâr 
15 072 168 96 
95 252 626 83 

Genel toplam: 110 324 795 79 Genel toplam: 110 324 795 79 

BAŞKAN — Etibank Ergani Bakır işletmesi Müessesesi 1964 yılı kâr ve zarar hesabını 'okun
duğu veçhile tasvibinize 'sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Etibank Ergani işletmesi Müessesesi 1964 yılı bilançosunu okuyoruz. 

Etibank Ergani Bakır işletmesi Müessesesi 1964 yılı Bilançosu 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

AKTİF 

Sabit kıymetler: 
iştirakler : 
Mütedavil kıymetler : 
Sair aktifler : 
ilk 'tesis giderleri : 

Genel toplam 
Nâzım hesaplar 

Toplam 
Lira 

19 029 521 
750 000 

288 472 795 
32 163 789 

1 

340 416 107 
10 989 566 

K. 

26 

79 
22 

27 
50 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

PASİF 

Sermaye : 
ihtiyatlar : 
Karşılıiklar : 
Alacaklar : 
Emanet paralar: 
Sair pasifler : 
Ekzersiz yılı kârı 

Genel toplam 
Nâzım hesaplar 

Toplam 
Lira 

15 000 000 
7 935 092 
5 453 521 

17 755 304 
1 539 906 

197 479 655 
95 252 626 

340 416 107 
10 989 566 

K. 

92 
31 
27 
89 
05 
83 

27 
50 

BAŞKAN — Etibank Ergani Balkır işletmesi Müessesesi 1964 yılı bilançosunu okunduğu veç
hile tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.^. Kabul edilmiştir. 

B) Murgul işletmesine geçiyoruz. 

BORÇ 

Etibank Murgul Bakır işletmesi Müessesesi 1964 yılı kâr ve zarar hesabı 
Toplam Toplam 
Lira K. ALACAKLAR Lira K. 

I - Satış zararları 3 253 367 24 
II - Satış vergi ve iŞit, 13 642 787 70 

III - Verilen faiz ve (komüsyonlar 1 898 165 28 
IV - Muhtelif igider ve zararlar 10 025 228 25 

V - Kâr 

I - Satış kârları 32 730 474 02 
II - Malz. ve Hiz. satış kârları 215 684 61 

III - Alınan faiz ve toomüsyon 173 391 09 
IV - Muhtelif ıgelir ve kârlar 2 966 980 18 

28 819 548 
7 266 981 

Genel toplam 36 086 529 

47 
43 

90 
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BAŞKAN — Etibank Murgul Bakır İşletmeleri 1964 yılı kâr ve zarar hesalbını tasvibinize sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilnıiştir. 

Etibank Murgul işletmesi 1964 yılı bilançosunu okuyoruz. 

Etibank Murgul Bakır işletmesi Müessesesi 1964 yılı bilançosu 

AKTİF 

I - Sabit kıymetler 
II - Mütedavil kıymetler 

III - Sair aktifler 

Genel toplam 

Nâzım hesaplar 

Toplam 
Ura 

34 860 003 
67 395 655 
33 016 271 

135 271 930 

5 351 223 

K. 

24 
53 
62 

39 

82 

PASİF 

I - Sermaye 
II - ihtiyatlar 

III - Karşılıklar 
IV - Alacaklılar 
V - Emanet paralar 

VI - Sair pasifler 
V n - Kâr 

Genel toplam 

Nâzım hesaplar 

Toplam 
Lira 

60 000 000 
9 611 932 
8 684 555 

17 477 932 
844 823 

31 385 704 
7 266 981 

135 271 930 

5 351 223 

K. 

00 
89 
90 
43 
33 
41 
43 

39 

82 

BAŞKAN — Etibank Murgul Bakır işletmesi Müessesesi 1964 yılı bilançosunu okunduğu şe
kilde tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

C) Etibank Keçiborlu Kükürtleri işletmesi 1964 yılı kâr ve zarar tablosunu okuyoruz. 

Etibank Keçiborlu Kükürtleri İşletmesi 1964 yılı kâr ve zarar tablosu 

ZİMMET Lira K. MATLUP Lira K. 

I 
II 

III 
IV -

V • 

VI -

- Satış zararları : 430 123 
- Satış vergi ve masrafları 
- Verilen faiz ve komüsyonlar 523 967 

Muhtelif zararlar 384 411 
• Geçen yıllara ait zararlar 12 591 

Ekzersiz yılı kân 3 772 848 

Genel toplam 5 132 942 

02 

40 
47 
73 
52 

16 

I - Satışkârları 4 858 624 64 
II - Alınan faiz ve komisyonlar 74 853 92 

III - Muhtelif kârlar 181 290 96 
IV - Geçen yıllara ait gelirler 18 172 64 

Genel toplam 5 132 942 16 

BAŞKAN — Adı geçen işletmenin 1964 yılı kâr ve zarar hesap tablosunu okunduğu veçflıile 
tasviplerinize sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Etibank Keçikorlu Kükürtleri işletmesi 1964 yılı bilançosunu okuyoruz. 
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Etibank Keçiborlu Kükürtleri İşletmesi 1964 yılı bilançosu 

AKTİF 

I - ödenmiş sermaye 
II - Sabit kıymetler 

III - Mütedavil kıymetlet 
IV - Sair aktifler 

Toplam 

Nâzım hesaplar 

Toplam 
Lira 

5 244 000 
10 854 401 

688 437 

16 786 839 

14 836 27 

K. 

49 
50 
09 

08 

5 88 

PASİF 

I - Sermaye 
II - İhtiyatlar 

III - Karşılıklar 
IV - Alacaklar 

V - Emanet paralar 
VI - Sair pasifler 

VII - Ekzersiz yılı 

Nâzım hesaplar 

k a n 

Toplam 

Toplam 
Lira 

5 000 000 
999 043 
258 792 
313 677 

10 061 
6 432 414 
3 772 848 

16 786 839 

14 836 275 

K. 

35 
97 
99 
65 
60 
52 

08 

88 

BAŞKAN — Eksersin kân olarak okunan 3 772 848 lira 52 kuruş genel toplam olarak okun
muştur, içindedir. 

Adı geçen işletmenin 1964 yılı bilançosunun tasviplerinize sunuyorum: Kabul edenler... Etmi 
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ç) Küre Bakirli Pirit Müessesesi 1964 yılı kâr ve zarar hesabını okuyoruz. 

BORÇ 

Küre Bakirli Pirit Müessesesi 1964 senesi kâr ve zarar hesabı 

Lira K. ALACAK Lira K. 

Satış vergi ve resimleri 
Verilen faiz ve kondisyonlar 
Muhtelif gider ve zararlar 
Ekzersiz yılı safi kân 

3 390 197 60 
81 970 76 

215 508 66 
14 541 564 92 

Satış kârlan 
Alınan faiz ve komüsyonlar 
Muhtelif gelirler 

18 046 074 45 
30 021 60 

153 145 89 

Genel toplam 18 229 241 94 Genel toplam 18 229 241 94 

BAŞKAN — işletmenin 1964 yılı kâr ve zarar hesabını okunduğu veçhile tasvir»!ermişe sunu
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

AKTİF 

Küre Bakirli Pirit İşletmesi Müessesesi 1964 senesi Bilançosu 

Lira K. PASİF Lira ik. 

ödenmemiş sermaye 
Sabit kıymetler 
Mütedavil kıymetler 
Kasalar 

Toplam 

Nâzım hesaplar 

4 000 000 
15 067 264 
25 600 743 

5 381 078 

50 049 086 

2 612 809 

00 
45 
68 
76 

89 

75 
_ _ t 

Sermaye 
ihtiyatlar 
Karşılıklar 
Alacaklar 
Emanet paralar 
Sair pasifler 
Eski sene kârlan 
Ekzersiz yılı safi Mrı 

Genel toplam 

Nâzım hesaplar 

219 — 

25 000 000 
43 249 

430 330 
2 023 633 

71 484 
3 675 

7 935 142 
14 541 564 

50 049 G83 

2 612 309 

00 
63 
03 
88 
97 
57 
89 
92 

39 

75 
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BAŞKAN — «Kâr ile beraber 14 541 564 lira 92 kuruş kâr ile beraber.» İşletmenin 1964 yılı 
bilançosunu okunduğu veçhile tasviplerinize sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

D) Etibank Emet Kolemanit İşletmesi 1964 yılı kâr ve zarar hesabını okuyoruz. 

BORÇ 

Emet Kolemenit işletmesi Müessesesi 1964 yılı kâr ve zarar hesabı 

Lira K. ALACAK Lira 

I - Satış masrafları 2 483 148 45 
II - Verilen faiz ve komüsyonlar 232 164 94 

III - Muhtelif gider ve zararlar 578 559 83 
IV - Kâr 3 338 962 79 

K. 

11 I - Satış kârları 6 578 353 
II - Malzeme ve hizmet satışları 3 608 48 

III - Alman faiz ve komüsyonlar 14 095 92 
IV - Muhtelif kârlar 36 778 50 

Toplam 6 632 836 01 Toplam 6 632 836 01 

BAŞKAN — Emet Kolemenit İşletmesi 1964 y:lı kâr ve zarar hesabını oylamaya sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

Şimdi aynı müessesenin bilançosunu okutuyorum. 

Emet Kolemenit İşletmesi Müessesesi 1964 yılı bilançosu 

AKTİF Lira K. PASİF Lira K. 

I - ödenmemiş sermaye 
II - Sabit kıymetler 

III - Mütedavil kıymetler 
IV - Sair aktifler 
V - ilk tesis masrafları 

5 500 000 00 
5 992 929 68 
6 650 085 56 
1 510 558 71 

30 044 42 

I - Sermaye 
II - Karşılıklar 

III - Alacaklar 
IV - Emanet paralar 
V - Sair pasifler 

VI - Kâr 

10 000 000 
749 993 
749 993 
83 533 

4 942 594 
3 338 962 

00 
60 
60 
49 
29 
79 

Toplam 
Nâzım hesap 

19 683 618 37 
7 650 32 

Toplam 19 683 618 37 
Nâzım hesap 7 650 32 

Genel toplam 19 691 268 69 Genel toplam 19 691 268 69 

BAŞKAN — Emet Kolemenit İşletmesi Müessesi 1964 yılı bilançosunu okunduğu şekilde tasviple
rinize sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

E) Etibank Şark Kromları İşletmesi Müessesesi 1964 yılı kâr ve zarar tablosunu okuyoruz. 

Etibank Şark Kromları işletmesi Müessesesi 1964 kâr ve zarar tablosu 

BORÇ Lira K. ALACAK Lira K. 

I - Satış zararları 
II - Satış vergi ve giderleri 2 423 939 

III - Verilen faiz ve komüsyonlar 3 753 192 
IV - işlemiyen makinalar amor

tismanı 

34 
I - Satış kârları 3 357 260 42 

II - Malzeme ve hizmet satışları 71 466 11 
III - Alman faiz ve komüsyonlar 145 126 26 

gider ve zararlar 

Genel toplam 

576 363 
452 219 

7 205 714 

04 IV • 
82 V 

20 
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- Muhtelif gelir ve kârlar 
- Zarar 

Genel toplam 

936 761 
2 695 099 

7 205 714 

44 
97 

20 
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BAŞKAN — Kâr ve zarar hesabını okunduğu şekilde oylamaya sunuyorum: Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Etibank Şark Kromları işletmesi Müessesesi 1964 yılı bilançosunu okuyoruz. 

AKTİF 

Etibank Şark Kromları İşletmesi 1964 yılı bilançosu 

Lira K. PASİF Lira K. 

I 
I I 

I I I 
IV 

V • 

- Sabit kıymetler 
- İştirakler 
- Mütedavil kıymetler 
• Sair aktifler 
- Zarar 

Genel toplam 
Nâzım hesaplar 

13 846 451 
750 000 

40 016 608 
4 976 610 
6 927 299 

66 516 969 
5 103 062 

34 

21 
28 
61 

44 
44 

I - Sermaye 
II - ihtiyatlar 

III - Karşılıklar 
IV - Alacaklar 
V - Emanet paralar 

VI - Sair pasifler 

Genel toplam 
Nâzım hesaplar 

5 000 000 
6 250 000 
1 824 814 27 

12 647 618 53 
264 052 70 

40 530 483 94 

66 516 969 44 
5 103 062 44 

BAŞKAN — Etibank Şark Kromları işletmesi Müessesesi 1964 yılı kâr ve zarar tablosu ve bilan
çosunu okunduğu şekilde tasviplerinize sunuorunı: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F) üçköprü Krom işletmesi Müessesesinin 1984 yılı kâr ve zarar tablosunu ve bilançosunu oku
yoruz. 

Üçköprü Krom işletmesi Müessesesinin 1964 yılı kâr ve zarar tablosu 

BORÇ Lira K. ALACAK Lira K. 

I - Satış masrafları 1 091 914 96 
II - Verilen faiz ve komüsyonlar 453 310 08 

III - Muhtelif gider ve zararlar 80 209 85 
IV - Kâr 2 089 721 63 

I - Satış kârları 3 680 318 21 
II - Malzeme ve hizmet satışları 3 126 50 

III - Alınan faiz ve komüsyon 11 248 67 
IV - Muhtelif gelir 20 463 14 

AKTİF 

Toplam 3 715 156 52 Toplam 

Üçköprü Krom işletmesi Müessesesi 1964 yılı bilançosu 

Lira K. PASİF 

3 715 156 52 

Lira 

I - ödenmemiş sermaye 
II - Sabit kıymetler 

III - Mütedavil kıymetler 
IV - Sair aktifler 
V - ilk tesis masrafları 

Toplam 
Nâzım hesaplar 

1 500 000 
11 440 224 
11 819 301 

926 270 
9 357 

25 695 154 
6 282 066 

82 
27 
70 
50 

29 
33 

I - Sermaye 
II - Karşılıklar 

III - Mütedavil kıymetler 
IV - Emanet paralar 
V - Sair pasifler 

VI - Bilanço devresi kârı 

15 000 000 
234 614 

4 310 150 
122 639 

3 938 027 
2 089 721 

K. 

21 
79 
94 
72 
63 

Toplam. 
Nâzım hesaplar 

25 695 154 29 
6 282 066 33 

Genel toplam 31 977 220 62 Genel toplam 31 977 220 62 

BAŞKAN — üçköprü Krom işletmesinin kâr ve zarar tablosu ile bilançosunu okunduğu şekilde 
tasviplerinize sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

G) Etibank Elektrik işletmesi Müessesesi 1964 yılı kâr ve zarar tablosu ile bilançosunu oku
yoruz. 
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ZİMMET 

Etibank Elektrik işletmeleri Müessesesi 1964 yılı kâr ve sarar toblosu 

Lira K. MATLUP Lira K. 

I 
II 

III 

IV -

v 
VI -

- Satış zararları 
- Satış vergi ve masrafları 
- Verilen faiz ve komüsvûn-

îar 
• İlk tesis giderleri 
- Muhtelif ri&erler ve zarar

lar 
• Safi kâr 

11 614 
7 723 572 

30 227 454 
301 310 

25 840 881 
94 561 888 

79 
28 

73 
75 

65 
15 

I - Satış kârları 63 138 195 85 
II - Malzeme ve hizmet satışları 1 787 104 58 

III - Alınan faiz ve kondisyonlar 1 151 881 14 
IV - Muhtelif gelir ve kârlar 92 589 540 78 

AKTİF 

158 666 722 35 

Etibank Elektrik işletmeleri Müessesesi 1964 yılı Bilançosu 

Lira K. PASİF 

158 666 722 35 

Lira K. 

I 
I I 

III 
IV -

V 

- Sabit kıymetler 
- iştirakler 
- Mütedavil kıymetler 

Sair aktifler 
- İlk tesis masrafları 

Toplam 
Nâzım hesaplar 

736 445 341 24 
1 050 000 

274 804 088 82 
19 586 811 

625 923 33 

1 032 512 164 39 
2 139 935 30 

I 
I I 

III -
IV -

V 
VI 

- Sermaye 
- Karşılıklar 
• Alacaklılar 

Emanet paralar 
- Sair pasifler 
• Kâ r 

Toplam 
Nâzım hesaplar 

250 000 000 
86 087 656 

574 601 965 
16 684 139 
54 706 399 
50 432 002 

1 032 512 184 
2 139 935 

38 
34 
73 
98 
96 

39 
30 

BAŞKAM — 50 432 002 lira 96 kuruştan ibare t olan kâr, okunan toplam içinde olmak üzere Eti
bank Elektrik İşletmesi Müessesesinin 1964 yılı kâr ve zarar tablosu ile bilançosunu okunan şekilde 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

A) Etibank Ergani Bakır İşletmesi Müessesesi «Kâr ve Zarar tablosu» mı okuyoruz. 

Etibank Ergani Bakır İşletmesi Müessesesi 1965 yılı kâr ve zarar hesabı 

BORÇ 
Toplam 

Lira K. ALACAK 
Toplam 

Lira K. 

I - Satış vergi ve masrafları 15 478 167 28 
II - Verilen faiz vo komüsyonlar 269 951 64 

III - Muhtelif gider ve zararlar 2 950 574 27 

167 728 395 30 

IV - Kâr 
18 698 693 

158 892 471 
19 
56 

I - Satış kârları 
II - Malzeme ve hizmet sa

tış hasılatı 2 627 
III - Alman faiz ve komüsyonlar 4 094 435 
IV - Muhtelif gelir ve kârlar 5 765 706 

73 
70 
02 

Genel, toplam 177 591 164 75 Genel toplam 177 591 164 75 

BAŞKAN — Etibank Ergani Bakır İşletmesi Müessesesi 1965 yılı kâr ve zarar hesabını okun
duğu veçhile tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Etibank Ergani Bakır İşletmesi 1965 yık bilançosunu okuyoruz. 
Etibank Ergani Bakır İşletmesi 1965 yılı bilançosu 
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AKTİF 

1. Sabit kıymetler : 
2. iştirakler : 
3. Mütedavil kıymetler : 
4. Sair aktifler : 
5. îlk tesis giderleri : 

Genel toplam 
Nâzım hesaplar : 

Toplam 
Lira 

23 083 867 
750 000 

390 589 591 
39 126 497 

1 

453 549 957 
12 807 819 

68 

K. 

29 

38 
38 

05 
61 

14 . 10 . 1968 

PASİF 

1, 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Sermaye 
İhtiyatlar 
Karşılıklar 
Alacaklar 

0 ; 2 

Emanet paralar 
Sair pasifler 
Egzersiz yılı kân 

G-enel toplam 
Nâzım hesaplar 

Toplam 
Lira 

15 000 000 
12 501 815 
1 095 078 

14 729 623 
2 369 084 

24S 961 883 
158 892 471 

453 549 957 
12 807 819 

K. 

47 
50 
44 
46 
62 
56 

05 
61 

BAŞKAN — 158 892 471 lira 65 kuruş egzersh yılı kârı da bu toplam içerisinde olmak üzere 
işletmenin 1985 yılı kâr ve zarar yılı bilançosunu okunduğu veçhile oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B) Etibarik Murgul Bakır Işletmesr Müesse^si 1965 yılı kâr ve zarar hesabı : 
Etibank Murgul Bakır İşletmesi Müessesesi 1365 yılı kâr ve zarar hesabı 

Toplam Toplam 
BORÇ Lira K. ALACAKLAR Lira K. 

I - Satış zararları 2 917 269 
II - Satış vergi ve giderleri 17 790 738 93 

III - Verilen faiz ve komüsyonlar 166 658 24 
IV - Muhtelif gider ve lararlar 9 915 716 79 

I - Satış kârları 67 941 710 39 
II - Malz. ve Hiz. satış kârı 232 591 24 

III - Alman faiz ve komüsyonlar 250 096 87 
IV - Muhtelif gelir ve kârlar 5 990 622 57 

V - Kâr 
30 790 428 
43 624 592 

15 
92 

74 415 021 07 74 415 021 07 

BAŞKAN — İsletmenin 1965 yılı kâr ve zarar hesabını tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Etibank Murgul Baıkır İşletmeleri Müessesesi 1965 yılı bilançosunu okuyoruz. 
Etibank Murgul Bakır İşletmesi Müessesesi 1965 yılı bilançosu 

Toplam Toplam 
AKTİF Lira K. PASİF Lira K. 

I - Sabit kıymetler : 
II - Mütedavil kıymetler 

III - Sair aktifler : 

29 190 960 
95 889 916 
26 088 705 

19 
31 
45 

Sermaye 
II - İhtiyatlar 

III - Karşılıklar 
IV - Alacaklılar 
V - Emanet paralar 

VI - Sair pasifler 
VII - Kâr 

60 000 000 
13 769 078 
3 682 789 
6 387 393 
1 358 548 

23 347 180 
43 624 592 

48 
06 
27 
17 
05 
92 

95 Genel toplam 151 169 581 
— Toplam 

Nâzım hesaplar 7 016 440 91 Nâzım hesaplar 
BAŞKAN — Kâr da bu toplam içerisinde olmak üzere müessesenin 1965 yılı 

viplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

151 169 581 95 
7 016 440 91 

bilançosunu tas-
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C) Etibank Keçiborlu Kükürtleri İşletmesi 1965 yılı kâr ve zarar tablosunu okutuyorum. 
Etibank Keçiborlu Kükürtleri İşletmesi 1956 yılı kâr ve zarar tablosu 

ZİMMET 

I - Satış zararları : 
II - Satış vergi ve masrafları 

III - Verilen faiz ve komüsyonlar 
IV - Muhtelif zararlar 
V - Geçen yıllara ait zararlar 

VI - Egzersiz yılı kârı 

Lira 

ı : 459 249 
nlar 580 509 

305 846 
T 14 234 

3 314 325 

4 674 157 

K. 

68 
71 
74 
69 
20 

02 

MATLUP 

I - Satış kârları 
Diğer maddeler satış kârı 

Lira 

4 482 271 
10 562 

II - Alınan faiz ve komüsyonlar 76 384 
III - Muhtelif kârlar 
IV - Geçen yıllara ait gelirler 

81 174 
23 764 

4 674 157 

K. 

06 
78 
80 
25 
13 

02 

BAŞKAN — Her ne kadar borç ve alacak kelimeleri yaaılı değilse de böyle olması lâzımgelir 
zannmdayım. Komisyonla mutabık mıyız? 

KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİ KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ GÜLTEKÎN SAKAR
YA (Sivas Milletvekili) — Mutabıkız efendim. 

BAŞKAN — Etibank Keçiborlu Kükürtleri İşletmesi 1956 yılı kâr ve zarar tablosunu da tas
viplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Etibank Keçiborlu Kükürtleri işletmesi 1965 yılı. bilançosunu okutuyorum. 
Etibank Keçiborlu Kükürtleri işletmesi 1965 yılı bilançosu 

AKTÎF Lira K. PASİF Lira K. 

I Ödenmemiş sermaye 
II - Sabit kıymetler 

III - Mütedavil kıymetler 
IV - Sair aktifler 

Toplam 

9 824 197 
10 248 139 

811 219 

20 883 556 

13 516 823 

84 
70 
11 

65 

43 

I - Sermaye 
II - ihtiyatlar 

III - Karşılıklar 
IV - Alacaklılar 
V - Emanet paralar 

VI - Sair pasifler 
VII - Egzersiz yılı kârı 

Toplam 

Nâzım hesaplar 

5 000 000 
999 043 
357 373 

2 285 372 
72 749 

8 854 693 
3 314 325 

20 883 556 

13 516 828 

35 
28 
24 
24 
34 
20 

65 

43 Nâzım hesaplar 

BAŞKAN — işletmenin 1965 yılı bilançosunu tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Ç) Küre Bakirli Pirit işletmesi Müessesesi 1985 senesi kâr, zarar hesabını okutuyoruz. 
Küre Bakirli Pirit isletmesi Müessesesi 1965 enesi kâr - zarar hesabı 

GİDERLER Lira K. GELİRLER Lira K. 

Satış vergi ve resim 
Muhtelif giderler ve zararlar 
Egzersiz yılı safi kârı 

1 617 088 86 
642 660 04 

17 666 465 

Satış kârları 
Malzeme hizmet satışı 
Alınan faiz ve komüsyonlar 
Muhtelif gelirler 

19 228 276 05 
60 653 15 

394 663 28 
242 621 42 

Toplam 19 926 213 90 Toplam 19 926 213 90 

BAŞKAN — Adı geçen işletmenin 1965 senesi kâr ve zarar hesabını okunduğu veçhile tasvip
lerinize sunuyorum. Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Küre Bakirli Pirit İşletmesi Müessesesi 1965 yılı bilançosunu okuyoruz. 
Küre Bakirli Pirit İşletmesi Müessesesi 1965 senesi bilançosu 

AKTİF Lira K. PASİF Lira K. 

ödenmemiş sermaye 
Sabit kıymetler 
Birikmiş amortisman 
Sair aktifler 

Toplam 

Nâzım hesaplar 

4 000 000 
14 913 524 
37 947 311 
5 014 966 

61 875 802 

1 917 126 

83 
58 
96 

65 

56 

Sermaye 
İhtiyatlar 
Karşılıklar 
Alacaklılar 
Emanet paralar 
Sair pasifler 
Egzersiz yılı safi kâr: 

Nâzım hesaplar 

L 

Toplam 

25 000 000 
470 594 
76 470 

1 520 907 
117 222 

17 024 142 
17 666 465 

61 875 802 

1 917 126 

84 
74 
85 
08 
14 

65 

56 

BAŞKAN — Küre Bakirli Pirit İşletmesi Müessssesi 1965 senesi bilançosunu tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

D) Emet Kolemanit İşletmesi Müessesesi 1965 yûı kâr ve zarar hesabını okutuyorum. 
Emet Kolemanit İşletmesi Müessesesi 1965 yılı kâr ve zarar hesabı 

BORÇ Lira K. ALACAK Lira 

I - Satış giderleri 1 887 984 27 
II - Verilen faiz ve komüsyonlar 322 194 17 

III - İlk tesis giderleri amortismanı 18 030 49 
IV - Muhtelif gider ve zararlar 896 231 75 

I - Satış kârları 5 595 192 
II - Alman faiz ve komüsyonlar 26 611 

III - Muhtelif kârlar 488 928 

K. 

33 
27 
70 

Toplam 
Safi kâr 

3 124 440 
2 896 291 

6 110 732 

68 
62 

30 6 110 732 30 Genel toplam 6 110 732 30 Toplam 
BAŞKAN — Emet Kolemanit İşletmesi müessesesi 1965 yılı kâr ve zarar hesabını tasviplerini

ze sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Emet Kolemanit İşletmesi müessesesi 1965 yık bilançosunu okutuyorum. 

AKTİF 

Emet Kolemanit işletmesi Müessesesi 1965 yılı bilançosu 

Lira K. PASİF Lira K. 

I 
II 

III 
rv -

V • 

- ödenmemiş sermaye 
- Sabit kıymetler 
• Mütedavil kıymetler 

Sabit aktifler 
• İlık tesis masrafları 

Toplam 
Nâzım hesaplar 

Genel toplam 

5 500 000 
6 767 484 
7 715 343 
2 111 786 

20 093 

22 114 709 
231 385 

22 346 094 

97 
62 
91 
53 

03 
42 

45 

I 
II 

III 
IV -

V • 

VI -

- Sermaye 
- ihtiyatlar 
- Alacaklar 

Emanet paralar 
• Sair pasifler 

Kâr 

Toplam 
Nâzım hesaplar 

Genel toplam 

10 000 000 
234 385 

1 767 077 
108 854 

7 018 100 
2 986 291 

22 114 709 
231 385 

22 346 094 

00 
12 
45 
45 
39 
62 

03 
42 

45 
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BAŞKAN — Emet Kolemanit işletmesi Müessesesi 1965 yılı bilançosunu tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

E) Etibank Şairk Kromları işletmesi Müessesesi 1965 kâr ve zarar tablosunu okutuyorum : 

BORÇ 

Etibank Şark Kromları işletmesi Müessesesi 1965 kâr ve zarar tablosu 

Lira K. ALACAK Lira K. 

I - Satış masrafları 
II - Verilen faiz ve komüs-

yonlar 
III - Mubtelif gider ve za

rarlar 
IV - Geçmiş senelere ait za

rarlar 

3 761 806 85 

3 753 139 95 

735 706 62 

1 032 728 99 

I - Satış neticeleri 
II - Malzeme ve hizmet sa

tışları 
III - Alman faiz ve komüs-

yonlar 
IV - Muhtelif gelir ••ve kâr

lar 
V - Zarar 

383 752 43 

49 523 96 

139 488 98 

1 830 293 91 
6 880 323 13 

9 283 382 41 9 283 382 41 

BAŞKAN — Etibank Şark Kromları işletmesi Müessesesi 1965 kâr ve zarar tablosunu tas
viplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen'er... Kabul edilmiştir. 

Etibank Şark Kromları işletmesi Müessesesi 1965 yılı bilançosunu okutuyorum : 
Etibank Şark Kromları işletmesi Müessesi 1965 yılı bilançosu 

AKTİF Lira K. PASİF Lira K. 

I 
I I 

III 
IV -

V 
VI • 

VII -

- Sabit kıymetler 
- iştirakler 
- Mütedavil kıymetler 
• Senedat cüzdanı 
- Kasa ve bankalar 
• Sair aktifler 

Zarar 

Genel toplam 

Nâzım hesaplar 

12 533 216 
750 000 

30 082 080 

5 761 241 
13 807 622 

62 934 161 

8 384 260 

54 

89 

33 
74 

50 

73 

I 
II • 

III -
IV -

V -
VI -

- Sermaye 
- ihtiyatlar 
• Karşılıklar 

Alacaklılar 
- Emanet paralar 

Sair pasifler 

Genel toplam 

Nâzım hesaplar 

5 000 000 
7 835 163 

492 332 
2 284 623 

281 496 
41 040 544 

62 934 161 

8 384 260 

88 
98 
27 
76 
61 

50 

73 

BAŞKAN — Etibank Şark Kromları İşletmesi Müessesesi 1965 yılı bilançosunu tasviplerinizle 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F) üoköprü Maden işletmeleri Müessesesinin 1965 yılı kâr ve zarar tablosunu okutuyorum : 
Üoköprü Maden işletmeleri Müessese sinin 1965 yılı kâr ve zarar tablosu 

BORÇ Lira K. ALACAK Lira K. 

I - Satış masrafları 
II - Verilen faiz ve komüs-

yonlar 
III - Muhtelif gider ve za

rarlar 
IV - Kâr 

1 625 419 67 

469 144 69 

1 383 442 23 

I - Satış kârları 
II - Malzeme hizmet satış

ları 
III - Alınan faiz ve komüs-

yon 
IV - Muhtelif gelir 
V - Zarar 

3 026 655 98 

4 624 

14 445 70 
120 122 72 
312 158 19 

Toplam 3 478 006 59 Toplam 3 478 006 59 
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BAŞKAN — İşletmenin 1965 yılı kâr ve sarar tablosunu tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçköprü Maden Met re le r i Müessesesinin 1985 yılı bilâneosundayız. 
Üçköprü Maden İsletmeleri Müesseseleri 1965 yılı Bilançosu 

AKTİF Lira K. FASİF Lira 

I - Ödenmemiş sermaye 
II - Sabit kıymetler 

I I I - Mütedavil kıymetler 
IV - Sair aktifler 

V - ilk tesis masrafları 
VI - Bilanço Dev. zararı 

Toplam 
Nâzım hesaplar 

1 500 000 
10 601 092 47 
10 387 916 23 
1 872 551 68 

4 844 36 
312 158 19 

24 678 592 93 
606 844 57 

I - Sermaye 
II - Karşılıklar 

III - Mütedavil kıymetler 
IV - Emanet paralar 

V - Sair pasifler 
VI - Bilanço Dev. kârı 

Toplam 
Hâsım hesaplar 

15 000 000 
351 670 Sİ 

4 249 302 87 
217 224 32 

4 860 394 93 

24 678 592 93 
844 57 

Genel toplam 25 285 437 50 Genel toplam 25 285 437 50 
BAŞKAN — Uzunköprü olarak yasılmış, bu da deminki tashih cetvelinde tahmin ederim ki 

vardır, Üçköprü diye okudunuz. 
Müessesenin 1965 yılı bilançosunu tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler.,, Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 
G) Etibank Elektrik İşletmesi Müessesesi 1965 yılı kâr ve sarar tablosunu okuyoruz. 

Etibank Elektrik işletmeleri Müessesesi 1965 yılı kâr ve zarar tablosu 
ZİMMET Lira K. MATLUP Lira X. 

I - Satış ve vergi masrafları 8 042 894 93 
I I - Verilen faiz ve komüsyon-

lar 29 421 572 10 
II I - ilk tesis giderleri 290 G65 62 
IV - Muhtelif giderler ve zarar

lar 23 500 728 06 
V - Safi kâr 42 007 476 82 

I - Satış kârları 84 427 583 26 
II - Malzeme ve hizmet satışları 354 451 49 

III - Al-nan faiz ve komüsyon-
lar 5 262 041 DO 

IV - Muhtelif gelir ve kârlar 13 219 280 91 

103 263 337 56 103 263 337 56 
BAŞKAN — Etibank Elektrik İşletmesi Müessesesi 1965 yılı kâr ve zarar tablosunu tasvipleri

nize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 
Etibank Elektrik İşletmeleri Müessesesi 1965 yılı bilançosunu okuyoruz. 

Etibank Elektrik işletmeleri Müessesesi 1965 yılı Bilançosu 
AKTİF Lira K. PASİF Lira K. 

I - Sabit kıymetler 
I I - iştirakler 

I I I - Mütedavil kıymetler 
IV - Sair aktifler 

V - ilk tesis masrafları 

791 276 756 23 
1 050 000 

203 784 886 70 
96 769 716 08 

689 254 48 

I - Sermaye 
II - İhtiyatlar 

III - Karşılıklar 
IV - Alacaklılar 

V - Emanet paralar 
VI - Sair pasifler 

VII - Kâr 

250 000 000 
8 644 297 70 
90 678 697 78 
810 244 430 60 
19 535 392 49 
77 440 318 08 
42 007 476 82 

Toplam 
Nâzım hesaplar 

1 098 550 613 47 
2 133 830 88 

Toplam 
Nâzım hesaplar 

1 098 550 613 47 
2 133 830 88 
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BAŞKAN — Etibank Elektrik isletmeleri Müessesesi 1965 yılı bilançosunu tasviplerinize suma-
yonım. Eabııl edenler... Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

A) Etibank Ergani Bakır işletmesi Müessesesi 1966 yılı kâr ve zarar tablosunu okuyoruz. 

Etibank Ergani Bakır isletmesi Müessesesi 1966 yılı kâr ve zarar tablosu 

ZİMMET 

Satış vergi ve masrafları 
Egzersiz yılı muhtelif gider 
ve zararları : 
Geçen yıllara ait masraf ve 
sararlar: 
Egressiz yılı safi kârı: 

Toplam 
Lira 

26 743 632 

3 068 223 

221 947 
171 490 607 

E. 

30 

54 

53 
03 

MATLUP 

Satış neticeleri: 

Talî maddeler satışları 

Toplam 
Lira K. 

195 708 553 12 

1 220 348 73 

Alman faiz ve koınüsyonlar: 2 127 178 15 
Egzersiz yılı muhtelif gelirler: 1691372 66 
Geçmiş yıllara ait gelirler: 577 295 02 
Malzeme ve hizmet satışları : 197 662 72 

201 522 410 40 201 522 410 40 

BAŞKAN — Etibank Ergani Bakır işletmesi Müessesesi 1966 yılı kâr ve zarar tablosunu tas
viplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 'Kabul edilmiştir. 

Etibank Ergani Bakır işletmeleri 1986 yılı blançosunu okuyoruz. 

AKTİF 

Etibank Ergani Bakır İşletmesi 1966 yılı bilançosu 

PASİF 
Toplam 
Lira K. 

Toplam 
Lira K. 

Sabit kıymetler : 
iştiraklerimiz : 
Mütedavil kıymetler 
Sair aktifler: 

32 341 014 80 
750 000 

479 958 569 72 
46 164 548 42 

Sermaye : 
İhtiyatlar : 
Karşılıklar : 
Alacaklılar : 
Emanet paralar : 
Sair pasifler : 
Egzersiz yılı kârı 

15 000 000 
13 273 710 44 
2 054 727 30 
1 701 538 53 
4 106 319 40 

351 587 231 24 
171 490 607 03 

Genel toplam 559 214 133 94 

Nâzım hesaplar 19 060 905 50 

Genel toplam 559 214 133 94 

Nâzım, hesaplar 19 060 905 50 

BAŞKAN — Etibank Ergani Bakır işletmeleri 1986 yılı blançosunu tasviplerinize sunuyorum, 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Etibank Mulgur Bakır işletmeleri Müessesesi 1968 yılı kâr ve zarar hesabını akuyoruz. 
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Etibank Murgul Bakır isletmesi Müjiıasesi 1936 yılı kâr ve zarar 'hesabı 

BORÇ 
Toplam 
Lira K. ALACAK 

Toplam 
Lira K. 

I - Satış zararları 3 182 360 
II - Satış vergi ve giderler 15 811 396 

ÎÎI - Verilen faiz ve feomüsyonlar 147 333 
IV - Muhtelif 'gider ve zararlar 6 747 533 

V - Kâr 52 711 235 

98 
71 
25 
16 
68 

I - Satış kârları 72 460 433 72 
I ! - Malzeme ve (hizmet satış kârı 198 544 35 

III - Alman faiz ve komüsyonlar 604 171 88 
IV - Muhtelif gelir ve kârlar 5 336 709 83 

78 599 859 78 78 599 859 78 

BAŞKAN* — İşletmenin 1966 yılı kâr ve zarar hesabını tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Etibank Mulgur Bakır işletmeleri 1966 yılı blânçosunu okutuyoruz. 

Etibank Murgul Bakır işletmesi 1966 yılı bilançosu 

AKTİF 

I - Sabit kıymetler 
II - Miitedavil kıymetler: 

III - Sair aktifler ; 

Toplam 
Lira 

26 595 941 
144 792 163 
33 084 212 

K. 

93 
53 
43 

PASİF 

I - Sermaye 
II - ihtiyatlar 

I I I - KarşılıMar 
IV - Alacaklar 

V - Emanet paralar 
VI - Sair pasifler 

VII - Kâr 

Toplam 
Lira K. 

60 000 000 
14 482 284 85 

2 967 437 78 
20 532 439 28 

3 308 750 20 
50 470 170 10 
52 711 235 68 

Genel toplam 204 473 317 89 

Fazım hesaplar 5 307 875 69 

Genel toplam 204 472 317 89 

Nâzım hesaplar 5 307 875 69 

BAŞKAN — Etibank Murgul Balkır İşletmesi 1966 yılı bilânçoğunu okunduğu veçhile tasvip
lerinize sunuyorum. KaJbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Etibank Keçiborlu Kükürtleri işletmesi 1966 senesi kâr ve zarar tablosunu okutuyorum. 

Etifoank Keçiborlu Kükürtleri işletmesi 1966 senesi kâr ve zarar tablosu 
Toplam Toplam 

ZİMMET Lira K. MATLUP Lira K. 

I - Satış zararları 

II - Satib vergi ve masrafları : 708 473 85 
III - Verilen faiz ve komüsyonlar 592 114 37 
IV - Muhtelif zararlar 573 484 89 

V - Geçmiş senelere ait zararlar 16 299 15 
VI - Egzersiz yılı kârı 2 312 305 21 

I - Satış kârları : 3 855 579 
Diğer maddeler satış kârı 6 343 

II - Alman faiz ve komüsyonlar 119 432 
III - Muhtelif kârlar 195 718 
IV - Geçen yıllara ait gelirler 25 603 

18 
22 
26 
99 
72 

4 202 677 47 4 202 677 47 
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BAŞKAN — Etibank Keçiborlu Kükürtleri İşletmesi 1966 senesi kâr ve zarar tablosunu tas
viplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Etibank Keçiborlu Kükürtleri İşletmesi 1966 senesi bilançosunu okuyoruz : 

AKTİF 
Etibank Keçiborlu Kükürtleri İşletmesi 1966 yılı bilançosu 

PASİF 
Lira K. Lira K. 

I - Ödenmiş sermaye 
ÎI - Sabit kıymetler 

III - Mütedavil kıymetler 
IV - Sair aktifler 
V - İlk tesis masrafları 

11 407 375 38 
9 141 654 83 
983 490 97 

I - Sermaye 
II - İhtiyatlar 

III - Karşılıklar 
IV - Alacaklılar 
V - Emanet paralar 

VI - Sair pasifler 
VII - Ekzersiz yılı kârı 

5 000 000 
1 391 275 
127 023 

1 635 611 
158 633 

10 907 672 
2 312 305 

20 
59 
20 
74 
22 
21 

Umumi yekûn 21 532 521 16 Umumi yekûn 21 532 521 16 
Nâzım hesaplar 97 620 57 Nâzım hesaplar 97 620 57 

BAŞKAN — Etibank Keçiborlu İşletmesi 1966 senesi bilançosunu tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

C) Küre Balarlı Pirit İşletmesi Müessesesi 1966 yılı kâr vs zarar hesabını okutuyorum : 

Küre Bakirli Pirit İşletmesi Müessesesi 1968 yılı kâr ve sarar hesabı 
ZİMMET Lira K. MATLUP Lira K. 

Satış vergi ve resimleri 
Verilen faiz ve komüsyon 
Muh. gider ve zararları 
Ekzersiz vılı safi kârı 

1 558 613 45 
560 

340 786 79 
25 512 260 47 

Satış kârları 
Malzeme ve hizmet satışları 
Alman faiz ve komüsyonlar 
Muhtelif ffelir 

26 274 207 21 
104 742 80 
580 373 60 
452 897 10 

27 412 220 71 27 412 220 71 

BAŞKAN — Küre Bakirli Pirit İsletmesi 19 S5 yılı kâr ve zarar hesabını tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Küre Bakirli Pirit İşletmesi 1966 yılı bilançosunu okutuyorum; 

AKTİF 
Küre Bakirli Pirit İşletme Müessesesi 1968 yılı Bilançosu 

Lira K. PASİF 

ödenmemiş sermaye 
Sabit kıymetler 
Mütedavil kıymetler 
Sair aktifler 

4 000 000 
15 224 091 25 
55 417 176 51 
5 650 658 76 

Sermaye 
ihtiyatlar 
Karşılıklar 
Alacaklılar 
Emanet paralar 
Sair pasifler 
Egzersiz yılı kârı 

Lira 

25 000 000 
587 655 
115 563 
304 582 
231 112 

28 540 751 
25 512 260 

K. 

36 
20 
89 
80 
80 
37 

Yekûn 80 291 926 52 Yekûn 80 291 926 52 

Kâzım hesaplar 5 202 995 53 Nâzım hesaplar 
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BAŞKAN — Küre Bakirli Pirit İsletmesi Müessesesi 1966 yılı bilançosunu tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler.,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

D) Emet Kolemanit İşletmesi 1965 yılı kâr ve sarar tablosunu okutuyorum. 

Emet Kolemanit isletmesi Müessesesi 1966 yılı kâr ve zarar tablosu 

ZİMMET Lira K. MATLUP Lira K. 

I - Satış giderleri 
II - Verilen faiz ve komüsyen 

III - Muhtelif zararlar 

2 1İ4 138 93 
515 310 
3S2 339 16 

I - Satış kârı 
II - Alınan faiz ve komüsyon 

III - Muhtelif kârlar 

5 263 658 45 
33 666 13 
76 294 43 

Kâr 
Toplam 

Genel toplam 

3 021 838 09 
2 371 780 92 

5 393 619 01 5 393 619 01 

BAŞKAN — Emet Kolemanit İşletmesi Müessesesi 1986 yılı kâr ve zarar tablosunu tasviplerini
ze sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Emet Kolemanit İşletmesi Müessesesi 1966 yılı Bilançosunu okutuyorum. 

Emet Kolemanit İşletmesi Müessesesi 1966 yılı Bilançosu 
AKTİF Lira K. PASİF Lira K. 

I - ödenmemiş sermaye 
II - Sabit kıymetler 

III - Mütedavil kıymetler 
IV - Sair aktifler 

V - ilk tesis giderleri 

Toplam 
Nâzım hesaplar 

5 500 000 
8 285 712 70 
9 880 156 76 
1 882 569 20 

12 902 28 

25 561 340 94 
1 411 039 51 

I - Sermaye 
ÎI - İhtiyatlar 

III - Karşılıklar 
IV - Alacaklar 

V - Emanet paralar 
VI - Sair pııifler 

VII - Kâr 

Toplam 
Nâzım hesaplar 

10 000 000 
328 300 44 
7 465 73 

3 709 615 99 
246 462 39 

8 897 715 47 
2 371 780 92 

25 561 340 94 
1 411 039 51 

Genel toplam 26 972 380 45 Genel toplam 26 972 380 45 

BAŞKAN — Emet Kolemanit İşletmesi Müessesesi 1966 yılı bilançosunu tasviplerinize sunuyo
rum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

E) Etibank Şark Kromları işletmesi Müessesesi 1966 yılı kâr ve zarar tablosunu sunuyoruz: 

Etibank Şark Kromları İşletmesi Müessesesi 1966 kâr ve zarar tablosu 
ZİMMET Lira K. MATLUP Lira K. 

I - Satış neticeleri 2 278 826 56 
II - Satış masrafları 2 278 386 42 

i l i - Verilen faiz ve komüsonlar 3 205 655 39 
IV - Muhtelif gider ve zarar 11 698 790 87 
V - Geçmiş senelere ait zararlar 215 235 31 

I - Malzeme hizmet satışları 101 078 01 
II - Alınan faiz ve komüsyonlar 144 662 51 

III - Ekzersiz yılı muhtelif geliri 209 148 93 
IV - Geçmiş yıllara ait gelirler 277 662 75 
V - Zarar 18 944 342 35 

Toplam 19 676 894 55 Toplam 19 676 894 55 
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BAŞKAN — Etibank Şark Kromları İsletmesi Hüessssosi 1986 kâr ve sarar tablosunu tasvipleri
nize sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenkr... Kabul edilmiştir. 

Etibank Şark Kromları İsletmesi Müessesesi 1363 yılı bilançosunu okutuyorum: 

Etibank Bark Kronları felfeed Müessesesi 1966 371lı bilançosu 

AKTİF Lira 

I - Sabit kıymetler 
II - İştirakler 

III - Mütedavil kıymetler 
VI - Sair pasifler 

VII - Zarar 

Genel toplam 
Nâzım hesaplar 

12 623 783 00 
750 000 

37 624 314 33 
6 735 118 63 
32 751 965 09 

90 485 187 
3 419 821 39 

PASİF 

I - Sermaye 
II - ihtiyatlar 

III - Karşılıklar 
IV - Alacaklılar 
V - Emanet paralar 

VI - Sair pasifler 

Genel toplam 
Nâzım hesaplar 

Lira 

25 000 000 
7 934 264 42 

11 675 067 34 
3 882 795 0İ 

282 518 89 
42 210 540 54 

)0 485 137 
3 419 821 39 

BAŞKAN — 32 751 965 lira 09 küm* zarar bu yekûna dâhil olmak üaere, okunan bilançoyu tas
viplerinize sunuyorum; kabul edenler.,, Etmıyenbr,,. Kabul edilmiştir. 

F) Üçköprû Maden İşletmeleri Müessesesi îö£t> yılı kâr ve zarar tablosunu okutuyorum; 

Ückör>rü Maden İsletmeleri MÜGSseeosinin 1966 yılı kâr ve sarar tablosu 
BOR* 

I - Satış masrafı 1 672 587 01 
II - Verilen faiz ve komüsyon 3Ü6 863 02 

III - Muhtelif gider ve zarar 201 177 23 
IV - Kâr 3 238 8G2 92 

ALACAK 

I - Satış kârları 
II - Malzeme hizmet satışı 

III - Alman fak ve komüsyon 
IV - Muhtelif ^elir 

Lira 

4 861 
655 85 

17 881 13 
539 087 39 

5 419 442 18 Toplam 

BAŞKAN —- Üçköprü Maden işletmesi Müesses in in 1966 5 
lerinize sunuyorum; kabul edenler.,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçköprü Maden işletmesi Müessesesin in 1966 yık bilançosunu ckutuyorun 

Üçköprü Maden işletmeleri Müessesesi 1966 yılı bilançosu 

Toplam E 419 442 18 

ve sarar tablosunu tasvin-

AKTİF Lira K. PASİF Lira K. 

I - ödenmemiş sermaye 
II - Sabit kıymetler 

III - Mütedavil kıymetler 
IV - Sair aktifler 

1 500 000 
9 546 053 24 

11 118 034 99 
2 037 302 90 

I - Sermaye 
II - ihtiyatlar 

III - Karşılıklar 
IV - Alacaklılar 

V - Emanet paralar 
VI - Sair pasifler 

VII - Bilanço kârı 

15 000 000 
470 852 96 
19 819 79 
968 817 96 
255 675 02 

4 589 521 67 
2 926 704 73 

Toplam 
Nâzım hesaplar 

24 201 392 13 
211 494 65 

Toplam 
Nâzım hesaplar 

24 201 392 13 
211 494 65 

Genel toplam 24 412 886 78 Genel toplam 24 412 886 78 
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BAŞKAN — Üçkbprü Maden işletmesi Müessesesinin 1966 yılı bilançosunu tasviplerinize su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

G) Etibank Elektrik işletmeleri Müessesesi 1966 yılı kâr ve zarar hesabını okutuyorum : 

Etibank Elektrik işletmesi Müessesesi 1966 yılı kâr ve zarar hesabı 

ZİMMET Lira K. MATLUP Lira K. 

I • 

II -

III -
IV -

V 

• Satış vergi ve masraf
ları 
Verilen faiz ve komüs-
yonlar 
ilik tesis masrafları 
Muhtelif zararlar 
- Kâr 

9 348 444 

39 147 746 
564 572 

21 769 539 
39 456 552 

110 286 856 

75 

34 
26 
96 
91 

22 

I 
II 

III -

IV -

- Satış kârları 
- Malzeme ve hizmet sa

tışları 
• Alman faiz ve komüs-

yonlar 
Muhtelif kârlar 

94 967 116 

585 290 

4 625 451 
10 108 997 

110 286 856 

10 

56 

71 
85 

22 

BAŞKAN — Etibank Elektrik işletmesi Müessesesi 1966 yılı kâr ve zarar hesabını tasvipleri
nize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Etibank Elektrik işletmesi Müessesesi 1966 yılı bilançosunu okutuyorum : 

Etibank Elektrik işletmesi Müessesesi 1966 yılı bilançosu 

AKTİF 

I - Sabit kıymetler 
II - iştirakler 

III - Mütedavil kıymetler 
IV - Sair aktifler 
V - İlk tesis masrafları 

Genel toplam 

Nâzım hesaplar 

Toplam 
Lira 

1 027 946 522 

K. 

47 
1 050 000 

229 607 177 
96 060 332 
1 771 430 

1 356 435 474 

3 191 818 

65 
12 
83 

07 

23 

PASİF 

I - Sermaye 
II - ihtiyatlar 

III - Karşılıklar 
IV - Alacaklılar 
V - Emanet paralar 

V - Sair pasifler 
VII - Kâr 

Genel topla 

Nâzım hesaplar 

Toplam 
Lira 

250 000 000 
11 437 989 
88 887 358 

820 832 193 
20 799 377 

125 022 O02 
39 456 552 

im 1 356 435 474 

3 191 818 

K. 

62 
70 
08 
21 
55 
91 

07 

23 

BAŞKAN — Etibank Elektrik işletmesi 1966 yıh bilançosunu tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KARMA KOMİSYONU BAŞKANI AHMET KARAYidiT 
(Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, bir eksiklik var, zannedersem Etibank Teşekkül Merkezine 
ait bilançosu okunmamıştır. 

IX - Etibank Teşekkül Merkezi : 
BAŞKAN — En sonuncu, Teşekkül Merkezine aidolanı okunmadı, teşekkür ederiz, doğrudur. 
Etibank 1964 yılı füzyon kâr ve zarar hesabını okutuyorum. 
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GİDER 
Etibank 1964 yılı füzyon kâr ve zarar hesabı 

Lira K. GELİR Lira 

I - Personel giderleri 17 958 405 36 
II - Vergi, resim ve borçlar 220 013 21 

III - Sair idari masraflar 3 515 226 23 
IV - Verilen faiz ve komüs-

yonlar 32 065 015 06 
V - Mevduatı teşvik ikramiye 

ve tediyeler 1 772 129 41 
VI - Ayrılan amortismanlar 1 089 174 19 

VII - Ayrılan karşılıklar 28 338 154 27 
Muhtelif gider ve za
rarlar 4 870 853 28 
Teşebbüslerimiz za
rarı 2 364 717 45 
iştiraklerimiz zarar
ları 78 19 
Kâr 67 923 864 67 

K. 

93 

VIII 

IX 

I - Alınan faizler 49 148 691 
II - Esham ve tahvil gelirleri 2 484 846 

III - Banka hizmetleri mukabi
linde alınan ücret ve ko-
müsyonlar 6 025 665 

IV - Muhtelif gelirler 53 799 318 
V - Genel Müdürlük ve şube

ler Mas. Kar. 
VI - iştiraklerden alman kâr 

lar 
VII - Müessselerden alman kâr

lar 33 406 003 78 

82 

10 965 191 18 

4 287 913 73 

X 

XI 

160 177 631 32 
Kabul 

Toplam 160 177 631 32 Toplam 
BAŞKAN — Etibank 1965 füzyon Kâr ve zarar hesabını tasviplerinize sunuyorum 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Etibank 1964 yılı füzyon bilançosunu okutuyorum. 

Etibank 1964 yılı Füzyon Bilançosu 
Tutarı Tutarı 

AKTİF Lira K. PASİF Lira K 

I 
II 

III 
IV • 

V 

VI 
VII • 

VIII • 
IX 

X 

XI 
XII 

XIII 
XIV -

XV 

- ödenmemiş sermaye 
- Kasa 
- Kanuni karşılıklar ka-
- Bankalar 

54 985 S3S 
:ası 33 726 £03 

10 127 114 
- Tahviller ve hisse senet

leri Cüzd. 
- Senedat cüzdanı 
- Avanslar 
• Borçlu cari hesaplar 
- İştirakler 

10 GİT 656 
10 741 892 
72 278 360 

725 024 413 
169 705 750 

- Müesseselere tahsis olu
nan sermaye 

- Sabit kıymetler 
- Muhtelif borçlular 
- Ticari emtia stoku 
- Sair aktifler 
- İlk tesis masrafları 

Toplam 
Nâzım hesaplar 

385 000 000 
243 541 888 
101 475 837 

82 126 
386 MS 876 

3 156 191 

2 208 859 899 
i 509 222 841 

61 
43 
42 

60 
34 
28 

61 
67 
53 
53 
01 

66 
21 

I 
II 

III 
IV 

V 

VI 
VII • 

VIII 
IX 

"T-

XI 
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- Sermaye 
- İhtiyatlar 
- Kargılıklar 
- Taahhütler 
- Mevduat ve cari hesap

lar 
- ödenecek senetler 
- Müesseselere ödenecek < 

maye 
- Tediye emirleri 
- Muhtelif alacaklılar 
- Sair pasifler 
- Kor 

Toplam 2 
If âzım hesaplar 1 

500 
48 

100 

000 000 
449 968 
874 080 

8İ8 363 149 

432 
26 

ser
i l 

85 
69 

112 

206 
509 

983 231 
841 214 

000 000 
851 595 
317 791 
830 953 
347 915 

859 399 
222 841 

06 
74 
77 

73 

21 
36 
42 
37 

66 
21 
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BAŞKAN — Etibank 1964 yılı fibycn hirngosurn. tasviplerinize sunuyoruır 

Kabul etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 
Etiban!: 19615 yılı füzyon kâr vo .rr.r^r hesabını okutuyorum. 

Etibank 1965 yılı füzyon kâr ve zarar hesabı 

sb-ı l 

GİDERLER Lira K. G-ELİRLER Lira 

mîer.. 

K. 

I - Personel giderleri 
II - Vergi, resim ve harç

lar 
III - Sair idari masraflar 
IV - Verilen faiz ve ko-

müsyonlar 
V - Mevduatı teşvik ik

ramiyeleri 
VI - Ayrılan amortisman

lar 
VII - Ayrılan karşılıklar 

VIII - Muhtelif masraf ve 
zararlar 

IX - İştiraklerimiz zararı 
X - Kâr 

19 922 827 14 

270 309 17 

5 121 290 03 

43 123 042 68 

1 801 767 56 

1 157 553 23 
24 833 882 54 
5 059 876 28 

184 186 
73 699 021 56 

46 262 534 72 

1 261 313 12 

5 150 490 90 
10 985 478 10 

12 348 107 

4 933 675 44 

5 620 933 27 

88 611 223 64 

Toplam 175 173 756 19 
BAŞKAN — Etibank 1965 yılı füzyon kâr ve sarar hesabını tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
1965 yılı füzyon bilançosunu okutuyorum : 

Etibank 1965 yılı füzyon bilançosu 
AKTİF Lira K. PASİF 

I - Alınan faizler 
II - Esham ve tahvilât 

gelirleri 
III - Banka hizmetleri mu

kabilinde alman üc
ret ve komüsyonlar ' 

IV - Muhtelif gelirler 
V - Genel Md. ve şube

ler masraf karşılığı 
VI - iştiraklerden alınan 

kârlar 
VII - Teşebbüslerden alı

nan kârlar 
VIII - Müesseselerden alı

nan kârlar 

Toplam 175 173 756 19 

Lira K. 

I - Kasa 83 286 189 71 
II - Kanuni karşılıklar ka

sası 37 212 929 80 
III - Bankalar 11 924 207 78 
IV - Tahvilât ve hisse senetleri 

cüzdanı 65 168 660 
V - Senednt cüzdanı 13 315 781 40 

VI - Avanslar 77 782 880 42 
VII - Borçlu cari hesapları 759 696 045 03 

VIII - İştirakler 171 836 750 
IX - Müesseselere tahmis olunan 

sermaye 385 000 000 
X - Sabit kıymetler 372 387 561 91 

XI - Muhtelif borçlular 
XII - Ticari emtia 

XIII - Sair aktifler 
XIV - İlk tesis masrafları 
XV - özel maliyet 

I - Sermaye 
II - İhtiyatlar 

III - Karşılıklar 
IV - Taahhütler 

V - Mevduat ve cari he
saplar 

VI - ödenecek iştirak ser
mayesi 

VII - ödenecek müesseseler 
sermayesi 

VIII - Tediye emirleri 

500 000 000 
53 402 323 86 

114 979 236 76 
1 061 249 235 12 

558 482 080 34 

19 912 750 

11 000 000 
1 511 573 35 

IX - Muhtelif alacaklılar 108 W8 409 49 

147 137 337 68 
77 736 43 

554 608 238 21 
2 129 330 59 

840 348 77 

X - Sair pasifler 
XI - Kâr 

179 490 347 25 
73 699 021 58 

Toplam 2 682 384 977 73 Toplam 2 682 384 977 73 

Nâzını hesaplar 1 763 167 934 51 Kâzım hesaplar 1 763 167 934 51 
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BAŞKAN — Etibank 1965 yılı füzyon bilançosunu tasviplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Etibank 1966 yılı füzyon kâr ve zarar hesabım okutuyorum. 

Etibank 1968 yılı füzyon kâr ve zarar hesabı 
GİDER Lira ' K, GELİR Lira K. 

I - Personel giderleri 21 927 258 13 
IX - Vergi, resim ve harçlar 305 415 14 

III - Sair idari giderler 0 714 708 34 
IV - Verilen faiz ve komilsyon-

lar 60 810 512 07 
¥ - Mevduatı teşvik ikramiye 

ve hediyele-i 2 015 355 75 
VI - Ayrılan amortismanlar 1 176 220 55 

¥11 - Ayrılan karalıklar 31 801 469 02 
VÎII - Lluhtelif cider ve sa

rarlar 12 487 233 2:'. 
IX - Teşebbüslerimiz zararı — 

X - istiralilerimiz sararı — 
XI - Kâr 80 531 149 14 

I - Alınan faizler 58 833 802 67 
II - Esham ve tahvil gelirleri 1 977 067 17 

III - Banka hizmetleri mu
kabilinde alman ücret ve 
komüsyonlar 8 539 592 50 

IV - Muhtelif gelirler 7 595 788 47 
¥ - Genel Müdürlük ve şube

ler masraf karşılığı 13 295 035 94 
VI - İştiraklerden alman kâr

lar 6 842 462 02 
VII - Teşebbüslerden alman 

kârlar 5 866 235 11 
VIII - Müesseselerden alman 

kârlar 115 599 328 50 

Toplam 216 579 310 38 Toplam. 216 579 310 38 
BAŞKAM —• Etibanlnn 1966 yılı füzyon kâr "e zarar hesabını tasviplerinize sunuyorum. Ka

bul edenler.... Kabul etmiyenler... Eabnl edilmiştir. 
Etibankm 1966 y?lı füzyon V.iF.nccsT.-nıı ek-yoruz. 

Etibank-n 1968 yılı füzyon bilançosu 
Toplam 

AKTİF Lira E. PASİF 
Toplam 
Lira K. 

I - Ödenmemiş sermaye 
II - Kasa: 46 978 853 33 

III - Kanımi karşılıklar kasası 49 184 865 12 
ÎV - Bankalar : 14 188 402 73 
V - Tahviller ve hisse senet

leri cüzdanı 1 169 170 
VI - Senedat cüzdan: 24 284 277 70 

VII - Avanslar 73 403 121 32 

VÎII - Borçlu cari hesaplar 1 012 795 128 32 
IX - iştirakler : 176 241 750 

X - Müesseselere tahsis olu
nan sermaye 405 000 000 

XI - Sabit kıymetler : 586 986 834 50 
XII - Muhtelif borçlular : 112 298 956 07 

XIII - Ticari emtia stoku: 60 877 44 
XIV - Sair aktifler : 701 688 385 93 
XV - ilk tesis masrafları: 10 509 681 44 

I - Sermaye 
II - İhtiyatlar : 

III - Karşılıklar : 
IV - Taahhütler: 

V - Mevduat ve cari he
saplar : 

VI - Ödenecek iştirakler 
sermayesi : 

VII - Müesseselere ödene
cek sermaye: 

VIII - Tediye emirleri : 
IX - Muhtelif alacakhlar 

X - Sair pasifler : 

XI - Kâr : 

500 000 000 
54 273 479 51 

142 590 347 69 
1 196 060 189 05 

755 638 461 73 

17 612 500 

11 000 000 
362 081 49 

187 713 806 13 
268 988 298 16 

80 531 140 14 

Toplam 3 214 770 303 90 
Nâzım hesaplar 1 714 556 816 02 

Toplam 3 214 770 303 90 
Nâzım hesaplar 1 714 556 816 02 
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BAŞKAN —> Etibankm 1966 yılı füzyon bilançosunu da tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Etibamkla ilgili olan oylamalar ve görüşmeler burada bitmiştir. 

X. - MAKİNA VE KİMYA ENSTİTÜSÜ KURUMU : 

Gündeme devam ediyoruz: Makina ve Kim
ya Endüstrisi Kurumu üzerinde C. H. P. Gru-
pu adına Sayın Cemal Yıldırım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, kendileri hasta olduğundan yerlerine 
ben konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Fikret Gündoğan, siz 
görüşeceksiniz, buyurunuz. 

0. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım, Makina ve Kimya Endüstrisi 
Kurumu hakkında, biraz evvel sayın Başkanı
mın da ifade ettiği gibi, C. H. P. adına fikirle
rini beyan edecek arkadaşım Cemal Yıldırım 
Beyefendi idi. Hastalanması hasebiyle geleme
di. Bu itibarla C. H. P. nin görüşlerini bildir
me görevini C. H. P. Grupu BaşkanveMli ol
mam hasebiyle üzerime almış bulunuyorum. Bu 
konuda arkadaşımın ani hastalanmasından 
ötürü bendenizin bu vazifeyi alması çok kısa 
bir zaman içinde vâki oldu. O itibarla istedi
ğim kadar derinlemesine hazırlık yapamadığı
ma müteessirim ve eğer bu endüstri üzerinde 
gerekli ve derinlemesine bilgiyi veremezsem be
ni bağışlamanızı rica ederim. Ama, bu eksikli
ğimi mutlaka gelecek seneye sağ kalırsak ta
mamlamaya çalışırım. 

Değerli arkadaşlarım, Makina ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu deyince Türkiye'de haki
katen çok önemli bir kurumdan söz edildiği 
intibaı uyanmaktadır, yahut uyanmak gerekir. 
Çünkü, Makina ve Kimya Endüstri Türkiye'
nin smaileşmesinin, sınai devrimini başarması
nın motoru olmak durumundadır, görevinde
dir. Ve öyle olmak gerekir. İsmi hakikaten bu 
mefhumu, yahut bu önemli faaliyeti ifade edi
yor. Ama, ismi bu olmasına rağmen bu kuru
mun hattâ kendisini teşkil eden fabrikalarının 
ismi ile yaptıkları faaliyetler, piyasaya çıkar
dıkları mamuller arasında hiçbir benzerlik yok. 
Top Fabrikası ismi ile anılan bir müessesenin 
top yapmakla hiç alâkası olmadığı, meselâ o 
veya öbür fabrika olabilir, bağlara kükürt at
mak için puivalizatör yaptığı görülür. Yahut 

işte, tüfek fabrikası diye anılan bir fabrikanın 
tüfek yapmakla hiç ilgisi olmadığı, buna mu
kabil farz edelim, av çiftesi yaptığı filân gö
rülür. Ve böylece kısa ifade etmek gerekirse, 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ismi ve 
onu t e.îkil eden ünitelerin isimleri ile faaliyetle
ri arasında hiçbir benzerlik olmadığını görür
sünüz ve yurt hesabına üzülürsünüz. Niye üzü
lürsünüz? Çünkü Türkiye'de, tekrar ediyorum, 
sanayileşmenin ve sanayi devriminin forsmort-
risi olmak yahut, lokomotif olmak durumunda 
bir kurum tahayyül edersiniz, etmek istersiniz. 
öyle arzu edersiniz. Etmeye muhtacız, mecbu
ruz. Bizzat makinasmı yapan ülke olmaktan 
uzak bulunduğumuz müddetçe toplum yapısı
nı değiştirmek, sanayi devrimini başarmak, sa
nayi toplumu meydana gelmek imkânına mâlik 
-idiliz. Kele özellikle C. H. P. olarak biz mut
laka asanyiîeşme devrimini başarmak istiyen 
bir parti olarak, bu kurumun ismine lâyık gö
revi yüklenmesi için her türlü ihtimama ve her 
türlü teşkilâtlanmaya sermayesi bakımından, 
personeli bakımından sanayi türleri bakımın
dan, ve nihayet memleketin ekonomisini ticari 
bakımdan etkilemek durumunda olabileceği 
bakımından çok önemsiyoruz, çok önemsiyen 
bir e'özle bu müesseseye bakmanın lüzumuna 
âcvrriR!, Ve benim biraz evvel ifade ettisim sa

nayileşmeyi başlatacak ve Makina ve Kimya 
Endüstrisinde makina yapıcı müessese olacak 
bir kurum, olmasını arzu edişimi Makina ve 
TCinıya Endüstrisinin bir faaliyeti de doğrulu
yor. Yani böyle bir müessese olabilir mi inti
baını veriyor. Gördüğüme göre, kısa tetkikim
de Makina ve Kimya Endüstrisi artık fabrika 
yapan fabrika haline gelmek istidadını taşımış 
bir halde taşımakta. Bu çimento fabrikalarının 
ihtiyacı olan makinaları Makina ve Kimya En
düstrisinin imal etmekte olduğunu, yani büyük 
bir kısmını imal etmekte olduğunu raporlarda 
okudum Demek ki, Makina ve Kimya Endüst
risinin kapasitesi, Makina ve Kimya Endüstri
sinin elinde bulundurduğu istihsal araçları 
fabrika yapan fabrika olmaya dönüşme istida-
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dini kendisine verebiliyor. Şimdi derim M, te
zekten, bilhassa kesretle kurduğumuz çimento 
fabrikaları ve şeker fabrikaları için gerekli 
makinalann yapılmasına madem M, başlanıl
mıştır, buna mutlaka hız verilmeli ve komple 
fabrika ithali zorunluğundan Türkiye'yi kur
tarmalıyız bu endüstri vasıtası ile. Bunun için 
Makina ve Kimya Endüstrisinin Genel Müdü
rünün, M. K. E. Kurumunun genel müdürü ile 
beraber yine burada raporda okuduğuma göre 
birtakım yabancılardan da istifade edilmek 
suretiyle bu müesseseyi reorganize etmek için 
çağrılan o yabancı firmanın tavsiyeleri, yerli 
elemanların önerilerine biraz uyularak ve mut
laka sermaye sıkıntısı çekmekte olan bu en
düstri kurumunun sermayesine gerekli katkı
ları hemen yapmak suretiyle bu müesseseyi 
asıl gayesi olan makina yapmak, üretim aracı 
yapmak durumuna getirmek gerekiyor. Bunun 
mutlaka ama, bir politika olarak izlenmesini 
istirham ediyorum. Korkuyorum bu aceleciliği 
göstermez, bu titizliği göstermez, bu itinayı 
göstermezsek, bu makina yapma meselesinde 
biz kaldığımızdan çok daha müddetle geri ka
labiliriz ve korkuyorum, dış ekonomiler, maki
na yapan ekonomiler, gelişmiş endüstri mem
leketleri bizi. bıı ihmalimiz sebebiyle makina 
yapan memleket haline gelmekten alıkoyabilir
ler. Bunun birçok alâmetleri de var. İşte bu 
montaj sanayilerinin ve sairelerinin dolavlı 
olarak bnnrmla alâkası cok yakın ve bunu 
memlekette bilmiven de kalmadı. Denilecektir 
ki. Makina ve Kimya Endüstrisinin makina 
yanması için fevkalâde - M. genel müdürden de 
öyle işittim - bir önemli ihtiyacının giderilme
si gerekir. Bu önemli ihtiyacı da şu oluyor. 
Makina yar>mak için dışarıdan patentler, li
sanslar almamız gerekiyor. Makina yapmak 
için aynı zamanda bu makina yapacak fabri
kayı iyi konstrüksiyon şartlan ile, yani daha 
doğrusu o işin gerektirdiği konstrüksiyon şart
ları içinde imâl ve teçhiz etmemiz gerekir. 
Evet ihtiyaç bu ise, zaruret bu ise ve bunlar 
yapıldığı takdirde Türkiye'de makina yapıla
bilecekse, yani fabrikalarımız için gerekli ma-
kinalar yapılabilecekse, üretim araçları yapıla
bilecekse kendi de biliyorsa hiç şüphem yok 
M, bunda kötü niyet yerine ihmal aramak en 
az her Türkün vazifesidir. Nasıl olur? Endüst
rileşme zorunluğunda olduğumuz kabul edili

yor, plân böyle emrediyor, az gelişmişliğimizin 
sebebi bu. Elimizde ilk hareketimizi verecek 
bir kaldıraç da var, o vakit bu kaldıracın bir 
ihtiyacı var, işte patent, lisans ve makinaları 
iyi yerleştirme. Bu eksikliği tamamlıyoruz. O 
zaman suiniyetli değilsek, ihmalciyiz demek
tir. Haysiyet ve duygusallıkla bunu daha ile
riye götürerek, söylemeye ihtiyaç görmüyo
rum, akıllı adamlara. Nasıl oluyor bu kadar 
mühim meseleyi anlamıyoruz?. O zaman ihma
limiz vardır. Fakat bu ihmalimiz dış ekono
milerin bizim ekonomimize, M, çok korktuğum 
ve mutlaka başımıza geleceğinden çok korktu
ğum dış ekonomilerin bize tasallutuna meydan 
verecek sebeboîacaktır. Sonra bir daha dış eko
nomilerin tasallutundan, baskısından, korkunç 
imtiyazlarından, o anlamda imtiyaz M, yerleş
tikken sonra, çıkmaz onlar. Onları bir daha def 
etmek imkânına kavuşamıyacağız. O zaman 
kim kimi suçhyacak? O itibarla şayet sayın 
genel müdürün veya maalesef diyeyim çok gü
zel şeyler tavsiye etmesine rağmen Yüksek Mu
rakabe Kurulunun raporunda görmedim esaslı 
bir şey yahut inatla ve ısrarla üzerinde durul
mamış olduğu zehabındayım. Yanılabilirim. 
Çünkü kısa zamanda güz attığım için, belki ek
sik. kalmıştır tetkikatım ama, şunu söyliyeyim, 
genel müdürün sözlerine dayanarak diyorum 
ki, bu.ihtiyaç giderilebilir bir ihtiyaçtır. Çünkü 
Türkiye'de ne navallar, ne lisanslar satınaldık 
biz, yabancı sermaye Kanunuyla. Onların ya-
ırnda, M>kma ve Kimya En^iistri'Smm iMıVn^ 
olan navallar veyahut lisansların tutarı büyük 
olur filân korkusuna kapılmamalıyız. Sanayi-
lesec^k miviz, sanavilesmivecek miyiz? O de-
^ek dsofdir ki, büskivi fabrikası kuracak mı
yız? Kurmıyacak mıyız? O demek de
lildir ki, çimento faVika^ı kuracak mı
yız, kurırj.yanak mıyız? H>vır Tü^MveVle 
fa^ik», kuracak mıyız, fabrika yapan fab
rika îr'^a'îak mıyız, kurrm varak mıvız? 
Problem bu. Hiç başka birsey değil. Bazen şöy
le birtakım itirazlarla karşılaşacağımız akla ge
liyor, karşılaşıyoruz da. Nedir? Efendim biz 
yaparız ama, sonra ne yaparız yani? Meselâ 
yine duyduğuma göre elektrik sayacı yapan 
Makina Kimya. Endüstrisini elektrik sayaçları
nı, bize diyelim ki, elektrik sayaçlarını yapmak 
için lisans veren veya bize ortaklık teklif eden 
veya bizden para alan bir müessese bunun yüz 
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liraya mal edildiğini görüyor, bizde 100 liraya 
mal oluyor bir elektrik sayacı ama kendisi yap
tığı elektrik sayaçlarını farzımuhal dış ülkelere 
30 liraya satıyor. E... Böyle olunca biz dış piya
salarda elektrik sayacı rekabetine dayanamıya-
cak bir endüstriyi mi kuralım Fikret Bey?... Di
ye bir sual tevcih etmek kolay, ama yok muhte
rem arkadaşlarım çaresi. Orada 30 liraya elek
trik sayacı satılacağım bileceğiz. Bize yüz lira
ya mal olduğunu göreceğiz. Bu gerikalmışlık 
vergisidir. Buna rağmen elektrik sayacı yapmak 
eğer zorunlu ise, kaldı ki, elektrik sayacı yap
mamın zorunlu olup olmadığı münakaşa götü
rür, ama bu kapasiteyi âtıl bırakmamak bakı
mından söylüyorum, artık kurulmuş, devam 
edeceğiz. Aslında bu sözü makina yapan fab
rika haline, makina yapan endüstri haline ge
tirmeliyiz, Malkina ve Kimya Endüstrisini, de
diğim zaman sarf etmeli idim. Ve yine bu elek
trik sayacı misalini farzımuhal bilmem ne mo
toru, muharrik motoru, Simens fabrikası bu ka
dara mal ediyor, dış pazarları tutmuştur, şim
di, biz Simens f abrikalarmm modelinde bir mo
tor yapsak maliyetinin yüksekliğini nazarı iti
bara alın, ihraç zorluklarım nazarı itibara alın 
ne yapacağız? Yapmak doğru olur mu canım?. 
gibi bir fikir Türkiye'yi batırır, perişan eder. 
Bunun otonomi ile, otokrasi ile bir bilmem zi
raatçı memleket olalım, onlar sanayici olsun
lar, ucuz sanayii... E... Bu yanlış. Sadece dos
doğru yolumuzda yürümeliyiz. Biz makina yap
manın çaresini bulmalıyız. Dışarda isterse ucuz 
isterse pahalı olsun, maliyet ağırmış falan yok. 
Bunun vergisini ödiyeceğiz biz. Grerikalmışlığın 
vergisini ödiyeceğiz. Daha önce başlamamanın 
vergisini ödiyeceğiz biz. 1839 ingiliz Ticaret An
laşmasının vergisini ödiyeceğiz. Bu budur. Bu
na mukabil de o tarihlerde biraz evvel Vikto-
ria'nın Hindistan, Felemenk, bilmem ne mem
leketlerinde kurduğu ticaret şirketlerinden in
giltere'de vukua gelen sermaye birikiminin ni
metlerini ingilizler yiyecek. Yok bunun çare
si... 

Değerli arkadaşlarım, Makina ve Kimya 
Endüstrisinin bir meselesini daha dile getirmek 
istiyorum. Makina ve Kimya Endüstrisi maki
na yapan endüstri haline gelmelidir, getirilme
lidir, noksanları ne ise hemen tamamlanmalı
dır, diye ifade ettim. Ama Makina ve Kimya 

Endüstrisi çok kötü ellerde, 1950 - 1960 döne
minde çok kötü ellerde büyük bir zarara sebe-
bolmuştur, geçmişinde. Bunu söylemekten mak
sadım, bir daha aynı hataya düşmek üzere 
olduklarını gördüğüm içindir. Şimdi izah ede
ceğim çok kötü ellerde nasıl memleket ekono
misine zarar vermiştir, Makina ve Kimya En
düstrisinin hiç değilse idare tarzı, politikman 
idare tarzı. Şimdi onun üzerine eğileceğim. 

Makina ve Kimya Endüstrisi bir vakitler 
- müsamahanızı rica edeceğim notlarımı aldım -
traktör yapmak için teşebbüse geçmiş ve bir 
ünite kurmuş bulunuyordu ve çok doğru bir 
adım atılmış olduğu kanısındaydım o zaman. 
Yine de aynı kanıdayım. Türkiye'de sınayi ma-
kinası yapmak kadar ziraatteki gelişmeyi, zirai 
kalkınmayı sağlamak için modernizasyon ve 
makinalaşma, verim artırıcı girdilerin ziraate 
ithali, ziraatte yer almalarını temin için Tür
kiye'de traktör ve ekipmanlarının yapılması 
da zorunludur. Türkiye'de bu ihmal edilmez 
bir iktisadi zorunluluktur. İşte böyle bir ma
kina yapma faaliyetine girmiş olan Zirai Do
natım Kurumu Amerika'da iflâs halinde bulu
nan Minneapolis - Moline filân, filân gibi isim
le adlandırılan bir traktör fabrikasının bir tür
lü hangi kanaldan, nasıl hulul ettiğini hâlâ an-
lıyamadığımız, affedersiniz, birtakım dolapla-
riyle yemi olmuştur, Makina ve Kimya Endüst
risinin bu ünitesi. Minneapolis - Moline, gel
miştir, o firma iflâs halinde iken Zirai Dona
lım Kurumunun traktör yapmak için yaptığı 
bütün hazırlıkları veya imkânları nasıl, hangi 
yoldan bir türlü bilemedim, bilemiyorum, çün
kü bizde bu oriyantalizm hastalığı böyle şey
lerin hem yapılması .zamanında, nasıl yapıldı
ğına akıl erdirmek mümkün olmuyor, hem de 
ondan sonra nasıl yapıldığını öğrenmek de 
mümkün olmuyor, sır olup gidiyor tarihe, in
sanlarla karışıp gidiyor. Çok şahsici bir idare 
tarzı olduğu için. işte o Minneapolis - Moline 
fabrikaları Makina ve Kimya Endüstrisinin o 
traktör yapmak bölümünü böylece bir emper
yalist av olarak mükemmelen sinesine indir
miştir, o müesseseyi permaperişan etmişi ve 
Türkiye'de bütün, çiftçilerin lanet ettikleri ve 
hemen atıp başkasını aradıkları ve binnetice 
bir sürü ekonomik ziyanlara milyarlarca ekono
mik ziyanlara sebebolan bir süreci hatırlatmak 
istiyorum. Şimdi bunu hatırlatıyorsunuz ne 



0. Senatosu B : 68 14 . 10 . 1968 O : 2 

oluyor? Söyliyeceğim ne oluyor? Neden hatır
latıyorsun, hep geçmişten bahsediyorsun? Geç
mişten bahsetmekten maksadımı umumi konuş
mamda da belirttim, geleceğe ışık tutmaktır. 
Gelecekte, yahut halde benzerlerini bulmam-
dandır. Çok dikkati çekecek nokta burasıdır. 
işte o Minneapolis - Moline macerası böyle ce
reyan etmiştir. Çok kötü bir macera. Çok fena 
traktörler. Çiftçiler çok ziyan etmişlerdir ve 
daha fenası sansasyon olsun diye söylemiye-
yim, Türk traktörü diye isimlendirilen bu trak
törler, yani Türk'ün başka işlerinin de böyle 
mi olduğu gibi bir kanıya da sebebolmuşlardır. 
Yani, kötü bir şey biz Türk kelimesini, galiba 
bâzı kere ecnebilerin bir züppeliğine, ince 
alaylarına, galiba fazlaca suiistimal etmelerine 
biraz imkân veriyoruz. Galiba ecnebiler bizim 
Türk lâfına çok tutkun olduğumuzu, Türk de
dikleri zaman çok hoşlandığımızı bildikleri 
için hemen Türk lâfına her türlü kötü mamul
lerinin de üstüne yapıştırarak mükemmelen bu 
Türklüğü de istismar ediyorlar. Ederler, eder
ler, ederler onlar... istismardır çünkü kökle
rinde, temellerinde yatan. E... O Türk lâfı böy
lece o traktöre de dendi ve o traktör mahvol
du. Sokaklarda o traktörlerin leşleri duruyor. 
Taibiî onun üstüne montajcılar dış ekonomiler
le, dış ekonomilerin traktör fabrikacıları der
hal memleketi, görüyorsunuz ya efendim, yapa
bilir mi Devlet bunu? Devlet yapamaz efen
dim, Devlet iyi sanayici değildir, Devlet iyi iş
letmeci değildir, Devlet dediğin memurlardan 
ibaret. E... Devlet teşekkülleri demek memur
lardan ibaret bir teşekkül demektir, onlar baş
larını sallarlar maaşlarını alırlar, ne ticaret bi
lirler ne de sanayi, ne de işletme, fikri de on
lar tarafından böylece işlendi durdu, bu trak
törler mükemmel bir vesile oldu onlara. Ve 
Massey Fergusonlar, bilmem neler hep ondan 
sonra doldu, doldu doldu... Binaenaleyh, bu 
Minneapolis - Moline traktörünün macerasını 
bu kadar uzun uzun şey etmiyeyim ama, git-
miyeyim ama şimdi bir şey daha okudum ga
zeteden. Bir firmaya, müsaadenizle notuma ba
kacağım, bir firmaya tekrar traktör yapmak 
için izin verildiğini okudum, itimat ettiğim 
insanlardan işittim. Gene bir traktör diye, 
traktör yapma için izin verildiği filân gibi şey
ler işitiliyor. Gene gene bir şeyler olacak, ba

kınız gene bir şey dönecek, belli oluyor. Yağ
mur yağacağını hani nasıl bâzı insanlar roma
tizmalarından anlarlar. Anlaşılıyor, geçmişten 
de belli ve anlaşılıyor. Efendiler bir kere battı
nız, bir kere battınız artık o battığınız yerden 
bir daha geçmemeniz lâzımgelecektir. Elbette 
Makina ve Kimya Endüstrisinin buna kendisi
nin idare adamları olarak katiyen yanaşmıya-
cağıııa o tecrübelerinden eminim ama, bir poli
tika olarak kendilerine bunu empoze etmek is
terlerse, direnmelerini istiyorum, memleket adı
na ve derdest olarak şunu söylüyorum, trak
tör yapımını Makina ve Kimya Endüstrisinin 
derhal ele alması gerekir. Traktör yapımı için 
ki, bir sürü hazırlıkları var, bütün imkânları 
var, bütün ilişkilerini dışla filân kesmesi lâzım. 
En güzel patenti alıp, traktör yapmaya başla
malıdır. Makina ve Kimya Endüstrisi. Ecnebi 
isimleri kaldıralım, tekrar ediyorum bu kürsü
den. memleket adına tekrar ediyorum, bu mo
tor meselelerinde dış memleketlerin motor ya
pan firmalarına her hangi bir suret ve veçhile 
memleket içinde motor yapmaya veya montaj 
yapnaya izin verdiğiniz kadar Türk ekonomi
sini bağlı İnliyorsunuz. Bu milliyetçilik, bu 
efendim sadece Türklüğü fevkalâde sevmek, 
dışa fevkalâde allerji duymak, anti emperya
lizme bu kadar bağlılıktan daha ileri bir şey
dir. Tarihi süreci ifade ediyorum. Dış ekono
miler, o güçlü ekonomiler senede 7 milyar do
lar kâr eden General - Motoras Firması senin 
memleketine girerse çıkaramazsın arkadaşım. 
Hamaset duygulan buna kâfi gelmez. Onun 
için traktör işinde, M, bir istihsal aracıdır. 
Türkiye'de daha uzun müddet önemini muha
faza edecektir. Traktör işinde her türlü yaban
cı izni kaldırmalı. Ve emperyalist bir tasalluta 
mani olunmalıdır. Traktör Türkler tarafından 
ve Makina ve Kimya Endüstrisi tarafından ya
pılabilir, iddia ediyorum bunu. Ne lâzım M, 
bu hususta Türk mühendislerine Türk teknis
yenlerine, Türk idare adamlarına, işletmeci ik
tisatçılarına gerekli imkân verilsin. Ve onlar 
da bunu iddia etsinler, memur olmak bu mem
leket için, memlekette gerekli hizmeti yapma
ya mâni değildir. Memur olmak bir teklifte bu
lunmaya mani değildir. Memur olmak bir pro
jeyi getirmeye mani değildir. Memur olmak, 
bizi ilgilendirmez siyasi adamlar bizi idare et-
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sinler demek değildir. Bundan bir münevver 
patlaması bekliyorum buralardan. Bunu mem
leket namına istiyorum. 

Bu, Minneapolis - Moline'nin karma teşeb
büs Giyebildiğimiz devlet varlıklarını çok meş
ru mizansen içinde, birtakım insanlara akıtma 
süreci içinde devam ettiğini ifade etmek iste
rim. Bunu tahsisen karma teşebbüse karşı bir 
partinin mensubu olduğum için tekrar ediyo
rum. Bu karma bir teşebbüstür, Minneapolis -
Moline rezaleti, hikâyesi. Mineapolis - Moline 
bizzat ailemi ve aile mensuplarını ağlatmış bir 
hikâyedir. Birçok aileyi ağlattığı gibi. Bilirim 
hikâyeyi yakından, önüne ağırlık olmadı, ar
kasına hafiflik koydular olmadı, enjektörünü 
değiştirdiler olmadı. Olmadı, olmadı nihayet 
tavuklar tünemekte bir sürü Mineapolis - Mo
line Türk traktörünün üzerinde. Evet karma 
teşebbüs biçiminde oldu. Karma teşebbüs için
de bir ekonomik kuruluşun deneyle sabit ol
muş kötülüğünü, bir başka hususta belirtiyor, 
o da buraya dâhil galiba. Yani bu kompleksle
re, bu fasla. 

Maden hurdacılığı Anonim Şirketi, tasfiye 
halinde tamam. Diyeceksiniz M, bu 1964 te... 
Tabiî tabiî 1964 te de olur böyle şeyler, olmaz 
demedim ben. Olur bunlar. Hata etmez, hata
dan salîm parti olduğumuzu iddia etmiyorum. 
Ama, sabit olmuştur, kuruluşu 1964 ten çok 
evvele aidolan karma teşebbüs olan maden 
hurdacılığı tasfiye edilmiştir. İyi olmamıştır 
derler. Sebebi de şudur: Bâzı gemi batıkları 
ve gemi eskilerinin çok ucuz fiyatlarla birta
kım insanların eline geçip, hattâ ecnebilerin 
eline geçip Türkiye'ye tekrar maden cevheri 
gibi devalüe olsun diye... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, henüz Ma
den Hurdacılığı Şirketine gelmedik. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Baş
kanım, af edersiniz, bunu bir başka zamana bı
rakayım, karıştırmıyalım meseleleri. Bir de 
Makina ve Kimya Endüstrisinin en önemli ko
nusu savılabilen bir başka bölüme işaret ede
yim efendim. 

MaMna ve Kimya Endüstrisinin aslında bir 
harp sanayii ekonomisi yahut harp sanayii en
düstrisi olarak önem ifade ettiği, kurulduğu, 
mâna ifade ettiği söylenir. Zaten bakarsınız 
ünitelerine de ekseriya harp sanayiini ifade 
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eden birtakım fabrikaları olduğu gözükür. Pi
şek Fabrikası, Kapsül Fabrikası, Barut Fabri
kası, Top Fabrikası, Silâh Fabrikası ve saire. 
Tekrar edeyim başında da demin söyledim, bu 
fabrikanın isimlerine bakarak da hakikaten bu 
işi yaptıklarını sanmayın. O işi yaptıklarını 
sanmayın, o işi yapmıyorlar baktığıma göre, 
gördüğüme göre. Bir tabanca yapılıyor Türki
ye'de şimdi. Yalnız tabanca, Türkiye'de yalnız 
tabanca yapılıyor ve mermi yapılıyor. Diğer 
silâhların yapılmadığını görüyoruz. Makina ve 
Kimya Endüstrisinin silâh fabrikalarının silâh 
yapmamasının sebebinin NATO ittifakına dâhil 
olduktan sonra, NATO müttefikimiz, baş müt
tefikimizin bize gerekli silâhları vereceği için 
bn. fabrikaların imalâtına gerek olmadığı kara
rı ile bu fabrikaların silâh yapmaktan alıkon-
duğunu öğrendik, biliyoruz, işittik. Sayın Millî 
Birlik Grupunun her sene bütçe müzakerelerin
de dıile getirdiği bir husus bu. Sonra C. H. P. 
nin Millî Savunma Bütçesi üzerinde görüşleri
ni serdeden arkadaşlarımın dile getirdiği bir 
husus bu. Sonra başka membalardan da bili
nen bir husus bu. membalardan da öğrenilmesi 
mümkün bir husus bu. Üstelik bu bizim rapor
da da buna dair bâzı kayıtlar var. 

Değerli arkadaşlarım, Makina ve Kimya 
Endüstrisinin fabrikalarının üstlerinde yazılı 
adlara uygun olarak silâh yapmaları gerekli 
midir, değil midir? Bu önemli soruyu NATO, 
NATO ilişkileri, dış siyaset ve ekonomi açıla
rından ayrı ayrı değerlendirmek lâzım. Haki
katen mudil bir sorun, önemli bir problem. Ma
kina ve Kimya Endüstrisinin silâh yapması lâ
zım mıdır, değü midir? 

Şimdi, şöyle bir var sayımla meseleyi hal
ledebiliriz kanısındayım, frendi şahsi düşün
cemin yürüyebileceği noktaya kadar. Meseleyi 
izaha yelteneceğim. Makina Kimya Endüstri
sinin silâh fabrikaları, tüfek, top ve buna 
benzer konvansiyonel hafif silâhlar yapmak gü
cünde olan fabrikalar. Bunların seilâh yap
maları bu ülkenin savunması bakımından ge
rekliliği inkâr kabul etmez. Her zaman 
NATO mütef'Merimizin bizi genel bir harpte 
bizim silâh yapmamıza ihtiyacolmaksızın kendi 
silâhlan ile veya bize verecekleri silâhlarla 
müdafaa edeceklerini düşünmek ihtiyatsızlık 
olur. Olur ki, şartlar değişik, biz kendi ken
dimizin savunmasını yapmaya mecbur kalırız. 
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Efendim, bu atom çağında siz topla, tüfekle, 
kılıçla, tabanca ile savunma yapmayı mı düşü
nüyorsunuz? C. H. P. sinin savunma strateji
leri bu silâhlara mı dayanıyor diye bir sual 
varidolabilir? Hayır. Ama biz O. H. P. si ola
rak bu memleketin gücünü hesaplıyarak, gü
nün birinde bu memleketin müdafasmı 50 
yıldan beri gelişen bir savaş biçimi ile sür
dürebiliriz kanısındayım. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, konuyu bir 
savunma açısından değil de biraz sonra tasvibe 
sunacağımız netice hesapları ve bilanço acısın
dan incelersek zammederim daha çek yak
laşmış oluruz. Teşekkür ederim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sa
yın Başkanım, bu savunma açısından benim 
bu meseleyi mütalâa etmemin sebebi biraz 
sonra tasvibe sunacağız bilanço, kâr ve za
rar hesaplarına çok değin ve yakın. Neden? 
Çünkü işte burada okuyorum, bizim raporu
muzda, Makina - Kimya Endüstrisinin silâh 
fabrikalarının bugün Alman siparişlerini he
men hemen üstelediği, bunun yerine bu ka
pasitenin âtıl kalacağı işaret edilmiş. Daha 
ileri gidilmiş MKE nin silâh yapan fabrika
larının yapacakları silâhların nasıl bir süreç 
içinde bıırda ve dışarıda ne olabileceği kayde
dilmiş. Ben o kadar uzak şeylere sapmak iste
miyorum, Sayın Başkanım. Millî Savunma 
açısından MKE nin bize yararlı gücümüz ne 
ise o silâhları yapmasının 50 yıldan beri ge
lişen memleket içinde sürdürüldüğü takdirde 
muvaffagyete eriştiği iki büyük tecrübe ile 
belli olan Mançurya tecrübesi ile» Çin tec
rübesi ile ve Wietnam tecrübesi ile belli olan 
gerilla savaşları için önemli sayıyorum, şah
san. Binaenaleyh elimizde bu silâhlar bulun
malıdır. Bu silâhlar yeniieştiği takdirde ye
nilerini yapmak için yeni yeni kalıplara, yeni 
yeni lisanslara, yeni yeni üretim süreçlerine 
girmek gerektiği zaman eğer müdafaa zorunlu
luğu ağır basıyorsa bunu da ihmal etmeme
liyiz. Ama MKE nin NATO müttefikimiz 
tarafından silâh fabrikaları, bir müddet uzunca 
bir müddet âtıl bırakmasını da memleket 
ekonomisi bakımından; müdafaası bakımından 
olduğu kadar kararlı görüyorum ve gördük 
de. Şimdi NATO müttefikimizin artık MKE ne 
bağlı silâh fabrikalarına bize verdiği silâhlara 
benzer silâhahlar yapma siparişini verdiğini oku

dum, burada memnuniyet verici. Hiç değilse böy
le olsun. O itibarla MKE nin NATO ittifakına 
dâhiliz diye silâh fabrikalarının kapasitelerini 
kullanmama yoluna, bunları âtıl bırakma 
yoluna gittiğimiz takdirde iki önemli ziyanı
mız olabilir. Birisi müdafaamız bakımından 
arz ettiğim şekilde, müdafaamız bakımından 
zararımız olabilir. Bir de âtıl kapasiteler bakı
mından zararının olabilir. Bir de silâh satalım, 
silâh ticareti yapalım demeye dilim varmadı 
ama eğer dönen bir işletme olduğuna göre, 
ekonomik bir ünite olduğuna göre, bir eko
nomik faaliyet olduğuna göre istihsal ettiği
miz silâhları başkalarına satma imkânını bu
labilirsek, bundan sararımız olmaz kanısında
yım. Döviz kazanırız. Bu da ayıp bir şey 
değil. Ama biz emperyalist bir ülke değiliz. 
Emperyalizm için silâh da satacak değiliz ayrı. 
Fakat ekonomimizin gerektirdiği için böyle 
yapmamızda ben bir sakınca görmüyorum. 

Alman siparişlerinin bir kısmının bittiğini 
ve pek azının kaldığını ondan sonda bu fab
rikaların atıl kalacağını söyleyen raporda 
hakikaten insanı düşündürücü bir güzel öne
mi var. Daha doğrusu güzel bir işaret var. 
Derhal MKE sorumluları, hattâ daha evvel 
bu müessesenin bağlı olduğu vekâlet, onunla 
koordine çalışması gereken Ticaret Bakan
lığı ve saire ve Millî Savunma Bakanlığı 
tabiî hemen bu Alman siparişlerinin yerini tu
tacak başka siparişleri bir yerden aramaları, 
bulmaları ve bu fabrikaları atıl bırakmaktan 
kurtarmaları gerekir. 

Kurum doğrudan doğruya mühimmat ima
lâtı ile ilgili bulunmıyan bir umumi makina 
fabrikası karakterni taşıyan tesisleri ile mal
zeme fabrikalarında Millî Savunma Bakanlığı 
ihtiyaçları dışında kalan kapasiteleri ile bir 
kısım piyasa ihtiyaçlarını karşılamaya çalış
makta ise de bu husustaki çalışmalar henüz 
sonuçlandırılmadığından bu fabrikaların ima
lât faaliyetleri bu yılda tatmin edici olma
mıştır demekte Türkçeden çok uzak birtakım 
ifadeler olmakla beraber, her halde bir yine 
önemli bir işaret var. Demek istiyor ki bu fabri
kalar birtakım sebeplerle gerektiği gibi faali
yette bulunamıyorlar. Tatmin edici faaliyetleri 
yoktur diyorlar. Sayın idarecilerin bunun 
ÜFerine eğilmelerini eğer bu faaliyetlerin tat
min edici olmamasını intaceden sebepler ne 
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ise onların defi için nereden isterse çare ara
masını bizim de onlara yardımcı olmak elimizde 
i&e, derhal buna girmemiz mümkün olacağını 
arz ederim. 

Makina Kimya Endüstrisinin imalât prog
ramı net imalât tutarı itibariyle yüzde 80,3 ora
nında gerçekleştirilmiştir. Demektedir burada
ki rapor. % 80,3 geri kalmış bir program neti
cesidir. Çok az, dörtte bir beşte bir geri kal
mak. Bunu milyonlarca mermiye, milyonlarca 
başka maddeye, binlerce başka maddeye vur
gumuz zaman yüzbinlerce bu beşte bir çoktur 
ve imalât programının yüzde 20 geri kalması
nın mutlaka ciddî sebepleri olması gerekir. 
Programının yüzde 20 geri kalması mühim
dir. Ama Makina Kimya Endüstrisi ki, maale
sef iyi bir organizasyona ihtiyacı olduğu belli 
oluyor. Sipariş üzerine çalışan müessese ha
linde. Yani piyasadaki Ahmet, Mehmedin mües
sesi gibi çalışmakta bulunuyor. Sipariş üze
rine çalışmakta bulunuyor. Ekseriya da Millî 
Savunma Bakanlığının siparişleri üzerinde ça
lışıyor. Millî Savunma Bakanlığının sipariş
lerinin de yapılıp yapılmıyacağı bilinecek şey 
değil. Kolay anlaşılır şey değil. Çünkü Millî 
Savunma Bakanlığının yalnız kendi başına 
hareket ettiğini sanmıyorum. Bu itibarla 
onun siparişine bakarak büyük kısmını ima
lâtını ona göre ayarlıyor. Öyle ise biraz ima
lât programını ölçülü tutması lâzım. Bu 
itibarla yüzde 80 gerçekleşmeyi az buluyoruz. 
Çok as buluyoruz. Beşte bir çok büyüktür. 
Bu yüzde 2, 3, 4 nihayet beş olabilir ama yüz
de 20 çoktur. 

Değerli aickadaşlarım, MKE sinde sipariş 
üzerine çalışma yerine acaba stok çalışma
ları yapılması düşünülmez mi? Stok çalış
maları yapılırsa ekonomi açısından ne zarar 
olabilir. Yani ekonomiye ne yükü olabilir bu
nun. Bu itibarla stok çalışması yapılmadığı 
bu dönemde böyle geri kalınmış bir imalât 
programı ile karşı karşıya gelineceğine ima
lât programını doldurmak için değil, iyi piyasa 
etüdü yapılarak pazarlama ve piyasa etüdü 
yapılarak, talep hesaplanarak, stok çalışması 

" da yapılırsa iyi hazırlamak kaydiyle bir ta
raftan kapasite imalât programının gerisinde 
kalınmaktan kurtululur, bir taraftan da stok 
çalışması ile çabuk karşılamak mümkün olur 
talepleri. Hattâ bu MKE nin bâzan yıl için

de olan talepleri karşılamak için kendi kapa
sitesinin yetmediği buna mukabil, hemen 
derhal yeni makinalar, yeni tesisler yeni, or
ganizasyon kurmaya mecbur kaldığı da zik
rediliyor bu raporda. Böyle yapılmaması için 
de stok çalışması yapılmasına ihtiyacolduğu 
kanısındayım. Stok çalışması yapılırsa aşa
ğı - yukarı bu mesele büyiük bir mikyasta hal
ledilmiş olur. 

Makina Kimya Endüstrisi Kurumunda ce
reyan eden faaliyetler sonunda, mamullerin 
büyük bir kısmının yine Makina Kimya En
düstrisi Kurumuna bağlı bir müessesede «Gir
di» olarak kullanıldığı anlaşılmakta. Yani bir 
«İmput» oluyor. Makina Kimya Endüstrisi Ku
rumunun bir fabrikası var, farzımuhal prinç 
yahut çelik imal ediyor. O mamul diyelim ki 
mühimmat fabrikalarında, yahut mühimmat 
ünitesinde işleniyor ve başka bir kütük, farzı
muhal savak yapılıyor. Ne savağı yapılıyor 
şimdi aklıma gelmiyor. Herhalde her hangi bir 
şey yapılır, çok şey yapıldığı belli. Meselâ 
mermi kovanları yapılıyor. Şimdi demek ki 
bir fabrika imal ettiği princi mühimmata satı
yor. Kası1, satıyor işte yılbaşındaki program
larına göre programlıyor, onun da ihtiyacı var. 
Geçen yıldan bu ihtiyaç bellidir ve bunun üze
rine tabiî bir fiyat koyuyor ve diyelim ki 
kilosu 10 kuruş diyor. Onu mühimmat alıyor 
kullanıyor o da bir mamul olarak çıkarıyor 
ve satıyor M. S. B. ye satıyor. Şimdi bu Ma
kina Kimya Endüstrisi Kurumuna mensubolan 
bu üniteler, mühimmata girdi verenler, ham
madde veren üniteler program fiyatını belir-
liyerek iş yapıyorlar. Fakat sene sonunda bu 
program fiyatı ile hakiki maliyet arasında 
çelişki olduğu müşahede edilmiş, Yüksek De
netleme Kurulu tarafından. Yüksek Denetle
me Kurulu der ki, Makina Kimya Endüstrisi 
Kurumunda hakiki maliyeti bulabilmek, son 
mamulün fiyatını bulabilmek için, mühimma
ta ve buna benzer son mamulü yapan ünite
ye girdi olarak hammadde veren, mal eden 
diğer Makina Kimya Endüstrisi Kurumu üni
teleri, bu mallarının fiyatlarını program fiyat 
olarak tesbit etmesinler. Etmesinler, bütün 
maliyetler sonraki mamulün maliyeti olarak 
hesabedilsin. Biraz giriftçe bir teklif doğru 
gözüken bir teklif. Hakikaten en son mamiı-
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lün maliyetini belirtmek için girdilerin belir
lenmesi lâzım. Meselâ mühimmata girdi 10 krş. 
şeklinde verilmiştir, fakat sonunda bakılmış ki 
girdi olan princin maliyeti altı kuruş. Şimdi 
girdiyi veren fabrika kârlı ama girdiyi alan 
yani mühimmat fabrikası princin maliyetini 
10 kuruştan hesabettiği için zararladır. Bu za
rar hakiki mi, değil mi? Bu zarar nereye ait
tir belli olmuyor. Bundan ötürü galiba Ma-
kina Kimya Endüstrisi Kurumu bunu önlemek 
için olacak herhalde, belki de başka ihtiyaçları
na karşılamak içindir, birtakım teşebbüslere 
girmiş ve şimdi Makina Kimya Endüstrisi Ku
rumunu müesseseler haline getirmek istermiş. 
Bu doğru olur mu olmaz mı? Bunu elbette çok 
ince ve uzun sürelere yayılmış hesap tekniği 
içinde mütalâa etmek lâzımdır. Ekonomik ma
liyetler, ekonomik süreçler içinde mütalâa et
mek lâzımdır. Bu müesseseler aynlarsa bir ne
vi özerk olacaklar, fiyatlarını diledikleri gibi 
piyasa fiyatına göre tâyin edecekler, öbür üni
teye satacaklar ve öbür ünite de tabiî ona gö
re alacak. O takdirde pahalı bir mamul çıkar
mış olabilir. 

Benim şahsi kanaatim o M, bu iktisadi Dev
let Teşekkülleri, başında da söyledim, bunlar 
iktisadi müesseselerdir. Nihayet sosyal zorun
luluk, başka türlü yapılması mümkün olmadı
ğı için öyle yapılması gerekiyor. Yani Devle
tin klâsik vazifeleri dâhilinde olan bir göre
vi ifa etmek için kurulmuşsa evet orada sos
yal fiyatı kabul ederim, sosyal maliyeti ka
bul ederim, sosyal davranışı kabul ederim. 
Ama Devletin klâsik vazifelerine benzer bir 
vazifeyi ifa etmek için olmayıp da ekonomi
yi, sanayileşmeyi gerçekleştirmek, ekonomiyi 
canlandırmak, ekonomide diğer ekonomik mü
esseseler gibi klâsik ekonomi kaidelerine uy
gun. şekilde çalışmak için kurulan müesse
seler gibi olursa onda da kimsenin hatırı için 
ekonomikliğin dışına çıkılmasına rıza göstere
cek düşüncede değilim. O da çalışsın, maliye
tini indirsin, şunu yapsın, bunu yapsın. Efen
dim, işte bu da Makina ve Kimya Endüstrisi Ku
rumunun diğer bir f abrikasıdır, bunu müessese 
haline getirirseniz prinç.. Hayır o zaman karma
karışık bir hale geliyor. O zaman karma eko
nomiden de öte kargaşa ekonomisi başlıyor. 

Kargaşa ekonomisi ise üstesinden gelinecek bir 
ekonomi değildir kanısındayım. 

Muhterem arkadaşlarım, bu maliyetler me
selesine kimsenin inada sapmadan, müesseseye 
de Denetleme Kurulunun eğilip mutlaka bir 
çare bulmaları ve hakikaten bu Makina ve Kim
ya Endüstrisi Kurumunu bir sürü müessese
lere ayırıp ayırmamayı, ve bu maliyetlerin ne 
şekilde hesaplanması lâzımgeldiğini mutlaka 
halletmesi lâzımgeldiği kanaatindeyim. Aksi 
takdirde, yine içinden çıkılmaz bir duruma 
düşmüş olacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, bir mesele daha 
var ki bu yalnız Makina Kmya Endüstrisi Ku
rumunun. değil, bütün Türk ekonomsinin önem
li bir sorunu. Değerli arkadaşlarım, bu sorun 
da şu: işçi fazlalığı, genel konuşmamda da arz 
ettiğim gibi Türkiye'de bir müddet için daha 
zorunludur. Bir işsizlik primi gibidir, yoktur 
başka çaresi, olmuyor başka çaresi. İşte bu
rada sosyal maliyet var. Sosyal zorunluluk 
var ama, bu demek değildir M her şeyi şiraze-
den çıkarmak. Kaldırabileceği kadar büyük 
sefalet oluşumlarını önlemek için biraz faz
la işçi kullanılıyor ve kullanılacaktır. Bir işsiz
lik primi olarak almak lâzımdır. Ama, Tür
kiye'de ücretlerin artması gereken bir ekono
mi ortamı içinde yaşadığımız için kimse inkâr 
etmiyor, enflâsyonist bir ekonomidir. Fiyatlar 
durmadan artıyor. Enflâsyonun fiyat artımı ol
duğunu izah etmeye hiç lüzum görmediğimi arz 
ederim. Enflâsyon para arzı anlamına gelmez. 
Fiyat yüksekliği anlamına gelir. Öyle bir eko
nomi içindeyiz. Daima fiyatlar artıyor. Onun 
için tabiî ücretler de zorunlu olarak onu taM-
betmesi durumunu alıyor. Bunun da mekaniz
maları var, işte toplu sözleşmeler grevler v.s. 
v.s. Ve bunlara çok gerekli bir ekonomik araç 
olarak kabul ediyoruz parti olarak. Yalnız, üc
retlerin çalışanı geçindirecek seviyede olma
sını ne kadar hulûsu kalp ile imanla istekle 
müdafaa ediyorsak, C. H. P. olarak çalışanla
rın istenilen ücreti almalarını sağlamak için 
ne kadar çok uğraşmak durumunda isek, ça
lıştıranların da o işçilerden gerekli verimi al
malarını da o kadar istiyoruz. Bu çok önemli 
bir şey. Ücret artırmak kolay bir şey daha 
doğrusu iyi bir şey. Ama o ücret artırmasına 
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rağmen eğer verim artımyorsa o zaman ekono
mik olmak zorunluluğu ihlâl edilmiş oluyor. 

Bu. nasıl oluyor, bu bağırmakla, çağırmak
la olmaz. Bu çalıştıranların en iyi çalıştırma 
metotlarını bulmaları ile olur. Taylor sistem
lerini fâlân dile getirip de hepinizin bildiği 
şeylerle sizin vaktinizi almak istemem. Ama 
mutlaka çalıştıranlar, kamu iktisadi yöneti
cilerinin işçilerden gerekli verimi almalarını 
sağlayıc?. metodları, yöntemleri teşvikleri bul
maları şarttır, zorunludur. 

Muhterem arkadaşlarım, biz böyle bir sü
reç içine girmezsek Türkiye ekonomisini eko
nomik kanunların gerektirdiği süreç içine 
sokmazsak günün birinde ekonomik şu veya 
bu bozukluklar doğduğu zaman siyaset adam
larının ne yapmak lâzımgeldiğine bakmakla 
işin üstesinden gelemeyiz. Görüyorsunuz, bili
yorsunuz, tecrübe ettik, siyaset adamlarının 
üstesinden gelemedikleri belli oldu ekonomi
nin fena idare edildiği süreler sonunda. Öy
leyse biz bir daha, bir daha aynı durumlara 
düşmemek için bu Türkiye ekonomisini ekono
mi kurallarına ve kanunlarına uygun çalış
tırmanın çarelerini bulmaya mecbur insanla-
rız.Bunun en başlıcası ücretlerle verimin be-
hemahal dengede olmasını sağlayıcı tedbir
lerin bulunmasında buluyorum. Çok. önemli. 
Çünkü görüşüme göre değer yaratıcı şey, be
nim görüşüme göre olduğu gibi Rikardo'nun gö
rüşüne göre de öyledir, değer yaratıcı şey 
demektir. Değer yaratan emeğin karşılığında 
aldığı kadar verim vermesi o kadar normal
dir ki bunun üstesinden, bunun dışında ve bu
nun aleyhine söz söylemenin hiçbir bilimsel 
anlama olamaz. 

Onun için M. K. E. sinden de konjonktürel 
değişiklikler sonunda işçi ücretlerindeki ar
tımlara hiçbir zaman hayır dememelerini sağ
lık veririm, parti adına. Ama işçiden verim 
almak için de gerekli bütün teşviklerin, ted
birlerin ve yöntemlerin bulunmasını hassaten 
istirham ederim, ekonomi adına, Türkiye adı
na. Bu itibarla Tüıldye'de bir zaman şöyle bir 
zamanın gelmesini önlemiş oluruz; efendim, ne 
olacak, işte işçiye bu kadar hak verirsen, grev 
hakkı verirsen, toplu sözleşme hakkı verirsen, 
ekonomi dediğin şey çöker. Hayır çökmez efen
diler. Sen eğer işçiyi verdiğin ücreti bakımından 
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j değil de yaptığı iş bakamından değerlendire-
I ınezsen ve o işçiden gerekli verimi almazsan 

elbette ekonomi çöker. Ne sanıyorsun yani, 
eğer işçinin ücretini artırmadığın farzımuhal 
günde 15 lira alan işçinin ücretini 10 lira
da bıraktığın zaman eğer fiyatlar alabildi-
ğinû gidiyorsa, ekonomide bir kargaşa varsa, 
enflâsyon durmuyorsa sanıyor musun ki ekono-
T2i sıhatli olacaktır? Hayır. Çünkü klâsik kai
dedir, söylenmeye değmez; bir fabrikanın en 
büyük müşterisi kendi işçileridir. Bunlar bir 
sebep - netice kaideleri gibi bilinen ekonomi
nin âmentüsünde yazılı şeylerdir. Bu itibarla 
hçi ücretlerinin dalgalanmalara uygun bir şe
kilde kendi süreçlerine de bağlı olarak artma-

I sına evet, fakat işçilerin emeklerinin verim 
artırıcı istikamette kullanılmalarını sağlama
yan teşebbüslere hayır. 

Hürmetlerimi sunarım. 
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR

MA, KOMİSYONU BAŞKANI AHMET KARA-
YİĞİT (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, 
komisyon adına bir beyanım... 

BAŞKAN — Komisyon adına söz mü isti
yorsunuz. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA. KOMİSYONU BAŞKANI AHMET KARA-
YİĞİT (Afyon Karahisar) — Bir hususu öğ
renmek istiyorum. 

BAŞKAN —• Saym senatörlere komisyon 
üyelerinin sual sormaları adet değildir, tüzü
ğümüzde yok. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU BAŞKANI AHMET KARA-
YİĞİT (Afyon Karahisar) — Bir ifadesi var, 
bununla neyi kasdettiğini öğrenmek istiyo
rum. Çünkü Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu T. B. M. M. ne niyabeten vazi
fe görür. Muhterem sözcü konuşurken rapor
dan bir pasaj okudu dedi ki: Türkçeden uzak 
bir ifade diye istihfafla bahsetti. Bununla ne
yi. kasdediyor, ne demek istiyor? Biz burada 
konuşurken öztürkçemizi, benimsediğimiz ke
limeleri elbette rahatlıkla konuşuruz ve Yüce 
Senatosu üyelerinin geleneksel olarak kullan
dıkları kelimeleri rahatlıkla kulanınz. Bu kü
çültücü tâbirini kullanmakla neyi kastediyor, 
Komisyon Başkanı olarak onu öğrenmek isti-

I yorum. 
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BAŞKAN — Bir küçültücü tâbir kullandığı
na müşahidolmadı Riyaset. Ancak komisyon
da geçen bir ifade tarzını bir sayın senatör be
ğenip beğenmemekte muhtardır. Bilmiyorum 
kendileri burada cevap vermek istiyorlar mı? 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Arkadaşımın merakını gi-
dereyim. Okuduğum şu cümleyi tekrar oku
yayım isterlerse. Türkçede hakikaten kolay 
anlaşılması mümkün cümleler yapmak varken, 
4 büyük satırı ihtiva eden cümleler yapıp, 
noktalamalarla onu ayırıp birtakım talî cüm
lelerle esas fikri anlatmaya çalışmak gayretine 
düşeceği yerde kısa, kısa ve anaşılır cümleler 
yazılması, benim hakkım galiba, Sayın. Komis
yon Başkanı arkadaşım. Çünkü bana niyabeten 
çalışıyorsunuz, benim istemediğim, tarzda Türk
çe yazdığınız zaman sizi yermem, yani tenki-
detmem o kadar hakkım ki siz komisyon üye
si olarak benden sual sormayın, ben size sual 
sorayım saym arkadaşım. 

Siz benim veMlimsiniz muhterem arkada
şım. 

KAMU İKTİSSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU BAŞKANI AHMET KA-
RAYİĞİT (Afyon Karahisar) — Sizin hiç hak
kınız yok çünkü siz de aynı komisyonun üye
sisiniz. 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Saym Ce-
malettin inkaya, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA CEMALETTİN İN
KAYA (Balıkesir) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun muhterem üyeleri; Kamu 
İktisadi Teşebbüslerini Denetleme Karma Ko
misyonunun MKE Kurumu 1964 - 1965 - 1966 
yılları çalışmalarına ait bilanço, kâr ve zarar 
hesapları, denetim raporları üzerinde A. P. 
Grupunun görüş ve temennilerini Yüce Sena
toya sunmak üzere huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum. 

Sayın senatörler, hepinizce malûm olduğu 
üzere 1950 yılına kadar Millî Savunma Bakan
lığı Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü ola
rak çalışmış ve bilâhara görülen lüzum üzerine 
ve gayet isabetli olarak 1950 yılında 5591 sa
yılı Kanunla 440 sayılı Kanun hükümlerine 
tabi ve Sanayi Bakanlığına bağlı olarak 
MKE Kurumu adı ile iktisadi Devlet Teşek
külü olarak kurulmuştur. 

Kurum özellikle her türlü Millî Savunma 
ihtiyaçlarını imkânları nisbetinde de piyasa 
ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bilhassa son 
yıllarda yaptığı yatırımlar neticesinde Kalkın
ma Plânı ile kendisine verilen görevlerden ta
kım tezgâhları vasıflı çelik, elektrik sayacı, 
tekstil makinaları, zeytinyağı, çay ve çimento 
fabrikaları, dişli üretimi gibi belli başlı işleri 
yerine getirecek hem memleket ihtiyacını kar
şılamış hem de döviz tasarrufu temin etmiştir. 
Ayrıca Türkiye'de ilk defa taşıt motoru dökü
münü de fiilen gerçekleştirmiş bulunmaktadır. 

Kurumun 1964 - 1965 - 1966 yılları faaliyet 
sonuçları mukayeseli olarak tetkik edildiğinde 
bütün Kamu iktisadi Teşebbüslerinde olduğu 
gibi burada da kaliteli ve tecrübeli personel 
meselesinin halledilemediği görülmektedir. 1962 
yılında teşkilâtını yeniden düzenlemeye karar 
veren kurumun bu düzenleme işini 1966 yılı 
sonuna kadar ikmal edememiş olması hizmet
lerde önemli derecede aksamalar meydana ge
tirmiştir. Hakiki ihtiyacın çok üstünde olan 
memur ve işçi kadrolarının yeniden düzenlen
mesi ve gerçek ihtiyaca cevap verebilecek 
norm kadroların usulüne uygun olarak ha
zırlanması norm işçi kadroları tesbit edilene 
kadar yeni işçi alınması yerine fabrikalarara-
sı işçi kaydırılması ve işçi verimlerinin artırıl
ması yoluna gidilmesi şeklindeki komisyon ra
porunda zikredilen temennilere iştirak ettiği
mizi ifade ederken müessese tarafından alman 
bâzı tedbirlerle personel başına düşen üretim 
miktarının yıllara göre artışında takdirle 
karşılamakla beraber yeterli görmemekteyiz. 

Muhterem senatörler, kurumun nominal ser
mayesi 400 milyon liradır. 1964 yılında kullan
dığı genel sermaye ise 1 milyar 194 milyon Tl. 
olup bunun % 47,6 sı öz kaynaklar, % 52,4 ise 
yabancı kaynaklar teşkil etmektedir. Bu genel 
sermayesinin % 47 si bağlı değerlere, % 59,3 ü 
ise döner değerlere bağlanmış bulunmaktadır. 
1966 yılı sonu itibariyle kullanılan genel serma
yesi ise, 1964 yılına nazaran 105 milyon lira faz
lası ile 1 milyar 299 milyon Tl. dır. Bunun 
% 48,9 unu öz kaynaklar, % 51,1 ni yabancı 
kaynaklar teşkil etmektedir. Bu kaynakların 
% 35,2 si bağlı değerlere, % 64,8 ise döner 
değerlere tahsis edilmiştir. Görülüyor ki kuru
mun 3 yıl içinde hemen hemen öz kaynak ya-
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ratması mümkün olamamıştır. Kurum, gerek 
yeni yatırımlariyle ve gerekse mevcut kapasi
tesine yaklaşma çabaları içinde sermaye sı
kıntısı çekmekte ve her yıl 25 milyon Tl. ci
varında faiz ödemektedir. 

Kurumun Türkiye'nin sanayileşme yönün
deki ekonomisine, yeterli katkıda bulunmasını 
temin bakımından 1950 yılında tesbit edilen 
400 milyon Tl. lık sermayesinin 1 milyara çı
karılmasını öngören Teşkilât Kanununun biran 
evvel çıkarılmasını önemli ve zorunlu bulmak
tayız. 

Kurumun imalât faaliyetleri, yapılan ima
lât programlarının altında kalmış ve hiçbir 
sene istenilen seviyede gerçekleşememiştir. 
Gerçekleşmeme sebepleri pek çok olmakla bera
ber önemli gördüğümüz aşağıdaki hususlarda 
kurumun daha ciddî bir mesai içine girmesini 
lüzumlu ve zaruri görmekteyiz. 

1. Kurumun imal ettiği harb silâhı ve ge
reçleriyle, sanayi mallarını beynelmilel piya
sa maliyet fiyatlarına uygun olarak ayarlaması 
ve dış memleket mühümmat siparişlerini uzun 
vadeli anlaşmalarla değil, kısa vadeli anlaşma
lara göre yapmasını. 

2. Kurumun imal ettiği mamullerin yurt 
içi ve yurt dışı piyasalarda reklâmı ile tanı
tılmasının müessir şekilde yapmasını. 

3. İmalât için lüzumlu hammaddeleri ye
ter derecede stok ederek imalâta önem verme
sini ve imalât programlarının daha gerçekçi 
ölçüler içinde hazırlanmasını tavsiyeye şayan 
bulmaktayız. 

Muhterem senatörler, Türk Karma iktisadi 
Teşebbüslerinin hemen hemen hepsinde görülen 
bir husus bu kurumda da fazlası ile mevcut. 
Bu da atıl kapasite meselesidir. Makina Kimya 
Endüstrisi Kurumunun imalât hazırlığı ve plân 
laştırılması işlerinin gereken şekilde yapılma
sını sağlamak üzere her işyerinde makina, işçi 
ve malzeme verimleriyle, tezgâh ve tesisleri
nin yük durumu ve bunlardan faydalanma de
recesi gibi esasların gerçeğe uygun olarak 
tesbiti ve mevcut atıl kapasitenin kullanma 
imkânlarının araştırılmasını zaruri görmekte
yiz. 

Ayrıca büyük yatırımlar istiyen ve daha 
fazla teknik personele ihtiyaç gösteren çok çe
şitli mamullerin imâli yerine, daha az çeşitli, 

sürümü fazla olan ve daha az yatırım gerekti
ren mamullerin imali cihetine gidilmesini te
min bakımından kurumun bâzı fabrikalarını 
özel teşebbüse devretmesini, hem kurumun men
faatlerine ve hem de A. P. nin görüşüne uygun 
mütalâa etmekteyiz. 

Muhterem senatörler, Türk ekonomik haya
tında ve sanayileşmemiz istikametinde önemli 
rolü olduğunu kabul ettiğimiz bu müessese, çe
şitli üretim vasıtası ve üretim yapma gücüne 
sahip bulunmakla beraber, yeterli etüt vasıtası 
ve elemanlarının bulunmaması kurum üretim
lerinin miktar, çeşit ve kalite bakımından is
tenilen seviyeye çıkmasını önliyen bâzı faktör
lerden biri olarak görülmektedir. Ayrıca Ku
rum, ihracaat yapan sanayi teşekküllerinden 
biri olduğuna göre, ihracaatı teşvik etmek üze
re sanayi maliyet ve satış fiyatları yönünden 
bünyesinde uyguladığı usuller yanında ilik tat
bikatı dahi ihracaatı yeteri kadar teşvik etme
diği müşahede edilmektedir. Bu bakımdan ih
racaatı teşvik edecek ve kuruma inisiyatif vere
cek sistemlerin getirilmesinde zorunluk görmek
teyiz. 

Mâruzâtımı burada tamamlarken Yüce Sena
toya hürmetlerimi arz ederim (Alkışlar). 

BAŞKAN — Gruplar adma söz istemiş olan 
sayın senatörler konuştular. Şahısları adına 
Hüsnü Dikeçligil buyurunuz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muh
terem arkadaşlarım, bundan önce her iki sözcü 
arkadaşımızı dinlemiş bulunuyoruz. Ben kürsü
ye çıkmıyacaktım, bundan önce çıkmıştım, zi
yan eden iki teşekkül hakkında da konuşmuş
tum. Fakat bazen arkadaşlarımız çıkıyor - bu
rada raporlar ve filân kanaatimce müesseseyi 
çok daha teşvik edeceği yerde, ileriye doğru gi
den bu müesseseyi aksine teşvikkâr olmuyor. 
Hilafı hakikat konuşmalar da olabiliyor. Arka
daşlar, kim emperyalizmin karşısında değil? 
Filân emperyalist. Emperyalizmin karşısında 
olan sadece Gündoğan arkadaşımız. Bu ona ver
gi. Biz ömrümüz boyunca Türk menfaatinin ne
rede olduğunu arayan insanlarız ve Türk men
faatini herşeyden üstün gören insanlarız. Had
dizatında bunu Türk Milleti biliyor ve bilmek
tedir. Makina Kimya bu Türk Milletinin men
faatini düşünmüyor mu? Elbette ki, düşünüyor 
ve düşünmekte devam ediyorlar. Rapora bakı-
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yorsunuz, Murakabe Kurulundaki arkadaşları
mız raporu diyor ki «Yabancı şirketlerde işbir
liğinden ziyade diğer devlet teşekkülleriyle iş
birliğine doğru gitmeli» bakıyorsunuz bu arka
daşlarımız buna doğru işbirliğine gidiyor. Bir 
müessese hakkında konuşurken hem raporları 
derinden derine tetkik etmeli, hem de konuşa
cak mısm, MKE nü yakından takibetmeli. Bu, 
memleketimizin medarı iftiharı olan müesseseyi 
biliyorum ben arkadaşlar. Yakından da gördüm, 
büyük bir gelişme içinde. Türkiye'nin sanayi kal
kınmasında elbette ki bu kıymetli arkadaşları
mızın hizmetleri vardır ve olacaktır. Fabrika
da bugüne kadar yığılmış bakır cürufları filân 
vardı. Bu bakır cürufları, bundan evvel gelen 
Hükümetler zamanında da oraya verilmiş, bura
ya verilmiş vaziyette idi. Ama bu müessese, Sa
nayi Bakanlığı bunu değerlendirmiş ve gelişi gü
zel firmalara da değil, ihale etmiş Anadolun 
sanatkârlarının kalkınması için onlara vermiştir. 
Anadol muazzam kâr da sağlamıştır. Mü
essesenin içinde hiç gözle g-örülmiyen bu sahalar
da büyük kârlar temin etmiştir. Toplamıştır 
kendi bünyesinde. Şimdi arkadaşlarım, silâh 
yapma işi elbette gönlümüz arzu eder. Yapılır, 
müessese bunun üzerinde duruyor. Türkiye men
faatini Millî Savunma bakımından korur, dü
şünür. Yalnız bu bir insana ve birine vergi de
ğildir. Türk Milletinin hayatiyeti ve istiklâli ba
kımından her Türk çocuğu dimdik ayaktadır 
ve bunun üzerinde durur. Hükümetleri de öyle
dir. Arkadaşlar, Makina Kimya cidden memle
ketimize güzel şeyler de kazandırıyor. Bakıyor
sun, bir yere gidiyorsun fabrikalarımızın çokla
rını burası yapıyor. 

Demek ki gayet iyi merhaleler, mesafeler 
katediyor ve bilançosuna bakıyoruz 1960 yılın
da 20 milyon küsur lira kâr etmiş, 1965 te 30 
milyon lira kâr etmiş, 1962 yılında 42 milyon 
lira kâr etmiş. Şimdi Hükümetler de bunu teş
vik etmeli ve demeli ki, arkadaşım, sen bu mü
esseseye Sanayi Bakanı filân bu devlet teşek
küllerini benim zamanımdan, çok daha ileriye 
götürdün ve götürmelisin. Bakınız bilanço mey
danda. Bu bilançonun karşısında ne denilebilir? 
Benim kanaatim. Sükut. Daha ileri gitmesi için 
teşvik etmeli. 1960 yılında 20 milyon lira kâr, 
1964 yıh 31 milyon, 1963 yılı 42 milyon. 1967 fi
lan ne olacak? Güzel. Demek ki bu kuramda bü

yük bir gelişme var. Bu kuramda daha da geliş
me olur ve olmalı. Niçin olmuyor? İşte bunun 
üzerinde durmak lâzım. Söscü arkadaşlarımız 
tabiî meseleleri teşrih etmeli. Arkadaşlarınm, 
bir noktaya daha temas edeceğim. İşçi ücretleri, 
arkadaşlar, işçi ücretlerini herhalde bizim hükü
metimiz düşünmüyor değil. Çok yerinde düşü
nür ve zaten biz işçiden rey alan partiyiz, halk
tan rey alan partiyiz, halkın içinden gelen insan
larız. Eğer halk kendileri ile beraber olmazsa 
bize rey vermez ve ömrümüzün boyunca da bu 
halkın menfaatini anyacağız. Aramakta devam 
edeceğiz ama samimiyetle. Eh... ahengi de işçisi 
ile beraber kurmuş. Bu ahengi biz devam ettir
mek mecburiyetindeyiz. Eğer işverenlerle işçiler 
arasında bu müesseselerde ahenk devam etti mi 
büyük randıman alırız. Ama bu ahengi bozup da 
ahenksizliğe doğru yol açmaya çalıştığın vakit 
randıman gider, bu memlekete faydalı değil, 
ziyan sağlar. 

Muhterem arkadaşlar, arkadaşlarımızdan öğ
reniyoruz, Sanayi Vekilimizin üzerinde hassasi
yetle eğilmesini rica ederim ve tekrar bu Veki
limizden ve Makina Kurumu Umum Müdüründen 
ve diğer arkadaşlarımızdan gerek Murakabe Ku
rulunun, grekse komisyon raporlarında ileriye 
sürülen temennilerin üzerinde durulmalı. Bu ar
kadaşlarımız ihtisas erbabıdır. Cidden güzel in
celemişler ve bunlar da giderildiği takdirde iyi 
olur. Onlar da Bakanlığa da yükler yüklüyor. 
Arkadaşlarımız da haklı. Meselâ diyor ki Maki
na ve Kimya biz genç mühendisleri 
alıyoruz, Makina ve Kimya Kurumun
da yetişiyor, bu elemandan faydalanaca
ğımız zaman ücretler düşük diyor, özel 
sektör fazla para veriyor diyor, derhal ayrı
lıyor. Yenisini alıyoruz, yenisi alışmcaya kadar 
aradan zaman geçiyor, müessesenin lehine olmu
yor d^yor. O halde Türkiye'nin bir grupu olan, 
kuvvetli bir tecisi olan bu fabrikanın çok daha 
çalışması, iyi olması için personeli kaçırmamak 
için üzerinde durmalı, hassasiyetle. Bir veriyor
san iki alacaksın, üç alacaksm ve Türkiye'nin 
sanayi yönünden kalkınmasına yardım edecek
sin. Onun için genç mühendislerin tatmini key
fiyeti mühim. 

İşçi arkadaşlarımızın da bir hususiyeti var, 
buna doğru gidiliyor, onlar da diyor ki; tabiî 
Avrupada görüyorlar, ben arkadaşlarımızın hep-
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si böyle değil demiyorum. Teknik personel, genç 
arkadaşlarımız tulumu ne kadar giyip de işçi ile 
haşır ve neşir olursa o kadar fazla ra::dımadi 
alınır.. Yetişme tarzı itibariyle Türkiye'mizde 
maalesef üniversitelerimiz tatbikat yönünden 
eksiktir. Tatbikat yönünden gençler böyle yetiş
mediği için tabiî müesseseye giriyorlar, biraz 
nazari var, nazari kalıyorlar bilhassa haşir ve ne
şir olmuyorlar, psikolojik bakımdan, ama bun
lar yetişir yetişmez de bu hale geldi mi dışarıya 
ayrılıveriyorlar, müessese zorluk içerisinde. Bıı 
mühim meseledir. Bunun üzerinde bilhassa Hü
kümetin hassasiyetle eğilmesini arkadaşlarımı
zın eğilmesini, Makina ve Kimyanın yetişmiş ele
manlarının kaçırılmamasına gayret edilmesini 
hassaten ben rica edeceğim ve bu fabrikada fe: 
dakârlıkla çalışan yüksek mühendis arkadaşları
mız, tekniker arkadaşlarımız, işçi arkadaşlarımı
zın gayretlerine şükranlarımı arz edeceğim. 
Çünkü kâra doğru götürmüşler, memleketimizin 
büyük ihtiyaçlarını karşılamaya başlamışlar. 
Çay Fabrikası, Çimento Fabrikası, diğer yağ 
fabrikaları, hususi sektörün siparişleri çabuk 
olması lâzım ki oluyor, olacak da, hiç merak et
mesinler, arkadaşlarımız, telâşa da kapılma
sınlar. 

Her gelen Türkiye Hükümeti bu millî mües
seselerden âzami derecede randıman sağlıyacak, 
faydalanmaya gayret edecek, çalışacak ve blân-
çolar da bunu gösteriyor aziz dostum. Demek ki 
bu müessese geriye değil ileriye doğru gitmiş ve 
gitmekte de devam edecek ve A. P. Hükümeti 
Karma Ekonomiye inanmış, bilhassa devletin âli 
menaati olan ağır sanayiin üzerinde hassasiyetle 
duracak ve bilhassa ağır sanayie doğru yönele
cek, teşvikle sanayii artık gaf yapmaya başlıyor. 
Hükümetlerin vazifesi bu olacak. Bizim devlet
çilik anlayışımız da bu. Salça çıkarsın filân çı
karsın filân değil. Onu hep halk yapıyor. Di
ğeri de bu eğilmelerimizle mutlaka bu teşek
külde çalışan arkadaşlarımız Türk Hükümeti, 
Türkiye'nin zirai aletlerini de yapabilecektir. 
Gayretlerine teşekkür ederim. Hepinizi hürmet
le selâmlanın. 

BAŞKAN — Sayın Faik Atayurt. Grup adı
na mı efendim. 

FAİK ATAYURT (Uşak) — Şahsım adına 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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FAİK ATAYURT (Kütahya) — Muhterem 
Başkan, değerli senatörler, vakit bir hayli iler
lemiş bulunmaktadır. Ancak Makina ve Kimya 
Endüstrisi Kurumunun 1964, 1965 ve 1966 fa
aliyet yıllarına ilişkin kesinhesaplarının müza
keresi münasebetiyle kısa sürecek bâzı temen
nilerde bulunmak üzere huzurlarınızı işgal ede
ceğim. 

Muhterem arkadaşlar, yurt savunması me
seleleri bahis mevzuu olduğu zaman her şeye 
takdimen bu konuya elbirliği ile eğilmemiz ve 
bunun ihtiyaçlarını temin eden müesseselerin, 
sanayiin gelişmesi bakımından yapılması ica-
beden her şeye öncelik ve ivedilik vermiş olma
mız iktiza eder. Makina Kimya Endüstrisi Ku
rumu eski bir maziye sahip ve memleketimiz
de âdeta sanayiin ilk çıkış noktasını teşkil 
eden ve tarihî seyri itibariyle de bugüne kadar 
gelen ve gittikçe tekâmül eden müesseselerden
dir. Ancak şu hususa işaret etmek yerinde ola
caktır ki, bugün orduların daha güçlü ve kuv
vetli olabilmesi için modern harp silâh ve va
sıtalarının mümkün olduğu kadar memleketi
mizin içerisinde yapılması ve bunun ucuza mal 
edilmesi değişen teknik ve harp usullerinin 
stratejisinin nazarı itibara alınarak Makina ve 
Kimya Endüstrisi Kurumunun bu malzemeleri 
imal eden sahalarının ona doğru teveccüh ey
lemiş olması icabeder. Bunun içinde meselenin 
başında araştırma gelmektedir M, bu araştır
ma meselelerine son derece itina etmek iktiza 
eder. 

Bendeniz şahsan, umumi hatları itibariyle 
gerek Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
nun raporlarında ve gerekse Kamu iktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonu ile bunun alt 
komisyonunun tanzim ve tertibetmiş olduğu 
raporlarda belirtmiş olduğu temennilere katıl
maktayım. Şüphesiz, kurumun ilgilileri, genel 
müdürleri, yardımcıları ve onların yönetim ku
rulları da bu meselenin üzerinde titizlikle ve 
hassasiyetle durmaktadırlar. Zaten bilançonun 
taMbetmiş olduğu seyir de bu müessesenin ik
tisadi ve malî bünyesinde hakikaten bir terak
ki olduğunu göstermiş bulunmaktadır. Bugün 
atom silâları ve güdümlü modern harp silâh ve 
vasıtalarının çeşitlileri, milletlerin kendilerini 
savunması için birbirleriyle yarış edercesine 
gelişmekte ve inkişaf etmektedir. Bizim de Tür
kiye Cumhuriyeti ordusunu en mükemmel harb 
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silâh ve vasıtaları ile teçhiz edebilmemiz için, 
bu müesseseye mümkün olan müzaharetin gös
terilmesi ve ihtiyaçlarının giderilmesi ve lâzım 
olacak fen adamlarının, işçilerin, sermayenin, 
maMna ve vasıtaların verilmesinin önplanda 
tutulması ioabettiğine inanıyorum. Sadece bu 
temennilerimi arz etmek üzere söz aldım. 

Yüce Senatoyu hürmetle selâmlar ve kesin-
hesaplann kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Melen buyurun. 
FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; bu konuda dikkatimi çe
ken bir İM hususu öğrenmek üzere söz aldım. 
iktisadi teşekküllerde netice ne kadar önemli 
ise, bu teşekküllerin millî gelirimize yapacağı 
katkının da o nisbette önemi vardır. Bir ayrı 
nokta, yine bu incelemelerde gözettiğimiz nok
ta; müesseselerimiz tam kapasite ile çalışmış 
mı, çalışmamış mı o noktayı araştırmaktır. Ko
misyon, şayanı dikkat malûmat veriyor, rapor
da. BelM bu rapora rağmen birçok hususlarda 
gecikmeler var. Bunların belM izahı vardır, fa
kat bunların cevabını tam olarak komisyon ra
porunda bulamadığım için, Hükümet adına ve
yahut müessese adına izahat verecek sayın ar
kadaşlardan bunların tamamlanmasını rica edi
yorum. 

1966 yılını, son yık alıyorum, faraza satış 
programa göre ancak % 77 nisbetinde tahak
kuk edebilmiş. Bu düşük bir nisbettir. Pro
gram mı biraz nikbin olarak hazırlanmış, yok
sa nisbetin bu şeMlde düşmesini gerektiren za
ruri sebepler var mıdır? 

Faraza stok, yine rapordan aynen alıyo
rum; «mamul stok 96 milyon liraya yükselmiş. 
Geçen yıla nazaran ehemmiyetli bir yükselme 
var. Yarı mamul de 177 - 178 milyona yüksel
miş. imalât 533 milyon lira olarak programlaş-
tırılmış, 100 milyon noksanı ile 430 milyon li
ra olarak tahmin edilmiş. Hammadde stoku yi
ne, 215 milyondan 1965 sonunda 254 milyona 
çıkmış, yatırım gerçekleşmesi rakamları daha 
çok dikkate şayan; 1963 - 1966 rapordan ay
nen alıyorum - yatırımları ancak %60 oranın
da gerçekleşebilmiş. Bu raporda dikkatimi bir 
kaç önemli nokta çekti. Lütfedip izahat verir
lerse, sebepleri hakkında bizi aydınlatırlarsa 
memnun olurum. 

Bir diğer nokta da, Millî Savunma Bakanımız 
haklı olarak kendi silâhlarımızı kendimiz yapa

lım dâvasmdadır. Aşağı - yukarı bu bütün Mec
lis üyelerinin de benimsediği bir fiMrdir. Fa
kat, nedense Millî Savunma Bakam görüyoruz 
M, burada programlaşan siparişleri dahi bu mü
esseseye zaman zaman vermeme yoluna gidiyor. 
Bu da dikkatimizi çeken bir nokta. Faraza geri 
kalmamızın sebebi, Millî Savunmanın 1966 da 
programlaştırdığı siparişleri buraya vermiye-
rek, dışarıdan ithal etme yoluna gitmesidir. Bu 
da hakikaten üzerinde önemle durulacak bir nok
tadır. Silâhlarımızı kendimiz yapacaksak, bu 
müesseseleri de ayakta tutmak, geliştirmek lâ
zım. Millî Savunmamızın, Hükümetin buna yar
i m etmesi ve bu noktaya önem vermesi ica-
beder. 

0 

Hürmetlerimle. 
HAYDAR. TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın senatörler, Kurumun Millî Savunma ile 
ilgili olan siparişleri veyahutta onun için al
mış olduğu siparişler hakkında bir kaç kelime 
söylemek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. 

Bu, 1964 - 1965 - 1966 raporlarını tetMk et
tiğimiz zamanda Millî Savunmanın vermiş ol
duğu siparişlerin çok cüz'i olduğu görülmek
tedir. Bir yerde 10 milyon gibi küçük bir rakam 
var. Halbuki, Millî Savunmanın bir senelik eği
tim için harcamak mecburiyetinde olduğu, 
top veyahut makinalı tüfek veyahut piyade 
mermilerinin tutarı 400 milyon liranın üzerin
dedir. Bu sadece bir kalem. Bunun dışında da
ha bir çok şeyler vardır ve bu müesseseye sipa
riş verilmek üzere bu işletilebilir. Zannımca 
bu iM önemli tesirin sonucu olarak böyle 
bir verimsiz sahaya yönelmiş durumda bu mü
essese. 

Şimdi, birincisi Millî Savunma Bakanlığının 
bütçesinde siparişler için, yani cephane, mü
himmat stoklarını artırmak için ayrılmış olan 
paralar az konulmuş olur. Ve ayrılmış olmuş 
bu paralarla dahi, biraz evvel Sayın Melen'in 
de belirtmiş olduğu gibi, maalesef siparişler bu 
Kuruma verilmemektedir. 

ikinci husus da Kurumun kendi bünyesinden 
gelmektedir. Çünkü, zamanında verilmek iste
nen siparişlere, Kurum bâzı mazeretler ileri sür-

250 — 



C. Senatosu E : 68 

mek suretiyle muayyen bir devre onları gayri-
muayyen tarihlere doğru tehir etme gibi bir hu
sus vardır, bu da tabiî Millî Savunmanın işine 
gelmemektedir. 

Şu iki husus, yani bütçede yeteri kadar bu 
Kurumdan istifade edilecek kadar bir para ay
rılmamış olması veyahut da ayrılan paralarla 
dışarıdan başka şekilde ve başka maksatlarla me
selâ helikopter gibi bâzı şeylerin sipariş edil
miş olması. Su halde Ordu'nun. Silâhlı Kuvvet
lerin mühimmat stoklarını ve kendi silâhları
mızı kendimiz varabilmemiz seklindeki iddia
larımızı değerlendirmek ve gerçek bir hale 
getirebilmek için, bu kurumun iyi bir şekilde 
çalıştırılabilmesi inin buna yeteri kadar sma-
ris verilmesi şarttır. Aradaki aksaklıklar, Ku
rumun bünyesinden mi, yoksa bövle bir kuru
luş olduğundan dolavı gecikmeler oluyorsa, 
bunlarında bir knnrdmasvonda simris ver
mesi şarttır. Aradaki aksaklıklar kurumun bün
yesinden midir? Yoksa bövle bir kuruluş oldu
ğundan dolavı mı e-edkmeler oluvor? Bunların 
da bir koordİTi«ısvonla daha yüksek bir makam 
vasıt,p.sivle birleştirilmek suretiyle, bu anlaş
mazlıkları da ortadan gidermek suretiyle bu ku
rumdan Millî Savunmanın cok daha fazla is
tifade etmesi bakımından azami derecede fav-
dalaTub-nalı ve bunda ne kadar acele edersek 
o ka«*av kârlıvızdır. Savcılarımla. 

BAŞKAN — Başka söz istiven üve? Yok. 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu üzerin
deki ffenel görüşme burada bitmiştir. Simdi, 
netice hesanları ile bilançosunu okutup tasvip
lerinize sunaoaoım. 

FİKRET GfWI>OĞAN fistanbul) — Sayın 
Hükümet konusmıvacak mı? 

BAŞKAN — Söz isterlerse süresiz. Sordum, 
söz istiyen var mı, diye sordum, istemediler, 
efendim. 

FERtD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
Tüzüğümüze ıröre sual sorulunca cevaplandırıl
mak lâzım. Bâzı malûmat rica ettik, cevaplan
dırmadan oya koyarsanız olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Melen, burada cevap 
vermek, sorularınıza cevap vermek istiyen bir 
sayın bakan, veya herhangi bir ilgili bulunursa 
Hükümet adına memnuniyetle söz veririm. Söz 
istiyen olup, olmadığını sordum, talep zuhur 
etmedi. Var mı? Tekrar sorayım, henüz oyla
maya geçmiş değiliz. 
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FERİT MELEN (Van) — Ama tüzüğümüz 
sorulan suallerin cevaplandırılmasını emreder. 

BAŞKAN — Sayın Melen, suallerin cevap-
latıdmlmaıını âmir bir hüküm yoktur. Sayın 
Bakan veya Hükümet adma konuşacak olan zat 
cevaplandırmak lüzumunu hissederse eder ve 
cevaplandırır. Cevap vermediği takdirde kendi
lerine karşı takıbedebileceğiıniz bir yol yok. Ben 
sadece söz isteyip, istemediklerini sormakla ye
tindim, yetiniyorum. Var mı, cevap verecek mi
niniz efendim? 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU BAŞKANI AHMET KARA-
YÎĞÎT (A. Karahisar) — Sayın Başkan, sayın 
genel müdür görüşecekler. 

BAŞKAN — Sayın Genel Müdür görülecek 
mi efendim? 

MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU 
GENEL MÜDÜRÜ MEHMET ÖZGÜR — Mü-
saade ederseniz arzı cevabedeylm. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU 
GENEL MÜDÜRÜ MEHMET ÖZGÜR — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, Makina ve Kimya Ku
rumunun 1964, 1965, 1966 faaliyet dönemine ait 
görüşmelerde sayın grup sözcülerinin ve sena
törlerin kurum hakkında soru halinde tevcih bu
yurdukları sorulara teknik, ekonomik ve malî 
yönlerden arzı cevabedeceğim. 

Sayın sözcülerin soruları müşterek bir karak
ter taşıyor. O itibarla bu suallere genellikle arzı 
cevabedeceğim. Şayet sorulan suallere tam ce
vap veremezsem beni ikaz buyursunlar. 

Kurum 5591 sayılı Kanunla kurulmuştur. 
Gayesi, Millî Savunma ve Silâhlı Kuvvetlerin 
ihtiyaçlarını öncelikle karşılamaktır. Kapasitesi 
kâfi ise piyasaya da iş görme görevini de bu ka
nımla almıştır. Kurum bu gaye ile kurulduğuna 
göre entegre bir müessese karakterini arz edi
yor. Evvelâ mühimmat, Millî Savunma ihtiyaç
ları. işte bu ihtiyaçları görürken etrafında mal
zeme fabrikaları kurulmuş bulunuyor. Sayın 
sözcülerin de ifade ettikleri gibi 1951 de daha 
geniş ve tesisatından, makinelerinden daha ge
niş bir faydalanma düşüncesi hâkim olmuş ve 
iktisadi devlet teşekkülü haline getirilmiştir. 
Kanunda böylece vazifesi tesbit edildikten son
ra İkinci Beş Yıllık Plânda kuruma şu görev de 
verilmiştir. 
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Yatırım malı üretecek malların istihsaline 
yönelmek görevli de kuruma verilmiştir. îşte ku
ram, bu istikamette faaliyetlerini gerek yatırım-
lariyle, gerek mevcut tesisat ve makmaları ile 
bu istikamete yöneltmiştir. Birkaç misal verir
sem bu istikamete yöneldiği müşahede edilebilir. 
Kurum, evvel emirde takım tezgâhlan yani nıa-
kinaları meydana getiren tezgâhların imâline 
yönelmiş bulunuyor. Ayrıca, dokuma tezgâhları 
ve iğleri, zeytinyağ makineleri M, her biri yatı
rım malıdır, ayrıca, çimento sanayii makineleri 
imaline de yönelmiş bir durumdadır. Traktör 
imalâtı kurumda bir Hanomag lisansı ile de
vam etmektedir. Az da olsa ağır traktördür, 
bunun imalâtına devam edilmektedir. Minea 
Polis mevzuunda iştirakimiz, 20 milyon ser
mayelidir, Makina Kimyanın sadece 6 milyon 
liralık bir iştiraki vardır; diğerleri, Ziraat 
Bankası ve diğer müesseselerin iştirakleridir. 

Sözcülerin üzerinde durduğu bir nokta da, 
program tahakkuklarıdır. Hakikaten ifade bu
yurdukları gibi. program tahakkukları bir yıl 
evvel yapılmakta ve bir yal içindeki program 
tahakkukları, yüzde 20 ilâ yüzde 15 nisbetin-
de hakikaten az veya bâzılarında fazlaca ta
hakkuk ediyor. Yalnız program yapma tekni
ği. icabı olarak 440 sayılı Kanunda der ki, 
programlar tahakkuk etmiyecek ise o müşaha-
de ediliyorsa program tadili yapılmalıdır. Ku
rum, son yıllarda hakikaten program tadil
lerine gitmiyor. Eğer gitse idi sayın sözcüler 
belki de yüzde 2 yahut yüzde 3 gibi bir prog
ram tahakkuku, noksan veya fazla gibi. bir ra
kamlarla karşılaşmış olacaklardır. Halbuki 
programın gayesi iktisadi Devlet. Teşekkülle
rinde gerek personeli, gerek, işçiyi istihsalin 
yükseltilmesinde şu veya bu istikâmette tat
min etmek güçlükleri, hepimizce malûm olduğu
na göre, ancak iktisadi Devlet Teşekküllerin
de bir program hedefine ulaşmak gayretini 
gütmekten ibaret kalıyor. O itibarla kanun
da, arz ettiğim, gibi, program tadil edilebilir. 
Bu tadili, son yıllarda yapmamaktadır ve dola-
yısiyle personel üzerinde programı tahakkuk 
ettirme istikâmetinde bir gayretin sarf edil
mesi mânasına alınmalıdır. 

Kamu marketing etütleri mevzuunda hayli 
ilerleme, reklâm mevzuunda da epeyce gayret
ler sarf edilmektedir. Eksiktir ve bunun te

lâfisine çalışmaktayız. Maliyetler konusuna da 
değinildi. Maliyet mevzuu çok çeşitli üretim, 
yapan, bilhassa diğer İktisadi Devlet Teşek
küllerine bir yönden hiç benzemiyen Makina 
ve Kimya Kurumunun üzerinde durmasına rağ
men, kendi imkânları ve bünyesinden gelen 
neticelerle program maliyetleri ile fiilî maliyet
ler arasında fark olmaktadır. Bu farkı asgari 
hadde indirme gayretleri ve organizasyonu için
de bulunmaktadır. Bu bakımdan gayretlerimizi 
sarf etmeye devam edeceğiz. Müessese haline 
geliyor. Acaba müessese haline gelme bir kar 
gaşalık doğurur mu endişesi izhar buyuruldu. 
Ben 440 sayılı Kanunun bir maddesini oku
makla iktifa edeceğim. 440 sayılı Kanunun 
11 nci maddesi: Sermayesinin tamamı Devlete 
ait teşekküller işletmelerini kendilerine -bağlı 
tüzel kişiliği haiz müesseseler halinde teşkilât
landırmaya mecburdurlar. Böylece bir mecbu
riyeti yerine getirmekten ibarettir. 

(A) fıkrası da; işletme halinde faydalı ise 
Bakanlar Kurulu kararı çıkarmalıdır den
mektedir. Biz kurum olarak, işletmelere daha 
iyi inisyatif, personeline mesuliyet tahmil et
mek için, böyle diğer İktisadi Devlat Teşeb
büslerinin tümünde olduğu gibi, müesseseler 
haline getirmeyi kararlaştırdık ve bu istikâ
mette devam ediyoruz. Personel durumu di
ğer İktisadi Devlet Teşekküllerinde olduğu 
gibi bizde de tatmin edici bir ücret, umumi is
tihdam politikası ile ilgili olarafc aynı endi
şeler bizde de mevcuttur ve personelin bir 
kısmı özel sektöre kaymaktadır. 

Âtıl kapasite MKE de mevcut mudur soru
suna, bir bakıma hayır, bir bakıma evet ce
vabı verilebilir. Bugün MKE Kurumu sekiz 
saatlik bir ekiple ve çalışma rejimine uygun 
olarak hareket ediyor. İM ekibe geçmek düşü-
şünülürse hakikaten kapasiteden istifade edil
miyor. Ama bir ekiple faaliyetlerini devam et
tirdiğine göre, bir ekiple sekiz saatlik<kapasitesin-
den tam faydalanılıyor denilebilir. Bizim Ma
kina ve Kimya Kurumu daha ziyade büyük işçi 
kütlesini taşıyan mühimmat fabrikaları - ki her 
ikisinin yekûnu oniM bin kişilik işçi istihdamın
da, altı, yedi bin Mşi bu mühimmat kısmında 
çalışır. Aldığımız siparişler bir ekiple tamamen 
karşılanmakta, piyasa malı olmadığı içindir ki, 
iki ekibe geçmek mümkün olamamaktadır. Di
ğer piyasa ihtiyaçlarında hem fazla mesai ile 
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çalışma ve hem de bâzı kısımlarda m ve bâzı 
kısımlarda da üç ekip çalışmak suretiyle ka
pasiteye ulaşma imkânlarını zorlamaktayız. 

Sayın hatip, araştırma ve geliştirme mev
zuunda da MaMna Kimyanın dikkatini çek
miş bulunuyor. Bu hususta Plânlamada bize 
500 bin liralık bir etüt masrafı verilmiştir. 
Araştırma ve geliştirme için bir etüde girişmiş 
bulunuyoruz. 

Gerek yarı mamul, gerek stok ve gerek sa-
tışlardaki program tahakkukları hakkında kı
saca izahat verdim. Sayın Ferid Melen'in bu
yurdukları doğrudur. Tahakkuk oranlan da 
bir farklılık vardır. Bu bir ihmalin veya gay
retin eksikliğinden değil, arz ettiğim gibi prog
ramın tadil edilerek daha yakına alınamaması 
neticesidir. Çünkü 440 sayılı Kanunda prog
ramlar yapıldığı şekilde tadil edilir. Yıl için
de de tadil edilir deniyor. Bu tadili yapsay
dık Sayın Ferid Melen bu tenkidi belki de 
yapar duruma geçemezdi. Biz de tenkid olsun 
ve personelimizi ve makinalarımızı kapasiteye 
ulaştırmak istikametinde bir çalışma parolası 
olmasını programlardan beklemekteyiz. 

Millî Savunma ihtiyaçları küçülüyor, bu
yurdular. Millî savunma ihtiyaçları her sene 
programlardan evvel bize intikal etmekte ve 
biz de programa almaktayız. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın genel 

müdür. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Bir sualim var 

efendim. 
BAŞKAN — Sual mi var efendim. Sual sor

mak istiyen var mı efendim. * 
FERİ DMELEN (Van) — Efendim ben söz 

istedim 
BAŞKAN — Sayın genel müdürden rica 

edelim, bâzı suallerimiz olacak. Bir İM daki
ka da vaktimiz var. Sayın Melen'i ve Sayın 
Gündoğan'ı söz sırasına kaydettim. Buyurun 
Sayın Betil. 

ZÎHNÎ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tesislerin
de, öğrenimini Devlet hesabına Batıda yap
mış kaç eleman vardır, halen Kurum adına Ba
tıda öğrenim yapan öğrenci sayısı kaç kişi
dir. 

BAŞKAN — Sayın Genel Müdür. 
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I MKE KURUMU GENEL MÜDÜRÜ MEH
MET ÖZGÜR (Devmala) — Efendim müsaade 
buyurulursa ben bu malûmatı hazırlıyayım sa
yın senatörlere arz edeyim. Çünkü hariçte okut
tuğumuz talebeler hakkında bilgimiz var, fakat 
halen Avrupa'dan tahsil etmiş de bugün ku
rumda kaç kişi vardır sorusuna ayraca arzı ce-
vabedeyim müsaade buyurulursa. 

BAŞKAN — Efendim bir dakikanızı rica 
edeyim Sayın Genel Müdür. Efendim mesai 
bugün şurada bitmiş bulunuyor. Henüz söz sı
rasına kayıdolup da konuşmıyan arkadaşları
mız var. Sayın Ferid Melen, Sayın Fikret Gün-
doğa,n ve Sayın Sami Küçük. 

SAMÎ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Efendim be
nim sorum olacak. 

BAŞKAN — Sizin sorunuz var. Sayın Sa
mi Küçük de soru için müracaatta bulunmuş
lardır. Vakit dolmuş olduğuna göre ve bir ki
fayet önergesi de mevzuubahsolmadığına göre, 
ya,rm görüşmeler açık olmak kaydı ile yarına 
talik etmemiz icabediyor, evvelce alman karar 
icabı. Ancak bugün devamım teklif eden bir ar
kadaşım olursa bu teklifi dikkate alırız . 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ben 
taklif ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Şimdi teklifinizi veriniz. Ne şe
kildedir teklifiniz? Müessese bitinceye kadar 
görüşülmesini mi? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Efen
dim, genel programımızda aksaklık olabilir. 
MKEK üzerindeki konuşmalar hemen hemen ne
ticelenmiştir. Bu kurumu bitirebiliriz. 

BAŞKAN — Yalnız bu Kuruma, MKEK üze
rinde tavsip işlemi, bitinceye kadar, oylama bi
tinceye kadar görüşmenin devamı hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi Sayın Zihni Betil'in sorusuna cevap 
verecek misiniz efendim? 

MKEK GENEL MÜDÜRÜ MEHMET ÖZGÜR 
— Efendim, burada mevcudolanı arz edeyim, 
yalnız bir sorusu var ona cevap vermek bu anda 
mümkün değil. Avrupada tahsil görüp de mües
sesede çalışmakta olanlardan kaç kişi kalmış? 
Bu biraz güç, bunu buradan cevaplama, ayrı
ca arz edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Sami Küçük. 
SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Bas-

| kan, son aylarda basında Ordunun, bilhassa 
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Kara Kuvvetlerinin ağır bakım fabrikalarında « 
imal ettiği yeni Çin modellerinden muhavvel 
yeni tip silâhlar teşhir edildi. Acaba MKEK'nın 
eski adiyle Kırıkkale Silah ve Mühimmat fab
rikaları böyle bir sipariş veyahut da böyle bir 
denemeyi kabul etmediler de mi? Ordunun ağır 
bakım fabrikaları böyle bir denemeye teşeb
büs ettiler mi? Bunu öğrenmek istiyorum. Aksi 
halde bir dübligasyon olacak. Yani bir silâh ve 
mühimmat fabrikamız mevcut iken ve bunun 
îkinci Cihan Harbinde Türk Ordusuna veril
miş silâhları mevcutken, yeni bir fabrika kur
mak bilmiyorum zaten ağır yük altında bulu
nan ekonomimize bir külfet yüklemez mi? 

BAŞKAN — Kurulmuş fabrika için mi 
efendim? 

SAMİ KÜÇÜK (Tabu Üye) — Kurulmuş ve 
kapasitesi de zannederim tam kapasitelerini 
de kullanmıyor, Kırıkkale. Kırıkkale'de yapıl
mıyor, ağır bakım tesislerinde yapılmak isteni
yor bunlar. Bunu acaba Kırıkkale kabul mü 
etmedi? Bunu öğrenmek istiyorum. 

M. K. E. GENEL MÜDÜRÜ MEHMET ÖZ
GÜR — Arz edeyim efendim, bizim o silâhtan 
malûmatımız, gazetede çıkan bilgiye istinadet-
mektedir. Bizim, 5591 sayılı Kanunla gerek Mil
lî Savunma, gerekse silâhlı kuvvetlerimizin bi
ze g-örev olarak verdiği her sahada mevcut im
kânlarımız nisbetinde onu yerine getirmeye ça
lışmak görevimizdir. Arzı malûmat ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Genel 
Müdür. Savın Ferid Melen buyurun. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın arkadaş
lar, evvelâ Sayın Genel Müdüre suallerime ver
diği cevaptan dolayı teşekkür etmek istiyo
rum. Bir mühim noktaya bu vesile ile temas et
mek istiyorum. 

Bizim İçtüzüğümüzün 78 nci maddesi: «Her 
üye bir kanunun görüşülmesi sırasında Hükü
mete veya komisyon sözcüsüne sorular yönete
bilir, yeterlik önergesi verilmeden önce yönel
tilen sorular cevaplandırılmadan bu önerge 
oya konmaz» der. Bu tabiî kıyas tarikiyle büt
çe müzakerelerine, iktisadi kamu teşekkülleri 
müzakerelerine de tatbik edilebilecek bir hü
kümdür. Sayım Başkan burada birkaç defa 
tekerrür etti, sayın başkanlar; «Ne yapalım 
efendim Hükümet cevap vermiyor, vermek lü
zumunu görmüyor, biz icbar edemeyiz» der. 
Bir defa bu hükme göre sayın başkanlar Hükü-
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nıeti cevap vermeye davet etmek yetkisine sa
hiptirler ve hattâ vazifelidirler. Müzakere baş
ka türlü olmaz. Şimdi dosyalar, malûmat, her 
şey Hükümetin elindedir. Bir milletvekili, bir 
senatör murakabe yapabilmek için bu dosyala
rı gidip mahallinde tetkik imkânına sahip de
ğil. Burada soracaktır. Tüzüğe onun için hü
küm konmuştur ve burada kendisine malûmat 
verilecektir M, aydınlansın ve o kanun hak
kında kararını veyahut o husus hakkında kara
rını verebilsin, oyunu kullanabilsin. Başka şe
kilde tasavvur edilemez. Kaldı ki, bir noktaya 
daha işaret etmeye mecburum. 

Hükümet görüyorsunuz sadece bunda değil 
birçok mevzularda görüyoruz, işte içtüzüğe 
göre birisini bulundurup gitmek mümkün ya. 
Bakanlarımız ya burada görünürler, giderler 
veya hiç görünmezler, gelmezler. Bu demokra
tik bir tatbikat değildir. Demokratik bir anla
yışın neticesi bu olmamalıdır. Bunu ben parlâ
mentoya bir saygısızlık da sayıyorum. Bunun 
mânası şudur: «Canım siz ne konuşursanız ko-
Ttusun ben istediğimi yaparım.» Bu başka bir 
«eve, başka bir mânaya delâlet etmez. Demok
ratik anlayış bu değildir ve biraz da Hükü
metin hesap vermekten kaçması mânasına da 
almak lâzım bunu ve sayın başkanlarımızın da 
Hükümeti hakikaten Meclise saygı göstermeye 
mecbur etmeleri vazifeleri olmak lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Ferid Melen'in bu bah
settiği Tüzük konusu yönünden fikirleri be
nimsemeye imkân görmüyorum. Çünkü bu bir 
kifavetin oylanması mevzuubahsolduğu sırada 
düşünülebilir. Bir kifayet mevzuubahis değil 
ve ondan evvel sorulmuş soru da mevzuubahis 
değil. Ben Başkan olarak söz sırasına girmiş ve 
söz talebetmiş olan sayın üyeleri birer birer 
kürsüye davet ettim ve görüşmelerini temin et
tim, kayıt sırasında bulunanlar bittikten son
ra da Genel Kurula hitaben görüşme itsiyen 
olup olmadığını sordum. Bir cevap almadıktan 
sonra müzakerelerin bittiği kanısına varmıştım. 
Şimdi şöyle bir sırada Genel Kurula söz isti-
yen var mı dedikten sonra, komisyona ayrıca 
siz de söz istiyor musunuz, Hükümete ayrıca 
siz de söz istiyor musunuz gibi sormaya mahal 
görmedim. Ve esasen şimdiye kadar âdetimiz 
de bu şekilde cereyan etmektedir. Esasen gö
rüşmekte olduğumuz Kamu iktisadi Teşebbüs-
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lerinin müzakere usulüne dair Tüzüğümüzde 
sadece 92 ve 93 ncü maddeler var. Bunları uy
gulamaktayız. Ancak Kanunlarla, kanun tek
lifleriyle ilgili olan maddeleri burada emsal yo
luyla uyguluyoruz. Benim tüzük anlayışım bu 
şekildedir, arz ederim. Şimdi... 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Grup adı
na usul hakkında söz istiyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Ben de 
grup adına söz istemiştim. 

BAŞKAN — Sizi şahsınız adına yazmıştım. 
Grup adına ise buyurun evvelâ siz görüşecek
siniz. Yalnız Sayın Gündoğan, usul hakkında 
mı esas hakkında mı? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Usul 
hakkında. 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (istanbul) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım. Tekrar huzurunuzu işgal etme
min başlıca sebebi, bu müzakerelerin bence en 
önemli kesimini teşkil eden M. K. E. Kurumu
nun denetlenmesinde doğrudan doğruya Baka
nın, ilgili bakanın bulunmamasıdır. Değerli ar
kadaşlar, bu müzakereler, bu denetleme, sanıl
d ık sibi sadece hesap neticeleri üzerinde ve 
bilhassa bilançolar, kâr ve zarar hesaplarım gös
teren tablolar üzerinde cereyan eden müzakere
ler olmamak gerekir. Olmaması da lâzımgelir. 
Bu müzakerelerin, hesapların tablolarına inhi
sarı halinde, itiraf edeyim ki, hic birimizin bir 
tek satırını dahi değistiremiyeceği bir faaliyet 
içine on.rm.is olduoTimuzu kabul etmek lâzımere-
lir. Çünkü, bu hesaplar müessese tarafından 
yamlmıs. Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
denetlenmiş, bizim Karma Komisyonumuz tara
fından bakılmış, artık bir satın dio-er satırına 
yahut, bir rakamı di£er rakamına değişmiyecek 
şekilde verlerini almıştır. 

Bu itibarla bizim yantıoımız denet1 emenin 
anatemel maksadı, Kamu İktisadi Devlet Teşeb
büslerinin ekonomi politikaları üzerindedir, öy
le olmak da gerekir. 

Şimdi Kamu İktisadi Teşebbüslerinin eko
nomik politikaları, ekonomik görevleri, sosyal 
görevleri üzerinde denetleme yapmaya mecbur 
olduğumuza göre, burada ilgili Bakan bulunsa, 
bizim bütün tenkidlerimize veya kabullerimize 
cevaplarını vermiş olsa ve kendilerinin gütmek 

istedikleri politikanın ne olduğunu bize bildir-
se, biz o zaman denetlemeden gerekli neticeyi, 
gerekli faydayı sağlamış oluruz. Bu bakımdan 
Bakanın bulunmamasını, sadece tüzüğün; de
min Ferid Melen'in işaret ettiği gibi, kıyas su
retiyle tatbik edilmesi itibarında değil ama, zatı 
mesele bakımından, esas mesele bakımından da 
ben yeriyorum ve kınıyorum. 

Bu itibarla Sayın Başkandan rica ediyorum, 
denetlemelerin bir genel ekonomik muhasebe 
şeklinde devamını temin için kurumlarla ilgili 
bakanların burada bulunmalarım ve bizim po
litika üzerinde yaptığımız görüşmeleri, onların 
cevaplandırılmasını sağlaması lâzımgelir. Onun 
için bu müzakerenin eksik kaldığı kanısındayım. 
Makina ve Kimya Endüstrisinin hangi görevi ifa 
ettiğini Bakandan öğrenmek, elbette çok daha 
gereklidir. Çünkü politikaları tâyin eden kişidir. 
Sayın Genel Müdüre de teşekkür ederim ama, 
Sayın Genel Müdürün konuşmalarında, anlıya-
bildiğim kadar sanki bir tutukluk vardı. Yani 
mevcut nizamı, mevcut düzeni olduğu gibi 
muhafaza etmekten başka hiçbir plân ve prog
ramları olmadığım ifade ediyordu. Hatta o 
kadar ki, programlan 440 sayılı Kanunun ver
diği yetkiye göre sene içinde değiştirerek, açık 
vermeden idare etmek gibi yola, sapılması 
mümkün olduğu halde yapmadıklannı söyle
mekle, biraz evvel arz ettiğim gibi mevcut 
düzenin muhafazasını; veya çok tenkit görür
lerse bu düzende hiç tenkitsiz de devam et
mek arzulannda olduğunu ifade ediyorlar 
ki; bunu gene tekrar ediyorum, C. H. P. ola
rak doğru bulmuyoruz. 

Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlanm, bir 
hususu aynca tavzihe lüzum gördüm. Geçen 
sene, geçen seneden muradım Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin Karma Komisyonununun ra
porunun ilk defa genel kurulumuzda görüşül
düğü sene, 1965 yılı 87 ve 88 nci oturumlann-
da Hükümetin Genel Kurulda bulunması konu
su uzun uzadıya tartışma konusu olmuştu. 
Hemen hemen iki gün süren tartışma so
nunda bir noktaya vanlmıştır M, teşriî Mec
lisler kuvvetler ayrılığı prensibi muvacehesin
de icra organlarının, yasama organlanna da
vet edici bir güce sahibolmadığı sonucuna 
varmışlardır. Bu tatbikat böyle oladursun, 
diğer taraftan Hükümetin Genel Kurul top-
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lantılarına iştirak etmemiş olması veya ettik
ten sonra mütaaikıp toplantılarda bulunmamış 
olmasının Cumhuriyet Senatosunun değeri ile 
bir arada görmek gibi bir temayül ve üzüntü 
ishar edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamız kuv
vetler ayrılığı prensibini kabul etmiş olduğu 
cihetle bu birbirinden ayrılmış olan üç kuv
vet arasında zorlayıcı bir durum, münasebet 
mevzuubahis değildir. Olsa olsa mücamele mev-
zuubahistir. Bu itibarla Hükümetin burada 
mutlaka bulunmasını arama durumunda de
ğildir. Riyaset Divanı. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Baş
kan, bu beyanınız, İçtüzüğe ve Anayasanın 
esprisine aykırıdır. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, ben Sayın Fe
rit Melen'in ve Sayın Fikret Gündoğan'ın 
işiaret etmiş oldukları bir hususa Başkan sıfa-
tiyle burada cevap vermek lüzumunu, duru
mu tavzih etmek lüzumunu duyduğum ka
dar söyliyebildim. Bu konuyu kürsüye ben 
getirmedim. Buyurun Sayın Kayalar. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin ve müesseselerinin denetimini 
yapmaktayız. Anayasanın 127 nci maddesinin 
son fıkrası bu görevi Türkiye Büyük Millet 
Meclisine vermiştir. Sayın Melen Hükümet bi
zim sorularımıza cevap vermek mecburiye
tindedir, Başkanlık Divanı Hükümeti bu mec
buriyete çağrümalıdır, gibi bir beyanda bu
lundular. Gerek İçtüzüğümüz, gerek parlâmen
to hukuku hükümeti sorulara cevap vermeye 
zorlamaz. Bunu Sayın Melen eski bir parlo-
manter sıfatiyle gayet iyi bilirler. Ancak, ge
ne bir vesile ile kürsüden beyan ettiğim gibi, 
Hükümet şu partinin veya bu partinin hükü
meti olmuş olsa dahi, Cumhuriyet Senatosunu 
teşkil eden gruplar şuraya hükümet geldiği 
zaman hep beraber onu hep birlikte cevaba zor
lamalıdır demiş idim. Şimdi, ben maalesef 
yine bir parti vazifem itibariyle evvelki safa
hatını takibetmedim konuşmaları. Acaba hükü
metten bir soru sorulmuş da, hükümet bu so
ruya cevap vermemiş midir ki, Sayın Melen 
bu taanda bulundular. Eğer böyle ise hep be
raber, benim değerli grupum da dahil olmak 
Üzere hükümeti buraya davet edelim. Sa

yın Melen'in ve bizim de suallerimiz varsa 
bize cevap vermesine zorlıyalım. Yalnız, Ka
mu İktisadi Teşebbüslerinin ve müesseseleri
nin denetimi yapıldığı bir sırada, hattâ Cum
huriyet Senatosunu teşkil eden değerli üye
lerimizden çok daha kalabalık bir Kamu İkti
sadi Teşebbüsleri mensupları arkadaşlarımız 
burada mevcutken, Bakanların en değerli ge
nel müdürleri burada arzı cevaba konuşmala
ra cevap vermeye amade iken, bakanlarımı
zın şu veya bu sebeple burada bulunmasını, 
hep beraber bulunmalarını zorlıyalım ama, bu
lunmamasını parlâmentoya karşı bir hürmet
sizlik, parlâmentoya karşı bir alâkasızlık şek
linde telâkki etmemelerini bilhassa Sayın Me-
len'den istirham ederim. Kendisi de çok eski 
zamanlarda ve hatta yakın zamanlarda ba
kanlık etmiş olması itibariyle bir Bakanlar 
Kurulunu parlâmentonun bu tarzı telâkkisin
den rencide edeceğini zannediyorum. Binaen
aleyh, hep beraber çalışalım, hep beraber müs
pet neticeler almaya çalışalım. Fakat Ba
kanlar Kurulunun, hattâ haddi dahi olmıyan 
bir duruma gireceğini tasavvur dahi etmi-
yelim. Ne haddi varmış ki Bakanlar Kurulu
nun gelip parlâmentoya saygısızlık göstere
cek. Böyle bir durumu tasavvur dahi etmi-
yelim. Saygılarımla. 

BAKAN — Sayın Hazer usul hakkında bu
yurun. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın arka
daşlarım, elime Anayasa ve İçtüzük almadım. 
Şunun için almadım, demokrasinin parlâman-
terizmin alfabesi, temel fikri hükümetin parlâ
mento huzurunda murakabeye tabi olmasıdır. 

Bunu fiilen ret ve inkâr etmek bu sistemi 
temelinden yıkmaktır. Binaenaleyh, Anayasa ve 
İçtüzükte şu veya bu kayıt aramaya ihtiyaç ol
madan, Bakanların, kuvvet ayrımına rağmen, 
hattâ kuvvet ayrılığının gerekleri icabı, Par
lâmentoda hazır bulunmaları lâzımgelir. Ma
zereti olabilir Bakanın, yerine bir yetkiliyi va-
zifelendirebilir. Bunlar mümkündür. Ama, ne 
Başkanlık Divanı, ne Yüksek Heyetiniz böyle 
bir fetva, böyle bir karar veremez. Hele sayın 
arkadaşım «Hükümeti icbar edemeyiz» dediler. 
Hüldimeti icbar edemezsek, Hükümet de beni 
icbar edemez, protesto ederim, müzakereyi de
vam, ettirmem. Bu nasıl parlmantarizm an-
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layışı, nasıl demokrasi anlayışı? Hükümet mec
burdur, hiçbir parlâmentoda böyle bir kanaat, 
böyle bir içtihat teessüs etmemiştir. Sayın Baş
kan lütfetsinler; bunu zabıtlara bir karar, bir 
tasvip örneği olarak tescil etmiyelim. Arz etti
ğim gibi Hükümet üyelerinin mazereti olabi
lir, bir başkasın^ birinci derecede memurlar
dan birisini tavzif edebilir. Bunun için de bir 
kayıtta vardır, ama bu efendim, ne yapalım, 
kuvvetler ayrımı vardır. Kuvvetler ayrılığının 
böyle bir eksikliği, böyle bir yetersizliği yok
tur arkadaşlar. Kuvvetler ayrılığı burada kar
şı karşıya gelerek denetleme yapmayı âmir
dir. Birbirinin arkasından dedikodu yapmayı 
emretmez. Bu itibarla kuvvetler ayranını da 
iyi anlamalıyız, parlömanter sistemi de iyi an
lamalıyız. içtüzüğümüzü de, Anayasamızı da 
böyle anlamalıyız. Bu Anayasa bu espiri ile ha
zırlanmış. Bu Anayasa denetlemeyi hâkim kıl
mak maksadiyle hazırlanmış bir Anayasadır. 
Evvelki Anayasamız, 1924 Anayasamızda da de
netlemeye dair hükümler vardı. Fakat yeter
sizdi. Bu daha yeterli, daha şümullü bir hale 
getirmiştir. O itibarla bunu ne kuvvetler ayn
lığının yetersizliğine bağlıyalım, ne parlâmen
toda geçen sene böyle bir içtihat teessüs et
miştir fikrine bağlıyalım, ne de bir müzake
reyi idare etmek için bulunmuş bir tedbir ola
rak ifade edelim. Hükümet gelmelidir. Cevap 
vermelidir, Hükümet üyeleri. Mazeretleri ha
linde başka olabilir. Ama böyle bir karar bu 
Meclisin zabıtlarına geçmemelidir arkadaşlar. 
Geçemez de. geçmesini de tasavvur etmek dahi 
mümkün, değildir. Hükümeti getirmeye bu Par
lâmentonun hem yetkisi vardır, hem gücü var
dır. Zorla değil. Jandarma gönderecek değilim. 
Ama Hükümet bilecek ki, orada jandarmaya da 
emreden bir kanun kuvveti vardır. Binaen
aleyh, yeni bir kuvvetle teçhiz edilmeye ihti
yaç yoktur arkadaşlar. Ne yapalım diye izahı 
azcetmekte mümkün ve doğru değildir. Ben bu
nun için huzurunuzu işgal ettim, özür dilerim. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Melen, usul hakkında 
buyurun. 

Sayın Hazer yalnız bir şey sorayım. Bir tek
lif vermediniz. Sadece görüştünüz. Usul hak
kında bir teklifiniz var mı? Çünkü 58 nci mad
de usul hakkında vâki teklifler lehinde ve 

aleyhinde 10 ar dakika birer kişiye söz veri
lir der. Bir teklif getirmemiş oluyorsunuz. 

MEHMET HAZER (Kars) — Bir teklif olur
sa teklif üzerinde usul münakaşası olur. Genel 
olarak konuştum, bir kayda tabi değildir. 

BAŞKAN — Peki. Buyurunuz. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; evvelâ Adalet Partisi 
Grup Başkanına teşekkür etmekle söze başlıya-
cağım. Bizim, görüşümüzü paylaştılar ve esasen 
hatırlıyorum, geçen sene grup başkam seçildiği 
zaman buradaki konuşmalarında bize bunu va-
detmişti. Hükümeti hep beraber murakabe 
edeceğiz, demişti. Ben burada bu müdahaleyi 
daha çok Başkanlığın tutumundan dolayı yap
tım. Başkanlık sadece bugün, değil birçok ve
sile ile rastladım. Efendim, soru sorulduğu za
man veyahut konuşmalar arasında malûmat 
istendiği zaman Hükümetin cevap vermediğini 
ve Sayın Başkanın da Hükümeti cevap verme
ye davet etmediğini görmüşümdür. Müdaha
leler etmişizdir. Yetkim yok, ister verir ister 
vermez. Bu yanlış bir zihniyettir. Bunu Ada
let Partisi Grup Başkanının böyle bir anlayışı, 
görüşü paylaşmadığına memnunum. 

Muhterem arkadaşlar, olabilir, tüzük müsa
ittir. Bakanlar bulunmadıkları zaman bir vekil 
gönderebilirler, umum müdür seviyesinde. Ama 
bu istisnai halde olur. Bir mazeret halinde olur. 
Bakanlıkta mühim bir işi vardır, bir müzake
resi vardır veya Bakanlar Kurulu vardır. Cais-
dir, ama nun dışında hükümetin Meclisle ça
lışması lâzımdır. Demokratik idarelerde bu 
olur. Çünkü kuvvetler ayrılığı vardır, ama 
müşterek çalışma vardır. Kanunu hükümet 
hazırlar Meclis müzakere ve kabul eder. Ama 
Meclis bu müzakereyi hükümetin vereceği bil
gilere dayanarak yapabilir, ancak. Meclis gidip 
dosyalar tetkik etmez. Hükümetten bilgiler is
ter. Onun ışığı altında müzakereler yapar. Hü
kümet icraat yapar, icraatçıdır. Meclis onu mu
rakabe eder. Meclisin huzuruna daima gelmeli 
ki, Meclis bu murakabe vazifesini yapabilsin. 

Şimdi biraz evvel Sayın Umum Müdür iza
hat verirken dediler ki, 440 sayılı Kanun prog
ramlan gerçekleşmiyecekse bunun değiştirilme
sini emreder. Kanun emreder. Üzerine basarak 
arz ediyorum. Sayın Umum Müdürün ifadesi 
doğrudur. Ama biz bunu yapmadık. Yapsaydık 
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teşvik edici olmazdı. Bunu yapamazdık. Kanun 
emrediyorsa kanunu uygulamaya mecburdur. 
Her müessese bir Bakanlığa bağlıdır. Bakan
lar da bu kanuna göre, bahsettiğim kanuna göre 
gözetim vazifesi ile mükelleftirler. Hattâ bâzı 
kısımlarına karışırlar. Faraza programları mü
esseseler yapar. Bakanlara gelir, bakanlar tas-
vibederler. Bu durumda Bakan müessesenin ic
raatına bir miktar müdahale eder, daha doğ
rusu bir miktar hissesi olan kimsedir. Bu anda 
faraza Bakan olsaydı ben bakana soracaktım. 
Sizin vazifeniz gözetimde, Umum Müdür biz
zat burada diyor ki, ben bu kanunu ihmal et
tim. Bir zaruret mi vardı? Niye kanunu tat
bik etmediniz? Bu kanunu ihmal etmemek lâ
zım. Sebepsiz konmamıştır bu hüküm. Program 
da bir sebeple yapılır plânlı ekonomide. Plânlı 
ekonomide yer verilir. Eğer bir müessese bu 
programı izah edemiyecekse plân onu bir başka 
müesseseye havale edebilir. Program gerçekleş-
miyecekse plânın başka noktasında aksamalar 
olur. Orada düzeltmeler yapılabilir. O sebeple 
program gerçekleşmiyecekse düzeltmek lâzım
dır. Yoksa müesseenin takdiri ile, efendim ka
nun böyle diyor ama ben bunu yapmadım de
mesi caiz değildir ve bunun hesabını ben Ba
kana sorabilmeliyim. Ama Bakan burada ol
mazsa sözlerim de havada kalacaktır. 

A. P. grup başkanına yine teşekkür ederim. 
Bize bu imkânı başkanlarımız maalesef hazır
lamıyorlar. Anlayışlarına iştirak etmiyorum. 
A. P. grupu hazırlasın. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Melen'in Riyaset Diva
nının tutumuna dair bir ithamını Riyaset red
detmek mecburiyetindedir. Yanlış anlamadım-
sa Sayın Melen komisyona ve Hükümete müte
veccih sorulmuş bir çok sualleri zaman zaman 
benim Riyasetim zamanında cevap verilmesini 
önlediğimi söylemiştir. 

FERİD MELEN (Van) — Sadece siz değil, 
umumiyetle. 

BAŞKAN — Yani ben de varım, bunun 
içinde. 

FERİD MELEN (Van) — Evet varsınız. 

BAŞKAN — O halde bunu kabul etmiyece-
ğim ve sureti katiyede kabul etmiyeceğim. Ken
disini ispata davet edeceğim. Geçen sene Ka
sım ayının başından bugüne kadar Başkanve-

killiği görevini deruhde ediyrum. Zaman za
man bu kürsüye çıktığım olmuştur ve kaç defa 
çıktığım zabıtlarda bellidir. Bizim zabıtları
mızda vâki müzakerat aynen mevcuttur. Kimin 
ne sual sorduğu ve ne zaman kimden sorduğu 
zabıtların tetkikinde görülecektir. Hiç bir mi
sali, aleyhime hiç bir misali Ferid Melen bu be
yanına rağmen bulamıyacaktır. Bu itibarla ben 
var olmıyan bir iddia karşısında bunu kabul 
edemediğimi beyan ederim. 

Hükümetin bugün burada bulunup bulunma
ması hususundaki tüzüğe mütedair tereddüdü 
de Riyaset Divanı olarak izale etmek benim 
vazifemdir. Bu konuda tüzüğümüzde sarahat 
vardır. Her hangi bir maddeyi zorlamaya ben
ce mahal yok. Bakınız ilgili maddeyi ben aynen 
ıttılaınıza sunuyor ve okuyorum. Başlığı şu : 

«Hükümetin veya temsilcilerin toplantıda 
hazır bulunmaları:» 

Bunun dışında bir maddemiz yok. 

«Madde 59. — Başbakan veyahut onun yet
ki verdiği bir Bakan veya birinci derecede so
rumlu daire âmirlerinden biri hükümet adına 
düşüncesini bildirmek üzere her görüşmenin 
başından sonuna kadar hazır bulunur. Bun
dan başka bir Bakanlıkla ilgili tasarının görü
şülmesi sırasında Bakanın yahut onun namına 
birinci derecede sorumlu daire âmirlerinin biri
nin bulunması da şarttır.» 

Şimdi asıl yeri okuyorum. 

Bulunmazlarsa; bulunmazlarsa ne yapa
cağız. Tüzük yazmış. 

«Bulunmazlarsa görüşme bir defaya mahsus 
olmak üzere gelecek toplantıya bırakılır.» 

işte yasama organının Hükümetin bulunma
ması halinde yapabileceği, yegane yapabileceği, 
müracaat edebileceği madde budur. Kaldı ki bu 
programın görüşülmesinde, zabıtların tetkikin
den de anlaşılacağı veçhile, Hükümet Sayın Baş
bakanı ile beraber burada büyük bir kadro ha
linde bulunmuştur ve bu maddenin de tatbikine 
mahal kalmamıştır. Şimdi tüzükte sarahat ol
mıyan bir meseleyi görüşmüyoruz. Bu, tüzük
te var. Biz de okuduğumuz saman anladığımız 
gibi bunu tatbik etmiş bulunmaktayız. Başkaca 
bir taksirimiz yok. 

Buyurun Sayın Kayalar. 
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ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Muhterem 
arkadaşlarım, tekrar huzurunuzu işgal ettiğim
den dolayı özür dilerim. Şimdi Bakanın bura
da bulunmaması başka, Bakanın bulunduğu hal
de cevap vermemesi başka şeylerdir. Bakanın 
cevaptan kaçması da başka şeydir. Bakan bu
rada bulunup da kendisine tevcih edilen soruya 
«ben cevap vermiyorum» derse vermez. Ben an
cak burada diyorum ki, tüzükte ve Anayasada 
zorlayıcı bir madde bulunmamasına rağmen, hep 
beraber gruplar bu zorlamaya alışalım ve bu 
zorlama içinde bakanları soru sormaya zorlaya
lım derim, tabiî hep beraber. 

Şimdi Sayın Hazer arkadaşım eski bir Parlö-
manterdir. Ne eski Anayasa hukukunda, ne es
ki tüzükte, ne yeni tüzükte, ne de yeni Ana
yasa hukukunda soru müessesesinde, Bakanı so
ruya zorlıyacak bir kıstasımız yoktur. Ancak, 
bakanlar denetlenmez mi, elbette denetlenir. Fa
kat tek denetim yolu soru müessesesi değildir. O 
itibarla kendisiyle burada bir noktada birleşmek 
istiyorum; soru müessesesinin işleme tarzı bu
dur. Tüzüklerimiz başka bir sistem getirmemiş
tir. Soru soruluyor Bakan cevap vermiyor da, 

aman Parlâmento bakanları murakabe etmiyecek 
mi? Değil. Başka murakabe sistemleri de var. 
Hep beraber bunları tatbik edelim, derim. Bina
enaleyh, icra organı ile yasama organı arasında
ki münasebetleri bu suretle tesbit edersek, Sayın 
Hazer'in de heyecanı gecikmiş olur, heyecanı 
kendiliğinden zail olmuş olur. 

Şimdi Bakan burada yoktu, sorular soruldu; 
demin de arz ettiğim gibi, değerli umum müdür
leri tarafından cevaplandırıldı. Kâfi görülmedi. 
işte Bakan da hep beraber, müşterek arzumuza 
inkıyadederek geldi ve mesele de böylece bitmiş 
oldu zannediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Söz istiyen başka sayın üye 
yok?.. SÖz istiyen başka sayın üye bulunmadığı 
için müzakereler burada bitmiştir. 

X - MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ 
KÜRÜMÜ : 

MKEK nun netice hesaplan ile bilanço hesa
bını okutuyorum : 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 1964 
yılı kâr ve zarar hesabını okutuyorum; 

ZARAR 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 1964 kâr ve zarar hesabı 

"Lira K. KÂR Lira 

I - Satış zararları 
II - irsalât zararları 

III - Verilen faiz ve komüs-
yonlar 

IV - İlk tesis masrafları 
amortismanı 

V - Muhtelif zararlar 
VI - iştirakler zararı 

Safi kâr 
Toplam 79 251 805 63 

20 911 474 21 Zarar 

Genel toplam 100 163 279 84 

K. 

14 464 551 
16 176 398 

34 600 054 

131 864 
13 878 937 

38 
44 

J L . 

72 
09 

I 
II 

III 

IV -
V -

- Satış kârları 
- İrsalât kârları 
- Alman faiz ve ko-

müsyonlar 
Mulhtelif kârlar 
iştirakler kân 

65 045 757 
14 685 396 

821 962 
19 070 309 

539 854 

85 
10 

28 
13 
48 

Toplam 100 163 279 84 

Genel toplam 100 163 279 84 

BAŞKAN — MKEK 1964 kâr ve zarar hesabın okunduğu veçhile tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MKEK 1964 bilançosunu okuyoruz. 
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AKTİF 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 1964 yılı bilançosu 

Lira K. PASİF Lira K. 

î 
II 

î î î 
IV -

V 
VI -

- ödenmemiş sermaye 
- Sabit kıvmetler 
- İştirakler 

Mütedavil kıymetler 

Stoklar 
Borçlular 
Senedat cüzdanı 
Kasa ve bankalar 

- S>ı ir nlrHfİpr 
İlk tesis masrafları 

40 136 669 
425 335 357 
35 387 500 

1 421 265 718 

455 075 447 
878 293 972 

9 358 592 
78 537 706 

22 215 854 
351 782 

70 
96 
— 
75 

42 
36 
48 
49 

36 
93 

I 
II 

III 
IV 

V 
VI 

VII -
VIII -

- Sermaye 
- ihtiyatlar 
- Karşılıklar 
- Alacaklılar 

Bankalar 
Mubayaattan alacak
lılar 
Müşteriler 
Muhtelif alacaklılar 

- ödenecek senetler 
- Emanet paralar 

Sair pasifler 
Kâr 

400 000 000 
122 196 790 

14 585 132 
1 127 479 907 

413 194 318 

7 194 457 
548 358 125 
158 743 005 

168 063 
34 184 474 

225 167 041 
20 911 474 

— 
21 
86 
12 

70 

65 
25 
52 

66 
12 
52 
21 

Toplam 
Nâzım hesaplar 

1 944 692 883 70 
242 670 729 28 

Toplam 1 944 692 883 70 
Nâzım hesaplar 242 670 729 28 

Genel toplam 2 187 363 612 98 Genel toplam 2 187 363 612 98 

BAŞKAN — MKEK 1964 yılı bilançosunu okunduğu veçhile tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1965 yılı kâr ve zarar tablosunu okutuyorum. 

Makina ve Kimva Endüstrisi Kurumu 1965 vılı kâr ve zarar hesabı 

MASRAF VE ZARARLAR Lira K. GELİR VE KÂRLAR Lira K. 

1. Satış sararları 
2. irsalât zararları 
3. Verilen faiz ve komüsyonlar 25 291 441 33 
4. ilk tesis masrafları amortis

manı 131 864 72 
5. İştirakler zararı 126 295 25 
6. Muhtelif masraf ve zararlar 9 858 745 84 

16 871 673 01 1. Satış kârları 
16 783 290 77 2. irsalât kârları 

72 287 305 12 
8 350 908 96 

3. Alman faiz ve komüsyonlar 2 277 197 15 
4. iştirakler kârı 947 888 44 
5. Muhtelif gelir ve kârlar 16 549 548 17 

Toplam 
Egzersiz kârı 

Genel toplam 

69 063 310 92 
31 349 536 92 

100 412 847 84 

Toplam 

Genel toplam 

100 412 847 84 

100 412 847 84 

BAŞKAN — MKEK 1965 yılı kâr ve zarar he.:?,bmı tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MKEK. 1965 yılı bilançosunu arz ediyoruz. 
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AKTİF 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 1965 yılı büâaçostt 

Lira K. PASİF Lira K. 

1. ödenmemiş sermaye 
2. Sabit 'kıymetler 
3. iştirakler 
4. Mütedavil kıymetler 
5. Diğer aktifler 
6. ilk tesis giderleri 

40 136 669 70 
407 971 312 98 
34 090 519 06 

1 511 674 258 99 
28 202 478 92 

219 918 21 

1. Sermaye 
2. ihtiyatlar 
3. Karşılıklar 
4. Alacaklar 
5. ödenecek senetler 
6. Emanet paralar 
7. Diğer pasifler 
8. Kâr 

400 000 000 
125 348 572 28 
14 631 705 24 

1 301 888 995 77 
168 063 66 

27 573 056 69 
72 970 901 22 
79 713 863 

Toplam 2 022 295 157 86 

Nâzım hesaplar 303 086 124 60 

Toplam 2 022 295 157 86 

Nâzım hesaplar 303 086 124 60 

Genel toplam 2 325 381 282 46 Genel toplam 2 325 381 282 46 

BAŞKAN — Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 1965 yılı (talânçosunu tasviplerinize su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MKEK 1966 yılı kâr ve zarar hesabını okutuyorum. 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 1966 yılı kâr ve zarar hesabı 

ZİMMET Lira K. MATLUP Lira K. 

1. Satış zararları 
2. Satış vergi ve masrafları 

3. Verilen faiz ve komüs-
yonlar 

4. ilk tesis masrafları amor
tismanı 

5. İştirakler zararı 
6. Muhtelif masraf ve zarar

lar 

37 516 696 32 
27 395 269 11 

30 384 116 23 

131 864 72 

41 503 371 17 

1. Satış kârları 106 357 809 98 
2. Karşılanan satış zarar ve 

vergi 22 852 474 08 
3. Alman faiz ve komüsyon-

lar 3 076 222 08 
4. İştirakler kârı 199 240 87 

5. Muhtelif gelir ve kârlar 47 336 807 73 

Toplam 136 931 317 55 
Egzersiz kârı 42 891 237 63 

Toplam 179 822 555 18 
Egzersiz zararı 

Genel toplam 179 822 555 18 Genel toplam 179 822 555 18 

BAŞKAN — MKEK 1966 yılı kâr ve zarar hesabını tasviplerinize sunuyorum. Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MKEK 1966 yılı bilançosunu okutuyorum. 
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AKTİF 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 1966 yılı bilançosu 

Lira K. PASİF Lira K. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

ödenmemiş sermaye 
Sabit kıymetler 
İştirakler 
Mütedavil kıymetler 
Diğer aktifler 
ilk tesis giderleri 

Toplam 
Nâzım hesaplar 

G-enel toplam 

— 
410 210 021 
35 392 000 

947 593 924 
266 197 504 

88 053 

1 659 481 504 
377 540 035 

2 037 021 539 

25 
— 
33 
94 
49 

01 
27 

28 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Sermaye 
ihtiyatlar 
Karşılıklar 
Alacaklılar 
ödenecek senetler 
Emanet paralar 
Diğer pasifler 
Kâr 

Toplam 
Nâzım hesaplar 

Genel toplam 

400 000 000 
150 287 082 
47 094 002 

928 170 391 
168 063 

29 701 602 
61 169 122 
42 891 237 

1 659 481 504 
377 540 035 

2 037 021 539 

— 
62 
72 
58 
66 
90 
90 
63 

01 
27 

28 

BAŞKAN — MKEK 1966 blânçosunu tas
viplerinize sunuyorum; Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Birleşimi 15 Ekim 1968 yarınki salı günü 
saat 10 da toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,40 

• > ^ w 

DÜZELTİŞ 

Sayın Başkanlığa 
14 . 10 . 1968 Pazartesi günü görüşülen 

gündemdeki kuruluş, müessese, ve teşekkülle
re ait raporda tashihi gereken hususlara ait 
liste arz edilmiştir. 

Rapordaki bu hataların tashihini arz ede
rim. 

Kamu ve iktisadi Teşebbüsler 
Karma Komisyon Sözcüsü 

Sivas 
Gültekkı Sakarya 

Başkanlığa 

Bugünkü gündemimizde bulunan K. M. T. 
bilançoların neticeye müessir olmıyan bâzı to-
baj hataları düzeltilerek ekli olarak takdim 
kılınmıştır. 

Sözcü Karma Komisyonu Başkanı 
Sivas Afyon Karahisar 

Gültekin Sakarya Ahmet Karayiğit 
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Cilt Sayfa Satır Yanlış Doğru 

T. C. 
1 

ıH
 

1 
1 
1 
1 
1 

Emekli Sandığı : 
10 
20 
22 
23 
24 
26 
26 

8 
11 
10 
17 
12 

9 
10 

Emek Sinema Limited Şirketi 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 

14 
16 
16 
18 
18 
18 
18 
18 

19 

Alttan 

Alttan 

6 
9 
4 

11 
12 
13 
14 
14 

14 

Sair aktifler 

: 

Sair kıyanetleı 

(Yazılmamış) 

Geçen dönem 

6 731 508 
398 817 '680 

5 892 361 
297 354 542 

303 102 
9 958 280 

574 498 
145 092 
263 '783 

18 338 771 
16 360 411 

182 729 

zararı 

81 
17 
17 
05 

'66 
85 

30 
70 
58 

76 
5'5 

67 

6 731 508 '31 
398 '817 680 77 

5 892 361 77 
209 354 '542 05 

Muhtelif borçlular 
203 102 '66 

9 958 290 85 

547 498 30 
145 092 75 
263 783 59 

'Saibit kıymetler 
(Kaldıniacaik) 

(<Bu 

18 338 771 76 
16 360 411 55 

rakam, toir satir aşağıya 
indirilecek) 
(Bu üç kelime «dönem, k â n ya-
zısınm altına ıgetiriılecek) 

Emek işletme Ltd. Ş. : 
2 20 Alttan 
2 23 Alttan 6 Komüsyonlar 

Ankara îmar ve Emlâk İşletmesi A. Ş. : 

2 
1 (Yazılmamış) 

Sosyal Sigortalar Kurumu : 

'251 Alttan 
253 Alttan 

43 260 74 

8 '608 584 77 

2 742 18 
Eki arkası öelirtler tarafı Meslekleri 

2 749 1 Prim giderleri 
2 752 Alttan 8 

Çizgi üstü (Yazılmamış) 

KomisTonlar 

Toplam 

Meskenleri 
Prim gelirleri 

43 260 81 

82 608 584 55 

754 Alttan 7 ve 8 

2 756 15 31 120 202 77 
2 757 1 Prim (giderleri 

îş ve İşçi Bulma Kurumu : 
1 45 6 öari yılda ayrılan gelir f adası 

1965 Tl. 1966 Tl. 
31 803 66 pBu rakamlar 

27 804 714 56 «jsağa kaydı-

Prim gelirleri 
32 120 202 77 

MiUî Piyango İdaresi : 
1 56 11 
1 57 Alttan 1 

289 38 
84 899 406 69 

Oelir fazlası : Cari yıl gider 
açığı düşüldükten sonra kalan 

289 36 
'84 859 406 '69 

(Hem zimmet ve kem de mat
lupta aynı tashih yapılacak) 
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Cidt Sayfa -Satır Yanlış Doğru 

Türkiye Zirai Donatım Kurumu 
69 4 314 804 860 22 
69 Alttan 1 Yekûn 
73 1 Kâr ve zarar talMosu 
74 3 15 771 675 20 
76 Alttan 1 798 475 824 09 
77 9 (Yazılmamış) 

T. Z. D. K. Ziraat Aletleri ve Makinalan Fabrikaları Müessesesi 

3 275 386 93 1 
1 

1 

90 Alttan 
92 Alttan 

92 Alttan 

1 
5 

6 

1 92 Alttan 2 (Yazılmamış) 
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu : 
1 103 4. II - Alacaklar 
1 108 4 

Atatürk Orman Çiftliği : 
1 <İ17 
1 134 Alttan 

Toprak Mahsulleri Ofisi 

914 804 680 22 
Yekûn 
Bilançosu 

'25 771 '675 20 
798 476 824 09 

(Matlup tarafına yazılacak) 
7. İade edilen 
karşılıklar 603 981 19 

3 375 386 93 
1 017 118 66 

(Rakam sola kaydırılacak) 
22 700 059 57 

(Rakam sola kaydırılacak) 
Nâzımı hesaplar 

II - Alacaklılar 
17 061 808 35 

12 1964 yılı zararı 1965 yılı zararı 
4 217 691 36 

136 Alttan 6 
137 9 
142 Alttan 1 

Pasif tarafı 
161 4 
161 4 
162 1 
162 1 

386 234 944 
782 '954 587 

17 061 898 35 

4 217 '691 46 

386 124 944 
728 954 587 

Nâzım hesaplar 
Pasifler 
Aktifler 
Pasifler 
Aktifler 

Cenieıl yekûn 
Aktif 
Pasif 
Aktif 
Pasif 

Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. : 

87 Alttan 3 Tohum Üretme Çiftlikleri za- Tohum Üretme Çiftlikleri kâr-
ranları l an 

90 
90 
90 

90 
91 
93 Alttan 
98 Alttan 
99 Alttan 

233 634 75 233 634 76 
G) Bitmemiş işler 
H) Kiralık çitftliklerdeki safoit 
kıymetler 
Amortismanlar 

7 908 177 02 7 '908 177 92 
43 455 936 39 43 455 436 '39 

3 5 539 340 71 5 SÖ9 340 71 
4 Tohum Üretme Çiftlikleri za- Tohuım Üretme Çiftlikleri kâr-

rarları l an 

12 (Yazılmamış) 
13 (Yazılmamış) 

14 (Yazılmamış) 
11 

1 
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Cilt Sayfa Satır Yanlış Doğru 

Yem Sanayii T. 
2 5'6 
2 57 
2 57 
2 61 
2 66 

A. Ş. : 

Alttan 

4 
3 
3 
4 
3 

II - Alacaklar 
Karaüsyonlar 

II - Alacaklar 
76 669 24 

42 030 '635 17 (ilk) 

Kuzu Yetiştirme ve Ticaret Ltd. Ş. : 
2 '75 
2 75 
2 80 

Alttan 

Aksaray Azmi Millî T. A 
2 101 
2 103 
2 105 
2 105 
2 108 
2 ,108 
2 108 
2 111 

Alttan 

Alttan 
Alttan 

6 
2 
6 

. Ş. : 
11 
1 
8 
8 

11 
4 
5 
3 

IV - Alacaklar 
(Yazılmamış) 

1965 
1966 

936 

-2 '518 000 
13 011 023 

1966 yılı 'bilançosu 

Ülfet Gıda ve Sabun Sanayii A. Ş. : 
2 116 
2 116 
2 117 
2 118 
2 118 
2 118 
2 119 
2 120 
2 121 
2 121 
2 120 

Alttan 
Alttan 

Alttan 
Alttan 
Alttan 
Alttan 
Alttan 
Alttan 

15 
9 
9 

15 
18 

9 
9 

10 
10 

8 
9 

Billâniço zararı 
(Yapılamamış) 
(Yazılmamış) 
Bilanço zararı 

(Yazılmamış) 
(Yazılmamış) 
(Yazılmamış) 
(Yazılmamış) 

Güneydoğu Sanayi ve Ticaret A. Ş. : 
2 124 
2 125 
2 125 
2 125 
2 125 
2 126 

Alttan 
Alttan 
Alttan 

Yurt Ürünleri Sanayii A. 
2 135 
2 136 
2 136 

Alttan 

3 
3 
4 
8 
9 
3 

Ş. : 
12 
4 

12 

5 

63 

ödenmiş sermaye 
ödenmiş sermaye 

Ödenmiş sermaye 

II - Alacaklar 

25 409 
279 1692 
'645 890 

669 414 

«39 851 
667 940 

292 052 
Q6 138 

327 

32 569 

7 507 5;61 

96 

37 

79 
70 
91 

23 

34 
40 

97 
56 
30 

30 

98 

II - Alacaklılar 
Komisyonlar 

II - Alacaklılar 
(Kalkacak) 

IV - Alacaklıda] 

76 -660 

t" 
V - Nâzım hesaplar 

1964 
1965 

536 

2 518 500 
13 OM 622 

1965 yılı kâr ve zarar hesalbı 

Dönem zararı 
Zimmet 
Matlup 
Dönem zararı 

Zimmet 
Matlup 
Zimmet 
Matlup 

379 692 
25 409 

5 645 930 

63 969 414 

'39 851 
607 940 

Ödenmemiş sermaye 
Ödenmemiş sermaye 

292 052 
327 

06 138 
Ödenmemiş sermaye 

II - Alacaklılar 
32 596 

7 507 561 

24 

96 

37 

70 
78 
91 

23 

94 
40 

97 
30 
56 

30 

92 
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Cilt Sayfa iSatır Yanlış Doğru 

Tasfiye Halinde Kauçuk Sanayii T. A. Ş. 
2 141 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

Eti" 
1 
1 

ı—
l 

141 
141 
141 
141 
141 

144 ve 145 

bank : 
178 
180 

213 

Alttan 
•Son satır 
Cetvel başlı
ğında 

.56 301 

12 144 
50 313 

8 289 
1 295 

152 

44 

83 
17 
50 
58 
'25 

(Bu rakam bir satır 
indirilecek) 

» 
» 
» 
» 
» 

» » 
» » 
» » 
» » 
» > 

aşağıya 

(Bilanço ve kâr ve zarar hesaibıma çok fazla baskı hatası oldu
ğundan aslına göre yeniden dizilecek) 

3 156 191 161 
160 177 631 32 

X 1O0 

214 
214 
223 
255 
255 
257 
257 
266 
266 Alttan 

15 
16 

7 
10 
19 
14 
15 
7 
7 

Memur giderleri (füzyon) 
îşjçi giderleri (fiizyon) 

759 696 045 
118 106 

1 928 871 
Memur giderleri (fiizyon) 
İşçi giderleri (fiizyon) 

34 293 459 
— 28 786 966 

03 

Ergani Bakır îşletmesi Müessesesi 
171 
183 
183 

183 
227 
229 
270 

6 
6 
7 

12 
4 

i lk tesis mas
rafları 

b) 
b) 

4. Alacaklar 

Murgul Bakır îşletmesi Müessesesi 
186 
188 
188 
189 
189 

2 
4 
7 

Cetvel başlığı 
1 

II -
284 946 

Satış vergi ve şit. 
— 

ALACAKLAR 

'82 
24 

39 941 056 
Statmalmadan alacaklar 
'Satınalmadan alacaklar 

212 790 574 90 

— 48 509 399 38 

92 

3 156 191 
160 117 631 

61 
32 

(Gelir ve gider toplamları bu 
şekilde düzeltilecek) 
X 1 000 (üç sütunda da düze
lecek) 
Memur giderleri (Konsolide) 
işçi giderleri (Konsolide) 

'759 697 045 03 
18 106 

1 923 871 
Memur giderleri (Konsolide) 
İşçi giderleri (Konsolide) 

34 293 459 
— '26 786 966 

52 
24 

38 941 056 
b) ıSatınalmadan alacaklılar 
b) î§ taahhüdünden alac aklı

lar 
b) Tasfiye olunacak hesaplar 
4. Alacaklılar 

212 790 574 90 

— 48 509 399 38 
164 281 175 52 

1, — (toplam sütununa yazıla
cak) 

284 916 92 
I I - Satış vergi ve giderleri 
2. Satış giderleri 545 253 48 

ALACAK 
55 544 674 98) Birer satır aşa-
22 864200 96$ ğıya yazılacak. 
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Ciılt 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

Sayfa 

215 
232 
258 
258 
258 
272 

272 - 273 

C. Senatosu 

Satır 

Alttan 15 
1 

16 
16 
17 
13 

IS on satırlar 

B : 68 14 . 10 . 1968 

Yanlış 

3 682 
2 917 269 

5 130 
23 '961 301 
23 966 431 

5 307 875 

78 

69 

0 : 2 

60 064 883 

5 307 857 

Doğru 

3 682 789 
2 917 269 19 

5 
23 961 
23 966 

l (a) stoklar kar-
^ şısma yazılacak 
^ Aktifte ve pa-
$ şifte değişecek 

Keçiborlu Kükürtleri İşletmesi Müessesesi : 
1 172 Alttan 13 Satılan 'bakır 
1 190 6 

4 IV - Alacaklar 1 

1 

1 
1 
1 

191 

192 

236 Başlık 
236 
237 Başlık 

1 237 Başlık 
1 237 Başlık 

2 459 249 68 
mesi 1956 yılı ikâr ve zarar tab
losu 

İşletmesi 1966 senesi bilançosu 

Küre Bakırlıpirit İşletmesi Müessesesi : 
1 173 7 Balkır üretimi 

194 11 

1 194 Alttan 

1 280 Alttan 9 Muvakkat ve unut. Hesaplar 
1 280 Alttan 8 Muvakkat hesaplar 
1 281 Alttan 3 25 '512 260 37 

Emet Kolamanit İşletmesi Müessesesi : 
1 173 Alttan 12 Balkır üretimi 
1 Ek No. 1 17 2 371 760 92 
1 199 3 III - Alacaklar 
1 199 3 

Aifctan 2 2 896 291 62 
(Birinci cetvel başlığına) 
(Birinci cetvel başlığına) 
(İkinci cetvelin başlığına) 
(İkinci cetvelin başlığına) 

4 700 515 10 
4 IV - Alacaklar 

Alttan 6 5 263 658 45 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

242 
284 
285 
284 
285 
284 
285 
285 

Satılan kükürt 
(III -Mütedavil kıymetler bö
lümü yeniden yazılacak) 
IV - Alacaklılar 
430123 02] Bu rakamlar :bi-
115 320 68 J* rer satır aşağıya 
314 802 34J alınacak 
Zimmet 

459 240 68 
ımesi [müessesesi 1965 yılı kâr 
ve 'zarar tablosu 

Matlûp 
İşletmesi Müessesesi 1966 sene
si bilançosu 

Pirit üretimi 
(24 954 058 32 rakamı 

— 9 886 793 87 rakamının 
üstüne yazılacak) 
(5 381 078 76 rakamı bir sa
tır aşağıya inecek) 
Muvakkat hesaplar 
Mutavassıt hesaplar 

25 512 260 47 

Kolamanit üretimi 
2 371 780 92 

III - Alacaklılar 
749 993 60 (Bir satır yukarı 
alınacak) 

2 986 291 62 
AKTİF 
PASİF 
Zimmet 
Matlûp 

708 515 10 
IV - Alacaklılar 

5 283 658 45 
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Cilt Sayfa Satır Yanlış Doğru 

Şark Kromlan İşletmesi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ek 
1174 

No. 1 
200 
200 
201 
201 

201 
245 
245 
245 
245 
245 
245 
246 

Alttan 

Alttan 

Müessesesi : 

15 
18 

2 
15 
4 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

7 

2 #05 1100 
6 880 323 

14 '389 
1305 398 

IV - Alacaklar 
h) Mühayaattan alacak 

c) İş taahhüdünden alacak 
8 135 416 

Mühayaattan alacaklılar 
<a) İnşaattan 
b) Müşteriler 
e) Müht. alacaklılar 

145 206 

162 
28 
11 

91 

26 

IV 
b) 
c) 
1ar 

4. 
5. 
6. 

4. 

2 695 100 
6 880 323 13 

14 589 28 
305 396 11 

- Alacaklılar 
Müh aya t t an ala c a klıla r 
îş taahhüdünden alacaklı-

— 
— 

inşaattan alacaklılar 
(Müşteriler 
Muhtelif alacaklılar 
— 
Diğer satış masrafları (bir 

246 Alttan 

247 Alttan 
262 
262 
286 
286 Alttan 

4 Farkı 
26 
29 
13 

2 VI - Sair pasifler 

Üçköprü Krom îşletmesi : 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

Ek No. 1 
248 
248 
290 
290 
290 
290 

291 
291 

Başlık 
19 

10 
10 
11 
12 
13 

10 
12 

383 752 43 
4 '557 214 

32 '951 965 

3 328 862 92 
Uzunköprü Maden İşletmeleri 
IV - Sair aktifler 

255 675 02 

291 Alttan 4 861 

satır yukarı almaç ak) 
Ib) Ana teşekküle •verilen ko-
'müsyon (hir satır yukarı alina-
calk) 

4 557 213 
!32 75.1 965 09 

'Birikmiş amortismanlar 
(— 15 469 '606 49 rakamının 
karşısında olacak) 
IV - Sair aktifler 

3 238 862 92 
Üçköprü Maden İşletmeleri 
IV - (Sair aktifler 
IV - Sair aktifler 
1. Muv. Mut. Hesap 
2. Tasfiye olunacak H. 
V - İlk tesis masrafları (İkişer 
satır aşağıya alınacak) 

225 675 02 
1. Muv. 'Muta. Hes. 
2. Tas. olunacak Hes. 
VII - Bilanço kârı 
1966 yılı kârı 
1965 yılı zararı (Birer satır 
aşağıya alınacak) 

4 861 837 81 

— 268 — 



C. Senatosu B : 68 14 . 10 . 1068 O : 2 

Cilt Sayfa Satır Yanlış Doğru 

Eldktrik İşletmeleri Müessesesi : 
1 '206 Alttan 2 1 032 512 16,39 1 032 512 164 39 
1 '207 12 ;b) Tasfiye olunacak 'borçlar (b) Tasfiye olunacak borçlar 

ve hesaplar ve hesaplar 
1 250 Alttan 7 2 765 568 47 2 766 '368 47 

Kepez ve Antalya Havalisi Elektrik Santrallan A. Ş. : 

'2 fl48 4 'b) Bilanço devresi kârı 
— '607 949 08 

'b) 'Bilanço devresi kân 
630 652 (57 - 607 949 08 

İhtiyatlara nakil 
için sair pasiflere 
lalınan — 22 '703 49 

2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

154 

154 
154 
156 
157 
158 
159 
158 
159 
164 
166 
1167 
1>67 
167 

Elektrometalürj. 
2 
2 

d'68 
»169 

Makina Kimya 
1 302 

Alttan 
Alttan 

Alttan 
Alttan 
Alttan 

Alttan 
Alttan 

i Sanayii 

16 

11 
11 

2 
2 
2 
2 
2 
3 
5 
2 
2 
3 
1 

A. Ş. 
12 
14 

Hasılat, 

('Yazılmamış) 
(Yazılmamış) 
Aktif 
Pasif 

(Yazılm'aımış) 
(Yazılmamış) 

t 

Borçlular 

Endüstrisi Kurumu : 

20 879 526 
22 828 

12 728 168 
2 627 052 

40 992 

55 742 
4 430 237 

323 488 

46 

09 
92 
40 

09 
'17 

14 

hâsılat sağlamıştır. Yapılan 
3 340 171 

Aktif 
Pasif 
Zimmet 
'Matlup 

Zimmet 
Matlup 

Borçlar 

(IV - Mü 

liralık 
'20 879 256 

2 «28 

127 728 168 
2 627 053 

140 992 

66 742 
4 430 237 

323 428 

tedavi! kıymetler 

46 

09 
92 
40 

09 
14 

14 

al-

302 

1 
1 
1 

302 
304 Alttan 
315 

6 
12 

2 

7 194 457 65 
Ekonomik rantabilite 0,3 
2. Karşılanan satış Baran ve 
vergi 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri : 
1 '322 — 

323 

323 

19 

20 — 

tındaki dört rakamı iç sütuna 
lalına çaktır.) 
(IV- Alacaklılar 'altındaki dört 
rakam iç sütuna alınacaktır.) 

7 184 457 65 
Ekonomik rantalbillite - 0,3 
2. Karşılanan satış zaran ve 
geri alınacak vergi 

(Tablonun Aktif kışımı yeniden 
'dizilecek) 
1 057 014 000 59 (Birer satır 

iaşağıya allı
na e ak) 

201 716 444 88 » » 
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Cilt Sayfa Satır Doğru 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

323 
325 
'325 
330 

335 
335 
336 

Alttan 
Alttan 
Alttan 

Alttan 

4 
20 
15 
23 

11 
9 
5 

540 044 82 
728 

Ekonomik rantalbilite 0,4 
— 

93 — 
440 

18,0 milyon lira muhiteiM 

338 

338 
33'8 

Divriği Madenleri Müessesesi 

328 
832 
$32 
341 

Alttan 11 
1 
4 

Maden Hurdacılığı T. A. Ş. 

172 
172 

Alttan 
'Alttan 

2. Borçlular 
3. ıSenedat cüzdanı 

77 930 428 40 

32,2 

540 644 82 
782 

Ekonomik rantalbilite 0,4 
(VIII - Zarar iki satır yukarı 
yazılacak.) 

98 — 
400 
18,0 milyon lira iş'leımiyen nıa-
kinalar ve ilk tesis masrafları 
amortismanı, 7,3 ımi'lyon lira 
muhtelif zararlar... 
239 134 34 (Bir satır yukarı 
yazılacak.) , 
2. Borçlular 77 930 428 18 
Senedat cüzdanı 

13 574 638 40 

3,2 
İ5 000 000 
1 548 046 

990 498 
2 206 452 

48 
»15 000 000 

1 548 056 48 
(Zararın altındaki itki rakam iç 
sütuna alınacaktır.) 

990 497 75 
2 206 452 34 

»•»-« 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

68 ıNOt BİRLEŞİM 

14 . 10 . 1968 Pazartesi 

Saat : 10,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Kanma Komisyonuna 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddeisi gereğince hazırladığı Kamu iktisadi 
Teşebbüslerinin '(1964 - 1965 - 1966 faaliyet 
yıllan) denetimi sonuçlan hakkında rapor 
(3/681) (S. Sayısı 1131) [Dağıtma tarihi : 
7 . 10 . 1968] 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




