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UTANAK ÖZETİ 1. _ GEÇEN ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu iktisa
di Teşebbüsleri Karıma Komisyonunun 12.5.1964 
tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 
gereğince "hazırladığı Kamu iktisadi Teşebbüs
lerinin (1964 -1965 -1966 faaliyet yılları) dene
timi sonuçları ha/Manda rapor üzerimdeki gö
rüşmelere devam okuıarak : 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, T. K. 
i. Ereğli Kömürleri işletmesi Müessesesi, T. K. 
i. Garp Linyitleri işletmesi Müessesesi ile T. K. 

BAŞKAN — 71 nci Birleşimi açıyorum. 
2. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — T. B. M. Meclisinde bir Türk - Fransız I 
Parlâmentolararası Dostluk Grupu kurulduğuna 
dair Müteşebbis Heyet Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının Yüce Ku
rula bir sonuşu var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

T. B. M. Meclisinde aşağıda isimleri yazılı 
bulunan senatör ve milletvekilleri tarafından 
bir Türk - Fransız Parlementolararası Dostluk 

i. Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi bilanço, 
kâr ve aarar cetvelleri kabul edildi. 

17 Ekim 1968 Perşembe günü saat 10 da 
toplanılmak üzere birleşime saat 12,55 te son 
verildi. 

Başlkan Kâtip 
Başkanvekili Eskişehir 
Sırrı Atalay Ömer Usuzal 

Kâtip 
Denizli 

Hüseyin Atmacc\ 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Grupu kurulmuştur. Saygılarımla arz ederim. 
Müteşebbis Heyet 

Başkanı 
Ordu Milletvekili 

Feridun Cemal Erkin 
Feridun Cemal Erkin, Muammer Baykam, 

Zerin Tuzun, Mukadder öztekin, Yüksel 
Menderes, Azmi Erdoğan, Nilüfer Gürsoy, Ce
mal Tarlan, Sevinç Düşünsel, Kâzım Kara-
ağaçlıoğlu, Selçuk Aytan, Safa Yalçuk, Cevdet 
Aykan, Nahit Menteşe Muhiddin Güven. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

\>9<i 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Ba|kanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Sadık Artukmac (Yozgat), Ömer Ucuzal (Eskişehir). 
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3. _ 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 iktisadi 
Teşebbüslerinin (1964 - 1965 - 1966 faaliyet 
yılları) denetimi sonuçları hakkında rapor 
(3/681) (S. Sayısı : 1131) (1) 

XIV -T. C. ZİRAAT BANKASI 

XV - İSTANBUL EMNİYET SANDIĞI 

XVI - DEVLET YATIRIM BANKASI 

BAŞKAN — Gündemde bulunan programı 
müzakereye başlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası üzerinde görüşeceğiz. C. H. P. 
Grupu adına Sayın Nazif Çağatay, Adalet 
Partisi Grupu adına da Sabahattin Orhon söz 
almışlardır. Şahsı adına Sayın İsmail Ye
şilyurt görüşecektir. Buyurunuz Sayın Çağa
tay. 

O. H. P. GRUPU ADINA NAZİF ÇAĞA
TAY (İzmir) — Sayın Başkan, ben görüşmem
de Ziraat Bankası, İstanbul Emniyet Sandığı 
ve Devlet Yatının Bankasını müştereken arz 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çağatay görüşmesini, 
T. C. Ziraat Bankası, İstanbul Emniyet San
dığı, Devlet Yatınm Bankası üzerinde toparla
mış ve tanzim etmiş bulunmaktadır. Bunların 
herbirisi ayn ayn üniteler olmakla beraber, T. C. 
Ziraat Bankası ile istanbul Emniyet Sandığını ve 
Devlet Yatınm Bankası üzerindeki görüş
meleri birleştirmek mümknüdür. Bu hususta 
reylerinize müracaat ediyorum. Bu üç gru-
pun bir arada görüşülmesini kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Üçü bir arada 
görüşülecek, oylamaları ayn ayn yapılacaktır. 

O. H. P. GRUPU ADINA NAZİF ÇAĞA
TAY (izmir) — Sayın Başkan, sayın sena
törler, T. B. M. M. Kamu iktisadi Teşeb
büsleri Karma Komisyonunun, Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin 1964 - 1965 - 1966 faaliyet yıl
ları denetimi sonuçlan hakkındaki raporunun 
T. C. Ziraat Bankası, İstanbul Emniyet San-

(1) 1131 S. Sayılı basmayazı 10 . 10 .1968 
tarihli 65 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

dığı ve Devlet Yatırım Bankası kesimleri üze
rinde C. H. P. Grupunun görüşlerini arz etmek 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Bu ve
sile ile Sayın Senato üyelerini ve sayın icra tem
silcilerini C. H. P. Grupu adına saygıyla selâm
lanın. 

T. C. Ziraat Bankasının eleştirmesi daJha 
uzun süreceği için ondan evvel kısaca istanbul 
Emniyet Sandığı ve Devlet Yatırım Bankası 
üzerindeki görüşlerimizi, en kısa bir şekilde ifa
de etmek istiyorum. 

istanbul Emniyet Sandığı, 3202 sayılı Kanu
nun 25 nci maddesi gereğince Ziraat Bankasına 
bağlı hükmü şahsiyeti haiz ve Ziraat Bankası
nın murakabesine tabi, memur ve müstahdem
leri 3630 sayılı Kanuna tabi bir tasarruf ve ik
raz müessesesidir. Bizim bu sandık hakkındaki 
konuşmamız daha ziyade Ziraat Bankasını eleş
tirme bakımından, Ziraat Bankasının eleştiril
mesi yapıldığı zaman oradaki görüşlerimizin 
arasında da yer bulmuş olacağı için burada yal
nız Komisyonumuzun bu samdık hakkında iz
har etmiş olduğu temenniye bütün kalbimizle 
iştirak ettiğimizi belirtmek isteriz. 

Komisyonumuz kuruluş amacına uygun ola
rak malî gücü zayıf ve muhtaç kimselere düşük 
faizli kredi verilmesi için sandığa az faizli kre
di temini mülâhazasını belirtmiş ve bizim de bu
na bütün kalbimizle iştirak ettiğimizi huzuru
nuzda açıklamış bulunuyorum. 

Bir de sandığın sermayesi yoktur. Bina
enaleyh sandığa sermaye sağlıyacak yeni ka
nun tasansının biran evvel kanunlaşmasını is-
tiyen temenniye keza aynı sıcaklıkla iştirak et
mekteyiz. 

Emniyet Sandığı hakkındaki bu mülâhaza
lardan sonra Devlet Yatının Bankası hakkında
ki maruzatımızı da kısaca hulâsa etmek iste
rim. 

Devlet Yatınm Bankası iktisadi Devlet Te
şekküllerinin uzun vadeli yatmmlan için ge
rekli kredileri ve bu teşekküllerin dış yardım 
taleplerinde kredi veren yabancı müesseselere 
muhaJtâbolmak ve garanti vermek suretiyle ko
laylıklar sağlamakla görevlidir. 

Tetkik ettiğimiz raporda ve rapora esas alın
mış olan Yüksek Denetleme Kurulunun rapor-
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larında müşahade ettiğimiz bâzı hususları bura
da arz etmek isterim. 

Yüksek Denetleme Kurulu ile Maliye Ba
kanlığı ve hattâ banka ve bâzı aJhvalde Komis
yonumuz bir kısım konularda yapılan tavsiye
lerde görüş ayrılıkları içinde kalmışlardır. Bun
lardan bir kısmına, mühimce gördüğümüz bir 
kısmına kısaca temas etmek isterim. 

Bankaca finanse edilmesi için bankadan kre
di talebi için projelerle müracaat edildiği za
man her türlü muameleler çeşitli mercilerin 
kontrolü ve murakabesine tâbi tutulduktan son
ra bankaya intikal etmiş olduğu halde, ayrıca 
bankanın tatbikat kontrolü yapmasının engelle
yici bir tutumu ortaya koyduğu ifade edilmek
tedir ve bu konu tartışılmıştır, bir neticeye de 
varılmamıştır. Binaenaleyh, bu hususun müs
pet bir istikâmete şevki ve bundan sonra tatbi
katın hangi istikamette yapılacağının da belir
li olması lâzım. 

Diğer bir nokta; Devlet Yatırım Bankası
nın, Kamu iktisadi Teşekküllerinin finansma
nı için kurulmuş bir banka olduğuna göre, Ka
mu iktisadi Teşekküllerini finanse edeceğine 
göre, kâr müessesesi olarak telâkki edilmemesi 
lâzımdır. Sene sonlarında kâr nisbetinin yük
sek gösterilmesi bankaya bir şey kazandırmaz. 
Binaenaleyh, ucuz faizle para vermek suretiy
le yatırımlara yardımcı olması hakkında bir te
menni vardır, bu da muallâkta kalmıştır, bu 
da bir neticeye bağlanmamıştır. 

Ayrıca, açılacak kredilerin on yılda öden
mesi veya daha uzun süre bu kredilere bir müd
det tanınması, bir süre verilmesi konusunda da 
bir esasa bağlanmış olması lâzım. Bugüne ka
dar bu da, daima öndeki seneye bağlanmak su
retiyle, tetkikler yeni senede yapılacaktır kayıt
lan ile talike uğratılmıştır. Bu noktanın da 
halli gerekmektedir. 

Banka için en mühim problem raporda şöy
le ifaide edilmektedir; «iktisadi Devlet Teşek
küllerinin her yıl ödemek mecburiyetinde bu
lunduğu kredi taksitlerini muntazaman ödiye-
memsleri sebebiyle ileride bankanın programı
nı tahakkuk ettirememek ve taahhütlerini yeri
ne getirememek gibi bir neticeye doğru gidiş
tir.» Banka için problem olarak belirtilen en 
tehlikeli durum bu görülmektedir. 

17 . 10 . 1968 0 : 1 
Yine misaller verilmektedir, 1906 dan mi

sal verilmektedir; bankaya müracaat edilmiştir, 
aranılan şartlar tamam olmuştur, hepsi mev
cuttur, fakat ilgili teşekküle banka ödeme ya
pamamak durumuna düşmüştür. 1966 da bu du
rumu komisyonumuz ele almış ve bunun eleştir
mesini yapmıştır ve bilhassa komisyonun bu 
noktaya parmak basmış olmasını şükranla kar
şılarız ve komisyonun görüşünden bir paragra
fı da huzurunuza getirmek suretiyle iştirak et
tiğimizi arz ederiz: 

Komisyon diyor ki; «Yatırım Bankasının za
man zaman periyodik talepleri dajhi karşılama 
hususunda büyük zorunluklara mâruz kaldığı, 
çeşitli sebeplerle redde uğrayan projeler olma
sa ve teşekküllerin yatırım sürati sözleşmeye 
bağlanan kredilerinin tamamını kullanmaya 
imkân verecek gidişte olabilse, bankanın finans
man programını tahakkuk ettirmekte büyük 
güçlüklere uğrayacağı bir hakikat olarak be
lirmektedir.» Cidden bankanın âtisi bakımından 
üzerinde durulması lâzımgelen mühim nokta
lardan birisini teşkil eden bu konuya heyetini
zin eğilmesini ve bir istikamet tâyinini zaruri 
bulmaktayız. 

Yine raporda deniliyor ki; «1966 senesi içe
risinde banka kaynaklarının finansman progra
mında belirtilen hedeflere ulaşmayı mümkün kı
lacak elverişli bir seyir içinde gerçekleşmediği 
anlaşılmaktadır. Bütün bu görüşler büyük 
ümitlerle kurulmuş olan bankanın istikbali ba
kımından bizleri endişeye sevk etmektedir. Bu 
itibarla bankanın gerektiği şekilde görevini ya
pabilmesi için uzun vadeli ve esaslı tedbirler 
alınmalını zaruri görmekteyiz.» Bu bakımdan 
bu tedbirleri komisyon keşke raporunda belirt
mesi ve Umumi Heyeti tenvir etmesi şayanı ar
zu idi. Ancak yetkililerin bu tedbirler üzerin
de eğilerek Senatoya bilgi vermeleri, gerekirse 
Senatonun ve Millet Meclisinin bu hususta ka
nım çıkarmak veya başka tedbirler almak sure
tiyle yardımını istemesini şayanı temenni görü
rüz. 

Yatırım Bankası hakkında bu kısa maruzat
ta"! sonra şimdi Ziraat Bankasının, Halk Parti
ci Grupıı tarafından bu banka hakkındaki gö
rüşleri, bu bankanın hangi istikamette çalış
makta olduğunu huzurunuza getirmek istiyo
rum. 

368 - , 
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Sayın senatörler; Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankası 100 yaşını aşan mazisi ve memle
ket ekonomisindeki, bilhassa tarım kredi poli
tikası ve kalkınmaya olan büyük katkısı ile 
ifa edegeldiği rolü bakımından en önemli ikti
sadi Devlet Teşekküllerinden biridir. 

Mithat Paşa tarafından 1863 senesinde 
«Memleket Sandığı» aidi altında fakir köylü ve 
çiftçiyi tefecilerin elinden kurtarmak gayesiy
le kurulan bu müessese sonra «Menafi Sandığı» 
adını almış, daha sonraları «Ziraat Bankası» 
olarak faaliyetine devam etmişti. 3202 sayılı 
Kanunla da «Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası» adını almıştır. 

Ziraat Bankası sermayesi eshamı mülkasem 
bir anonim şirkettir. 1926 senesinden sonra 
sadece tarıma kredi veren bir müessese olmak
tan çıkarak çok yönlü bir kredi müessesesi ha
line gelmiştir. 

Sermayesinin tamamı Devlete aidolan ban
kanın, toplumun ekonomik açıdan güçsüz olan 
grupları ile iş yapan ve düşük kârlılıkla yetin
mek durumunda olan bir ihtisas bankası olarak 
tanınması yerinde olur. Bu, kuruluş gayesi ba
kımından, gerekse bugüne kadar Türk ekono
misinin ve bu Türk ekonomisinin temel sektörü 
olan Tarım Sektörünün başlıca kaynağı olması 
bakımından yerinde ve isabetli bir teşhistir. 
Gerçekten 3202 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 
göre bankanın amacı Türk çiftçilerinin zirai is
tihsaline, zirai mahsullerinin sürüm ve satışı
na, zirai sanayiin ve bunlarla ilgili her türlü te
şebbüslerin millî ekonomi prensiplerine göre yü
rümesine ve ilerlemesine lüzumlu ve elverişli 
kredileri tanzim, tedvir, tevzi etmek ve bu ga
yelerin elde edilmesini güden teşekkülleri kur
mak, korumak ve bu husus için kurulmuş ve 
kurulacak teşekkül, yapılmış ve yapılacak te 
şebbüslere lüzumu halinde iştirak etmek anaga-
yesi ile ve faaliyetini daha ziyade tarım saha
sında teksif etmekle beraber bu kanuna müste
niden yapılacak nizamnameye göre diğer nevi 
banka muamelelerini de yapmak amaç olarak 
ele alınmıştır, özel kanuna göre kurulmuş tü
zel kişiliğe sahip her çeşit banka işlemleri yap
maya yetkili bir İktisadi Devlet Teşekkülü olan 
T. C. Ziraat Bankasının kanuni ifadesi ile faa
liyetini teksif etmesi lâzımgelen sahalardaki 
görevlerini de şöylece sıralamak mümkün: 

Müstahsil ve çiftçiye tohum, fide, gübre, 
hayvan yemi, akar yakıt, ilâç ve saire alımı 
ile ilgili olan ve yıllık devamlı giderlerini kar
şılayan çevirme sermayesinin zayıf ve noksan 
olan unsurlarını sağlamak amacı ile çevirme 
kredisi vermek. Her çeşit tarım aletleri, küçük 
makinalar, çift ve gelir hayvanları sağlamak 
için donatma kredisi vermek. Bunların haricin
de her türlü toprak geliştirmesi, sulama, kurut
ma, su istihlâkini önleme, zirai işletmeye doğ
rudan doğruya iligili bina inşası, maMna ve 
malzeme satınalınması, çayırlar, meyva fi
danlıkları ve bahçeleri kurma, geliştirme ve 
genişletme için kredi açmak, verimlendirme ve 
iyileştirme kredisi İç ve dış piyasalarda sü
rümü olan tarım ürünlerini işliyerek hazırlama 
ve satışlarını kolaylaştırmak için müstahsıla ve 
bunların kurdukları kooperatiflere avans ver
mek. Su mahsulleri müstaıhsıllarının ve bunla
rın kurdukları kooperatiflerin çevirme, donat
ma ve tesis kredi ihtiyaçlarını karşılamak, Ta
rım ve su ürünlerini değerlendiren ve bu sek
töre yardımcı olan teşebbüs ve faaliyetleri ön
celikle bu faaliyetlere kredi açmak, ayrıca 
her türlü bankacılık hizmeti ile sigorta acente
liği yapmakta bankanın görevleri arasındadır. 

Bankanın kontrollü zirai kalkınma kredisi 
olarak şimdilik pilot illerde tatbik sahasına 
konmuş olan bir kredi çeşidi de çok önemli ve 
bu önemi kadar da faydalı görünmektedir. Or--
ta çiftiçlere ait zirai işletmelerin iktisadi üni
te haline gelebilmelerini tem inen teknik ele
manlar tarafından hazırlanan çiftlik plâniarm-
da, ihtiyaç p^-ıterilen kredi ile birlikte teknik 
Mlgi ve eğnimin uygun dozlarla, ve müessir bir 
ko^trVlîa y'.lrüt.iilmesini bu kontrollü zirai kal
kınma kredisi sağlamaktadır. 

Bankanın esas gayesini ve görevlerini ana-
hatlariyle böyle çizdikten sonra şimdi 1964, 
1%5, 1.966 «^nelsrini icra yönümden ele almak, 
bankanın adıgeçen senelerdeki arz ettiği, du
rumu ve davranışları gözden geçirmek suretiyle 
konuya girmek istiyorum. 

Sayın senatörler, bu eleştirmeyi yapmak 
için Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 
memleket ekonomisindeki yerini ve malî bünye
sini tesbitte fayda vardır. T. C. Ziraat Bankası 
yurdumuzda tarıma kredi vermek amaciyle ku
rulan tek bankadır. Sermayesi 9 . 6 . 1965 de 
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1,5 milyara çıkarılmış olup her yıl gelir bütçe
sinin yüzde biri oranında sermaye hissesi, ser
mayesinin esaslı unsurlarından birini teşkil et
mekte bulunmuştur. Banka 693 şubesi ile yur
dun tarım kredi ihtiyacını karşılamaya çalış
maktadır. 1966 yılı sonu itibariyle yurdumuz
daki bütün bankalar nezdinde bulunan toplam 
mevduat 18 milyar 989 bin lira civarındadadır. 
Ziraat Bankasındaki mevduat 5 milyar 722 bin 
liradır ki, bu rakam toplam mevduatın yüzde 
30 un üzerinde bir rakamı teşkil etmektedir. 
Bankanın 1966 yılı sonu itibariyle açtığı kre
diler toplamı 6 milyar 430 bin küsur liradır. 
Bu krediden tarıma ayrılan miktar nedir ve 
nasıl faydalanılmıştır; ne şekilde tevzi edilmiş
tir, bu konuya girmek istiyorum. 

19G6 da doğrudan doğruya tarıma açılan 
kredi üreticilere tarım kredi ve satış koopera
tiflerine ve tohumluğa verilen krediler 4 milyar 
530 bin 560 liradır. Tarım sektöründe her yJ. 
artan bir kredi hareketi müşahede edilmekte
dir. Bu şayanı memnuniyettir. Ancak kredi 
fazlalaşmakla buna mukabil krediden yararla
nanların miktarı aynı kalmaktadır. 1965 sene
sini ele aldığımızda manzara şudur : 

1965 de 5 milyar 171 milyon lira olan kredi 
hacmi içinde doğrudan doğruya üreticiye ikraz 
edilen kredi 1 milyar 41 milyondur. Bir sene 
evvelkine nazaran artış vardır. Fakat kredi 
âağıîışı bu krediden yararlanma kredinin faz-
lalaştırılmasmdaki gayeden uzaktır. Krediden 
yararlanan işletme sayısı bir sene evvelkine 
nazaran aşağı - yukarı aynıdır. Sabit kalmıştır, 
kredi imkânı artmış fakat daha geniş kütleye 
yayılmamıştır. Tarımsal işletmelerin yüzde 40 ı 
tarımsal kredi imkânlarından yararlanmamak
tadır. Tarım kredisinden yararlanan işletmele
rin yüzde 50 si ortalama 296 Türk lirası al
maktadır. 1955 de durum budur. Yüzde 25 i 
700 lira civarında kredi alabilmiştir. Fakat 
0,003 ü, yani 37 kişi 23 milyon lira kredi almış
tır ki, şahıs başına ortalama 625 bin lira kredi 
düşmektedir. Bu krediyi almak dirayetini gös
termiş olan 37 kişidir. 

Bu rakamlardan çıkan mâna, kredi düzeni
nin bozuk olduğudur. Tarım işletmelerini bü
yük bir kısmının aldığı kredinin üretimi geliş
tirme hususunda yeterli miktarda olmadığı ha
kikati ortaya çıkmaktadır. 1965 senesinde 

592 760 müstahsıla ortalama 296 lira ikraz 
edilmiştir. 37 kişiye de ortalama arz ettiğim gi
bi 625 955 lira 92 kuruş verilmiştir. 1 lira ile 
500 lira kredi alanlarla, 2 000 liraya kadar 
olanların arasında yani, beşyüz lira ile üabin 
lira arasında diyelim, bu iki hat arasında para 
almış olan müstahsilin adedi yaklaşık olarak 
bir milyon civarındadır. İki bin liradan yukarı 
kredi alan ise ancak 91 bin adedi içinde kal
maktadır. Tarımsal işletmelerin % 40 ı esasen 
krediden yararlanmamakta olduğuna göre, 
% 50 si de ancak 296 lira civarında bir kredi 
almakta bulunduğuna nazaran, bu durumda 
bu işletmeler ne yaparlar? Gayet tabiî olarak 
tefecinin eline düşerler. 

Kredi miktarlarında yapılacak herhangi bir 
artmanın geniş halk kitlelerine faydalı ve ye
terli olarak yayılmaması, ancak büyük arazi 
sahiplerinden belirli şahısların faydalanması, 
kredi düzeninin bozukluğunun devam ettiğini 
gösterir. Küçük ve orta boy tarım işletmeleri
nin kredi imkânları gerçek değerlere ve verim 
gücüne göre ayarlanmamıştır. Küçük çiftçileri 
bir araya getirmek, üretimi ve satış imkânları
nı artırma yolunda olumlu bir çalışmaya geçil
memiştir. Kooperatifleşme ve onlardan daha 
fazla faydalanma ve kendilerine daha fazla 
kredi vermek suretiyle bu faydayı sağlama, 
bilimsel ve yeterli bir çaba içinde yürütülme-
miştir. 

C. H. P. nin benimsediği prensiplerden kü
çük çiftçileri birleştiren, üretimi çoğaltan ve sa
tışta da üretime güç veren kooperatifleri kur
ma çoğaltma ve onlara daha fazla kredi imkâ
nı sağlamak hem bankanın amaçları arasında
dır hem de belli başlı amaçlardan birisidir, ay
nı zamanda plânın da öngördüğü hedeflerden
dir. 

Bankanın bu yeterli görüJmiyen kredi poli
tikası mahsûle uyguladığı barem yüzünden de 
çiftçinin aleyhine işlemiştir. Gerçekten çiftçi
nin istihsal giderleri artmaktadır, masrafı ço
ğaltmaktadır. Fakat bankanın uyguladığı mah
sul baremi bu işe muvazi olarak yükseltilmemiş-
tir. Bu durum müstahsili banka dışı kaynaklara, 
tefecilere başvurmak mecburiyetinde bırakmak
tadır. Küçük ve orta işletmeler için ayrı bir ba
rem tatbiki, kredinin sosyal adalet ilkelerine gö
re dağıtılmasını sağlamak bakımından hemen 
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ele alınması lâzımgelen bir tedbir olarak müta
lâa ediliyor. 

Bilhassa işaret etmek isteriz ki, tütün bare
minde senelerden beri müşahede edilen küçük 
nisbeti muhafaza etmek temayülü hâlâ hâkim
dir. Öyle anlıyoruz ki, Tekelin tütün ekim po
litikası, türlü sebeplerle ve daha ziyade politik 
sebeplerle yürütülememektedir. Tekel, tütün 
ekimini tahdidedememektedir. Tütün ekiminin 
yapılmaması lâzımgelen yerlerde tütün ekimine 
müsaade edilmemesi yolunda her hangi bir ted
bire birtakım mülâhazalarla başvuramamakta-
dır. Ancak bunu Ziraat Bankası kanalı ile ve Zi
raat Bankası vasıtasiyle yapmakta oldukları ka
naati insana gelmektedir. Şöyle ki: Krediyi dü
şük tutmakla tütün ekimini bu şekilde tahdidet-
mek yoluna gidilmek isteniyor. Ama, bu aynı 
zamanda kaliteli tütün yetiştiren tütün yetişti
ricisini de zarara sokmaktadır diğer taraftan. 
Bu bakımdan, hakikaten tütün mevzuunda bir 
tahdide gidilecek ise ki, zaruri görülmektedir, 
bunu Ziraat Bankası kanalı ille değil, asıl salahi
yetli ve yetkili organlar neresi ise o vasıtayla 
yapmak, krediyi bu şekilde politik açılardan zi
yade hakiki ihtiyaçlara tevcih etmek daha ye
rinde ve isabetli olur. 

Yine C. H. P. ince benimsenen ve bu itibarla 
ele alınması lâzımgelen bir görüş de şudur : Kü
çük çiftçiye açılacak kredi ile büyük çiftçiye 
açılacak kredi arasında bir farklılık olmalıdır. 
Küçük çiftçi kimdir, küçük çiftçi kime derler. 
3202 sayılı Kanunun üçüncü maddesi küçük 
çiftçiyi şöyle tarif eder : «Kendilerinin ve aile
sinin geçimini temin maksadiyle ve ziraati esas 
meslek edinmek sevk ve iradesiyle tatbikattaki 
bütün işleri aile reisi ve aile efradı ile temin ve 
ifa olunan vüsat ve ehemmiyette bir zirai işlet
meyi bu esaslar dâhilinde işletene bu kanuna gö
re küçük çiftçi denir.» 

Görülüyor ki, bütün aile, aile reisi ve aile ef
radı bütün gücünü koyarak ve ziraati meslek it
tihaz ederek, geçimini ona bağlamış olarak çalı
şan ve ancak aile ziraati ile hayatını idame etti
recek durumda olan kimselere kanunumuz kü
çük çiftçi demiştir. 

Şimdi, bu münasebetle, ilgisi olması münase
betiyle bir maddeyi daha dikkatinize arz etmek 
isterim : Dördüncü maddesinde kanun der ki : 
«Zirai kredinin tevziinde evvelâ küçük çiftçinin 
ihtiyaçları karşılanır. Zirai kredinin tanziminde 

de bunların teşkilâtlandırılması gözetilir.» Ban
kanın vazifelerinden birisi de budur. Evvelâ kü
çük çiftçiyi doyurmak ve küçük çiftçiyi teşki-
lândırmak. 

Müsaadenizle Senatonun muhterem üyeleri 
bir maddeyi daha önemi itibariyle bilginize sun
mak daha doğrusu bilginizi tazelemek isterim, 
sekizinci maddede der ki : «Verilecek kredilerin 
hakiki ihtiyaçlarla mütenasibolması ve alâkalı 
çiftçinin istihsal durumuna bir fayda katmakla 
beraber, ödeme takatini aşmaması aranır.» Bina
enaleyh, kredinin ihtiyaçla mütenasibolması ya
ni kredi alanı tefeciye müracaattan, tefeciye el, 
avuç açmaktan kurtarması ve kendisine faydalı 
olması, ödeme gücünü kabiliyetini de aşmaması 
lâzım. 

Şimdi durum bu, böyle olunca çiftçinin gerek 
küçük, gerek orta ve gerekse büyük çiftçinin du
rumunu ele alalım. Zirai istihsalden elde edilen 
gelir ne yapılır? Küçük çiftçi çalışır, çabalar bir 
sene ve meselâ tütünde 14 - 15 ay çalışır, bir zi
rai istihsale kavuşur, bir netice alır. Ne yapar? 
Bu zirai istihsalden elde edilen gelir ne şekilde 
sarf edilir? Hepiniz bilirsiniz M, evvelâ geçimini 
sağlamak için istihlâk masrafını karşılaması lâ
zım. Bunlar nelerdir : Adamın geçimi bir senelik 
geçimidir. Bunun için de giyinmesi, yemesi, ya
kacağı, çocuğunu okutması, yetişmiş kızı veya 
oğlu varsa onu evlendirme masrafı, hastalık ha
linde doktor ilâç ve tedavi masrafları, evvelâ 
bunlar gelir. Çiftçi evvelâ istihsalinden bu geçim 
masrafını ayırmakla mükelleftir. Eşyanın tabiatı 
bunu icabettirir. 

Bundan sonra ne yapar? Kalırsa yıllık işlet
me masrafını, önümüzdeki yıla ait işletme mas
rafını karşılaması gerekir. Ve ondan artırabilir-
se yatırıma geçmesi lâzımdır. Yeniden aletti, 
hayvandı, makina idi, eğer alabilirse bunları al
ması lâzımdır ve en nihayet bütün bunları yapa
bildiği takdirde tasarrufa gidecek 3 - 5 kuruş 
parayı bir tarafa ayıracaktır. Bugün için çiftçi
nin istihsalinden elde ettiği geliri normal olarak 
bu şartlar altında kullanması esas kaidedir. Şim
di küçük çiftçi bunu yapabilir mi? 

Hepimiz yakından müşahede etmişizdir ki, ve 
hepimiz kaaniiz ve biliyoruz ki, küçük çiftçi an
cak geçim imkânlarını güç şartlar altında temin 
edebilmektedir. Değil yatırım yapacak, değil ta
sarruf yapacak. Ancak ve ancak geçimini temin 
edebilirse bahtiyardır. Çoğu ahvalde bu müm-
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kün değildir. Bu mümkün olmadığı içindir ki, 
Büyük merkezlere göç etmenin en büyük sebep
lerinden ve başlıca âmillerinden birisi budur. 
Büyük şehirlere, büyük merkezlere göç eden 
çiftçinin akıbeti ve hali de hepimizce malûm
dur. Bu sosyal bir problemdir. Bunu burada eleş
tirmek, bunun üzerindeki görüşümüzü belirtmek 
belki biraz mevzuun dışına çıkmaktadır, bu ba
kımdan biz bu noktayı hepinizin bildiğini küçük 
çiftçinin büyük şehirlerde apartman kapıcısı, 
daire bekçisi veyahut belediye çöpçüsü olarak 
çalışmakta olduklarını, bunların gecekondu se
faleti içinde en ağır şartlar hayat mücadelesine 
katıldıklarını hepimiz bilmekteyiz. Benim seçim 
bölgem olan izmir'de Armutlu denilen ve haki
katen zengin ve varlıklı bir istihsal bölgesi ola
rak tanınan, bilhassa üzümü ile mâruf bir böl
gede bugün her akşam kamyon dolusu çiftçi, kü
çük çiftçi yerini terk etmekte İzmir'e, Aydın'a 
ve civar vilâyetlere taşınmaktadır. Eğer kredi 
politikası daha verimli, daha aktif ve sosyal iç
timai adalet ilkelerine uygun şekilde tanzim ve 
tevzi edilmiş olsa bu istikamette çalışmalar tek
sif edilmiş olursa bir dereceye kadar bu muha
ceretin, bu göç önlenmiş olur. Küçük çiftçi ne 

yapar? İstihsalden elde ettiği parayı gider, ev
velâ tefeci yakasına yapışmıştır daha evvel borç
lanmıştır, binaenaleyh tefeciye borcunu kapatır. 
Veyahut gider tefeciden bir miktar daha para 
alır, bankaya olan borcunu kapatır, birkaç gün 
sonra bankaya gider yeniden kredi, alır, tefeci
ye getirir eski borcunu kapatır, yeniden borç al
tına, yük altına girer ve bu şekilde bir daireyi 
faside içinde tefeciyle küçük müstahsil arasında 
bir cendere içinde, küçük müstahsilin içine gir
miş olduğu bir cendere içinde hayatını sonuna 
kadar sefalet içinde sürükler götürür. 

Büyük çiftçi istihsalinin bir kısmiyle geçim 
şartlarını istediği istikamette yürütebilir, O ya
tırıma da, tasarrufa da para ayırabilir. Büyük 
çiftçinin büyük ziraat yapmış olmasının avanta
jı budur. Bu itibarla küçük çiftçiyi birleştirmek, 
onları muayyen kooperatifler halinde güçlü hale 
getirmek bankanın amaçlan arasında olması lâ
zımdır. Esasen bankanın kuruluş kanunu bunu 
âmirdir, bu yoldaki gayretlerini kâfi görmemek
teyiz. 

Ziraat Bankasının ayrı bir derdi de, zirai kre
di bakımından uğradığı bu müşkülâta kendisi
nin de bir mazeret olarak ileri sürebileceği kredi 
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gücünün kifayetsizliği meselesi olabilir. Çünkü 
Ziraat Bankasına destekleme alımları ve Hükü
metin bankaya tahmil ettiği diğer hizmetler var
dır ve bunlar krediyle Ziraat Bankasının Hazi
neden Tarım Satış Kooperatiflerinden ve birlik
lerinden alacağı vardır. Ziraat Bankası zaman 
gelmiştir bilmem hangi belediyenin istimlâk be
dellerini karşılamak üzere kredi vermiştir. Zi
raat Bankasının bugün Devletten alacağı, katı, 
rakamlar belki elimizde değil ama kabataslak 
yaptığımız hesaplara göre, bir milyar civarında
dır. Eğer Ziraat Bankası kendi öz sermayesinin 
Hazine tarafından çekilmiş olması itibariyle düş
tüğü bu durumu yalnız mevduatla, yalnız rees
kont faaliyetleriyle yürütmeye devam ederse bu 
pek ümit verici olmaz. Bu bakımdan Ziraat Ban
kasının kendi öz sermayesini ve alacaklarını em
niyet altına almamış ve daha tedbirli olmamız, 
Ziraat Bankasını bu bakımdan bir güce kavuş
turmamız lâzımdır. 

Ayrıca Ziraat Bankasının Tarım Satış Koope
ratiflerine veyahut Tarım Kredi Kooperatifleri
ne açmış olduğu kredileri temin ederken mâruz 
kaldığı bir zarar da vardır. Ziraat Bankası rees
kont senetleri için Merkez Bankasına daha yük
sek faiz öder, fakat kendisi kooperatiflere daha 
düşük faizle para verir. Aradaki fark da Ziraat 
Bankasının aleyhindedir. Bu itibarla Merkez Ban
kasının faiz hadlerini düşünmesi veyahut hiç ol
mazsa bir denge kurması tavsiyeye şayan görü
lür. 

Komisyon raporunda tavsiye ve temenni edi
len hususların hemen hemen hepsine iştirak et
mekteyiz. Bunların yanında bilhassa kredi mik
tarına tesir olacak bâzı tedbirleri belirtmek iste
rim. Zirai kredinin ancak bu sektörde bulunan
lara, yalnız ziraatle meşgul olanlara, gelirini bu 
sektörden sağlıyanlara tahsisinde titizlik göste
rilmelidir. Ve bu tahsisin neticeleri de ciddî ve 
samimî olarak yeterli bir kontroldan geçirilme
lidir. Ziraat Bankasının yüz bin liranın üstünde 
adedî tahmin ediyorum ki, 40 - 50 yi geçmiyecek 
şekilde birtakım borçluları vardır, Ziraat Ban
kası bunların üzerine yürümemektedir. Belki 
politik sebeplerle bunları tazyike tabi tutma
maktadır, âdeta donmuş ve hiçbir seyyaliyet 
göstermiyen bu paralan Ziraat Bankasının biran 
evvel harekete geçirmesi ve tahsile teşebbüs et
mesi de en büyük temenniler arasında yer al
maktadır. 
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Plasmanların dağıtımında adaletsizliğe yer 
verilmemelidir. Bilhassa bölgeler arasında her 
ilin kendi potansiyeline göre duruma banka hâ
kim olmalıdır. Banka politik tesirlerin dışında 
kalmalıdır bu sahada. Hayvancılık kredisi birta
kım böügesel düşüncelerle ayrı ayrı manzara arz 
etmektedir. Size bir fikir verebilmek için sayın 
senatörler bir iki rakam arz edeceğim : Gerek 
nüfusu, gerek köy sayısı, gerek çiftçi ailesi ve 
gerekse büyük ve küçükbaş hayvan sayısı itiba
riyle kıyaslanmıyacak kadar Erzurum'dan ve 
Kars'tan daha küçük olan bir ilimizi İsparta'yı 
ele alacağım : İsparta'ya 1962 yılında 199 534 
lira olarak verilen bir hayvan kredisi, istatistik
lerin verdiği malûmata göre, 199 534 lira. Bu 
kredi 1966 da 6 milyona çıkmıştır. 1967 de 4 mil
yon lira dlarak görülmekteydi. Buna mukabil 
arz ettiğim gibi İsparta'dan gerek mesahayı sat
hiye gerek köy sayısı, gerek nüfus, gerek çiftçi 
ailesi ve gerek büyük ve küçük hayvan bakımın
dan çok farklı olan ve daha büyük olan Erzu
rum'a ne verilmiştir? Erzurum'un 1962 yılında
ki hayvancılık kredisi, 9 milyon liradır. Bu kre
di 1967 de 2 milyona düşmüştür. Kars, 1962 de 
5 milyon küsur iken kredisi, 1966 sonlarında bu 
kredi 3 milyon 961 bin liraya düşmüştür. Bu tu
tum nasıl izah edilir? Köy adedi mi azalmıştır 
bu yerlerde? Yoksa hayvan adedi mi azallmıştır? 
Ne olmuştur arkadaşlar, ne olmuştur? Bunun 
izahı mümkün değildir. 

MEHMET HAZER (Kars) — A. P. iktidara 
gelmiştir. 

O. H. P. GRUPU ADINA NAZİF ÇAĞATAY 
(Devamla) — Bunun izahı mümkündür, bunun 
tek sebebi vardır. Bunu açıklamaya lüzum yok, 
sayın senatörlerin kendiliğinden ve sayın idare
cilerin de karşıdan ifade ettikleri veçhile tek 
sebebi vardır, bunu hepiniz bilmektesiniz. 

BAŞKAN — Sayın Çağatay saym senatörle
rin ve sayın idarecilerin karşıdan bildiği sebebi, 
ben işitemedim. Lütfedip söyleyiniz? 

C. H. P. GRUPU ADINA NAZÎF ÇAĞATAY 
(Devamla) — Efendim, ismini bilmediğim ve he
nüz kendisi ile şerefyabolamadığım arkadaşımız 
bir denge sağlandığını ifade ettiler. Bir denge
nin olduğunu ifade ettiler. Bu iki vilâyet arasın
da mukayese ettiğim bu iki vilâyet arasında bir 
denge hâsıl olduğunu ifade ettiler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA NAZlF ÇAĞATAY 
(Devamla) — Şimdi arkadaşlarım tarım kredi 
kooperatiflerine ikraz edilen paralarda da ada
letsizlik vardır. 1964 - 1965 - 1966 senelerindeki 
tediyelere göre : 100 - 500 lira arasında borç pa
ra alanların miktarı, daha yüksek, hattâ para 
alanlarına oranla daha fazladır. Bu itibarla çiftT 
çiye bu krediler güç kazandırmamaktadır. De
min arz ettiğim ve okuduğum T. C. Ziraat Ban
kası Kanununun hükümlerine, emrettiği prensip
lere uygun düşmemektedir ve plân hedefinden 
tamamen uzaklaşmış bulunulmaktadır. 

Ticari krediler mevzuunda da kısaca görüşü
müzü belirtmek isteriz : T. C. Ziraat Bankası
nın bir kısım şubefleri plasman limitlerinin üstü
ne çıkmaktadır. Yöneticiler bankanın genelge
leri dışında hareket etmektedirler. 

Depasmana kaçmak suretiyle bankayı risk 
altında bulundurmaktadırlar. Kredi açılışlarında 
belli bir prensibe, belli bir esasa dayanmadan 
politik tesirler altında kredi açma yoluna git
mektedirler. 

Kredi değeri olmıyan işletmelere kredi ve
rilmesi yüzünden bankanın bundan evvelki dev
relerde mâruz kaldığı zarar hepinizce malûm
dur. Bir Kromit olayı taze ve canlı olarak hâlâ 
hafızalarda yaşarken; banka, gazetelerde oku
duğumuza ve neşriyata intikal etmiş bulundu
ğuna göre üç umum müdür muavinin ayrılması 
nedeni ile ilgili olduğu belirtilen yeni bir kredi 
macerası içine atılmaktadır. Burada bunun te
ferruatına ve bunun münakaşasına girmek is
temiyoruz. Ancak banka yetkililerini bu kürsü
den uyarmak ve hassasiyetinizin bu noktada 
son dereceye varmış olduğunu belirtmek isteriz. 

Şimdi, bankanın 1964 - 1965 - 1966 senele
rindeki ünite sayısı, personel adedi ve bu se
nelerdeki artış nisbetini gözden geçirelim. T. C. 
Ziraat Bankasının 1966 senesinde tüm personel 
sayısı % 20 ye yakın bir oranla artmıştır. 1966 
senesinde 1920 personel yeniden işe alınmıştır. 
Halbuki bir teşkilât olarak 1966 da 15 fazlalık 
vardır. 15 yeni şube veya ajans açılmıştır. Bu
na mukabil 1920 kişi işe alınmıştır. Bunları şu
belere taksim ettiğimizde her şubeye aşağı - yu
karı 128 kişi düşmektedir. Bu personel fazlalı
ğı nedendir, bu personel fazlalığına neden ihti
yaç hâsıl olmuştur? Buna ne denetleme rapo
runda ne de Karma Komisyonun raporunda bu 
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noktaya temas edemedik. Bu noktaya temas 
eden her hangi bir açıklamayı göremedik. 

Halkımızın % 70 ten fazlası geçimini tarım
dan sağlamaktadır. Millî gelirimizin % 40'ı ta
rımsal faaliyetlerden temin olunmaktadır. Bu 
sektörün finansman vazifesini tek başına yürü
ten bir müessee olması, bugün için ticari kredi
lere de yer vermekte olması noktalarını dikkate 
alarak diyoruz ki bu müessee tarım sektörü 
içinde ve yalnız tarım sektörünü denetleme, 
kredi vermek bakımından tek banka olarak ve 
yalnız tarım sektörü ile uğraşan banka olarak 
kalmasını temenniye şayan görüyoruz. Bunun 
için ne yapılır? Bunun için bankanın kaynak
larını artırmak lâzım. Bankaya yeni kaynaklar 
bulmak, bankanın alacaklarını, tahsil etmek, 
bankanın bütçeden alacağı olan parayı munta
zaman, eksiksiz vermek ve bu şekilde bankayı 
yüzde yüz tarıma tevcih etmek esaslı vazifeler
den birisi olmalıdır. 

Banka, 500 bin ve daha yukarı plasmanlar
da çok hassas davranmalıdır, iştiraklere; ban
kanın iştirakleri vardır, bankanın iştirakleri de 
aşağı - yukarı benim saydığım 35 kadardır ve 
içlerinde çok önemli işletmeler vardır. Bu işti
raklere atanan banka temsilcilerinin seçiminde 
politik tandanslara yer verilmemelidir. Bu 
yerlere lâyıkını ve ehlini bulmak suretiyle te
şekküllere yardımcı olmalıdır. Bankanın per
sonel enflâsyonuna bir nihayet vermesi zaruri
dir. Yukarda kısaca arz ettim, şimdi biraz daha 
üzerinde durmak istiyorum. 

1963 senesinde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasında personel adedi 9 951 dir. 1966 da 
Ziraat Bankasındaki personel adedi 12 882 dir. 
Bu suretle üç senede bankaya 2 931 yeni per
sonel alınmıştır. Aşağı - yukarı mevcudun üçte 
biri 1964 - 1965 ve 1966 senelerinde alınan bu 
personele 1936 senesinde bu personele, yani 3 se
nede alınmış olan bu personele 1966 senesinde 
ödenen para 1963 senesine nazaran 50 milyon li
ra bir fazlalık arz etmektedir. Bankanîn adıge-
çen senelerde elde ettiği kârla kıyaslanırsa bu 
davranışı hiçbir iktisadi ve ticari tarafa yormak 
mümkün değildir, bu tamamen müstahsilin zara-
rmadır. 

Bankayı Hükümetin bir tasarruf sahası ol
maktan, bir kayırma sahası olmaktan kurtar
mak lâzımdır. Bankanın personel masrafı umu
mi masrafının % 35 nin üzerindedir ki bu Tür

kiye'deki mevcut bankalara göre aşağı - yukarı 
en yüksek oranda bir masrafı ifade eder. Bu 
itibarla temenimiz şudur M, Banka tasarrufa 
yöneltilmelidir, personel alışında hakiki ihti
yaç göz önüne alınmalı, personel gelişi güzel 
adama iş değil, işe adam alınmak suretiyle 
ayarlanmalı, küçük çiftçiyi kalkındıracak kök
lü tedbirleri biran evvel tatbik sahasına koy
malı ve bütün bunları yapmak suretiyle sosyal 
adalet ilkelerine tevcih edilmiş hizmetlerini ban
ka yerine getirmelidir. Bizim C. H. P. olarak 
temenimiz budur. Hepinizi saygiyle tekrar se
lâmlarım. (C. H. P. ve Güven Partisi sıraların
dan alkışlar). (Samiin locasından alkışlar). 

BAŞKAN — Tüzüğümüze göre samiin sıra
sında bulunan kimselerin her hangi bir surette 
tezahüratta bulunmamaları lâzımdır, hatırlatı
rım. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Salonu bo
şaltırsınız.. 

BAŞKAN — Bir teklif vâki olursa gereğini 
ifa ederim. Bir defaya mahsus olmak üzere ha
tırlattım. 

Söz sırası Sayın Sabahattin Orhon. 
Bir dakikanızı rica edeceğim. Sayın Çağa

tay buradalar mı? (Burada sesleri) Sayın Ça
ğatay; siz konuşmaya başlamadan evvel Türki
ye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, istanbul Em
niyet Sandığı ve Devlet Yatırım Bankası üze
rinde toplu görüşeceğinizi söylemiştiniz. Zan
nederim Yalnız Ziraat Bankası üzerinde görüş
tünüz? Yoksa görüşmenizin hepsini bildirdiniz 
mi? 

NAZİF ÇAĞATAY (izmir) — istanbul Em
niyet Sandığı ve Devlet Yatırım Bankasu üze
rindeki toplu görüşümüzü de arz etmiş bulu
nuyoruz. 

BAŞKAN — Bulundunuz, peki efendim. Te
şekkür ederim ayrıca söz vermiyeceğim. Bu
nun için sordum. Buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA SABAHATTİN OR
HON (Giresun) — Muhterem Başkan, Cum
huriyet Senatosunun muhterem üyeleri, Cum
huriyet Senatosu Adalet Partisi Grupu adına 
T. C. Ziraat Bankası ve istanbul Emniyet San
dığı üzerindeki görüşlerimizi arz etmeden önce 
Yüksek Denetleme Kurulu erkânı ve Kamu ik
tisadi Teşebbüslerinin mümtaz elemanlarını 
saygılarımla selâmlarım. 
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Bir haftadan beri Denetleme Komisyonu ra
porunun görüşülmesinde yoğun çalışmalar gös
termiş bulunan Yüce Senatonun bugün inceli-
yeceği bölümün içerisinde bulunan T. O. Ziraat 
Bankası iktidarımız icraatında özel bir role sa
hiptir. Türkiye kalkınmasının, Türk köylüsü
nün kalkınması ile mümkün olacağına inanmış 
ve ona göre hizmetlerini plânlamış bulunan ik
tidarımızın Türk köylüsüne hizmet yolunda en 
büyük vazifeli olarak telâkki ettiği Ziraat Ban
kasının 3202 sayılı Kanuna göre anafaaliyeti 
çiftçinin kalkınma ve gelişmesi için gerekli kre
di muamelelerini yapmaktır. Aynı zamanda 
diğer her türlü kredi ve bankacılık hizmetleri
ni de yapmaya yetkili kıhnmıştır. Bugün bir 
Kamu iktisadi Teşebbüsü olarak faaliyet gös
teren teşekkül statüsünün kendisine tevdi et
tiği hizmetleri Türk çiftçisine en uygun ve en 
ucuz şekilde zamanında ifa edebilmek maksa-
diyle bugün 715 şubesi ile, ki, tetkik mevzuu-
muza giren yıllarda 1964 te 947, 1965 te 663 ve 
1966 yılında ise 683 şube ile bütün memleket 
sathına yayılmış bulunmakta, bu geniş teşki
lâtı sayesinde yurdumuzun en hücra köşelerin
deki âtıl sermayeleri mevduat olarak toplamak 
suretiyle Türk ekonomisine yararlı bir hale ge
tirmektedir. Böylece bu mevduat, hem zirai 
ikrediye muhassas kaynakları takviye etmek 
ve hem de sair kredi muamelelerini yapmak 
imkânını sağlamaktadır. Diğer bankaların şu
belerinin bulunmadığı 382 ilçede devlet ve her 
türlü teşebbüslerin banka muameleleri ve ona 
müteferri hizmetlerini ifadaki görevleri dikka
te alındığı takdirde T. C. Ziraat Bankasının 
yurt ekonomisindeki önemi ve hususiyle ban
kacılık sahasındaki yurt çapındaki fonksiyonu 
daha mütebariz bir şekilde ortaya çıkar. Yüce 
Senatonun tetkik konusuna giren 1964, 1965 ve 
1966 yıllarında bankanın sahibolduğu kaynak
larda vukubulan artışlarla bunların faaliyet 
dallarına dağılış ve inikas incelendiğinde yu
karda kısaca temas edilen görevlerin ifasında 
başarı sağlanmış bulunduğunu rahatlıkla tes-
bit edebiliriz. Neticeleri alınmış, 1964 - 1966 
yıllarına ait blânçolardan çıkarılan rakamlar
da görüldüğü veçhile banka öz ve yabancı kay
naklarındaki yıldan yıla büyük artışlar olmuş
tur. 1964 te öz kaynak toplamı 1 milyar 174 
milyon lira. 1965 te bir milyar 235 milyon lira, 
1966 da ise bir milyar 304 milyon liradır. Afe-

dersiniz, yabancı kaynak toplamı 1964 te beş 
milyar 666 milyon lira, 1965 te 6 milyar 337 
milyon lira, 1966 da ise 8 milyar 272 liradır. 
Toplamı 1964 yılında 6 milyar 840 mil
yon liradan ibaret bulunan öz ve yabancı kay
naklar 1965 te 732 milyon lira fazlası ile 
7 572 000 000 ve 1966 da ise 2 004 000 000 lira 
artışla, 9 576 000 000 lira yükselmiş bulunmak
tadır. 

Muhterem senatörler, henüz nüfusumuzun 
% 70 ten fazlasının geçimini tarımdan sağla
dığı bir gerçektir. Millî gelirimizin takriben 
% 40 ı, dış ticaret gelirlerimizin de % 80 e ya
kın kısmı tarımsal faaliyetlerden temin olun
maktadır. Ekonomisi bu kadar büyük nisbette 
tarıma dayalı olan yurdumuzda, bu sektörün 
finansman vazifesinin tek başına Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasına tahmil edildiği dik
kate alındığı takdirde bu müesseseye yükleti
len vazifenin önemi ve ağırlığı kendiliğinden 
tezahür eder. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kasının 1964 ve 1966 yıllarında muhammen 
serbest kaynak ve imkânlarının sektörlere da
ğılışı ve yüzde nisbetleri aşağıdaki tabloda gös
terilmiştir. 

Muhammen serbest kaynak ve imkânları : 
1964 yılında 4 529 000 000 
1965 » 5 171 000 000 
1966 » 6 095 000 000 dır. 

Tarımsal plasmanlar bu kaynakların içinde 
1964 senesinde 2 775 000 000 lira ile, yüzde ifa
desiyle kaynakların % 61,3 ü tarımsal plas
manlara tahsis edilmiştir. 1965 yılında 3 mil
yar 287 milyon lira, yine muhammen serbest 
kaynak ve imkânların % 63,5 varan bir nis-
beti tarımsal plasmanlara tahsis edilmiştir. 
1966 da ise, bu rakam 3 992 000 000 lira ile 
ve % 65,5 nisbeti ile yine tarımsal plasman
lar yerini almıştır. 

Bu arada - mukayese olsun diye söylüyo
rum - resmî ve ticari sektörlere tahsis edilen 
- rakam vermiyeceğim - 1964 yılında nisbet 
olarak % 36,3; 1965 te 34,4; 1966 da ise 32,3 e 
inmiştir. 

Malî plasmanlar 1964 te % 1,2; 1965 te 
% 1; 1966 da ise tekrar % 1,2 dir. 

Bu mukayesenin de tetkikinde görüleceği 
üzere Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
her yıl artan serbest kaynak ve imkânlarını 
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tarım sektörüne tahsiste gerek miktar ve ge
rekse yüzde itibariyle devamlı artışlar sağlan
mış bulunmaktadır. Nitekim, 1966 yılında bu 
sektöre tahsis edilen miktar, 1964 yılına naza
ran % 70 Uk bir artışla 3 992 000 000 liraya 
ulaşmış ve yüzde nisbeti ise % 4,3 lük bir artış 
göstermiştir. 

Diğer taraftan kaynak ilişkisi bakımından 
resmî ve ticari sektör plasmanları içinde mü
talâa edilen ve fakat, tamamı zirai sektörle 
ilgisi olan kalemlerden, Hazineye intikal eden 
zirai alacaklar ile, zirai sektöre yardımcı faa
liyetlerde bulunan Türkiye Zirai Donatım Ku
rumu, Devlet Üretme Çiftliği Genel Müdürlü
ğü, Zirai Araştırma Enstitüleri gibi teşekkül
lere tahsis edilen plasmanlar da nazarı itiba-
re alındığında, tarım sektörüne doğrudan doğ
ruya ve dolaylı olarak tahsis edilen plasman
ların muhammen serbest kaynaklara nisbeti 
ortalama 1964 ilâ 1966 yıllarında % 80 e çık
maktadır. 

Burada şunu belirtmek icabeder M, bu 
% 80 lik nisbet üzerinde önemle durulmaya 
değer. Bankanın kaynaklarının esasını yukarı
da da belirtildiği şekilde % 80 nin yabancı 
kaynaklardan ve bunun da % 75 nin kısa va
deli kaynaklardan meydana geldiği düşünülür
se, % 98 i en az bir sene vadeli olan zirai sek
törün kredi ihtiyacını karşılamak için kısa va
deli ve vadesiz kaynakların bu sektöre tahsis 
edilmesindeki güçlüğün bankacılık tekniği za
viyesinden arz ettiği ehemmiyet ve idarecileri
nin bu konudaki başarılarını bu vesile ile tak
dirlerinize arz ediyorum. Bu bakımdan bu sek
töre dolaylı veya doğrudan doğruya % 80 lik 
bir tahsis sağlanması bankanın bu konudaki 
çalışmalarının başarılı bir sonucu olduğunu 
açıkça gösterir. Son üç yılda Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası muhammen serbest 
kaynak ve imkânlarından tarım sektörüne tah
sis ve tefrik olunan tarımsal plasmanların mik
tar itibariyle alt sektörlere dağılışı aşağıdaki 
tablolarda gösterilmiştir. 

Doğrudan doğruya çiftçiye açılan zirai kre
di : 

1964 yılında 1 745 000 000 lira. 
Tarım Kredi Kooperatiflerine açılan kredi

ler : 
1964 yılında : 750 000 000 lira. 

Tanm Satış Kooperatiflerine açılan kredi
ler : 400 000 000 lira. 

Tohumluk Yardım kredileri : 750 000 000 
lira. 

Cem'an : 2 775 000 000 lira. 
1965 yılında ise bu şöyledir : Doğrudan 

doğruya çiftçiye açılan zirai kredi : 1 milyar 
600 milyon lira, - Mukayese olsun diye arz edi
yorum -

1966 da ise, bu rakam: 2 170 000 000 lira
ya çıkmıştır. 

Tarım Kredi Kooperatiflerine açılan kredi
ler : 

1964 te 750 000 000 du, 1965 te 850 000 000 
liraya çıkmış, 1966 da ise 1 000 000 000 dır. 

Tarım Satış Kooperatiflerine açılan kredi
ler : 

1964 te 400 000 000; 1965 te 485 000 000; 
1966 da ise 550 milyon lira. 

Tohumluk yardım kredileri : 1964 te 
150 000 000 Ura ve diğer yıllarda da 150 mil
yon lira olarak devam etmektedir. 

Zirai kalkınma kredileri : 1964 yılında yok, 
1965 te 102 milyon, 1966 da ise 122 milyon li
radır. Bu şekilde tarımsal plasmanların yekû
nu 1964 te 2 775 000 000 lira, 1965 te, 3 mil
yar 287 milyon lira ve 1966 da ise 3 milyar 
992 milyon liradır. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının ta
rımsal kredilerinde alt sektörler itibariyle yıl
dan yıla sağlanan gelişmeler parelel olarak 
özellikle üç yıllık uygulamadaki gelişmeler şu 
şekilde bölümlerde açıklanmıştır: 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca ta
rım sektörüne tahsis edilen zirai plâsmanlarda-
ki artışların büyük bir kısmı doğrudan doğru
ya müstahsıla zirai krediler alt sektöründe ol
muştur. Yıldan yıla büyük miktarlarda artan 
bu alt sektör plasmanlarının kredi nevi vâde 
ve konular itibariyle dağılımı aşağıdaki şekil
de gösterilmiştir : 

Tetkikte kolaylık olmak üzere kredi konu
su ve gerekse kredi nevi olarak müştereken 
arz edilecektir. 

Kısa vadeli kredi plasmanları yıllar olarak 
1964 - 1965 - 1966 kredi nevileri olarak; su 
mahsullerinde 1964 te 6 milyon; 1965 yılınıda 
10; 1966 da 15 milyon lira. 

Suni gübre : 1964 te 75 milyon lira, 1965 
te 120 milyon, 1966 da 225 milyon. 
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Hayvancılık : 1964 te 95 milyon, 1965 te 
130 milyon, 1966 da 180 milyon. 

Sertifikalı tohumluk : 1964 te yok, 1965 te 
20 milyon, 1966 da 75 milyon. 

Öncelik verilen ihraç mahsullerinde : 1964 
te 220 milyon, 1965 te 335 milyon, 1966 da ise 
370 milyon liradır. 

Diğer kısa vadeli zirai krediler ise; 1964 te 
504 milyon. 

1965 te 425 milyon, 1968 da 465 milyon li
ra olarak cem'an 64.900 milyon lira; 1965 te 
1 milyar 40 milyon lira, 1966 ise 1 milyar 330 
milyon liradır. 

Orta ve uzun vadeli kredi plasmanları ise 
şöyledir: Teçhiz kredileri; 1964 te 200 milyon 
lira, 1965 te 305 milyon lira, 1938 da 426 mil
yon lira, 

Su mahsulleri; 1984 te İ6 milyon, 1985 ta 
23 milyon, 1986 da ise 33 milyon liradır. 

Zirai mücadele âlet ve ekipmanları; 1964 te 
22 milyon, 1965 te 17 milyon, 1966 da 18 mil
yon liradır. 

Hayvancılık; 1964 te 40 milyon, 1965 te 75 
milyon, 1966 da 130 milyon liradır. 

Orta ve uran vadeli krediler; 1964 te 207 
milyon, 1965 te 193, 1966 da 233 milyon iira; 
ki, bunun arasında 121 milyon lira, simdi zirai 
kalkınma kredileri için ayrı olarak mütalâa edi
len kontrollü kredi, Toprak - Su kredisi gibi kre
di bölümleri vardır. 1964 yılından itibaren tat
bikine geçilen kontrollü kredi sistemi bugün 15 
ilde ve 79 ilçede uygulanmaktadır. Bu konu
ya 1964 te 50 milyon lira, 1965 te 102 milyon 
lira, 1966 da 120 milyon, 1967 de 175 milyon 
lira, cari yıl içinde de 200 milyon lira plasman 
ayrılmıştır. 

Ancak şunu da ifade etmek gerekir ki, Zira
at Bankası bütün zirai kredileri bir kontrol sis
temine dayandırılması yolundaki çalışmalarını 
gittikçe geliştirmekte olup, kısa vadeli kredile
ri; tohum, gübre, hayvan yemi, zirai ilâç gibi 
muamelelerde aynen verilmesine tahsis etmekte, 
orta ve uzun vadeli her çeşit kredileri de proje 
esasına göre kullandırmaktadır. Böylece tüm 
olarak zirai kredi uygulanmasında kontrollü bir 
sistemin yerleştirilmesine ve geliştirilmesine 
önemle dikkat edilmektedir. 

Yukarıdaki izahatımızdan anlaşılacağı veçhi
le kaynaklardaîd gelişmeye paralel olarak doğ
rudan doğruya çiftçilere açılan kredilerde de 

| devamlı bir artış sağlandığı görülür. Hitekim 
j bu miktar 1984 yılında 1 milyar 475 milyon li-
j ra iken, 1C66 yılında yüzde 88 lik bir artıda 2 
I milyar 170 milyon liraya çıkmıştır. 
I Kısa vadeli krediler, âzami bir sene vâde ile 

verilmekte olup çevirme ve sürüm satış kredile-
lini kapsamaktadır. Su mahsulleri; gübre, hay-
vancılık, tohumluk, öncelik verilen ihraç mah-

j sulleri ve diğer mahsuller için çevirme; ihtiyaç 
gösteren mahsuller için de sürüm ve satış kredi
si verilmektedir. Bu bakımdan çiftçinin yıllık 
imletme masraflarını karşılamak gayesi ile veri
len bu krediler 1984 yılında 900 milyon lira iken, 
yüzde 67 bir artışla 1986 yılında 1 milyar 330 

i milyon liraya çıkarılmış bulunmaktadır. 
Keza istihsalin en mühim girişi olan kimyevi 

I gübre kredileri 1984 yılında 74 milyon lira iken, 
I 1966 yılında yüzde 200 artışla 225 milyon lira

ya, hayvancılık kredileri 1964 yılma nazaran 
! yüzde yüz artışla 1966 yılında 180 milyon liraya 

ve ihracatımızın yüzde 80 ini kapsıyan ihraç 
mahsulleri kredileri de 1964 e nazaran yüzde 

ı 60 bir artışla 1966 yılında 370 milyon liraya çı-
I kartılmıs bulunmaktadır. 

j Kredi nevi itibariyle düzenlenen ve orta -
İ usun vo/leli kredilsre ait tablonun tetkikinde 
| Banka Kanununa göre konu olarak donatma, 
S vorimlendirır.2 ve iyileştirme, arazi edindirme 
I ve teds, ziraat sanatları kredisi adı altında veri

len orta ve usun vadeli kredilerde de devamlı 
| artış sağlanmış, 1964 yılında 375 milyon lira 
! olan bu krediler 1960 yılında yüzde 68,3 nisbe-
I tinde artırılarak 480 milyon liraya çıkarılmış 
I bulunmaktadır. Bu krediler 4 - 20 yıl vadeli 
1 elarak kullandırılmakta olup bilhassa ziraatin 

makinalaşmasını temin gayesi ile 1964 yılında 
i 200 milyon lira olarak ayrılan teçhiz kredileri 
i yüzde yüz artırılarak 1966 yılında 426 milyon 
| liraya çıkarılmıştır. 

| Bu arada kısaca kredilerden faydalanan 
çiftçilerden bahsetmek faydalı olacaktır. 

1964 - 1966 yıllarında çiftçiye doğrudan 
j açılan zirai kredi plasmanlarında görülen bu 
| artışlara paralel olarak gerek krediden fayda-
| lanan çiftçi sayısında ve gerekse ortalama kre-
! di miktarlarında da artışlar olmuştur. Kredi-
! den faydalanan çiftçi sayıları ile kredi ortala-
| imalarında yıldan yıla sağlanan gelişmeleri şu 
I tablo ile izah edebiliriz. 
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1964 yılında tahsis olunan plasman 1 mil
yar 475 milyon lira. Kredi alan çiftçi adedi, 
1 milyon 465 tir. Ortalama kredi miktarı bin 
lira. 1965 yılında, tahsis olunan plasman 1 mil
yar 653 milyon lira, kredi alan çiftçi adedi 
1 548 888, ortalama kredi miktarı çiftçi başı
na 1 043 lira, 1966 yılında tahsis olunanı plas
man 2 milyar 170 milyon lira, kredi alan çift
çi adedi 1 729 866, ortalama kredi miktarı 
1 222 liradır; 1967 yılında ise, tahsis olunan 
plasman 5 milyar 160 milyon liraya yükselmiş 
bulunmaktadır. 

Muhterem senatörler, sözün burasında ben
den evvel konuşan C. H. P. nin sayın hatibi
nin konuşmasına değinmek zaruretini hissetmiş 
bulunuyorum. Sayın sözcünün beğenmediği kre
di düzeni ve C. H. P. nin programına atfen yap
tığı beyanlar C. H. P. nin hakim bulunduğu 
yıllarda tatbik edilmemiş olması, şimdi izhar 
buyurdukları barem değişiklikleri temennileri 
ise A. P. iktidarımda ıslahı cihetine gidildiği 
hepinizce bilinmektedir. Ele alman yıllarda 
1964 yılı C. H. P. nin iktidarda bulunduğu bir 
yıldır. Verilen rakamlar gösteriyor ki, ondan 
sonraki yıllar 1964 yılı ile mukayese edildiği 
zaman büyük derecede ilerlemeler vardır. Ama, 
iktisaden gelişmekte olan memleketimizde kay
nak kifayetsizlikleri karşısında Türkiye'nin ger
çeklerini bu şekilde istismar edilmekte bulun
duğu da yüksek takdirlerinizden kaçmamış 
olsa gerektir. Bir misal olsun diye şunu arz edi
yorum ; 37 kişinin 23 milyon lira kredi almak 
suretiyle şahıs başına 625 bin lira kredi veril
diği ifade edilmiştir. Bu, tamamen yanlıştır. 
Bu 37 kişinin büyük bir kısmı bünyesinde yüz
lerce çiftçiyi barındıran istihsal kooperatifle
ridir. Çay ve hayvan kooperatifi gibi koopera
tiflerdir. Bu kooperatif hükmü şahsiyetleri ka
yıtlarda borçlu olarak görüldüğü için sayın 
sözcü yanlış bir yargı ve C. H. P. nin son za
manlarda güttüğü istismar politikasına güzel 
bir misal olsun yargısı ile bu misali almış fa
kat tamamen yanılmıştır. Gerçekte 3 milyonu 
mütecaviz borçlu arasında yüzbin liradan faz
la (kredi alan çiftçi sadece 215 kişidir, işletme
si ne kadar büyük olursa olsun, Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası hiçbir çiftçiye 150 -
200 bin liradan fazla kredi vermemektedir. Bu
nun böyle bilinmesini ve yüksek senatörlerin de 
hu şekildeki beyanların hangi istikamete mü

teveccih olduğunu dikkatlerinizden uzak tu-
tulmamaısını arz etmek isterim. 

Muhterem senatörler, Ziraat Bankasının yurt 
ekonomisine müessir diğer çalışma sahası olan 
ticari krediler konusundaki faaliyetine de kı
saca değinmekte fayda görüyorum. 3202 sayılı 
Kanunun T. C. Ziraat Bankasına verdiği, tica
ri kredi vermek yetkisine istinaden gerek res
mî ve gerek ticari sektörün finansmanına yar
dımcı olmak ve gerekse zirai sektörle ilgili 
ticari firmalardan ihracata yönelmiş ve ziraat 
sanayiinde çalışanları da finanse etmek maksa-
diyle zirai sektörde kullanılması çeşitli yönler
den mümkün olmıyan serbest kaynak ve im
kânlar, bu sektöre yöneltilmiştir. Bu sektöre 
tahsis edilen plasmanların yıllık miktarı ve 
altsektörlerden itibaren dağılışı aşağıdaki şekil
de belirtilir. 

Altsektörler, resmî daireler, iktisadi Devlet 
Teşekkülleri, bankalar, özel teşebbüs ve ban
kanın iştirakleri olarak tadadedilecek. Yıllar 
olarak, 1964 te resmî daireler 430 milyon lira, 
1965 te 430 milyon lira, 1966 da 485 milyon 
lira. İktisadi Devlet Teşebbüsleri 1964 te 80 
milyon lira, 1965 te 80 milyon lira, 1960 da 
150 milyon lira. Bankalar, 1964 te 1,5 milyon 
1965 te keza 1,5 milyon ve 1966 da 5 milyon 
lira. Özel teşebbüs; 1964 te 1 milyar 12,5 mil
yon lira, 1965 de 1 milyar 148,5 milyon lira, 
1966 da ise 1 milyar 170 milyon lirayı tutar. 
İştirakleri 1964 te 120 milyon, 1965 te keza 
120 milyon 1966 da 160 milyon liradır. Yıllar 
itibariyle yekûn, 1964 te 1 milyar 644 milyon 
lira, 1965 te 1 milyar 780 milyon lira, 196G 
da ise 1 milyar 970 milyon liradır. Bu izahla
rımızdan anlaşılmaktadır ki, bu sektöre tah
sis edilen plâsmalar imkânlara göre dikkatle 
kullanılmış olup, umumi plasmalara nisbeti 
daha evvel de belirtildiği üzere 1964 yılın
da yüzde 36,3 iken, 1966 yılında yüzde 32,3 
düşmüştür. Kaynak itibariyle bu sektör için
de mütalâa edilen ve fakat zirai sektörle il
gili olan teşebbüslere açılan ve Hazinece öden
mesi gereken alacakları bu yüzdeye tesir 
edeceği de aşikârdır. Yukarıda da belirtildiği 
üzere her geçen gün zirai sektörün gelişme
sine paralel olarak artan kredi ihtiyacını kar
şılamak için öz kaynaklardan çeşitli yollarla 
artırılmasına rağmen, bu artışın istenilen se
viyeyi bulamaması sebebiyle yabancı kaynak 
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temini ve yolda temin edilen imkânların zirai 
sektöre tahsisi ve ihtiyacı gerekli şekilde kar-
şılıyabilmek için T. C. Ziraat Bankası bu ko
nuda da takdire değer bir çalışma içinde bu
lunmaktadır. Nitekim bu çalışmaların sonucu 
1964 - 13|66 yılları mevduatında büyük artış
lar meydana gelmiştir. Bu üç yıla ait mev
duat miktarı aşağıdaki tabloda nevilerine göre 
ve toplam olarak gösterilmiştir. 

1964 resmi mevduat 269 milyon, 1965 te 
260 milyon, 1966 da 254 milyon. Bu vadeli mev
duatı okuyorum. Ticari mevduat, 1964 te 
137 milyon, 1965 te 211 milyon ve 1966 ise 
193 milyon. Tasarruf mevduatı, 1964 te 
420 milyon, 1965 te 641 milyon ve 1966 da 898 
milyon lira. Ceman vadeli mevduat 1964 te 826 
milyon, 1965 te 1 milyar 112 milyon, 1966 da 
1 milyar 345 milyon liradır. Vadesiz tasar
ruf, 1964 te 1 milyar 590 milyon lira, 1965 te 
2 milyar 88 milyon lira, 1966 da 2 milyar 672 
milyon lira. Alacaklı cari hesap, keza va
desiz mevduattan, 1901 te 1 milyar 667 mil
yon lira, 1965 te 1 milyar 585 milyon lira, 
1966 da 1 milyar 704 milyon liradır. Bu ra
kamların ifade ettiğine göre, vadeli tasarruf 
mevduatı 1964 yılında 420 milyon iken, 1966 
yılında yüzde yüzün üstünde bir artışla, 898 
milyona ulaşmıştır. Vadesiz tasarruf mevdua
tında ise her sene bir evvelki seneye nazaran 
devamlı olarak yüzde 33 lük bir artış sağlan
mış ve miktar 1966 yılında 2 milyar 673 milyon 
liraya ulaşmıştır. 

Alacaklı cari hesaplarda, seviye muhafaza 
edilmiş ve 1965 yılında 1 milyar 585 milyon lira 
iken, 1966 da 1 milyar 704 milyon liraya yük
selmiştir. Tâli hesap olarak tabloda vadesiz 
ticari ve bankalar mevzuundaki artışlar da gös
terilmiştir. 

Vadesiz bankalar ve ticari mevduat hesabı, 
1964 te 62 milyon, 1965 te 78 milyon, 1966 da 
86 milyon. Vadesiz ticari mevduat 1964 te 313, 
1965 te 466, 1966 da 530 milyon lira. Yukarda-
ki izahat ve devrelerde piyasadaki banka adedi 
ve bankalar arasındaki rekabet nazarı itibara 
alındığı takdirde, resmî bir müessese mahiye
tinde de olan Ziraat Bankasının bu sahadaki 
başarı ve gayretleri meydana çıkmış bulunmak
tadır. 

Muhterem senatörler, Ziraat Bankasının fa
aliyetlerine ait mâruzâtımı burada bitirirken, 
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kısa da olsa Emniyet Sandığı hakkındaki gö
rüşlerimizi arza müsaadenizi rica edeceğim. 
1867 yılında kurulan Emniyet Sandığı 1967 yı
lında 100 ncü bilanço yılını idrak etmiş bu
lunmaktadır. Emniyet Sandığı 3202 sayılı Zi
raat Bankası Kanununun 25 nci maddesi gere
ğince Ziraat Bankasına bağlı ve onun dene
timi altında Sandık Tüzüğü hükümlerine göre 
yönetilen tüzel kişiliği haiz bir tasarruf ve ik
raz müessesesidir. Az gelirli vatandaşların kü
çük kredi ihtiyaçlarını ön plânda tutmak su
retiyle menkul ve gayrimenkul teminatı karşı
lığında daha çok sosyal mahiyette ikrazatta 
bulunmaktadır. Bu hizmetini memleket yüzü
ne yaymak için diğer illerde şube açarak teş
kilâtlanma çabası gösteren Sandığın belli başlı 
problemleri aşağıdadır. 

Sandığın mevduat bakımından idari ve malî 
durumunun yeniden düzenlenmesi gerekmekte
dir. Sandığın müstakil bir hüviyeti yoktur. 
Ziraat Bankası Yönetim Kurulu, Sandığın da 
Yönetim Kuruludur. Sandığın sermayesi de 
yoktur. İhtiyatları sermaye gibi kullanmakta
dır. Bu itibarla, hazırlanmakta olan kanun 
tasarısının biran önce çıkarılması, böylece San
dığa özerk bir hukukî hüviyet ile sermaye sağ
lanması zorunludur. Sandığın teşkilâtlanması -
ki 20 olan şube sayısının artırılarak - gelişeme-
mektedir. Zira sabit kıymetleri sermaye du
rumunda olan ihtiyatları seviyesine yükselmiş
tir. Bu hal de sermaye ihtiyacının ne kadar 
önemli olduğunu göstermeye yeter. Sandığın 
anagayelerinden olan halk ikrazlariyle, rehinli 
krediler her yıl gerilemektedir. Müşkül du
rumdaki şahıslara çok kısa bir zaman için, ih
tiyaç duydukları kredileri sağlıyan bu ikraz ve 
rehin hacminin artırılmasını sağlıyacak tedbir
lerin alınması gereklidir. Eşya karşılığı ikra-
zat da yıllar itibariyle gerilemektedir. Kü
çük ikraz muamelelerinin de geliştirilmesi için 
lüzumlu tedbirler alınmalıdır. 

Muhterem senatörler, sözlerimi burada ke
serken, A.P. Senato Grupu adına hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sabahattin Orhon A.P. 
Grupu adına T.C. Ziraat Bankası ile İstanbul 
Emniyet Sandığı üzerinde görüşmüş oldular. 
Sayın İlyas Karaöz de yine A.P. Grupu adına 
Devlet Yatırım Bankası üzerinde konuşacaktır, 
buyurunuz Sayın Karaöz. 
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A.P. GRUPU ADINA İLYAS KARAÖZ 
(Muğla) — Sayın Başkan, sayın senatörler, 
T.B.M.M. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonunun 12.5.1964 tarih ve 468 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi gereğince hazırladığı ve 
Yüce Senatoya sunduğu Devlet Yatırım Ban
kasının 1964, 1965 ve 1966 yıllarına ait de
netimi sonuçları hakkında rapor ve bilânço-
lariyle, kâr - zarar hesaplarını gösterir ekler 
üzerinde A.P. Cumhuriyet Senatosu Grupunun 
görüşlerini belirtmek üzere söz almış bulunu
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, raporun hazırlanmasın
da T.B.M.M. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonunun göstermiş olduğu gayreti ve 
Yüksek Murakabe Heyeti üyelerinin bu mev
zuda sarf ettikleri, kaynak takdim etme bakı
mından sarf ettikleri gayrete huzurunuzda te
şekkür ederim. 

Muhterem senatörler, 6115 sayılı Kanunla 
kurulmuş bulunan Amortisman ve Kredi Sandı
ğının, İktisadi Devlet Teşekküllerine uzun va
deli yatırım kredileri açmak, bu krediler için 
proje incelemelerinde bulunmak ve bir kalkın
ma bankası niteliğinde görev ifa etmek açıların
dan arz ettiği noksanlıkların giderilmesi ihti
yacı bu müesseselerin bünyesinde köklü bir 
değişikliği zaruri kılmış ve 441 sayılı Kanunla 
Devlet Yatırım Bankası vücuda getirilmiştir. 
Bu bünye değişikliğinde İktisadi Devlet Te
şekküllerinin yeniden düzenlenmesi ihtiyacının 
payını da hesaba katmak lâzımdır. Bu bakım
dan Devlet Yatırım Bankasının kuruluşunu bi
zatihi 440 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ile müesseseleri ve iştirakleri hakkındaki Ka
nunu tamamlıyan bir teşekkül saymak yerinde 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bankanın görevi, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırımları için 
gerekli kredileri sağlamak, gerektiğinde bu 
maksatla garanti vermek, 441 sayılı Kanunun 
ve diğer kanunlarla kendisine verilen işleri yap
maktır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin karara bağ
lanmış yatırımları için gerekli paralardan kendi 
imkanlariyle ve diğer şekillerle karşılanmıyan 
kısım Devlet Yatırım Bankası kredileriyle kar
şılanır. Bankadan yatırım kredisi istenebilmesi 
için finanse edilecek projenin teknik ve ekono

mik bakımlardan uygun olduğunun ve kredi 
ile finansman ihtiyacı miktarının yetkili mer
ciler tarafından kararlaştırılmış olması şarttır. 
Banka kredileri için yönetim kuruluna tâyin 
edilen en uzun süreye göre hesaplanacak tak
sitlerin ödenmesine rantaJbilite durumları el
verişli olmıyan projeler banka kredilerinden 
faydalanamazlar. Bankaca finanse edilmesi is
tenilen projeler ve bunların dayandığı teknik 
iktisadi ve malî etütler kredinin şekil ve şart
larının tetkiki için bankanın yetkili uzmanları 
tarafından 3 ay içinde esas itibariyle malî yön
den incelenerek bu konuda bir rapor düzenle
nir. inceleme sonunda bir noksanlık görülmüş
se Yönetim Kuruluna sevk edilir, inceleme so
numda bir hata veya noksana raslanırsa bu
nun düzeltilmesi veya tamamlanması için pro
je, krediyi istiyen teşekküle geri çevrilir. Ban
ka tarafından itiraz edilen husus üzerinde ta
raflarca uyuşulmazse veya projenin aranan ni
telikte olmadığı ileri sürülerek kredi isteği 
reddedilirse, ilgili teşekkül banka kararına 
itirazda bulunabilir. Bu takdirde konu Maliye 
Bakanlığı, krediyi istiyen teşekkül ile, ilgili 
bakanlık ; Devlet Plânlama Teşkilâtı, banka ve 
kredi istiyen teşekkül temsilcilerinin katılacağı 
hakem kuruluna getirilir. Taraflar bu kurulun 
15 gün içinde çoğunlukla vereceği karara uy
mak zorundadır. Krediler, proje iein fiilen ya
pılacak giderlerin veya yapılacak işlerle, sa-
tıtnalmacak mal bedellerinin banka tarafından 
ödenmesi suretiyle kullanılır. 

Muhterem senatörler, banka, Maliye Bakan
lığının kefaleti alttında sermayesiyle sınırlı ol
maksızın tahvilât çıkarmak suretiyle borçlan
maya yetkilidir. Bankanın tahvilleri, Devlet 
tahvillerinin sahibolduğu her türlü hak, imti
yaz ve muafiyetlerden faydalanır. T. C Emekli 
Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu kaynak
larımdan, İktisadi Devlet Teşşekküllerimin kredi 
ihtiyaçlarına tahsis edilmesi kararlaştırılan pa
ralarla, İktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırım 
ve işletme ihtiyaçları üzerinde devamlılık göste
ren finansman fazlaları Devlet Yatırım Bankası 
tahvillerine yatırılır. 

Muhterem senatörler, bankanın 1964, 1965, 
1966 yılları faaliyetleri şu şekildedir: 1964 yılı 
bankanın kuruluş yılıdır. Çalışmalar Mayıs, 
Aralık arasındaki 8 aylık bir devreye inhisar 
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etmiştir. Bu devre bir teşkilâtlanma devresi ol
muş ve proje incelenmesi yapılmamıştır. 1964 
yılı başında hazırlanan finansman programı 
Mayıs bidayetine kadar Amortisman ve Kredi 
Sandığınca tatbik edilmiş, Mayıs bidayetinden 
itibaren aynı program gereğince teşekküllere 
bankaca 449 450 000 liralık kredi açılmıştır. 
Bu devre zarfında banka tarafından 366 000 000 
liralık tahvil çıkarılmıştır. Amortisman ve Kre
di Sandığının bütün aktif ve pasifini devral
mış bulunan Devlet Yatırım Bankası kanuni 
vecibe olarak sandık tarafından başlanmış mu
ameleleri de keza bu devre içerisinde ikmal 
etmiş bulunmaktadır. Devlet Yatırım Bankası 
1964 yılının sekiz ayına münhasır bir çalışma 
devresinde 137 662 865,03 kuruş gelire mukabil 
76 674 034,50 kuruş masraf kaydederek 
31 . 12 . 1964 tarihi itibariyle tanzim edilen bi
lançosunu 60 968 250,53 kuruş kârla kapatmış
tır. 

1965 yılı: 1965 yılında iktisadi Devlet Te
şekküllerine 1 077 000 000 yatırım kredisi li
mitine karşılık 723 274 665 lira ödemiştir. 

Değerli senatörler, Devlet Yatırım Banka
sı bu yıl zarfında 800 milyon liralık tahvil çı
karmış, ayrıca İktisadi Devlet Teşekkülleri Ban
kaya 1965 yılında 30 500 000 lira tevdiatta Bu
lunmuşlardır. Bu yıl zarfında bankaya 107 aded 
proje takdim edilmiştir. Bunlardan tetkik edi
len proje sayısı 62 adeddir. Bu 62 proje dışın
da 19 proje iki teşşekküle ait kredi limiti dol
duğu için incelenememiştir. Ayrıca, zararlı olan 
iki proje için Hazine garantisi istendiğinden 
bunlar incelemeye tabi tutulmamıştır. Bir te
şekküle ait 21 aded proje ise, rantabilite ince
lemesine elverişli olmadığı için, ilgili teşekkü
le geri çevrilmiştir. Bunlar dışında bir proje 
rantabl görülmediği için, bir diğer proje ise 
hukukî sebepler yüzünden aidoldukları teşek
küllere geri çevrilmiştir. Diğer bir proje ise 
Devlet Plânlama Teşkilâtı ile mutabakat tesis 
edilerek yatırım programından çıkarıldığından 
ilgili teşşekküle iade edilmiştir. 1965 yılı içinde 
iktisadi Devlet Teşekküllerine 135 milyon lira 
işletme kredisi açılmıştır. Devlet Yatırım Ban
kası 1965 çalışma dönemini 253 772 475,67 ku
ruşa mukabil, 150 450 732,77 kuruş masraf 
kayderek 31 . 12 . 1965 tarihi itibariyle tanzim 
edilen bilançosunu 103 321 742,80 kuruş kârla 
kapatmıştşır. 

1966 yılı 1966 yılında İktisadi Devlet Te
şekküllerine 1 milyar 363 milyon liralık yatırım 
kredisi limitine karşılık 927 255 301 lira öden
miştir. 1966 yılında banka tarafından 775 mil
yon liralık tahvil çıkarılmıştır ve teşekküller 
bankaya 19 milyon 500 bin liralık tevdiatta 
bulunmuşlardır. Yıl içinde teşekküllere açılan 
işletme kredisi miktarı 125 milyon liradır. Yıl 
içinde teşekküllerden gelen 78 projeden 65 i 
incelenerek karara bağlanmıştır. Bu projelerin 
dışında iki proje teşekkül ilgilileriyle düzenle
nen protokol uyarınca beş proje limit yetersiz
liği,, iki proje 441 sayılı Kanunun öngördüğü 
anlamda bir inceleme yapılmaması sebebiyle, 
bir proje yetkili mercilerin tasvibimden geçiril
mediği, bir proje 441 sayılı Kanunun istediği 
anlamda proje hazırlanmadığı, bir proje yet
kili mercilerce kabul edilen şekilde bankaya 
gönderilmediği için teşekküllere iade edilmiş, 
bir proje de rantabl görülmediği için finanse 
edilmemiştir. 

Değerli senatörler, Devlet Yatırım Banka
sı 1966 yılı çalışma dönemini 310 349 871,42 ku

ruş gelire mukabil, 184 636 898,41 kuruş mas
raf kaydederek 31 . 12 . 1966 tarihi itibariyle 
tanzim edilen bilançosunu 125 712 973,01 kuruş 
safi kârla kapatmış bulunmaktadır. 

Sayın senatörler, Devlet Yatırım Bankası
nın durumunu eleştirirken ödenmemiş borçla
ra da değinmek istiyorum. Bâzı teşekküllerin 
Devlet Yatırım Bankasına olan borçlarını öde
memeleri, bankayı taahhütlerini karşılamakta 
güçlüklerle karşı kargıya bırakmaktadır. Ban
kanın İktisadi Devlet Teşekküllerinden tahsil 
edemediği alacaklarının yekûnu 1964 yılında 
268 824 202 lira, 1965 yılında 551 108 419 lira, 
1966 yılında 903 016 465 liraya ulaşmış bulun
maktadır. Böylece, her geçen sene teşekküllerin 
borç bakiyelerinin artmakta olması finansman 
programlarına menfi tesirlerde bulunmuş ve 
bunun daha da artması ihtimali karşısnda bir
takım müeyyidelere tevessül sureti hâsıl olmuş 
ve ilk tedbir olarak finansman programlarına 
borçlarını ödemiyenlere kredi açılmaması karar 
altına alınmıştır. Bu palyetif tedbir, neticele
rini kısmet müspet olarak hissettirmiş ise de, 
meseleye katî bir hal sureti getirdiği de iddia 
olunamaz. Nitekim, bu tedbire rağmen 1967 so
nundaki borç bakiyesi 353 milyon lirayı bul
muş ve içinde bulunduğumuz 1968 yılında ise 
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10 Ekim 1968 tarihi itibariyle 320 milyon lira
yı geçmiş bulunmaktadır. Bu durumun devamı, 
bankayı gelecek yıllarda vecibelerini ifa ede
mez hale getirecektir. Şimdiden köklü tedbir
lerin alınması lâzımdır. Bu konuda, alınabilecek 
en olumlu tedbir, teşekküllerin malî bünye
lerini ıslâh ederek teşekküllerin Devlet Ya
tırım Bankasına ve birbirlerine olan borçlarını 
tasfiye etmelerini sağlamak olacaktır. 

Proje durumları : Bankaca finanse edile
cek projelerin plân ve programa alınmış olması 
gerekmektedir. Teşekküllerce bankaya gönderi
len projelerin ticari kârlılığının ölçülebilmesine 
yeterli nitelikte olmaması programlara ithali 
için hazırlanan ön proje halinde bırakılması, 
bunlar üzerinde daha fazla çalışılmasını zorun
lu kılmaktadır. Proje hazırlanması hususunda 
ilgili personelin eğitilmesi ve teşekküllerde, pro
je işleriyle uğraşan ünitelerin kuvvetlendiril
mesi büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda 
Banka tarafından açılmış bulunan proje semi
nerinin devamını tasviye etmek icabediyor. Dev
let Yatırım Bankasına tevdi edilen projelerin 
tetkiki vasati olarak 27 günde bitirilmiş bulun
maktadır. Bundan sonra bu bankamıza tevdi 
edilecek projeler için de bu süratin devamını ve 
hattâ daha hızlandırılmasını istiyor ve tavsiye 
ediyoruz. 

Muhterem senatörler, bankanın sermaye du
rumunu da eleştirmek icabetmektedir. Bilin
diği üzere 441 sayılı Kanununun 6 ncı maddesi 
ile «Devlet Yatırım Bankasının nominal ser
mayesi 1 milyar lira olarak tesbit edilmiş bu
lunmaktadır.» Söz konusu sermayenin, 

1. Amortisman ve kredi sandığının öz var
lığının devrinden, 

2. Bütçeden ödenecek paralardan, 
3. iç finansman fonunun bankaya devir ta

rihindeki aktif toplamı ile pasifi arasındaki fark
tan, bankanın yıllık safi kârından sermayeye 
mahsubedilmek üzere ayrılacak kısımdan mey
dana geleceği belirtilmiştir. 

Bu hükme dayanılarak yapılan uygulama 
sonunda bankanın faaliyete geçtiği 1 Mayıs 
1964 tarihinden itibaren 428 milyon 750 bin 
844 lira Amortisman ve Kredi Sandığının öz 
varlığı. 30 milyon lira 1964 yılı Bütçesinden 
Ödenen. 23 339 399 lira 1964 yılı kârından ser

mayeye ilâve. 42 986 512 lira 65 kuruş 1965 
yık kârından sermayeye ilâve. 47 133 335 lira 
1966 yılı kârından sermayeye ilâve. 74 070 663 
lira 1967 yılı kârından sermayeye ilâve. 
323 361 771 lira iç finasman fonundan öz var
lığının devri suretiyle sermayenin ödenmiş 
miktarı 970 milyon liraya ulaşmıştır. Bu du
rumda normal sermayenin ödenmiş hale gelme
si için 30 milyon liralık bir fark kalmış olup bu 
miktar 1968 yılı kârından sermayeye ilâve edi
lecek kısımla muhtemelen kapanmış olacaktır. 

Muhterem senatörler, İkinci Beş Yıllık Plân 
döneminde kamu yatırımlarının her yıl ortala
ma yüzde 10,3 oranında artış gösterebileceğinin 
öngörülmüş bulunması iktisadi Devlet Teşek
küllerine ait yatırımlarda da bu oranda artışlar 
beklenilmesi ayrıca bankanın her yıl iktisadi 
Devlet Teşekkülleri yatırımlarına artan oran
larda finasman sağlama durumunda olması kay
nakların bankanın finasman görevine paralel 
olarak yıldan yıla artışlar göstermesini gerekli 
kılmaktadır. Bankanın iktisadi Devlet Teşek
külleri finansmanına katılma oranı yıllar itiba
riyle şöyledir. 1965 te % 36,97; 1966 da % 45,75; 
1967 de % 64,06; 1968 de % 64,12. Bu durum 
banka kaynaklarının takviyesi esnasında öz 
kaynakların yabancı kaynaklara oranla mâkul 
sayılabilecek bir miktarda yükseltilmesi konusu
nun bilhassa önem kazanmasına yol açmaktadır. 
G-srçekten yeni yabancı kaynakların banka em
rine verilmesi ile öz kaynaklar, yabancı kay
nakları rasyosunda olumsuz bir gelişme başla
mış ve 1966 yılından bu yana yabancı kaynak
ların faizlerinin ve itfa taksitlerinin ödenmesin
de uğranılan büyük güçlükler banka işleyişi 
için ciddî bir tehlike halini almıştır. Sözü edi
len güçlüklerin önemi iç finansman fonunun 
aktif ve pasifinin devir almmasiyle büsbütün 
fazlalaşmıştır. Meselâ yıllar itibariyle öz kay
nak, yabancı kaynak nisbeti incelendiği zaman 
olumsuz yola giden bu trentle karşılaşılmakta
dır. 1964 te % 19, 40, 1965 te % 16, 68; 1966 
da % 16, 04. Bu miktar 1967 de % 15, 66 a düş
mektedir. G-eçmiş yıllar banka kârlarının bün
yede bırakılmasına rağmen karşılaşılan bu olum
suz gelişme nominal sermayenin tamamı öden
dikten sonra öz kaynakları artırma imkânı çok 
daralaoağmdan gelecek yıllarda daha da şid
detlenecektir. 

^- 382 — 
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Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de henüz bir 
sermaye piyasasının yerleşmiş olmaması özel 
sektörde faiz hadlerinin yüsek bulunması Ma
liye Bakanlığı tarafından ihracedilen tahvil ve 
bonoların faiz hadlerinin % 6 olması karşısında 
banka yerli müesseselerden kaynak sağlıyama-
maktadır. Bu durumda nominal sermaye artı
rılmadığı takdirde öz kaynak vasfmdaki fon
ları çoğaltmak imkânı yaratmak yerine bu im
kânı bünye dışına ödemek mecburiyeti doğacak
tır. Bu itibarla bu bankamız hakkında gerekli 
tedbirlerin şimdiden alınması şayanı tavsiyedir. 

1968 yılı kârından yapılacak aktarma sonun
da tamamen ödenmiş hale gelecek olan banka 
sermayesinin yükseltilmesi kati bir zaruret ha
lini almaktadır. Ancak bu takdirde öz kaynak, 
yabancı kaynak rasyosu normal ve emniyet ve
rici bir orana yükselebilecektir. Nitekim bu 
oran yabancı memleketlerdeki benzer finansman 
müesseselerinde % 25 - 30 dur. Bu durumda 
bankanın sermayesi artırılması hususunda ça
lışmalara derhal başlanılmalı. Hem alınacak 
tedbirlerle de kârın banka bünyesi içinde bıra
kılması imkânları araştırılmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, D'evlet Yatırım Ban
kası bugünkü durumu itibariyle acaba memleket 
kalkınmasında büyük hizmetleri dokunan ikti
sadi Devlet Teşekküllerimize daha düşük sıfır 
maliyet veyahutta bunun üstünde bir maliyetle 
kredi vermek imkânlarına sahip midir, iktisadi 
görüş olarak, iktisadi kaide olarak şimdi bunu 
eleştirelim. 

Bilindiği gibi Devlet Yatırım Bankasının ser
mayesi ve geçmiş yıllarda açılmış kredilerin 
vâdesi gelen taksitleri dışındaki kaynaklarını 
Sosyal Sigortalar Kurumu ve Emekli Sandığın
dan sağlanan fonlar teşkil etmektedir. Banka 
halen bu fonlar karşılığı vermiş olduğu tahvil
lere senevi % 6,5 faiz ödemektedir. Devlet Ye
tinin Bankası kredi mevzuu olan normal ve eko
nomik projeler için rantabilitenin imkânlarına 
göre % 8 e kadar faiz almaktadır. Proje ranta-
bilitesi yeterli değilse faiz oranı yüzde 6 ya ka
dar inebilmektedir. Ayrıca proje alt yapı yatı
rımı niteliğinde ise genel kaide olarak yüzde 6 
faiz oranı uygulanmaktadır. Devlet Demiryol
ları, Denizcilik Bankası, Deniz Nakliyat Türk 
Anonim Şirketine açılan krediler % 6 faizle ve
rilmiştir. Bankanın uyguhyacağı asgari faiz 
haddinin paranın marjinal maliyetine eşidolması 

objektif bir prensiptir. Bu prensipten ayrılm-
dığı takdirde uygulanacak asgari faiz haddi için 
objektif bir ölçü bulmak zarureti doğmaktadır. 
Bankanın 440 sayılı Kanuna tabi bir İktisadi 
Devlet Teşekkülü olduğu ve kârlılık ve verimli
lik anlayışı içinde çalışmak mecburiyetinde bu
lunduğu göz önünde tutulursa bankanın uygu-
lıyabileceği faiz haddinin marjinal para mali
yetinin altında olmıyacağı hakikati ortaya çık
maktadır. Kaldı ki, kamu sektörü ile özel sek
tör arasında eşitlik sağlanması kamu sektörüne 
farklı muamele yapılmaması karma ekonomi sis
teminin kurallarından birisidir. Kamu sektörü 
ile özel sektör aynı alanlarda faaliyet gösterdik
leri takdirde bu prensibe riayet etmek zaru
ridir. 

Diğer taraftan Yüksek Denetleme Kurulu
nun ötedenberi üzerinde durduğu ve faiz hadle
rinin indirilmesi konusundaki görüşüne kar
şılık 1968 yılı yatırım ve finansman programın
da Devlet Yatırım Bankasının kaynaklarının 
maliyetini yükselten bir karar alınmış ve Ban
ka kaynaklarının bellibaşlı dayanağı dan Sos
yal Sigorta!ar Kurumu ve Emekli Sand?ğ?na 
ödenen faiz hadleri % 6 dan % 6,5 a yükseltil
miştir. Malûmları olduğu üzere, memleketimiz 
gelişmekte olan ve buna karşılık sermayesi k-t 
olan ülkeler arasında yer almaktadır. Bu ülke
lerde kalkınma sözü edilen kaynakların maksi
mum bir karşılık sağlıyacak şekilde kullanılırı
nı gerekli kılmaktadır. Dünya Bankasında ka
bul edilen norma göre de bu ülkelerde sermaye
nin marijinal verimliliği % 10 dan aşağı değil
dir. Bu bakımdan iktisadi kaynakların rasyo
nel bir tarzda kullanılışını mümkün kılma yö
nünden bankaca uygulanan bugünkü % 6,5-3 
faizinin yüksek sayılmaması lâzımdır. Kaldı ki. 
Devlet Yatırım Bankasının bir kaynak yaratma 
durumunda bulunduğu kârlarının merkezi bir 
yerde toplanarak yeniden yatırımlara tah.ıis 
edilmekte olduğu hususu da gözden uzak tutul
mamalıdır. Banka kârının yüksek olduğu husu
suna gelince: 

Raporlardan anlaşıldığına göre banka 1964 
yılında 60 968 250,53 Tl. 1965 yılmda 
103 321 742,90 Tl. 1966 yılında ise 125 712 973,01 
Tl. kâr etmiş bulunmaktadır. Banka kârm*n 
benzeri malî kuruluşların kârları ile karşılaştı
rılması banka kârı konusunda daha belirgin bir 
fikir verebilecektir. Banka kârının yıllar itiba-
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riyle ödenmiş sermayeye oranı şu şekildedir : 
1964 te % 14,09, 1965 te % 21,043, 1968 da 
% 25,94 tür. Aynı durum Türkiye Sınai Kal
kınma Bankasında 1984 te % 32, 75, 1965 te 
% 25,90 dır. 

Türkiye İş Bankasında ise 1965 te % 73,84 
tür. Bu durum T. C. Merkez Bankasında ise 
1964 yılında % 83,63, 1965 te % 221,45 tir. Ban
ka kârının devamlı sermayeye oranı ise 1964 te 
% 1, 21, 1965 te % 1,77, 1966 da % 1,91 dir. 
Aynı hal Sınai Kalkınma Bankasında 1064 te 
% 7,84; 1965 te % 5,18 dir. Türkiye iş Ban
kasından 1965 te % 13,24 tür. T. O. Merkez 
Bankasında ise 1984 te % 9,49, 1985 te % 12,75 
tir. 

Banka kârını bankanın bir iktisafli Devlet 
Teşekkülü olması nedeni ile diğer iktisadi Dev
let Teşekkülleri kârları ile karşılattırmak an
lamsız olur. Çünkü işletmeci kurumlarla malî 
kuruluşlar arasında görünür ve görünmez risk 
ihtimalleri farklı bulunduğundan bir karşılaş
tırma malî kuruluşları aşırı kâr elde etme tar
zında bir görünüş içine sokar. Bu itibarla, yıı-
k?/nda zikredilen misaller arasında bilhassa uzım 
vadeli kredi plasmanları olan Sınai Kalkınma 
Bankasına ait kâr oranları ile Devlet Yatırım 
Bankası kârları mukayese edildiği takdirde 
banka kâr oranının yüksek olmadığı ortaya çak
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu durum muvacehe
sinde bankanın daha dibük fiyatla faiz ödeme
si keyfiyeti Maliye Bakanlığınca tetkik ediliniz 
ve bu durum Vekiller Heyetine intikal ettiril
miş bulunmaktadır. Hepimiz biliyoruz İd, ik
tisadi Devlet Teşekkülleri memleket kalkınma
sında büyük hizmetler görmektedir. Bunların 
daha ucuz fiyatla para temin etmeleri de temen
nilerimiz arasındadır. Ancak, kredi kaynakları
nın, kredi kaynağı olan muhatap bankanın du
rumunu da karma ekonomi içerisindeki özel sek
tör - Devlet sektörü münasebetlerinde iyice tet
kik edilerek Hükümetçe bir karar ittihazı yerin
de olur kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, seslerimi bitirmeden 
evvel dış proje kredileri hakkında da küçük bir 
mâruzâtta bulunmak istiyorum. Dış proje kre
dilerinin merkezi bir ünitede toplanarak tek el
den idaresi gerekli bulunmaktadır. Bugün için 
Devlet Yatırım Bankası bünyesi ve teşkilatı iti
bariyle bu görevi yapabilecek durumdadır. Ma

liye Bakanlığı ile Banka arasında gerekli temas
ların yapılarak dış proje kredilerinin Devlet 
Yatırım Bankası tarafından idaresi tavsiyeye şa
yandır. 

Muhterem arkadaşlarım, banka 1964 yılın
dan beri faaliyette bulunmaktadır. Devlet Ya
tırım Bankası kurulduğu günden beri kira ile 
bir binada oturmaktadır. Bankanın kendi mül
kiyetinde bir binaya kavuşması temenniye şa
yandır. Bu konuda gerekli hazırlıkların yapıla
rak bankanın kendi malı olan bir binaya kavuş
turulması ve kiradan kurtarılması her bakımdan 
faydalı olacaktır. Zira yılda 450 bin liraya ya
kın bir kira bedeli ödemektedir. 

Muhterem senatörler, Devlet Yatırım Ban
kası borçlu Kamu İktisadi Teşebbüslerinin borç 
itfa plânları üzerinde hassasiyet göstermesi ve 
her hangi bir müsamahalı tatbikata girmemesi, 
borçlu teşebbüslerin de borçlarını ödemede her 
hangi bir mazeretle de olsa mütemerrit duru
ma düşmelerine bilhassa işaret etmek isterim. 

Değerli senatörler, T. B. M. M. Kamu İkti
sadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun hasır
ladığı raporu ve Devlet Yatırım Bankasının 
1964, 1965 ve 1966 yılları bilançoları ile kâr ve 
zarar hesaplarını A. P. Cumhuriyet Senatosu 
Grupu olarak tasvibetmekteyiz. Keyfiyeti arz 
eder hepinizi Grupum adına saygı ile selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Karma Komisyon Sözcüsü Sa
yın Gültekin Sakarya'nın bir teklifi var, okutu
yorum : 

Sayın Başkanlığa 
17 . 10 . 1968 Perşembe günü gündemde gö

rüşülen teşebbüslere ait raporda tashihi gere
ken hususlara ait liste arz edilmiştir. Tashihi 
hususunu arz ederim. (1) 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonu Sözcüsü 

Gültekin Sakarya 

BAŞKAN — Emsallerinde olduğu gibi gere
ği ifa edilecektir. 

Sayın Melen Grup adına mı konıııacaks:.-
nıs? 

FERİD MELEN (Van) — Evet Grup adına 
efendim. 

(1) Püzeltiş cetveli tutanağın somındadır. 
* - 384 — 



0. Senatosu B : 7İ 17 . 10 . 1968 O : 1 

BAŞKAN — Grup adına buyurunuz,. Sayın 
Özdilek siz de Grup adına nıı, şahsınız adına mı 
efendim? 

FAHRÎ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Şahsım 
adına. 

G. P. GRUPU ADINA FERİD MELEN (Van) 
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, bir 
asırdan beri memleketimizde kredi sahasında 
çok büyük hizmetler yapmış olan Ziraat Ban
kasının bilançolarını tetkik ederken, bu banka
nın kurucularına ve bu bankada hizmet etmiş 
olan ve büyük fedakârlıklarla hizmet etmekte 
olan mensuplarına bu vesile ile şükranlarımı arz 
etmeyi vazife sayıyorum. 

Muhterem arkadaşlar ben, benden evvel ko
nuşan grup sözcüleri arkadaşlarım birçok konu 
lara temas etmiş oldukları için tekrar etmemek 
üzere, Ziraat Bankası mevzuuna ve Devlet Ya
tırım Bankası konusunda spesifik birkaç mese
leye temas etmekle yetineceğim. 

Muhterem arkadaşlar, kredi konusunun eko
nomide ne kadar mühim bir unsur olduğunu bu
rada tekrar etmeye ihtiyaç görmüyorum. Bu
nunla beraber veyahut bundan dolayı lıredi ko
nusu memleketimizde her vesileyle şikâyet ko
nusu olmaktadır. Ben siyasi hayata girdiğim
den bu yana Mecliste bütçe müzakerelerinde, 
başka konuların tetkiki sırasında daima bütün 
arkadaşlarımızın bundan şikâyet ettiklerini gör
düm. Bu şikâyetler bugün sadece burada kal
mamakta memleket ölçüsünde de, yurdun her 
köşesinde, her siyasi toplantıda ve hattâ bugün 
meslekî teşekküller toplantılarında dahi kredi 
önplânda şikâyetlere mevzu olmaktadır. Bu şi
kâyetlerin bir kısmı gerçeklerin ifadesidir, iyi 
niyetle yapılmıştır ve yapılmaktadır ama bir 
kısmı da maalesef politik istismarlara ve hattâ 
ideolojik istismarlara konu olmaktadır. 

Şunu arz edeyim; memleketimizde kredi art-
mamakta değildir. Faraza son birkaç senenin 
rakamlarını ele alırsanız kredinin geçmişe naza
ran ekonominin büyümesi nisbetinde büyük in
kişaf kaydettiğini görürsünüz. Faraza 162 de 
11 milyar idi, 1965 te 19 milyara çıktı, 1966 
da 20 milyarın üstüne çıktı, bugün her sene 
birkaç milyar artmaktadır. Yani kredi memle
ketimizde ekonomi, millî gelirin artışının hattâ 
biraz üstünde artmakta devam etmektedir. Bu
nu bir bakıma memnuniyetle karşılamak lâzım
dır. 

Zirai kredi de yine buna muvazi olarak, in
saflı bir gözle bakıldığı takdirde, yine arttığını 
görürüz. Faraza 1962 de 1 931 000 000 iken 
1963 te 2 300 000 000, 1964 te 2 990 000 000, 
1985 te 3 200 000 000, 1966 da 4 milyara yük
seldiğini görürüz. Bunu insaf ile tesbit etmek 
lâzım ve bu artışın bir bakıma memnuniyet ve
rici olduğunu da ifade etmek her politikacı için 
bence bir borç olmalıdır. Bunlara rağmen kre
di ihtiyacı kredi hacmmdan daha süratle büyü
düğü için memleketimizde hakikaten kredi ih
tiyacı kargılanamamakta ve bu yüzden ekonomi
ye gerekli kalkınma hızını veya büyüme hızını 
verememekteyiz. 

Ziraat Bankasının kredilerinin kredi hacmi 
içindeki oranına işaret edeyim bu vesileyle M, 
büyük şikâyetin sebebi budur. Maalesef bu 
oran çok düşüktür. Bunu 1968 bütçesinin tü
mü üzerinde konuştuğum zaman da bu konuya 
temas etmiştim. Memleketimizde bankacılık ti
cari kredi verme sahasında başlamış ve o saha
da gelişmiş olduğu için zirai kredi, sanayi kre
disi, yatırım kredisi çeşitleri maalesef bekledi
ğimiz gelişmeyi gösterememiştir. Zirai kredide 
de böyledir. Faraza 1962 de 11 milyarlık kre
di içinde zirai kredi bir milyar 931 milyon, iki 
milyar hesabedersek demek ki, yüzde 20 nin 
altındadır, beşte birin altındadır. Halbuki kre
di alan insanların sayısını dikkate alırsak - ki 
milyonlardır - 1,5 - 2 milyon, üç milyon çiftçi 
vardır ve ne ifade ettiği bu oranın, ne kadar 
düşük bir oran olduğunu görürüz. Millî geli
rimizin, millî istihsalimizin büyük kısmını ta
rımdan alıyoruz, ihracatımızın yüzde 90 ını ta
rım maddeleri teşkil ediyor, ama buna mukabil 
tarıma verebildiğimiz kredinin miktarı, hacmi 
umumi kredi hacmi içerisinde beşte birden iba
ret kalmaktadır. Bu büyük bir dengesizlik ifa
de ediyor. 1965 te de yine aynı nisbeti muha
faza ediyor, 1966 da da tetkik ederseniz aynı 
oranı muhafaza ettiğini görürsünüz. 

Muhterem arkadaşlar, bizim Ziraat Banka
mızın yakın zamanlara kadar çiftçiye verdiği 
krediyi bir istihsal kredisi, bir üretim kredisi 
telâkki etmeye maalesef imkân yoktu. Çünkü 
dağıtabildiği kredi ve her çiftçinin eline geçen 
kredi 200 - 300 liradan ibaret kaldığı için bu 
daha çok bir ihtiyaç kredisi şeklinde, bir istih
lâk kredisi şeklinde işliyegelmiştir. Dün eyle 
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idi, bugün de geniş nisbette biraz farklı olmak
la beraber durumda yine geniş nisbette böyle 
kalmaktadır. Arkadaşlar rakamlar veriyor her 
çiftçinin eline düşen 190 - 200 - 300 liradır di
yor. Doğrudur bu rakamlar ama bununla üre
timi artırmaya hiç şüphesiz imkân yoktur, bu 
kadar bir krediyle. Çiftçi mahsul zamanına ka
dar bu parayı alıyor, çarşıya, pazara gidiyor, 
ihtiyacı olan maddeleri alıp köyüne gidiyor. 
Hattâ çoğu zaman bu da karşılamıyor. Biraz da 
mahsul zamanında ödemek üzere borçlanıyor 
esnafa ve böylece geçip gidiyor. Bugün Ziraat 
Bankasının fonksiyonu belki zirai sahada yüz
de 90 mı diyebilirim bundan ibaret kalmakta
dır. Ama kalkmalı mı? Asla, bu da bir ihtiyaç
tır, büyük bir sosyal ihtiyaçtır. Bunu kaldırdı
ğınız zaman bu çiftçi bu defa yüzde 6 - 7 ile Zi
raat Bankasından aldığı krediye, bu üçyüz li
rayı gidip yüzde yüz faizle bir tefeciden almak 
mecburiyetinde kalacaktır. Bu sebeple Ziraat 
Bankasın'n bu fonksiyonu dahi memleketimiz'n 
şartları bakımından ifa etmesi lâzımdır. Çünkü 
bunu yapacak bir başka müessesemiz mevcut 
değildir. Zirai kredi adı altında bunu da yürüt
mekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, konuşmamım başın
da da arz ettim. Kredi ihtiyacı memleketimiz
de süratle büyüyor. Ve şikâyetler daha çok bun
dandır. Bir defa istihsal artıyor, işletmeleri
mizin sayısı artıyor. Maliyetler artıyor, tarımda 
makinalaşma başlamıştır, tarımda suni gübre 
kullanma başlamıştır, tarımda ufak - tefek yeni 
araziyi değerlendirme, imar, sula tesisleri gibi 
şeyler yapılıyor, bütün bunlar hiç şüphesiz 
zirai krediyi süratle artırmaktadır. Ama buna 
mukabil biz kaynakları aynı hızla bu ihtiyacı 
karşılıyacak bir hızla karşılamak imkânını maa
lesef bulamıyoruz. 

Yine gezdiğimiz, dolaştığımız yerlerde he
men tertibettiğimiz her toplantıda Güven Par
tisi olarak vatandaşların şikâyeti (kredi tevziin-
de toplanmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bir kısmı şüphesiz 
kredi azlığından, kaynak azlığından geliyor. 
Ama bu şikâyetler arasında toprak bareminin 
eskimiş olması bir şikâyet konusudur ve par
tizanlık bu arada bir mühim şikâyet konu
sudur. Türkiye'mizin her yerinde bu şikâyeti 
aldık ve nasıl, ne oluyor bilmiyorum nasıl si
rayet ediyor çok nadir yer vardır ki, böyle bir 

j şikâyeti bulamıyorsunuz. Her yerde bu kredi 
tevziinde partizanların geniş nisbette tesirleri 
olduğunu vatandaş ittifak halinde söylemekte
dir. İttifak halinde söylenmektedir, buraya 
gelen heyetler eğer iktidar partisine mensubise-
ler rahatlıkla Ziraat Bankasının kapılarını aça
bilmektedirler ve orada aslan payını alıp gi
debilmektedirler. Buna mukabil bir partiye men-
subolmıyan veya başka parti mensubu vatan
daşlar ayni kolaylığı görmemekte. Bunu artık 
bilmiyen kimse kalmamıştır ve bunu inkâr et
mek de doğru değildir. İnkâr etmekle bu me
seleyi halledemeyiz. 

I Benim seçim çevremde, benim şikâyetim yok, 
I yalnız söyliyeyim çünkü ben bundan politik 

bakımdan faydalanıyorum, misaller gördüm. 
Faraza bir ilçe başkanının 4 tane keçisi olmadığı 
halde iki yüz bin liralık kredi almış. Bizim 
orada 200 bin liralık kredi mühim bir şey. Yani 
herkesi ayağa kaldıracak bir rakam. Bana gel
dikleri zaman ben bunu bir makama intikal et-

I tirmeye lüzum görmüyorum, nihayet resmî ma
kamların muvafakati ile veriliyor. Ama işte 
Adalet Partitisinin adaleti budur. Her köyde 
bunu tekrar etmekteyim çünkü partizanlığa ve
rilecek en büyük siyasi, politik cezanın böyle 
bir ceza olduğunu gördüm. Onun için rahatım 
ben. Her köyde sizin aleyhinize bunu rahat
lıkla istismar edebiliyorum ve bu hakkımdır ve 
başka çareside yoktur. Ama maalesef bir vakıa
dır. Çünkü faraza bu krediyi alanlar basit 
bir vatandaş iken, değil 200 bin lira. 2 bin lira 
dahi kredi almak imkânını bulamamışlardı. 
Birden bire malî durumlarında, kredi değerli
liklerinde bu kadar büyük fark olması, sa
dece bir rozet takmaktan ileri gelmiştir. Haki
katen bu hastalıktan kurtlumak lâzım arka
daşlarım. Bu size fayda vermez. Dediğim gibi 
siz sadece bir ilçe başkanını doyurursunuz, 
ama o ilçede binlerce vatandaş haklı olarak vic
danında size isyan duyar. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Tabiî, söylenenler doğru ise. (Güven Partisi sı
ralarından doğru, doğru sesleri.) 

FERİD MELEN (Devamla) — Doğruları da 
söylüyorum, eğrileri de söylüyorum. Bize bu 
düşüyor, herkesin bunu yapması lâzım. Ancak 
sadece doğruları söylemek, eğrileri söylememe-

I nin büyük bir faydası yok. Eğriler bilâkis 
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yanlışlar, hatalar büyür ve yaptığınız doğru 
şeylerin de tesirini ortadan kaldırır. Bu se
beple iktidara da faydalı olmaktadır bu ten-
kidlerimiz. Hem doğrulan, hem de eğrileri 
hulûs ile söylemeyi bir vazife sayıyoruz ve bu
na devam edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, Ziraat Bankasında 
bir şikâyet de formalitelerdendir. Hakikaten 
formaliteler çoktur. Köylü yetişemiyor buna. 
Bu yüzden köyünden 300 lira kredi almak üze
re gelen bir köylü günlerce bekliyor. Aldığı 
paranın bir kısmını da hana, otele veriyor ve 
% 5 olan faiz nisbeti bu hesaplar dolayısiyle 
beüki % 20 ye, % 30 a çıkıyor. Bunun da önü
ne geçmek lâzım. Yalnız bütün bunları ifade 
ederken şimdi arkadaşlarımın bâzısının aklın
dan şu geçecektir : «Efendimiz siz hiç mesuli
yet mevkiinde bulunmadınız mı? Bütün bunla
rı niye düzeltmediniz?» Doğrudur. Mesuliyet 
mevkiinde birçoklarımız bulunduk. Bunları dü
zeltmeye çalıştık ama nihayet herkesin bir gü
cü vardır. Bu güc, bir yere kadar götürür, 
ondan sonrasını, ondan sonra gelen insanlara 
bırakır. Onların devam etmesi iâzıımdrı iki bü
tün bu şikâyet konuları yavaş yavaş ortadan 
kalksın. 

Muhterem arkadaşlar, 'kredinin artırılması
na gelince : Bir hamlede, bir nefesle bu kredi
leri artırmaya hiç şüphesiz imkân yok. Çünkü 
banka para ticareti yapar. Aldığı parayı satar. 
Binaenaleyh kredi, her şeyden evvel bir kaynak 
meselesidir. Kredinin artırılması için kredi 
kaynağını artırmak lâzım. Buna yeni kaynak 
bulmak lâzım veya mevcut kaynakların verim
liliğini. artırmak lâzım. Bizim gerek Birinci, 
gerekse ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımız 
bu hussuta çok geniş tedbirler düşünmüş ve 
tavsiyelerde bulunmuştur. Bunu plânı tetkik 
ettiğimiz zaman görürüz. Bir defa Devlet büt
çesinden verilecek yardımı artırmak lâzım. Hal
buki biz bu yardımı artırmak şöyle dursun, 
maalesef banlka kanununda, Devlet bütçesin
den bankaya her sene verilmesi lâzımgelen 
miktarı dahi muntazaman ödeyememekteyiz. 
Bunların bir tanesi de benim mesuliyet zama
nıma rastlar. Hattâ zannediyorum İM yıl. Bu
nu tam olarak ödiyemedik, bütçe zaruretleri 
dolayısiyle. Bugün de bu âdet devam etmekte
dir. Bu âdetin devam ettirilmemesi, ne paha
sına olursa olsun Ziraat Bankasına olan Hazine 

borcunu muntazaman Ödemesini temenni ediyo
ruz. 

Otofinansman yolu ile Ziraat Bankası fi
nanse edilmektedir, kendi kârları her sene 
kendisine kalmaktadır. Bunda bir şikâyetimiz 
yoktur, iyi şekilde işliyor. Bu arada vadeli 
tasarrufların teşvik edilmesi büyük bir prob
lemdir. Ve bu, bütün bankacılık sistemimize 
düşen, Maliye Bakanlığımıza düşen bir vazife
dir. Bu sahada vadeli tasarrufların artırıl
ması için Plânlamamızın tavsiyesine rağmen, 
gereken daha doğrusu elle tutulabilir bir ça
lışma maalesef göremiyoruz. Umumiyetle 
vadesiz tasarruflar geliyor bankalara. Vade
siz tasarrufları da tarım kredisinde uzun va
deli kredilerde kullanmaya hiç şüphesiz imkân 
yoktur. Bu sebeple onlar ticari sahaya kay
makta ve tarım kredisi, yatırım kredileri aynı 
gelişmeyi gösterememektedir. Sabahtan akşa
mla kadar solcular bundan şikâyet ederler, ama 
haklıdırlar bundan şikâyet etmekte. Onların 
şikâyetini ortadan kaldırmak için ağızlarını ka
patmak hiç şüphesiz kâfi değildir. Ağızlarını 
kapatmakla bir şey yapamayız. Bu şikâyet 
mevzuunu ortadan kaldıracak tedbirleri alma
lıyız. 

Tahvil ihracı da bir yoldur. Ziraat Bankası 
bir aralık tahvil ihraoediyordu. Zannediyorum 
ki bunu son zamanlarda bıraktı. Tahvil ihraç 
etmeye devam etmelidir. Uzun vadeli krediyi 
ancak bu şekilde temin edebilir. 

Sonra, mevduat karşılıklarından ayrılan 
% 20 paylardan bir kısmını zirai kredilere tah
sis etmek lâzım. Bunu bir zaman, 300 milyon 
lira kadar bir miktarı zannediyorum ki tah
sis etmiştik. Ama buna devam etmek lâzım. 
Hatta gerekirse bunu artırabilmek lâzımdır. Bi
liyorsunuz mevduat için karşılık ayrılır. Bu
gün bu Devlet Yatırım Bankasına gitmektedir. 
Devlet Yatırım Bankasının ihtiyacı Ziraat Ban
kası ihtiyacı kadar had bir halde değildir. Onun 
bir kısmını ayırıp, her sene Ziraat Bankasına 
vermek lâzımdır. Başka şekilde zirai krediyi 
artırmak imkânı bulamayız. 

Kooperatifçiliği teşvik etmek de bu ba
kımdan hiç şüphesiz zirai krediyi artırma bakı
mından yardımcı bir çalışma olacaktır. Muh
terem arkadaşlar, bu konuda bilhasısa Doğu 
Anadolu bölgemizin ihtiyacı büyüktür. Batı -
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Anadoluda kredi kooperatifçiliği az - çok iler
lemiştir. Ama Doğu - Anadolu'da çerez kabilin
den her ilde birlkaç kooperatif mevcuttur. 
Hatta nahiye merkezlerinde dahi birer koopera
tif kuramamış durumdayız. Bu sebeple o mın
tıkanın ihtiyacını karşılamak üzere o mıntı
kada bir kooperatif kurma seferberliğine şid
detle ihtiyaç vardır. 

Değerli arkadaşlarım Devlet Yatırım Ban
kasının bir iki mevzuuna temas etmek istiyo
rum : Benden evvel konuşan AP sözcüsü geniş 
şekilde bu mevzuu inceledi, ben teferruata gir
meye ihtiyaç duymuyorum. Arkadaşımla ileri 
sürdüğü fikirlerle, ıtamamen mutabıkım. Bu 
sebeple bir iki noktasına işaret etmekle ye
tineceğim. 

Bankanın yatırımlar için verdiği krediye 
tatbik ettiği uyguladığı faiz nisbetinden şikâ
yet vardır. İktisadi devlet teşekkülleri şikâyet 
etmektedir, Yüksek Murakabe şikâyet etmek-
tadir ve bizim Kamu İktisadi Devlet Teşekkül
leri Komisyonumuz bu şikâyetlere katılmıştır 
ve bir temenni raporuna da bu faiz hadlerinin 
düşürülmesini temenni eden bir madde koymuş
tur. 

Muhterem arkadaşlar, yatırımların maliye
tinin ucuzlatılması, yatırımların hızlandırılma
sı işi şüphesiz faiz nisbeti mühim bir unsurdur. 
Faiz nisbetini mümkün olduğu şekilde düşür
mek lâzımdır. Ancak burada yine raporun 
tümü üzerindeki konuşmamda da arz ettiğim 
gibi bir başka hususiyet, özellik var, A. P. adı
na konuşan arkadaşım da buna işaret etti. 
Karma Ekonomi sisteminde kalkınma için özel 
teşebbüs ile devlet teşebbüslerinin eşit şartlar 
içinde çalışmasını öngörmüşüz. Programları
mız bunu öngörmüş, plânımız bunu öngörmüş. 
Uygulamada şimdi başka şey istiyoruz. Yük
sek Murakabenin bunu istemiş olmasını bir he
sapçı dairenin bunu istemiş olmasını hayret 
ediyorum ama daha çok A. P. sinin çoğunlu
ğunun bulunduğu komisyonun bunu istemiş 
olmasına şaşıyorum. Kendi programında özel 
tesebbüscüdür ve burada bütün hatipleri haklı 
olarak, programlarına uygun olarak özel te
şebbüsü müdafaa ederler ama özel teşebbüsü 
devlet teşebbüsleri yanında rekabet edemez ha
le getirecek tedbiri A. P. si komisyonların ço
ğunlukta bulunduğu bir komisyon rahatlıkla 
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teklif edebiliyor, doğrusu buna şaşmışımdır. 
Bu A. P. si grupunun biraz disiplinli, bir fikir 
disiplini içinde çalışmadığını gösteren bir mi
saldir, filvaki hakkım yoktur buna müdahale 
etmeye ama ortaya koyduğu tezatlar bakımın
dan üzerinde durmak istiyorum. 

özel teşebbüsümüz % 10 ile yatırım kredisi 
temin edebiliyor. Sınai Kalkınma Bankamız 
% 10 la veriyor ve başka yerlerden temin 
ederse bu krediyi, hiç şüphesiz daha yüksek bir 
faiz ödeme mevkiinde kalıyor. Buna mukabil 
devlet teşebbüsünün % 3 le, 4 le, 5 ile kredi 
vermesi halinde aynı anlamda bu iki teşebbü
sün yanyana çalışmasına, yatırını yapmasına 
ve rekabet etmesine imkân yoktur. O vakit bu
nun mânası şudur; özel teşebbüse siz bu saha
dan çekilin, bunu devlet yapacaktn*, o vakit 
devlet de maliyetleri düşürmesinde bir mah
zur kalmaz bu konu hattâ Sınai Kalkınma Ban
kasının faiz nisb etlerinin tesbitinde dahi bahis 
konusu olmuştur. Sınai Kalkınma Bankasının 
kaynaklarından bir kısmı biliyorsunuz yaban
cı kaynaklardır. Devlet Yatırım Bankasından 
kredi alınır, Avrupa Yatırımlar Bankasından 
kredi alınır ve bunların verdikleri kredi ve 
faiz nisbetleri meselâ 4 dür, beştir ama buna 
mukabil Sınai Yatırım Bankası % 10 ile kredi 
verir. Bunun sebebi şudur; bunun sebebi de 
özel sektörde, müteşebbisler arasında eşitlik 
sağlamaktır. Eğer Sınai Yatırım Bankası % 5 
le kredi verirse % 5 ile Sınai Yatırım Banka
sından kredi alanlarla, Smai Yatırım Bankasın
dan kredi alamıyanlar arasında büyük bir hak
lılık doğacaktır. Bu şekilde aynı sahada, aynı 
alanda çalışmalarla rekabet imkân olmayacak
tır. Bundan dolayıdır ki bu anlaşmaları yapan 
Dünya Bankası ve saire gibi Milletlerarası te
şekküller dahi bu şartı kollar. Biz size şu oran
da bir faiz nisbeti tatbik edeceğiz ama siz bu
nu memleketinizdeki faiz şartlanın göz önün
de bulundurarak ve başka nisfcette faiz tatbik 
etmek suretiyle ödiyeceksiniz ve Maliye Ba
kanlığı bunu yapar. % 4 ile alır, % 8 ile ban
kaya verir, bankada ona % 2 ilâve edilir, eder 
10 ile verir. Bunun hikmeti sebebi budur, ama 
faiz nisbetlerini memlekette düşürmek lâzım-
geliyor. Belki lâzımdır, o vakit sadece Devlet 
Yatırım Bankası için düşünmek değil veya Sı
nai Yatırım Bankası için değil, bütün faiz nis-
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betlerini düşürmek için geniş tedbirler al
maya muhtacız ve bunu da yapmak lâzımdır. 
Bugün faiz nisbetleri bilhassa tarımda şikâyet 
konusudur, sınai yatırımlarda şikâyet konusu
dur ve esnaf kredilerinde şikâyet konusudur. 
Bu nisbetleri toplu olarak hepsini birden naza
ra alarak düşürmek için ne tedbir almak müm
kün ise onları almak yerinde olur. Ama mün
feriden devletin kendi müessesesini kayırması 
doğru olmaz. Yanlış bir ekonomi politikası mey
dana çıkar, özel teşebbüscü olmak sözde kal
mamalıdır. özel teşebbüsü himaye etmenin de 
şartları ve yolları vardır. 

Muhterem arkadaşlar, Devlet Yatırım Ban
kasının uğradığı güçlüklerden birisi de verdiği 
parayı geri alamamasıdır. Devlet Yatırım Ban
kası iktisadi devlet teşekküllerinin yatırımla
rının sağlam kaynaklardan finanse etmek ettir
mek amacı ile kurulmuştur. Devlet Yatırım 
Bankası bu vazifeyi yapamaz hale getirirsek o 
vakit bu bankayı kurtarmak elde edilen mak
sat ortadan kaybolur. Devlet Yatırım Bankası 
haciz tatbik edemez, gidip alacağını zorla ala
maz, borcunu veraıiyen iktisadi teşekkülünü 
protesto edemez. Bu durumda ahenk temini, 
koordinasyon temini mevkiinde olan hüküme
tin bu meseleyi halletmesi lâzımdır. Sebepsiz 
olarak bazen yatırımını yapamaz, acze düşer, 
şu olur bu olur, yeni kredilerle onu bu zattan 
kurtarmak elbette bir tedbirdir ama nasıl olsa 
aldım bu parayı vermiyeyim, işletme kredisi 
için bulacağım paranın faiz nisbeti daha yük
sek olur gibi mülâhazalarla vermezse kısa za
manda bu müesseseyi felce uğratmış oluruz, 
Arz ettiğim gibi bunu sağlamak bu müessese
ler arasında koordinasyonu sağlama mevkiinde 
olan hükümete ve başta Başbakana düşmekte
dir. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Grupları adına söz talebeden 
sayın üyeler konuştular. Şimdi, şahıslan adına; 
Sayın İsmail Yeşilyurt, Sayın Hüsnü Dikeçli-
gil, Sayın Fahri Özdilek ve Sayın Rifat Öztürk-
çine söz talebetmişlerdir. Mesainin bitmesine 
10 dakika var. Sayın Yeşilyurt bu 10 dakika 
içinde sözünüzü toparlıyabilir misiniz. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Bir on 
dakika daha mümkün olursa. 

BAŞKAN — O takdirde diğer bir arkadaşla 
yerinizi değişmeniz mümkün, yani ikincide gö
rüşürsünüz. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Devamla) — Hay
hay. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçliğil görüşebilir 
misiniz buyurun. Sayın Dikeçliğü'den sonra o 
takdirde Sayın İsmail Yeşilyurt görüşecektir. 

HÜSNÜ DİKEÇLİĞİL (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlar, ben bir noktayı açıklamak için 
söz almış bulunuyorum. Ferid Melen Beyefen
diye teşekkürler ederim. Elbet belki bizim de 
hızlı tarafımın vardı, yeni. bir parlâmentoya in
sanlar girdiği, vakit biraz hızlı oluyor ve bu ba
kımdan bâzı. grup sözcüsü arkadaşlarımız da 
işe hızlı başlıyor. Ama meseleleri derinleme
sine tetkik etmek lâzım. Arkadaşlar, Ziraat Ban
kası halkla temas eden bir banka olduğu için 
siyasiler de halkla daimi surette temastadır. 
Onun için bunlar hakkında verecekleri hüküm 
halktan edindikleri, malûmata göredir. Bizim 
de vereceğimiz hüküm buna göre olacaktır. Sa
yın Ferid Melen Bey darılmasın şundan başlı-
yacağım; bizim de taraftarlarımız diyorlar ki 
bize, yahu iktidardasınız ama biz bu bankaya 
gittiğimiz vakit bize kredi vermiyorlar. Ama 
muhalifler harıl harıl kredi alıyorlar diyor. 
Samimiyetle söylüyorum. Şimdi. Ferid Bey git
tiği vakit ona öyle söylüyorlar, Halk Partili 
arkadaşlarımız da gittikleri vakit onlara öy
le söylüyorlar. Butun arkadaşlarımız bilir, her 
kazaya gittiğimiz vakit bundan şikâyetçiler. 
Biz bakıyoruz, tetkik ediyoruz, ondan sonra 
imkânlar dâhilinde veriyorlar. Ama verilmeme
sinin sebebi ne muhterem arkadaşlar? Halk Par
tisi sözcüsü arkadaşımız darılmasınlar, halka 
doğru Ziraat Bankası eğiliyor, ekseriye naza
ran çok. fazla. Şimdi yine darılmasın arkada
şımız yani, tefecilik bizim zamanımızda mı 
türedi; halka kredi vermeme bizim zamanı
mızda mı türedi? Yıllardır iktidarda kaldılar, 
bizim, de yaşımız 52 ye falan geldi, herhalde o 
zaman daha çoktu. Bunun giderilme yollan 
üzerinde durmak lâzımdır. Halka dönük fa
lan, halktan uzaklaşmış falan... Biz sırçalı köşk
te oturmuyoruz arkadaşlar. Bunu söyliyenlere 
bakarsanız, altında araba var, biz tabanvayla 
görüyoruz. (Gülüşmeler) Realite öyle yani, ar
kadaşlar. O halde biz halka dönük değiliz ar
kadaşlarımız halka dönük, halkla haşır neşir 
olan insanlar onlardan uzak. Bu edebiyatı bıra
kalım. Samimiyetle meseleler üzerine eğilelim. 
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Köylü fazla kredi istiyor, doğru. Ama Ziraat 
Bankasındaki arkadaşlarımız bunu vermiyor
lar. Neden? Çünkü elinde tapusu yok. Arkada
şımız bilir, bizim bir Yeşilhisar kazasına ta
pulama gitti. Köylerin arazisi tapulanmaya 
başlandı. Gayet memnunlar, gidip kredilerini 
alabiliyorlar. Şu halde Hükümetimizin biran 
önce bu tapulama meselesini halletmesi lâ
zımdır. Parasını banka sokağa atacak değil, 
karşılığını istiyor. Benim kanaatim umumiyet 
itibariyle köylülerimizin kredi almamasına ye
gâne sebep, bunlardan ileri gelecektir. Ama 
bu uzun vadeli olacak, uzun sürecek. Ne yap
malı ona göre? Şimdi. 15 vilâyette kontrollü 
krediye doğru gidilmiş. Bunu süratle çoğalt
mak. Haddizatında arkadaşlarımız âmillerini 
araştırmıyor. Bendeniz Karadeniz de de dolaş
tım, baktım hattâ senatör değilim dedim. Bir 
yere kadar gittim, nedir bu tefeci filân diye. 
Davet ettiler köylerin de bir düğüne gittim. On
ların âmillerinin çoklarının kendilerinden gel
diğini kendilerine söyledim. Birçok şeyler ken
dilerinden geliyor. Bu niye geliyor?. Kontrol
süz bir kredi sistemi vardır. Alıyor onu oğlu
nu everecek filân, fazla açılıyor, fazla açıldık
tan sonra da paraya ihtiyacı oluyor, gidiyor 
öbürüne, işte biz siyasiler halkımızı bu yönde 
terbiye etmek mecburiyetindeyiz. Verdiğini de 
alamıyor, bizden önceki arkadaşlarımız, yani 
siyasiler tabiî yaranmak için mi nedir, tecil te
cil tecil köylüyü faize boğmuşlar. 

Biz buna mukabil, yeni genç arkadaşları
mız öyle diyoruz. Al ver, al ver. Banka senin 
malındır, eğer vermediğin takdirde ziyan 
edersin, faize binersin falan.. Demekki bu bir 
halk efkârı umumiyesinin terbiyesi meselesi
dir. Bunun üzerinde Parlömanterler hep bera
berce durmalıdır. Ziraat Bankası halkın ban
kası olduğuna göre, onu takviyeye doğru gö
türmeli, halkı alıştırmalı. Sonra biraz da ar
kadaşlara hak vermek lâzımdır. Soruyoruz Zi
raat Bankası Müdürüne ne kadar para alıyor
sunuz diye. 800 - 900 lira. Hattâ bâzıları Tarım 
Kredi Kopoeratifleri var, oradaki müdürler, Zi
raat Bankası müdürlerinden daha fazla alıyor
lar. Bir kaza banka müdürü beni Tarım Kredi 
Kooperatifine verin diye müracaat etmiş. Şim
di kifayetli eleman, kaliteli eleman, halka yö

nelmiş eleman, halkı tenvir edici eleman, mü
dür bu, halkla haşir neşir olacak, dolaşacak. 
Yevmiyeleri, harcırahları gayet az müdürlerin. 
Temas edecek, halkın içinde olacak bu zat bil
meden krediyi nasıl versin, dolaşacak. Masa 
başında artık bugün banka müdürü olunmaz. 
Tam Şeker Şirketinde olduğu gibi, bakar do
laşır.. Ondan memnun. O da yetersiz ama nis-
beten diğer zirai kredilere nazaran daha nor
mal, daha düzenli, daha sistemli, işte bu sistem
leri kurmak lâzım. 

Arkadaşımız falan yere verildi de falana ve
rilmedi. Ben tenkidedecektim doğrusu. Mücer
ret olarak bir Başvekilin memleketini ele almak 
doğru değildir. Acaba söylediği doğru mu, 
doğru değil mi; ben merak ettim. Eğer olsa 
idi ben tenkid edecektim doğrusu. Hemen git
tim söyledim. Biz doğu illerinin kalkınmasını 
çok arzu ederiz. Sonra arkadaşımız hayvancı
lık kredisi nasıl veriliyor, bunun üzerinde de 
durmalı. Bizim Kayserimizde 60 bine yakın besi 
hayvancılığı vardır. Buranın merkezi nasıl 
kredi verir, biz bunu biliriz. Lalettayin ver
miyor. Bir köylü kredi istedi mi, gider veteri
ner, tetkik eder, ağılı var mı, hayvanı var mı, 
rapor verir ondan sonraya yukarıya teklif edi
lir âmirlerine. Sonra tahmin ederim, Doğuda ar
kadaşlarımız nasıl kredi alınır bu hususta da 
irşat edilmeli. Bunu bilmiyorlar. Ama şimdi 
söylüyorum bu arkadaşıma, dinleyiciler de 
hissi olduğu için şak şak alkışı tuttu. E., hanı
mefendi sırçalı köşkte oturuyor. Halkın arası-

badının arasına girmemiş ki, doğru 
mu doğru değil mi o da bilmiyor. Hep bizim 
münevverlerin idaresi böyle. Allah göstermesin 
öbürleri de onlara benzese vay bizim halimize. 
Ama realist Türk köylüsü. 1960 yılı başında Er
zurum'a verilen zirai kredi plasmanı 27 441 000 
lira imiş. 1963 te 53 milyon lira olmuş. Demek 
ki, hayvancılık kredisi bununla beraber artmış. 
Artmadı diye söylenebilir mi? Resmî rakam, indî 
mütalâalarla çalış anları bence kötülememek lâ
zımdır. Yarın arkadaşlarımız iktidara geldiği 
vakit bu Ziraat Bankası mensupları ile iş göre
cekler. Onlar o kadar mesul insanlar ki, yarın 
onların yakasına yapışacaklar. Lalettayin vere
mezler. Biz de gittiğimiz vakit bazen olmuyor 
diyorlar. Haksızlığa tevessül etmiyoruz, olma
ması lâzım. 
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Şimdi gelelim Kars'a, çok verilsin. Hayvancı 
bölge, işin biraz da doğru tarafı buranın hay
vancılığı kalkınırsa Kayseri de kâr eder. Sebe
bine gelince pastırma yapar, hayvanlarını ora
dan alır. Bunu biz istemez miyiz; hep birbirine 
bağlı. Hattâ Doğu - Anadolu çok kalkınsın, sa
nayi memleketi oluyor bizim memleketimiz, bi
zim memleketle alış - veriş etsin, istanbul'a git
mesin. Bu bizim arzumuz. Bölge itibariyle 
Anadolu'nun her tarafının kalkınması arzumuz, 
niyetimiz. 

Şimdi Kars'ta 1965 yılı başında 39 milyon, 
1967 de ise 80 550 000 Türk Lirası. İnsaf bira
der, kardeşim. Hani şuraya çıkıp, hızla nutuk 
çekmeye ve böylece karalamaya lüzum yok. Son
ra İsparta memleketi alabiliyorsa evraklarını 
ispat etmiş alabiliyor. O da bizim memleketi
miz. Ne biliyorsun, oranın da bura kadar hay
vancı olmadığını? Ben oraları da dolaştım, iz
mir'den çok hayvancı. Torosların eteğinde. Şim
di bu küçük hesapları bir tarafa atmak lâzım. 
Ben de çıkıp bir gün inönü'nün memleketi Ma
latya şu kadar mı aldı diyeceğim?. Alsın var
sın, olmaz bu. Bu parti yarışması değildir. 

Güven Partili arkadaşlarımız cidden memle
kette güzel tenkid yapıyorlar. Haklı tarafları 
da var, haksız tarafları da. Ama biraz ortanın 
solunda olan arkadaşlarımız da insaflı tenkid 
yapmalı. Bu tenkidler halkın pek hoşuna git
miyor. Çünkü, realist olarak hâdiselerin içari-
sinde yaşıyor. İşte, benim almış olduğum ra
kam. Eğer bunun aksi vâridolsaydı emin olunuz 
ki, ben C. H. P. Sözcüsü arkadaşımdan daha 
çok tenkid yapardım. Doğuda, şurada, burada 
hizmet etmiş bir arkadaşınızım, buraları çok 
iyi bilirim. Ama, Doğulu kardeşlerimizi içine 
gönme değil, elbirliği ile nasıl almak lâzım. 
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Arkadaşlar diyor ki, köylü şehire akın edi
yor. Bunun sebebi, kredi meselesi değil, bir defa 
nüfus artıyor. Bunu öyle mütalâa etmemeli, 
köylerde nüfus artışı düşmüyor, istatistiklere 
bakınız, eskiye nazaran bir artış görülüyor. 
Fakat, artan nüfusu teşkil eden gençler ister 
istemez, dünyanın her tarafında böyledir, sana
yileşen memleketlere geleceklerdir. Bunu bir 
dereceye kadar önlüyebiliriz: Kontrollü ziraî 
kredi yolu ile. Sonra, gençleri müstahsil olarak 
eğitme meslesi. Türkiye'de bir köylü ineğin
den üç kilo süt aldığı müddetçe şehire gelir, 
ama bir gence bulunduğu yerde 25 - 30 kilo süt 
verecek şekilde ineği besletmesini öğretirsen 
günde 30 lira, 50 lira kazanır, bunun 10 lira
sını ineğe yedirirsin olur, biter, işte halka dö
nük, halkı kaldırma bu olacak. Hangi Hükü
met gelirse gelsin istihsal bakımından Türk 
halkının köylüsünü bunlar tenvir ve irşad et
mezse olmaz. Bu nazari işlere benzemez, biz bu 
işlerin içinde kaldık. Ondan sonra onları daha 
çok verimli bir hale getirmiye çalışmazsa köy
den şehire olan akımı önlemiye imkân ve ihti
mal yoktur. 

Arkadaşlar, Ziraat Bankası mensubu ar
kadaşlarımız hakkında şunu samimiyetle söylü
yorum ki bunların halka doğru eğilmeleri var
dır. Bunu Hükümetimiz daha iyi desteklemeli
dir. Sonra, raportörlerin ve Yüksek Murakabe 
Kurulunun tenkidleri de var, bunların da ica
bını yerine getirmelidir. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Günlük mesainin bir kısmı bit

miş oldu. 
Birleşime 14,30 da tekrar toplanmak üzere 

ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,05 

K3>b 

3D1 — 



C. Senatosu B : 71 17 . 10 . 1968 O : 2 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay. 

KÂTİPLEE : Hüseyin Atmaca (Denizli), Nahit Altan (Çanakkale) 

• • • • • — 

3. — 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 
yıllan denetimi sonuçları hakkında rapor 
(3/681) (S. Sayısı : 1131) 

XIV - T.C. ZİRAAT BANKASI 

XV - İSTANBUL EMNİYET SANDIĞI 

XVI - DEVLET YATIRIM BANKASI 

BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz. Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Devlet Ya
tırım Bankası, İstanbul Emniyet Sandığı üzerin
de görüşmelerde, söz sırası sayın üyelerde. Sa
yın İsmail Yeşilyurt. Buyurun efendim. 

T. B. M. M. KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜS
LERİ KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ GÜL-
TEKİN SAKARYA (Sivas Milletvekili) — Ko
misyon adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Bir dakika 
sayın Yeşilyurt. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ GÜLTEKÎN 
SAKARYA (Sivas Milletvekili) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, Savın Ferid Melen komis
yonun raporda ikinci maddesinde Devlet Yatırım"" 
Bankasının tatbik ettiği faizin yüzde 6,5 dan 
aşağıda bir miktarla kamu İktisadi Devlet Te
şebbüslerine düşük faizle verilmesi üzerinde dur
dular ve komisyonu tenkid ettiler. Böyle bir tav
siyeden dolayı. Burada birincisini Adalet Par
tisinin programının aksine komisyonun ekseri
yeti Adalet Partili üyelerden olmasına rağmen, 
bir görüş içinde bulundukları ve parti grupları 
ile de irtibatlarının bulunmadığı mevzuunda da 
beyanlarda bulundular. Devlet Yatırım Banka
sınca verilecek yüzde 6,5 ve bundan daha az bir 
faizin de , özel teşebbüsü baltalayacağını beyan 

ettiler. Şimdi, bendeniz Komisyon raporunun 
Devlet Yatırım Bankasının temenniler kısmın
daki ikinci maddesini aynen okuyorum; Devlet 
Yatırım Bankasının tatbik ettiği faiz orta
laması, Banka öz kaynaklarından açılan kredile
rin % 7 iç finansman fonu kaynaklardan açılan 
kredilerin yüzde 5, yüzde 7 olmakla ve mülga 
Amortisman Sandığından devralman kredilerin 
faizleri de nazara alınmak suretiyle % 6,5 sevi
yesindedir. Bu faiz oranı yatırım kredileri 
için ağır ve yüksek mütalâa edilmektedir. Dev
let Yatırım Bankası Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin finansmanı için kurulmuş bir banka 
olduğuna göre, kâr müessesesi olarak telâkki 
edilmemeli ve bilançosu her yıl yüksek faiz 
tatbikatında husule gelen kabarık kârlarla 
kapanması yerine, daha ucuz faizle para ver
mek suretiyle yatırımlara yardımcı olması, 
esas gayesini teşkil etmelidir. 

Yatırım Bankasının kredilere uyguladığı 
faiz hadlerinin bu espriyle ayarlanmasını, Ma
liye Bakanlığı ile Devlet Yatırım Bankası ara
sında enfrastrüktür ve milletlerarası rekabete 
mâruz sektörler için kademeli bir faiz oranının 
tatbiki üzerinde yapılan çalışmaların ilerle
diği ve yakında bir karara varılacağı tesbit 
olunmuştur denilmektedir. 

Şimdi, Devlet, özel sektörün yatırım yapma
dığı ve yurt için lüzumlu görülen iktisadi te
şebbüsleri, kuruluş sermayesini kendisi ver
mek suretiyle kurmaktadır. Bu kuruluş plân 
program mucibi kâr ve zararlılık durumları ve 
yurt ekonomisindeki oynıyacağı rol de hesaba 
katılarak kurulur. Kuruluş finansmanı sağ
lanırken yüksek faizle ve pahalı kurulması 
maliyetin artmasına sebebolur. Bu ise üretilen 
malların pahalılığını doğuran başlıca bir âmil
dir. Bu teşekküllerin kuruluşlarında rekabet 
yoktur. Ancak özel teşebbüsün girmediği ve 
giremediği hususlarda bunu kabul etmişiz. 

— 302 — 
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Bunun katî olarak Devletçiliği destekleyip 
özel teşebbüsü baltalamak yolundaki görüşün 
ifadesi olması neresindedir bunu anlıyamadım. 
Plânlı bir devrede karma ekonomiyi kabul 
etmiş bir iktidarın, faizden dolayı böyle bir 
külfet doğarsa bunu hafifletecek bir tavsiye
den ibarettir, rapordaki ele alınmış olan bu 
husus. 

Şimdi arz ettiğimiz gibi bu gibi kuruluş
ların başlangıcında rekabet yoktur. Rekabet 
bu kuruluşlardan elde edilen maddelerin satı
şından doğar ki, bugün dahi bu şekildeki 
kuruluşların satışlarını Devlet ve bu gibi te
şebbüsler kendileri bünyeleri dâhilinde mem
leket ekonomisindeki oynıyacakları role göre 
ayarlamakta ve tesbit etmektedirler. Ko
misyonumuzun bu temennisi Sayın Melen'in 
bahsettiği gibi anlaşılmamak icabeder. Fabri
kanın veya teşekkülün ucuz maliyetle kuru
lup bir ürünü daha ucuz elde etmesi ve bunun 
üzerine vergi ilâve etmek suretiyle bir ka
zanç ve bir gelir temin etmesi elbetteki daha 
ekonomik bir yol olacaktır. Burada sermaye 
terakümü de bahis mevzuu değildir, olamaz. 
Devlet kuruluş için pahalı para verirse faiz 
yükü artar. Ödenmiyen faiz yükleri, Dev
letin kendisinin tekabül edeceği bir hal do
ğurur, böyle olduğu takdirde de Hazineyi 
zorlar. Şimdi Emekli Sandığı veya İşçi Sigor
taları Kurumu kendi kullanmadıkları, kendi 
kaynaklarının fazlalarını kullanmak isterlerse 
yüzde 7 - 8 veya 10 faiz tahakkuk ettirmeleri 
düşünülebilir mi? Bizim tavsiyemiz raporda da 
arz ettiğimiz gibi özel teşebbüsü hiçbir şekil
de baltalamak değil, teşvik etmek mahiyetini 
gütmektedir. Raporun diğer kısımlarında da 
Komisyonumuzun görüşünün bu yolda olduğu 
sarahaten görülür. Komisyon görevini en iyi 
şekilde ifaya çalışmıştır. Komsiyon âzası A. P. 
li arkadaşların gruplarının görüşü ve Parti 
Programı ile hiçbir tezatları bulunmamaktadır. 

Şimdi, son olarak bir hususu daha arz et
mek isterim : 1964 yılı Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulunun raporunda da bu husus 
aynen dercedilmiştir ve yine ikinci maddedir, 
yine aynı temenni vardır ve o zaman da da 
Sayın Ferid Melen Hükümet âzası bulun
makta idi. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt. 

17 . 10 . 1968 O : 2 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri 
T. B. M. M. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonununun 12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sa
yılı Kanununun 3 ncü maddesi gereğince ha
zırladığı Kamu İktisadi Teşebbüslerinden Zi
raat Bankasının 1964, 1903, 1966 faaliyet yıl
ları ve denetim sonuçlan hakkındaki verilen 
rapor hakkında şahsi görüşlerimi arz etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, Ziraat Bankası 3202 
sayılı Kanunun Kuruluş Kanununun 1 nci 
maddesine göre vazifesi olarak Türk çiftçisinin 
tanımsal üretimine, tarım ürünlerinin sürüm 
ve satışına, tarımın ve tarımsal sanayiin ve 
bunlarla ilgili teşekküllerin, millî ekonomi 
uyarlarına göre yürütülmesine, prensiplere 
uygun teşekkülleri kurmaya ve faaliyetleri ta
rımsal alanlara teksif etmeye ve her türlü 
banka muamelelerini yapmakla yetkili bulun
maktadır. Ziraat Bankasının 1964, 1965 ve 
1^68 faaliyet yılları hakkındaki raporlannda, 
raportörler bu yıllara ait bilanço, kâr - zarar 
hesaplanm tetkik ederek Yüksek Denetleme 
Kurulunun raporlarını da alarak ilgili umum 
müdürleri de dinledikten sonra elimizdeki mev
cut raporu getirmiş bulunmaktadır. Burada 
yalnız, bu raporlar üzerinde görüşülmesi ve 
konuşulması icabederfcen bu kürsüde benden 
evvel konuşan bâzı arkadaşlar polemiklere 
sapmış bulunmaktadırlar. Bendeniz ilk defa 
bu görüşlere işaret ettikten sonra raporlar 
baklandaki fikrimi beyan ettikten sonra diğer
leri üzerinde durmak isterim. 

Sevgili arkadaşlanm. her üç raporu da yani 
1964, 1965, 1966 yılları Ziraat Bankası hakkın
da verilen bu raporları tetkik ettiğimiz zaman 
görüleceği veçhile teı4kidler, temenniler ve 
tavsiyeler hemen hemen aynıdır. Üç raporda 
da müşterek bir husus vardır. O da şudur sev
gili arkadaşlanm : 

Memleketin iktisadi kalkınması, başta zirai 
reform olarak çiftçi istihsal kredilerinin ihti
yaç nisbetinde tevziini sağlamak gayesiyle 
banka öz kaynaklarının artırılması zaruri ol
duğundan her yıl gelir bütçesinin yüzde 1 i 
oranında bankaya ödenmesi gereken sermaye 
hissesinin tam olarak, Hazinece bütçeye kon
masının ve bankaya ödenmesinin Hükümetçe 
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gerçekleştirmâk için bankanın öz ve yabancı 
kaynaklarının verdiği bütün imkânları kulla
narak piyasada her zaman itibarı sayesinde 
kolaylıkla satabildiği tahvil ihracetmek sure
tiyle, çiftçilere yüzde 3 faizli ve uzun va
deli verimlendirme, araziyi verimlendirme 
kredileri verilmesini sağlıyarak, geniş çapta kre
di tevziine önem verilmesi, memleket ziraati-
nin yıllık kredi ihtiyacı 10 000 000 000 lira
nın üzerinde olması lâzımgeldiğinden bankanın 
zirai krediler sahasındaki fonksiyonunu tefedir 
ederek birinci derecede bunun ele alınmasıdır. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, 3202 sayılı Ka
nunun 22 nci maddesini değiştiren 7393 sayılı 
Kanuna uyarak Krediler Yüksek Nâzım Heyeti 
toplanarak 24 . 1 . 1968 tarihinde bunları da 
nazarı itibara alarak hakikaten zirai krediler
de bir artış yapmış bulunmaktadır. Şimdi, şu
nu katiyetle belirtmek isterim ki, Ziraat Ban
kası Genel Müdürlüğü bugün Türkiye'mizde 
bulunan 33 000 000 insandan çiftçi bulunan, 
köylü bulunan 24 000 000 insana cevap vermek 
ve onların dertlerine deva olmak mecburiyetin
dedir. Bu sebeple de Türkiye'nin ekonomisi 
üzerindeki faaliyetleri ve kredilerinin dağılışı 
itibariyle tesirini ifade etmek isterim. Şunu 
ifade etmek isterim ki, 1968 yılı içerisinde Zi
raat Bankası Genel Müdürlüğü 1964, 1965 ve 
1966 yıllarındaki bulunan Yüksek Denetleme 
Kurulunun tenkidlerini ve raporlarda belirti
len hususları nazarı itibara alarak, benim köy
lüme, vatandaşıma çiftçime daha çok faydalı 
olmak gayretini sarf etmiş ve bu sebeple 1968 
yılındaki zirai kredilerin miktarını 9 milyar 
670 milyona çıkarmıştır. Bunun yüzde 71,5 
ini zirai kredilerde kullanmış ki, böylece bu 
kaynakların yüzde 83 ünü zirai kredilerde 
kullanmış bulunmaktadır. Bunu kullanırken 
4 yerde bunun sarf edildiğini görüyoruz. Bun
lardan birisi, doğrudan doğruya çiftçiye açılan 
(krediler, ikincisi kontrollü zirai kalkınma kre
dileri, üçüncü tarım kredi kooperatifleri, dör
düncüsü tarım satış kooperatifleridir. Ama, 
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ve mensup
ları yalnız plasman artırmakla kalmamışlar. 
Artırılan plasmanların vatandaşa daha kolay 
intikalini temin için ve istedikleri krediyi ve
rebilmek için bâzı şeyleri yapmışlar. Bunlar
dan birincisi; Halk Partisi sözcüsü olarak ko
nuşan arkadaşım işaret ettiler, ama şunu ben 

burada kesinlikle söylerim, bankanın yetkili
lerinden aldığım malûmata göre, zirai kredi 
tatbikatında önemli olan faktörlerden birisi 
toprak değer baremlendirmesidir. Bugün Zira
at Bankasının 580 şubesinde toprak değerlen
dirme baremi değiştirilmiştir, bugünkü arazi
nin değeri nazarı itibara alınarak tesbit edil
miştir. Diğer kalan şubelerde de hızla devam 
edilmektedir. Ümidediyoruz ve tahmin ediyo
ruz, yine yetkililerden aldığımız malûmata gö
re, sene sonuna kadar tamamlanmak üzeredir. 

Türkiye'mizin içinde bulunduğu durum ma
lûmdur. Kadastromuz yapılmamış, köylerimiz
deki arazilerin tapuları yoktur. Tapusu bulun
maması sebebiyle köylüye kredi iletmek müm
kün olmadığından gene bundan evvelki 1964, 
1965, 1966 yılındaki bulunan, Yüksek Denetle
me Kurulunun tenkidlerini ve tavsiyelerini na
zarı itibara alan Genel Müdürlük, yine bun
dan bir kolaylık yapmış, tapu istemeden be
nim ihtiyacı bulunan köylüme ve çiftçime kre
dilerin müteselsil kefaletle açılmasını öngören 
bir prensip kararı almış ve bunu tatbik etme
ye başlamıştır. Yine sevgili arkadaşlarım, bi
liyoruz, acılarını çok işittik, içinde bulunan bi
lir, derdi çekmiyen bilmez; yalnız buradan 
konuşmak birşey ifade etmez. Bundan 10 sene 
öncesine dönerseniz ve dönersek hep beraber 
benim çiftçim ve köylüm 40 yıl, dört kilomet
relik yolundan kasabaya gelir, 50 liralık zirai 
kredi alabilmek için; dört günde kazada ka
lır, cebindeki parayı kahvede çay ile handa 
yer, geriye dönerken 50 lirayı da almadan gi
derdi. Bunun acılarını da biliyoruz, bunları 
hep çektik. Ben Anadolu çocuğuyum, bunun 
acılarını çektim geldim. Onun için diyoruz M, 
şu kürsüye geldiğimiz zaman konuşurken sa
mimî olalım, gerçekleri ifade edelim, hakları 
dile getirelim. Ama yarın bizim çocuklarımıza 
miras bırakacağımız bu zabıtlara, hakikat ol-
mıyan şeyleri yazdırmıyalım, bize de böyle ya
zıldı demesinler. Şimdi biz eskiye dönüp de 
bunun tenkidi üzerinde durmuyoruz, bunların. 
takdirlerini tamamen muhterem Yüce Senato
nun üyelerine bırakıyorum. 

Evvelden 50 lira bulunan ikraz şahıs hak
ları bugün 500 liraya çıkarılmış, 1 000 liraya 
çıkarılmak gayreti içerisindedir ve hev. bugün 
de G?nel Müdürlükten rica ediyorum. Bugiin-
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kü şartlar içerisinde köylüme faydalı olabilmek 
için onun Ziraat Bankasından başka bir kapısı 
yoktur, başka bir bankası 3^oktur. Yalnız yalnız 
Ziraat Bankası ile karşı karsıyadır. Ona hiç de
ğilse âzami haddi, asgari haddi 1 000 lira ol
mak şartiyle zirai krediyi ona göre ayarlıyalım 
ve benim köylüm de aldığı saman, Muhterem 
Ferit Beyin burada söylediği gibi üretimci ola
bilsin, faydalı olabilsin. Aksi takdirde verilen 
kredi ancak ve ancak onun günlük ihtiyaçlarına 
kâfi gelmektedir. Hattâ yetmemektedir. Ziraat 
Bankası bununla da kalmamış, göne raporlar
daki vâki tenkidlere uymuş, suni gübre, serti
fikalı* tohumluk vermiş, mücadele ilâçları ver
miş, akar yakıttan kredi açmış, köylüye bun
ları temin etmiş. Bunu şöyle bir misalle izah 
edebilirim, sevgili G. H. P. Sözcümü arkadaşımı
zın burada söylediği gibi değil bunlar. Ben ger
çekleri ifade ediyorum, ve rapordan aldıklarımı 
söylüyorum. 1935 yılında suni gübre için açılan 
kredilerin tutarı 160 milyon lira olduğu halde 
1968 senesi içerisinde bu 938 milyon liraya çı
karılmış. Demek ki, hizmete karşı bir yakınlık 
var Umum Müdürlükte. Evet, şunu ifade etmek 
isteriz ki, sevgili arkadaşlarım, bu yalnız bu
nunla da kalmıyor, traktör ve biçer - döverler
de birinci el bulunan tüccarların kânndan bir 
kısıntı yapılarak % 5 oranında b?.r bir traktör
de 5 bin lira, bir biçer - döverden 10 bin lira ka
dar bu tüccarın zararına olmak şartiyle bunu 
da temin etmiş Ziraat Bankası Genel Müdürlü-
ğii. Ve bir de bütün tarım aletlerinin almışında 
Gasko sigortası yapılması mecburi olduğu hal
de, Umum Müdürlük bu mecburiyeti de kaldır
mış. O halde sevgili arkadaşlarım Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin rejimi değişikliğinde de Umum 
Müdürlük kanun tasarısını hazırlamış, Ticaret 
Bakanlığına sunmuş. Bu kanun tasarısı da çık
tığı zaman, Tanm Kredi Kooperatifleri de köy
lünün istediği mânada kolaylıklar?, kavuşacak
lar. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, gelin müşterek 
asgarilerde birleşelim beraber. Birbirimizi bura
da beyhude tenkid etmiyelim. Biz mazinin derin
liklerine inip C. H. P, ni tenkidedecek değiliz. 
Bu benim vatandaşlığımın da ve benim burada 
bulunan senatör arkadaşlarımızın da kendileri
ne göre bir kıymet hükümleri vardır, takdirle
rini tamamen onlara bırakıyorum. Yalnız biz 
köylüye kredi vermekten korkmıyalım. Şunu 

ifade etmek isterim ki, bsnim köylüm bundan 
\ evvel Ziraat Bankasının mensupları tarafından 
] iyi muamele görmüştür. Bundan sonra daha iyi 
j muamele görecektir ve onlara itibar edilecektir. 
i Benim çiftçimin istediği tek şey vardır, banka-
I nın kapısına geldiği zaman, bankanın kapısını 
j çarpmasınlar, ona iyi muamele etsinler, bu mu

amelelerine devanı etsinler, biz daima kendile-
I riyle beraberiz. Evet sevgili arkadaşlarım, Fe-
I rid Melen Bey çıktılar buraya, kendisi de Halk 

Partisinden kopma bir parçadır, fakat dediler 
ki, Ziraat Bankası Genci Müdürlüğü çalışıyor, 
memurlarına şükranlarımı arz ederim, dediler. 

i Ben de kendisi gibi aynı görüşteyim, kendisine 
Ziraat Bankası hakkındaki memurlar için düşü
nüşlerini ifade etmiş bulunmaları sebebiyle tak
dirlerinden dolayı teşekkür ederim. Ben de aynı 
takdir hisleri içerisinde bulunuyorum. Şimdi 
sevgili arkadaşlarım, O. H, P. Sözcüsü arkada
şım da çıktılar buraya dediler ki. bunlara mut
laka muhterem bakanım cevap verecek, ben 
kendi hisseme düşene cevap vermek istiyorum, 
deliler ki, İsparta'ya çok yardım yapılmış di-
ğ?r hayvancılık bölgesi bulunan Erzurum'a ve 

I Kars'a yardım yapılmamış, hattâ kısılmış ve 2 
milyon liraya hayvancılık kredisi indirilmiş de
diler. Tahmin ediyorum ki, bu arkadaşımız bu
rada konuşurken, ben yerimde kendi kendime 
arkadaşlarımla birlikte söyledikleri doğruysa 
ben de fikrine iştirak ederim dedim. Ama. yet
kili bulunan Umum Müdürle görüştüm, bize ver-

I dikleri malûmat hiç böyle değil sevgili arkadas-
I lanın. O halde ben rica ediyorum, bunlar yan

lış malûmat verilmiş olabilir, bu yanlış malû
matı burada tescil ettirmek de pek faydalı ol
duğu kanısında değilim. 

Şimdi gelelim işin esasına ve üzerinde dur
mak istediğimiz şeye. Sevgili arkadaşlarım, be
nim köylüm hakikaten muhtaçtır. Evet öyle 
muhtaçtır ki, Ziraat Bankasının hamiyetine 
muhtaç, yardımına muhtaç. Evet, Devletin yar
dımına muhtaç. Şimdi ben düşünüyorum, köy
lünün Ziraat Bankasından başka bir şeyi yok. 
Bu sene size bir misal vereceğim sevgili arka
daşlarım, benim kazam olan Şefaatli'de üç kö
yüm doluya uğradı. Benim köylüm yalnız ve 
yalnız onun alın teri topraktadır, başka bir ge
liri yoktur, ona kaderini bağlamıştır. Ama bir 
gün sabahbyin kalkıyor çiftçi üzerine güneş 

I doğmadan, Allah'ın verdiği bir âfet onun bütün 
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ekinlerini almış götürmüş ve bir yıl üzerinde 
bir yıl çocuğunun yavrusunun dahi yiyeceği olan 
her şey mahvolmuş. E, biz Devlet olarak buna 
eğilmek mecburiyetindeyiz. Bunun borcunu 
gene tehir edeceğiz, yani buna istediği tohum
luğu vereceğiz, tarlası boş kalmıyacak, tarlaya 
tohum ekecek ondan alacağı mahsûlle, Devlet 
bundan evvelki borçlarını da alacak ve mevcut 
bulunan borçlarını da başkasına ödettirecek. 
Biz bu niyetin içersindeyiz. 

Şunu ifade etmek isterim, Adalet Partisinin 
mensubu olarak bizim hizmet felsefemizin temel 
taşlarında ve harcında vatandaşa fiilî hizmet ge
lir. Eğer biz bu hizmeti getirebilirsek, prati 
olarak, iktidar olarak bizlere ne mutlu. Eğer 
bu hizmeti getiremezsek, bundan sonraki seçim
lerde beni vatandaşım hizmet getiremediğimize 
kaani olduğu andan itibaren bir seçimde yeni 
hizmet edecek bir partiyi getirmekte her zaman 
kendisi reyi ile salâhiyettedir. Şimdi sevgili 
arkadaşlarım, bu zirai kredilerin ne kadar ehem
miyetli olduğunun üzerine işaret ettikten sonra, 
gene ticari krediler üzerinde de Ziraat Bankası 
yönünden durmak isterim. Bizim mahdut ve 
muayyen şehirlerimizde bir kaç tane banka var
dır. Ama şimdi ben düşünüyorum benim Yoz
gat vilâyetimin sekiz tane kazası var, bunun 
yalnız ikisinde başka banka var. Ama diğer altı 
kazasında yalnız ve yalnız Ziraat Bankası var
dır. Ama orada da tüccarım var, tacirim var. 
Eğer ticari krediyle de benim tüccarımın ihti
yacı bulunan krediyi vermediğin takdirde işte 
gene memleket ekonomisine hizmet etmemiş olur
sunuz. Bu sebeple Genel Müdürlükten istirha
mım zirai kredilerin üzerine eğildiği gibi, ticari 
kredilerin de üzerine eğilerek kazalarda başka 
bankası bulunmıyan yerlerdeki bankalarda zirai 
plasman, ticari plasmanın artırılmasını ve yet
kililerden arz ve istirham ediyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, tahmin ederim, sevgili 
Bakanımız cevap verecekler, ben yalnız bir mev
zua değinmek istedim, Ferid Bey dediler ki bu
rada, dört keçisi bulunmıyan ve Van'ın bir ka-
zasındaki bulunan bir sahsa kredi verildi dedi-
ler. Ferit Beyin istihbarı doğrudur, fakat tam 
değildir. Aldığımız bilgilere göre söylüyorum, 
böyle bir teşebbüste bulunulmuş, mahalline mü
fettiş gönderilmiş, kredinin yolsuz olduğu anla
şılmış, kredi kullanılmadan, sureti katiyede kul

lanılmadan iptal edilmiş. Bunun cevabını tah
min ederim daha geniş olarak yetkili bulunan 
Bakanımız vereceklerdir. Fakat şunu ifade et
mek isterimki, ben sevgili arkadaşlarım konuş
mamın mahiyeti hakikaten şu dertlerde birleşe
lim, beraber olalım. Birbirimizi tenkid mut
laka lâzım. Ama bunu şu kürsülerde istismar 
etmiyeiim ve birbirimize daima yardımcı olalım, 
olumlu olalım. Hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri, bugünkü gündemimizde mevcut ve gö
rüşülmesi gerekli bulunan 16 konu vardır. He
nüz bu konuların üçünün görüşülmesinin sıra
sındayız. Böylelikle gündemdeki işlerin bitiril
mesi hususunda büyük bir güçlükle karşı karşı-
yayız. Bu yönden içtüzüğün 61 nci maddesini 
tatbik etmeden önce kişileri adına söz alan 
saym üyelerin mümkün mertebe az konuşmala
rını rica edeceğim. 

Buyurun Sayın Özdilek. 

FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Muhte
rem arkadaşlar, ben bankanın geyrimenkulleri-
nin bir hususuna temas edeceğim. Ziraat 
Bankasının evvelce bâzı yerlerde inşasına işti
rak ettirildiği veya mecbur tutulduğu konutla
rın elden çıkarılamıyanl?*rın miktarı nedir ve 
nerelerdedir, bunlar? ŞahidoHuğum bir duru
mu idareci arkadaşlara arz etmekten kendimi 
uzak tutamıyacağım. Onların bir kısmı da ha-
rabolmak üzeredir. Karma Komisyon raporun
da bankaya yaramıyan ve bir gelir temin ede-
miyen bankaca belli 16,3 milyon lira tutarındaki 
gayrimenkullerm elden çıkarılmasını tavsiye edi
yor. Bu tavsiye 1964 raporunda, 1965 ve 1966 
raporunda tekerrür ediyor. Bu işin kısa bir 
zamanda intacı mümkün olabilecek midir? 
Hasanoğlan öğretmen Okulu konut ihtiyacının 
mahallen karşılanması hususunu bölge koopera
tifinin anlayış göstermemesi yüzünden bir müş-
gülle başbaşa olduğunu öğrendik. Bu işin ban
kaca münasip bir tarzda halli mümkün olamaz 
im? Bankanın bundan sonra bu veya buna ben
zer bir durumla müşkül bir vasiyette sokulamı-
yacağmı biran evvel bankanın bu külfetten kur
tarılmasına tevessül edileceğini ümidederiz. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) -~ Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; saym korniş-
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yon sözcümüz Halk Bankasının durumu hak
kında konuşma yaptığı için vakitten kazanmak 
maksadiyle bu konuşmayı bırakıyorum. Yalnız 
Devlet Yatırım Bankasının temenniler faslında 
1964 yılında 20 temenninin bulunduğunu, 1965 
yılında 16 temenninin bulunduğunu, 1966 yılın
da da 11 temenninin bulunduğuna göre banka 
her gün daha iyiye doğru gittiğini en canlı mi
sali olduğunu arz etmek isterim. 

Bendeniz Türkiye Halk Bankasının esnaf ve 
sanatkârlara ait vermiş olduğu kooperatif kre
dilerinin kuruluş yerlerinde durmalı isterim. 

BAŞKAN — Sayın Oztürkçine, henüz Tür
kiye Halk Bankasına geçmedik. 

RİFAT 5ZTÜ3K0İNE (Devamla) — Niye, 
Türkiye Halk Bankacı programda.. 

BAŞKAN — Daha geçmedik oraya. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Tür
lüye Emlâk Kredi Bankasının... 

BAŞKAN — Oraya da geçmedik. 
Ziraat, Bankası, Yatırım Bankacı ve Emniyet 

Sandığı.. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİITE (Devamla) — Ziraat 
Bankasının açılmış olduğu şubelerde, arazisi ken
disine aidolmadığı halde kira olarak tuttuğu 
bâzı yerlerde ileri derecede yatırım yapmakta
dır, Meselâ Zeytinburnunda bir Ziraat Bankası 
şubesi açıldı, teşekkür ederim. Ama oraya ya
pılan arazisi satınalmmış olsaydı belki o kadar 
bir masrafa lüzum olmıyacaktı ama 80 bin lira 
kadar lüzumsuz bir masraf yapılması bu banka
cılık bir nevi kazanç gayesini güttüğüne göre 
yerinde olmasa gerekir. Halbuki orada ilgililer
le çok konuştuk. Vakıf arazilerini üç liraya 
alma imkânı mevcuttur ve o para ile de mükem
mel bankaya öz malı olarak bir bina yapma mev-
cudolmasma rağmen bu gibi binaların satmalı-
narak yaralan yatırımların daha yerinde olacağı 
kanısındayım. 

Muhterem arkadaşlarımın bütün konuştuk
ları Ziraat Bankası kredilerinde balıkçılara ve
rilecek krediler üzerinde durulmamıştır, Bu
gün Türk balıkçılığı dünya balıkçılığı ile reka
bet edecek durumda değildir. Sebebi : Banka
dan gerektiği şekilde kredi alamamaktadır. 
Temennimiz hiç olmazsa Ziraat Bankasının da 
Tarım Bakanlığı veya Ticaret Bakanlığının ke
faleti altında bu gibi teşekküllere de kredi veril
diği takdirde bunlarında kısa bir samanda mo

torize olabilecek modern bir hale geldikten son
ra dünya balıkçılığı ile boy ölçülebilecek şekilde 
Türk balıkçılığı da ileri gitmiş olacaktır. Ama 
binlerce tekne ile 3 - 5 modemize edilmemiş teç
hizatı oinııyan balıkçı tekneleri ile bu mevzu 
halledilemiyeeektir. Temennim bankanın bu 
yöndende balıkçılarımıza kredi verilmesi de ye
rinde olacaktır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Biraz önce arz ettiğim sebepler
le bugünkü gündemde bulunan konulara mahsus 
olmak üsore kişiler adına konuşmaların 10 ar 
dakika ile tahdidedilmesini İçtüzüğün 61 nci 
maddesi gereğince oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler.,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Atayurt. 10 ar dakika ile şa
hıslar adına konuşmalar tahdidedilmiştir. 

FAİK ATAYURT (Uşak) — Muhterem Baş
kan, sayın arkadaşlar; T. C. Ziraat Bankası ve 
buna bağlı istanbul Emniyet Sandığı ile Devlet 
Yatırım Bankasının tetkik ve müzakere edilmek
te bulunan 1964, 1965 ve 1966 kesin hesap, bi
lanço, kâr ve zarar hesaplarının kabul ve tas
vibi münasebetiyle grup sözcülerinin ve ayrıca 
kişisel görüşlerini huzurlarınızda beyan ve ifa
de eden arkadaşlarımızın mütalâaları dışında ka
lan şahsen önemli görebildiğim bâzı noktalara 
mret etmek istiyeceğim. 

Evvelâ şu hususu arz edeyim ki, bu teşekkül
ler kuruluşundan beri zamanımıza kadar mev
cut imkânlar nisbetinde bankaların gelişebilme
si için, ellerinden geleni yapmışlar ve bu iti
barladır ki, hizmetleri sebketmiş bulunan bütün 
banka müntesibine ve kurulusunu temin eden
lere şahsan teşekkür etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, genel olarak memle
ketimizde iktisadi hayatın zamanla hızlanan ge
linine seyrini takiben banka hizmet ve faaliyet
lerinde de birçok inkişaflar kaydedilmiş bulun
maktadır. Bu inkişafların esas mihraklarından 
birisi de T. C. Ziraat Bankasında temerküz et
miş bulunmaktadır. Bilâhara teşekkül etmiş bu
lunan Devlet Yatırım Bankası da karınca kara
rınca bilhassa iktisadi kalkınmanın plânlı dev
reye intikalinden sonra burada görev deruhte 
etmiş, kamu iktisadi teşebbüslerinin finansma
nında uhdesine düşenleri yapmaya gayret etmiş 
bulunmaktadır. Memleketimizde ötedenberi ban
kacılık alanında şikâyet konusu olan mesele, 
daha ziyade krediler meselesinde, kredilerin 
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tevzi ve inkişafında toplanmaktadır. Süratli bir 
nüfus artışı ile beraber iktisadi meselelerin çe
şitlenmiş olması ve serbest rekabet sisteminin 
doğması, gerek ticari ve sınai gerekse zamanla 
inkişaf eden zirai kredilerin de verilmesinde, 
alınmasında, tahsilinde bâzı şikâyetleri müncer 
olmuş bulunmaktadır. Bunları gayritabiî say
mamak iktiza edeceği kanısındayım. Gelişen bir 
ekonominin nüfus artışı ile birlikte doğan yeni 
çeşitli ihtiyaçların yarattığı meselelerden olma
sı icabeder. 

Memleketimizde genel olarak kredi talebi 
her çeşitten fazla buna mukabil millî ekonomi
nin imkânları mahdut ve dolayısiyle bu banka
ların da herşeye rağmen faaliyetleri sınırlı ve 
imkânları ölçülü ve ancak bütün talepleri kar-
şılayamıyacak durumda bulunduğu cihetledir 
ki, bunların tevzi ve taksiminde yeterlilik ba
kımından bâzı aksaklıklar olmuştur, ancak alı
nan ve alınmakta bulunan ve badema alınacak 
olan çok yönlü köklü esaslı tedbirlerle bu ihti
yaçların giderilmesine doğru teveccüh gösteri
leceğini ifade etmek lâzrmgelir. T. C. Ziraat Ban
kasının 1964 - 1966, üç yıllık perioduna ait du
rumu incelendiği zaman görülecektir ki, 1964 te 
29 milyon lirayı tecavüz etmiş, 30 milyona yak
laşmış bulunpjı kâr 1965 te 69 ve nihayet 1966 
da 79 milyon lirayı tecavüz etmiş bulunmakta
dır ki, inkişafı sarih ve kati olarak ifade et
miş bulunmaktadır. Bunun ileride daha mü
kemmel işleyişi ve geliştirilmesi için icalbeden 
tedbirlerin alınacağına şahsan inanmaktayım. 
Bankanın Tarım, kredi kooperatifleri ile olan 
münasebetleri ve Tarım Satış kooperatifleri ile 
olan münasebetlerinde daha müteyakkız olun
ması icabedeceğine inanmaktayım. Esasen Ta
rım Kredi Kooperatifleri bilançolarını daha zi
yade menfi kapatmış duruma doğru bulunmak
tadırlar. Öbür taraftan Ziraat Bankasının gaye 
dışında katılmış olduğu birtakım iştiraklerinin 
de "^ararb. olanlarının süratle tasfiyc.ıi ve diğer
lerinin de gayesi ve fonksiyonu dışında kalan
lardan da bankanın çekilmesi zarureti aşikâr
dır. 

Sayın senatörler, memleketimizde tatbik 
edilmekte bulunan zirai krediler hayvancılığı 
alâkadar edenleri olsun, az miktarda da olsa or-
mar.cılık sektörü ile ilişkisi bulunan krediler 
bulunsun, bunların tatbikatında daha basit for
müllere istinadedilmesinde fayda mülâhaza et-
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mekteyim. Ve modern memleketlerin zirai bün
yesi tetkik edildiği takdirde, görülecektir ki, 
burada aile işletmeciliği yanında vüsat ve şü
mulleri itibariyle küçük orta ve büyük zirai 
işletmeler mevcuttur ve bu işletmeler uzun va
deli muntazam ve mazbut işletme plânlarına 
bağlanmıştır. Ve bunların faaliyetleri sürekli 
olarak özel teşebbüste bulunmasına rağmen sü
rekli olarak kontrol edilmektedir ve bu kon
trollere teknik yardımlar yapılmaktadır. Mem
leketimizde de kontrollü kredi tatbikatının şü
mullü bir şekilde geliştirilerek, bunun yanında 
aile işletmeciliğinin küçük, orta ve büyük çap
taki işletmeciliğin plâna bağlanması ve birim 
sahadan alınacak verimin her gün biraz dalha 
fazla artırılması yolu ile bunların zamanla kre
diye olacak ihtiyaçlarının gittikçe azaltılması 
ve buna mukabil, banka kredilerinin ise bunun 
aksine çoğaltılarak daha geniş ve şümullü bir 
tesir alanı yaratılması gerekmektedir. 

Bilhassa Birinci ve onu takibeden ikinci 
Beş Yıllık Kalkınma plânlarında bütün bu ban
kaların durum ve vaziyetleri ele alınmış ve da
ha şümullü kredi tatbik etme imkânı ve politi
kaları, temenni ve tavsiyelerinin nelerden iba
ret olacağı da belirtilmiştir. Esasen müzakere 
ettiğimiz bu üç teşekküle ait denetleme kurulu 
raporları Karma Komisyon raporları ve ona 
bağlı Alt Komisyon raporu da meseleleri gayet 
açık ve vazıh bir şekilde ortaya sermiş bulun
maktadır. 

Birçok arkadaşlarımız temas etmiş bulun
maktadırlar, şüphesiz bankalar kredilerini sağ
lam bir teminata bağlamak mevkiindedir. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt iki dakikanız 
var. 

FAİK ATAYURT (Devamla) — Bu itibar
la, toprak değerlendirme baremi kısmen tashih 
edilmişse de tapu kadastro faaliyetleri tam mâ
nası ile inkişaf edememiş bulunduğu içindir ki 
banka bu meselelere dayanak teşkil ederek ver
mekte olduğu kredilerde zorluk ve güçlük çek
mektedir. Bu itibarla, tapu kadastro faaliyet
lerinin süratle ikmali ile bu belgelerin vatandaş
larımıza tevziî ve dolayısiyle banka ile olan mü
nasebetlerinin de münakaşaya hacet bırakmıya-
caik tarzda kolaylık sağlanmasının meydana ge
tirilmesi noktasında toplanmaktadır. Diğer yön
den ziraat âlet ve makinalarındaki inkişafları 
da nazarı itibara alarak, plasman hacmmda 
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mümkün olanın yapılması, ilâç suni gübre, su
lama damızlılklar meselesinde, tohumluk işlerin
de de kredilerin daha da artırılması ve hassaten 
balıkçılık kredisinin de şümullü bir şekilde ele 
alınması iktiza ettiğine inanmaktayım. 

istanbul Emniyet Sandığı ise yapmakta ol
duğu muamelelerde biraz daha müteyakkız 
davranması gerekmektedir. 

BAŞKAN — Müddetiniz bitmiştir, cümle
nizi tamamlamanızı rica edeceğim. 

FAİK ATAYURT (Devamla) — Sermaye 
Tezyidi Kanununun da çıkarılması zaruridir. 

Devlet Yatırım Bankası imkânlarının geniş
letilmesi ve faiz nisbetmin de düşürülmesinin 
şart ve lâzım olduğuna da inanmaktayım. 

Müddetimiz bittiği cihetle diğer mârusatı-
mı söylemekten imtina ediyorum. Yüce Senato
yu işgal ettiğim için özür dilerim, saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlarım, zamanın müsaadesi 
nisbetinde bâzı münferit noktalara temas et
mek suretiyle sözlerimi bitireceğim. Şunu pe
şinen ifade edeyim ki, hakikaten müzakere 
mevzuu bankalarımız bir inkişaf yolundadır, 
ehil ellerdedir, inkişaf etmekte, gelişmektedir, 
daha fazla inkişafını, daha fazla gelişmesini te
menni etme mevkiindeyiz. 

Şimdi bu umumi beyanımdan sonra benim 
zihnimi meşgul eden bâzı noktalara temas ede
ceğim. Muhakkak bunu bu işte emek sarf et
miş arkadaşlarımız düşünmüş olacaklardır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Türkiye'nin 
her bölgesi aynı zamanda inkişafa başlamış de
ğildir. Türkiye'nin her bölgesine bankaları
mız aynı zamanda kredi vermeye de başlamış 
değildir. Bunun tabiî neticesi olarak yurdumu
zun inkişaf eden bölgelerine daha fazla kredi 
vermeyi, inkişafa yeni başlıyan bölgelerde de 
daha az plasmanı bulunduğu bir vakıadır. Ba
tıdır, Çukurovadır, ve saire gibi yurdumuzun 
bu ziraat sahasında gelişmiş bölgelerinde daha 
evvel başlamıştır, yıldan yıla artmıştır, bir 
plasman fazlalığı vardır. Küçük, fakir bölge
lerde az gelişmiş bölgelerde bu plasman daha 
azdır. Bu bir vakıadır. Şimdi şurası bir vakıa
dır ki, bütün arkadaşlarımın konuşmalarından 
o anlaşılıyor, kredi talebi çok fazladır. İmkân-
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lar mahduttur, şu fazla talebi mevcut imkân
larla karşılamaya mecburuz. Her talebi ishaf 
edemediğimiz için bâzı prensip kararı almak, 
bâzı noktalara riayet etmek zarureti işin bün
yesinden doğmaktadır. Şimdi her talebi karşı-
lıyamadığımıza göre bankanın yıllık fazla in
kişafı mahdut ve muayyen olduğuna göre ban
kalar tutup bir umumi prensip kararına var
maktadır. Bu yıl plasmanları yüzde 10 artıra
lım. 

Arkadaşlar, şu şekildeki bir prensip karan 
az gelişmiş bölgelerin aleyhine olmaktadır. Ne
den? Yıllardan beri orda birikmiş plasman 
var, 50 milyon plasman kullanmakta olan bir 
bölgeye böyle bir prensip kararının tatbiki ne
ticesi yüzde 10 artırım olacaksa beş milyon 
lira gidecektir. Halbuki 2 - 3 milyon lira gibi 
mütevazı bir plasman içerisinde çalışılan bdr 
bölgeye yüzde 10 ayrıldığı zaman onla muvazi 
olarak 200 - 300 bin lira gibi yıl içerisinde 
bir plasman artırması olacaktır. 

Arkadaşlar, Anayasamız, Kalkınma plânla
rımız bölgeler arasında dengeyi istemektedir, 
bölgeler arasında denge olacaktır, diyor. Yine 
bu kaynaklarımız âdil bir gelir dağılımı isti
yor, fırsat eşitliği istiyor ve bütün vatandaş
lar için haysiyetli bir hayat sürme imkânının 
sağlanmasını devletten istiyor. Şimdi bu Ana
yasanın ve plânın getirdiği bu esprilerle tat
bikatı nazara aldığımız takdirde gelişmiş böl
gelerden daha az gelişmiş bölgelere doğru bir 
yardım, bir plasman kaydırmasının zaruri oldu
ğu görülmektedir. Bunu bâzı temas ettiğim da
irelerde buna karşı bir adım atıldığını gör
mekle beraber bu prensiplerin tam ve sıhhatle 
ele alındığını, bu yola gidilmeye gayret sarf 
edildiğini iddia edemeyiz. Birinci istirhamım 
bu. Böyle yüzde 10 artırma gibi tesfiyeci bir 
adaletle, tesfiyeci bir müsavatla işe eğilmek 
lâzımdır. Bölgeler arasındaki dengeyi sağlıya-
cak her hal ve kârda daha fakirin, daha âci-
zin, daha fazla yardıma muhtacın elinden tut
maya matuf bir plasman kaydırılması mutlak 
yapılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, temas etmek iste
diğim ikinci nokta şu: Bu hesaplarını tetkik et
tiğimiz müesseseler bankadır. Muhakkak ban
ka vermiş olduğu krediyi almak ister, karşılığı 
olacaktır. Bu gayet tabiîdir, dağıtacak değil
dir. Sağlam bir yere vermek ister. Bu bunun 
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bünyesinde vardır. Fakat bu hususi banka de
ğil. Bu aynı zamanda âmme hizmeti g-ören bir 
banka. Şimdi diyelim M, bir vilâyete 300 bin 
lira bir plasman artırıldı, gitti. Bankacı elbet 
mesuliyetin kendisine yaptığı telkin neticesi 
bu parayı mali iyi olana doğru ister istemez 
vermektedir. Çünkü orda bir tehlike yoktur, 
çünkü o parayı vâdesi geldiği zaman alacak
tır. Bu görüşün tatbikat sonunda hakikaten 
devletin imkânlarının daha sağlama doğru, da
ha kuvvetliye doğru gittiği görülmektedir. Şu
nu demek istiyorum; bugün devlet fakir taba
kanın kalkınmasına matuf, onların haysiyetli 
bir hayat sürmesini temin edecek imkânları da 
sağlama mecburiyetindedir. Bunun muayyen 
bir formülü yok. Elbet bir batakçıya verecek 
değil, elbet gelmesine imkân olmıyan bir yere 
verecek değil. Fakat bu hizmetin yapılması 
için imkânı zayıf olan fakat müteşebbis, na
muslu, çalışkan sözünü zamanında yerine getir
mek istiyen vatandaşları da her hal ve kârda 
bu kredilerden istifade ettirecek formüllerin 
bulunması ve onların elinden tutulmasının lâ-
zımgeldiği kanaatindeyim. Buna elbet imkân 
nisbetinde emek sarf ediliyor fakat mutlak bu 
yolda hiçbir şeyi olmadığı için bankaya yana-
şamıyan namuslu, vaktinde sözünü ifa edecek 
vatandaşlarımızın elinden tutulması için gerek
li formüller, kolay formüller bulunmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, 3 ncü temas etmek is
tediğim şu; Türkiye'de tatbikatı azalmış ol
makla beraber, az kaldığı ifade ediliyor, fakat 
benim meselâ temsil ettiğim Kastamonu'da ta^a-
miyle tatbik edildiğini gördüğüm bir sistem 
var, bir kredi sistemi var. Bu bugünkü köylü 
vatandaşlarımızın aldığı bir borç değil, baba
sı zamanında alınmış bir borç. Hattâ diyebili
rim ki, dedesi zamanında alınmış bir borç. 
Vaktiyle para alınmış. Şimdi yıllıktır bu borç. 
Senenin sonu gelir köylere haber gider, sizin 
borç yatacak. Toplanırlar bir zengin mi dersi
niz, ağa mı dersiniz, tefeci mi dersiniz birisin
den bir para bulunur, 3 - 4 gün bu adamlar ge
lir - bankanın önünde öbek öbek toplandıkla
rını görürsünüz - adam bulduğu parayı banka
ya yatırır, bankaya borç ödenmiştir, bankanın 
kayıtları tamamdır, tahsilat yüzde yüz yapıl
mıştır. Bir «ün sonra gün verilir, artık o ban
kacının insafına kalmış, o gün veriveren ban
kacılara çok medhüsena edilir, ki, üç gün son

ra gel artık biraz da şu kitabına uysun kabi
linden salladı mı ikinci bir gelip gitme olur, 
ondan da şikâyet ederler, iki - üç gün sonra 
bu para iade edilir. Banka su kadar kredi ver
miştir, borçlar ödenmiştir tekrar banka kredi 
açmıştır. Maalesef arkadaşlar yeniden ne kre
di vardır, ne ödenen borç vardır. 

FİKRET &ÜNDOĞAN (istanbul) — Faiz 
vardır. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Evet, faiz vardır eklenir geçen sene 350 aldıy
sa bu sene 400 olur, öbür sene 450 olur, öbür 
sene 500 olur bu böyle devam eder gider. Muh
terem arkadaşlar bu bir istatistik tutmadan 
gayrı... 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 

Evet. Şimdi bunun azalmakta olduğunu duyu
yorum. Fakat adamlardan imkânı olan köylü
ler de borcunu ödemek istiyor. Derler ki «be
nim ödememe rağmen şu müteselsil kefaletin 
dışında kalamadığım için ödemiyorum. Bu hal 
yıllardan beri devam ediyor. Daraldığı söyle
niyor. Bu sakîm usule artık vatandaşa eziyet 
etmekten gayrı bir şey doğıırmıyan bu sakîm 
yola son verilmesini muhterem idarecilerimiz
den rica ediyoruz, iki mevzu daha kısaca baş
lıklarını söylemek suretiyle ikmal edeceğim. 

BAŞKAN — Müddet doldu Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 

Bir dakikanızı rica ediyorum. Muhterem arka
daşlar, bugün bir banka şubesi enflâsyonu var
dı*-. Büyük şehirlerin anacaddeleri banka dol-
dn. ikinci caddelere geçti, onlarda banka dol
du, Elbet, bir diğer banka bunu yaptığı için 
bu böyle oluyor. Fakat Sayın Bakanımız bura
da, bankaların erkânı burada, bu acılan banka
larında masraflarını karsılıyacak hizmet gör-
düoüne Vaani mi de*n r~i? (Dü^HI 100-200 met
reyi genmivor yeni bir banka şubesi daha. Bu
nu rica edivoruz bu enflâsyon önlensin. 

İkinci husus «propaganda» müspet netice 
doyurmak için yakılır. Radyoda her gün aynı 
cinsten, sinemada aynı, televizyonda aynı pro-
ram bu müspet telkin yapacak hudutta kesil
meli ve şu israf da önlenmeli oradan elde edile
cek tasarruf da daha müspet sa,halara sarf 
olunmalıdır. Hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Ticaret Bakanı Sayın Türkel 
buyurun. 
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TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli 
senatörler, Ziraat Bankası 1964 - 1965 ve 1966 
hesap dönemlerine ait raporlar ve Emekli San
dığına ait raporlar vesilesiyle huzurunuzu iş
gal ediyorum. Huzurunuzu esasen fazla zaman 
kaybı dolayısiyle Sayın Başkanın da ikazı ile 
fazla işgal etmiyeceğim. Birkaç ananoktaya de
ğinmek istiyorum. 

Ziraat Bankasının faaliyetleriyle alâkalı 
meselelerde söz alan va kıymetli fikirbrini ia-
har eden değerli senatörlere teşekkür ederim. 
Bu millî müessese çiftçinin kalkınması, köylü
nün kalkınması, topyekûn zirai kalkınmamız
da finansman mevzuunda hepimizin destekle
meye ve teşvik etmeye bir nevi vazifemiz olan 
bu mevzuda şüphesiz bu değerli fikirlerin biz
ce değeri ve önemi vardır. Bu ileriye sürülen 
iddialarda kanaatimce bâzı arkadaşlarımız me
seleleri belki zaman icabı gereği gibi tetkik 
fırsatını bulamamıştır, belki bâzı şayiaların te
siri altında kalmış olabilirler. Bununla bera
ber biz bu iddiaların bir objektiflik içinde de
ğerini kıymetlendirerek meselelere saygı göste
riyoruz, fikirlere saygı gösteriyoruz. Bu anla
yış içinde cevaplarımı arz edeceğim. 

Bâzı sayın senatörler bankanın politik sa
hanın dışında kalması temennisinde bulundu
lar. Banka geniş mânası ile politik sahanın 
içinde kalmaya mecbur. Şu mânada mecbur, 
banka Hükümetin zirai kredi politikasında 
finansman bakımından bir nevi yardımcı bir 
teşekkül. Banka dar mânada politikanın dı
şındadır. Banka bir özerk müessese. Banka İk
tisadi Devlet Teşekküllerine ait 440 sayılı Ka
nunun içinde ve bu kanunun getirdiği hüküm
lere Hükümet olarak saygı anlayışı içinde, 
kredi dağıtımında kendisinin özerkliği içinde 
faaliyet gösteren bir müessese. Bu sebepledir 
ki, bankanın politika dışında ve içinde kalma 
durumunun tartışmasında geniş mânada zirai 
politikanın uygulanması yönünden meseleye bu 
şekilde girmiş oluyor. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de zirai kre
dinin uygulanmasında muhtelif yılların rakam
larını, kredi miktarlarını değerli arkadaşları
mız huzurunuzda verdiler. Bu sebeple ben bu 
rakamların muhtelif yıllara ait mukayeseleri
ne huzurunuzda tekrar girmek istemiyorum, 
zamanınızı işgal etmemek için. 

I Kredilerin dağılışında şahıs ve bölgelere 
I göre partizanlık yapıldığı iddiasını reddediyo-
i rum. Sayın Dikeçligil bu konuya biraz girdiler. 
| Ben de bu konuya kendi açımdan girmek iste-
| rim. Yer yer kendi grupumun milletvekili ve 

senatörleri dahi bölgelerinde kendi teklifleri
nin dışında başka partili arkadaşların bir nevi 
tekliflerinin uygulandığı iddiası ile bizi itham 
eder. Şikâyetlerin muhatabı oluyoruz, içinde 
bulunduğumuz muhatabı olduğumuz bu şikâ
yetler, bizim partizan anlayışımızın dışında bu 
meseleleri yürüttüğümüzün bir misali olarak 
huzurunuza getiriliyor. 

Sayın Ferid Melen'in huzurunuzda kendi 
bölgelerine ait verdiği 200 bin liralık bir kre
diyi, Sayın Genel Müdürden mahiyetini öğren
dim. Bir şahıs, Van bölgesinin bir ilçesinde 
bir şahıs, (A) şahsı böyle bir müracaatta bu
lunmuş. Plânlamanın teşvik fonlarından fayda
lanmak maksadiyle bulunmuş. Hâdise bir ihbar 
üzerine mahallinde incelenmiş ve bu kredinin 
muhatabı bu krediyi alacak nitelikte bulun
madığı içindir ki, açılmış olan kredi iptal edil
miştir. O sebeple huzurunuzda bu konuda me
sul bir Hükümet üyesi olarak bu kredinin ve
rilmediğini başlamış bir muamelenin bir ihbar, 
bir şikâyet üzerine iptal edildiğini ifade edi
yorum. 

Bir sayın senatör arkadaşımız kooperatif
çiliğe önem verilmesi gerektiğini, bankanın ko-
opeartifçiliğe gereği şekilde önem vermediğine 
ait tenkidlerde bulunmuşlardır. Bu hususa mi
sal olarak bankanın tarım kredi kooperatifleri
nin 1963 yılındaki sayısı 1 617, 1968 yılındaki 
sayısı 1 919 ortak sayısı 1 016 372 dir. 1968 
deki sayısı 1 234 274. Bu gösteriyor M, beş 
yıllık devre içinde kooperatif adedindeki artış 
300, kooperatif ortak sayısındaki artış 220 
bin civarındadır. Hükümet olarak bizim diğer 
konularda kooperatifçilik tatbikatına girmiyo
rum. Bu konu tamamen Ziraat Bankasının fa
aliyetleriyle alâkalı olduğu için o kısma de
ğinmiyorum. 

Büyük ve küçük çiftçi arasında kredi dağı
lımında tefrik yapıldığı, küçük çiftçinin hakkı 
olan kredinin verilmediği iddiasını da kabul 
edemiyeceğim. 

Muhterem senatörler, büyük çiftçi adedi 
yıllara göre bundan faydalanan çiftçi adedi, 
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zannediyorum ki, bu iddiada bulunun C. H. F. 
mensubu sayın senatörün kendi yıllarından 
farklı değil. Geriye gidiştir. 1964 te 100 bini 
aşan bir kredi alan tek şahsın adedi 238, 1968 
de bu rakam, 215 dir. Bu zabıtlara tescil edil
miş rakamdır. Aıikadaşlarnnız bunu değerlen
direbilirler. Şu halde 100 bin liranın üzerinde 
kredi alan çiftçi sayısı 1964 e göre gerilemiş 
durumdadır. Biz büyük çiftçiye bugün halen 
ancak proje mukabili kredi vermekteyiz. Kü
çük çiftçi ise muhtelif yollarla kredi alma im
kânını bulmuştur ve bu tatbikat genişlemiştir. 

Bugün 1964 te 900 küsur olan kooperatif or
tağının ortak vasati kredisi bugün 1 600 lira 
civarındadır. Şu halde vasati ortak kredisi koo
peratiflerde genişletilmiştir. Bu misal koope
ratif ortağı olan küçük çiftçinin almakta ol
duğu kredinin miktarının artırıldığının bir ifa
desidir. Aynı zamanda tohumluk kredilerde, 
gübre kredilerinde, hayvan kredilerinde ilâç 
kredilerindeki, gelişme M, bu ayna zamanda kre
dilerin dağıtımında bir mânâda selektif kre
diye geçişin örneğini verir, tatbikatını verir 
ki, bu hep beraber grupların iddia ettikleri, ar
zu ettikleri tatbikatı Hükümetimiz geniş şe
kilde uygulamaktadır. Geşmiş yıllarla muka
yese edersek sayın Halk Partisi sözcülerinin 
iddialarının mukabili cevabı iktidarımız zama
nında verilmiştir. Hükümetimiz icraata başla
dığından itibaren bu tarz selektif kredi uygu
laması ki, 1968 programında geniş şekilde tat
bikatını bulmuştur, evelce yapılmamış olan ko
nularda selektif kredi tatbikata geniş şekil
de artırılmıştır. Bunun bâzı misallerini huzu
runuzda rakamlarla vermek isterim. 

Tohumluk kredisi 1964 te yoktur. Türk çift
çisinin tohum ihtiyacının kredi mekanizması 
içinde cevaplandırılmasına dair tatbikat 1964 
te yoktur. 1965 te 20 milyon liradır, 1968 de bu 
rakam 300 milyon liradır. Gübre kredisinde bu 
tatbikat 1964 te 75 milyon liradır, 1968 de 970 
milyon liradır. 

Hayvancılık kredilerinde tatbikat 1966 da 
başlamış, rakam 310 milyon lira, yekûn olarak 
kısa ve orta vâde ile ayırımı içinde, 1968 de 555 
milyon liradır. 

Mahsul baremleri aynı kalmamıştır iddiası
na 1965 ten itibaren % 100 ü geçen artırılmak 
suretiyle cevaplamak istiyorum. Bunların misal-
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lerini muhtelif mahsul cinslerine göre dekar ba
şına verilen ikrazlarda zikretmek lâzım, fakat 
huzurunuzu fazla işgal etmemek için böyle 
uzun bir listeyi huzurunuzda misal vererek oku
mak istemiyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bilhassa böl
gelere göre farklı tatbikatın şikâyetçisi olmuş
lardır ve misal olarak herhalde Sayın Başkanı
mın seçim bölgesini seçmek suretiyle bir nevi 
partizan tatbikatın örneğini vermeyi düşün
müşlerdir. Şimdi huzurunuzda böyle bir mu
kayeseli bir rakamı zikretmek istiyorum. İs
parta'da 1968, merkezinde zirai plasman hacmi, 
2 milyon 550 bin liradır. Bu rakam Elâzığ'da 
beş milyon 900 bin liradır, Erzurum'da altı mil
yon 200 bin liradır, Kars'ta 6 milyon 750 bin 
liradır merkezi zikrediyorum. Geri kalmış 
bölgelere Sayın Nusret Tuna'nın da temas ettik
leri gibi bâzı misaller de o bölgelerdeki zirai 
kredinin genişlemesine ait rakamları huzuru
nuzda zikretmek isterim. 

Elâzığ, 1965 yılında umumi vilâyet olarak 
10 milyon 408 bin lira zirai kredi plasmanına 
sahiptir. Bugün bu. rakam 27 milyon 100 bin lira
dır. Tunceli'nde bu rakam 1965 te 7,5 milyon 
lira iken, bugün 15 milyon 700 bin liradır. Er
zurum'da 1965 yılında 27 milyon 741 bin lira 
olan zirai plasman bugün 53 milyon liradır. 
Kars'ta 1965 yılında 39 milyon lira olan zirai 
plasman bugün. 80 milyon 550 bin liradır. Ağrı 
ilinde 1965 yılında 12 milyon 238 bin olan zirai 
plasman bugün 26 milyon 385 bin liradır. Şu hal
de bizim bu tarz uygulamalarımız şahıslara ve 
bölgelere göre bir tefrikin içinde olmak de
ğil, hizmeti bölgenin önemine, bölgenin ihtiya
cına göre tefriksiz götürebilmektir. Biz bu uy
gulamanın içindeyiz. 

Sayın Melen'in, kredilerin umumi dağılışı
na ait beyanlarını ve zirai kredilere ait bu
gün içinde bulunduğumuz kaynak yaratma ve-
sair gibi meselelerine de cevabımı arz etmek 
isterim. Zirai kredilerin, umumi kredilerin hac
mi içindeki yeri mevcut umumi kredi plasman
larının dağılışı içinde % 20 - 23 civarında gözük
mektedir? Bu rakamların bizi yanıltan bir hu
susu var, bilhassa onu belirtmek için bu nokta
ya değiniyorum. Kredilerin umumi risk dağılı
mı içinde ticari, kredilerin içinde gözüken bir 
nevi krediler var ki esasında bu krediler tica-
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ri kredi altında sınaiye kaymakta, esasında bu 
krediler zirai sektörün değerlendirilmesi ile 
zirai yatırımların içinde de yer almaktadır. 
Bu sebepledir ki, bu rakama umumi kredi limiti 
içinde % 20 - % 23 civarında değil, bunu daha 
büyük ölçüde bir hacimle ifade etmemiz lâzım
dır. Fakat bunu kesin rakamı ile ben de ifade 
de sıkıntı çekerim. Çünkü bu rakam ticari kre
dilerin içinde gözüken rakamın ne miktarı zi
rai kredilere kaydığı, ne miktarının sinai kre
diler içinde yer aldığım tesbiti hiçbir malı 
müessese tarafından sarih olarak rakamlandı-
rılması bugün için imkânsızdır. Sadece risk 
santralindeki yüzdeler olarak meseleyi incele
diğimiz ve araştırdığımız zaman bu gerçeği 
tesbit etmek mümkün olabiliyor. 

Şimdi Sayın Melen'in iddia ettikleri gibi Zi
raat Bankasının bugün daha geniş hacimde zi
rai. kredi ihtiyacına cevap verir hale getirile
bilmesi için Hükümetimiz bu konuda bütçe im
kânları içinde bankanın kaynaklarını geliş
tirmiş ve takviye edebilmiştir. 1964 te bu ra
kam kendilerinin de mesuliyet aldıkları devre
de, 1964 te bu rakam sıfırdır. Ziraat Bankasının 
ilgili kanunu hükmü icabı % 1 nibetinde büt
çeden verilmesi lâzımgelen, onun kaynağını tak
viye edici meblâğ Hazinece Ziraat Bankasına 
ödenmemişti. Şimdi devremize ait bu rakamla
ra vereceğim. 

1965 yılında umumi bütçeden 1 900 000 lira. 
1966 da 8 274 000 lira, 1967 de 60 125 000; böy
lece Ziraat Bankasına bizim mesuliyet devre
mizde bütçe imkânları içinde gittikçe genişli-
yen bir yardım imkânı bulunmuştur. Bu ra
kamı biz kâfi görmüyoruz. Bunun içindir ki 
933 sayılı Kamunun teşvik fonlarında ayrıca 
Ziraat Bankasına 110 milyon lira tefrik edil
miştir. Ziraat Bnkasmın bu kaynak gelişmesine 
imkân veren diğer husus şüphesiz ki mevduat te
mini suretiyle kendi özkaynaklan içindeki im
kânlarının geliştirilmesi suretiyle bu imkânla
rın malî potansiyelimizin içinde değerlendiril
mektedir. Şimdi sayın senatörler bugün zirai 
kredi ihtiyacı 14 milyar civarında hesaplan
maktadır. Biz bunun ancak yarısına erişebil
dik. Bugün bir traktör talebinde bulunan çift
çi evelce bunun onda biri nisbetinde bir kredi 
talebi ile karşımıza çıkarken, bugün 10 misli 
artan bir kredi talebi ile gelmektedir. Bu tat-

I bikat zirai kalkınmamıza, yurt kalkınmamıza 
paralel, kredi hacminde de bir gelişmeyi, kredi 
hacminde de bir fazla talebi meydana getir
mektedir. Şüphesiz bu yart imkânlarının ban
ka, kaynaklarının gelişmesi ile beraber, bu ihti
yaçlar, bu imkânlar bir noktada eşidolacak-
tli\ 

Ziraat Bankasının bir diğer meselesine Sa
yın Fahri Özdilek değindiler. Hasanoğlan'da te
şekkül eden Yapı Kooperatifi eliyle yaptırılan 
köylü evleri yıl başından evvel bankamıza in
tikal edecek ve kış gelmeden evvel de köylüye 
intikal ettirilecektir. Kooperatif ortakları için 
de bu mevzu ile alâkalı olmıyan kimselerin tas
fiyesi meselesi bu mevzuu biraz güçleştirmiş
tir. Banka bu mevzuu biraz halletmiş ve bu böl
gede yapılan köylü, çiftçi evlerinin köylüye 
intikali bu yıl başında temin edilmiş olacak
tı.'. 

Huzurunuzu fazla işgal etmemek için zan
nediyorum meselelere muhtasar da olsa değin
miş bulunuyorum. Bir hususu daha arz etmekte 
fayda görürüm. 

Emniyet Sandığı müstakil bir müessese ola
rak kurulmak üzere. Bununla alâkalı kanun 
Yüce Medine sevk edilmiş bulunmaktadır. Bu 
dar gelirli vatandaşa hizmet müessesesinin kay
naklarının geliştirilmesi, daha aktif, daha geli
şen bir müessese haline getirilmesi bizim de 
arzumuzdur. Bu sebepledir ki, bu kanun tasa
rısını Yüce Meclise sevk etmiş bulunuyoruz. 

Bankanın meselelerine gösterdiğiniz alâka
dar. dolay, şükranlarıma sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

XIV - T. C. ZİRAAT BANKASİ : 
BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 

Bankası 1S84 netice bilanço hesabı ile, 1085 -
1963 yılları netice hesap ve bilançolarım, oku
tup, tasviplerinize arz edeceğim. 

1964 : 29 854 475 lira 83 kuruş kâr. 

BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu tas
viplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etki
yenler... Kabul edilmiştir. 

1965 : 69 415 994 lira 28 kuruş kâr. 

BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu tas
viplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kal'iü edilmiştir. 

I 1966 : 79 444 084 lira 83 kuruş kâr. 
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BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu tas
viplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

XV - İSTANBUL EMNİYET SANDIĞI : 
BAŞKAN — istanbul Emniyet Sandığı 

1964 - 1965 ve 1966 yıllarını arz ediyoruz. 
1964 : 859 715 lira 5 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu tas

viplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

1965 yılı : 1 275 606 lira 9 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu tas

viplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

1966 yılı : 1 753 325 lira 15 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu tas

viplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

XVI - DEVLET YATIRIM BANKASI : 
1964 yılı : 60 968 250 lira 53 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu tas

viplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

1965 yılı : 103 321 742 lira 90 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu tas

viplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

1966 yılı : 125 712 973 lira 1 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu tas

viplerinize, arz erHvorıım. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

XVII - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI 
T. A. Ş. 

XVIII - TÜRKİYE HALK BANKASI T 
A.Ş. 

XIX - İLLER BANKASI 
XX - TÜRKİYE EMLÂK KREDİ BAN-

KASI A. O. 
A) Ankara İmar Limited Şirketi 
B) Türkiye İnşaat ve Malzeme Limited Şir

keti 
C) TuUım Bankası T. A. O. (Tasfiye İm

linde) 
Ç) Amaç Ticaret T. A. Ş. 
XXI - T. C. Turizm Bankası A. Ş. 
A) Abant ve Bolu Çevresi Turizm A. Ş. 
B) Turist Seyahat A. Ş. 
XXII - GÜVEN TÜRK ANONİM SİGOR

TA ŞİRKETİ 

XXIII - GÜNEŞ SİGORTA A. Ş. (Yalnız 
1964) 

BAŞKAN — Türkiye Halk Bankası Türk 
Anonim Şirketi, Türkiye Vakıflar Bankası 
Türk Anonim Ortaklığı, iller Bankası, Türkiye 
Emlâk Kredi Bankası Anonim Ortaklığı, Anka
ra İmar Limited Şirketi, Türkiye İnşaat ve 
Malzeme Limited Şirketi, Tutum Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı, Amaç Ticaret Türk Ano
nim Ortaklığı, Türldye Cumhuriyeti Turizm 
Bankası Anonim Şirketi, Abant ve Bolu Çev
resi Turizm Anonim Şirketi, Turist Seyahat 
Anonim Şirketi, Güven Türk Anonim Sigorta 
Şirketi, Güneş SigortasrAnonim Şirketi görüş
melerine başlıyoruz. 

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi için 
C. H. P. Grupu adına Sayın Nurettin Akyurt, 
Türkiye Vakıflar Bankası için Sayın Nurettin 
Akyurt? Yoklar. 

Adalet Partisi Grupu biraz önce okuduğum 
bütün müessese ve Türk Anonim iŞrketi ortak
lıkları için bir tek sözcü göstermişlerdir; Sa
yın Adnan Karakücük. Bu sebeple... 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Adnan 
Bey de yok, ben konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu, siz mi ko
nuşacaksınız, hay hay. Yalnız grup adına bize 
bildirilen (Maraş) Adnan Karaküçüktür. (Bit
lis) Sayın Kürümoğlu konuşacak, peki efendim. 

Bir dakika Sayın Kürümoğlu, C. H. P. Gru
pu adına İller Bankası için Sayın Mukadder 
östekin buyurun. Evvelâ C. H. P. ne bunların 
bütünü üzerine söz vereceğim, sonra hepsi için 
birden size söz vereceğim. Bilâhara C. H. P. 
Grupu adına Sayın Lûtfi Bilgen, Sayın Meb-
rure Aksoley, Aslan Bora'ya yazılmış olan 
gruplar için söz vereceğim. 

Sayın Kapıcıoğlu, C. H. P. bittikten sonra 
size de grup adına İller Bankası için söz ve
receğim. 

Buyurun Sayın Öztekin. 
C. H. P. GRUPU ADINA MUKADDER 

ÖZTEKİN (Adana) — Sayın Başkan, muhte
rem senatörler; C. H. P. Grupu adına İller 
Bankası konusunda söz almış bulunuyorum. 
Konuşmamı temel meseleler ve bâzı teknik hu
suslar olmak üzere iki kısımda özetlemeye ça-

I lışacağım. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İkti
sadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 468 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde tanımlanan 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1966 yılının so
nundaki sayıları 124 dür. Bunlardan İller Ban
kası ve diğer dört müessese Yüksek Denetim 
Kurulunun denetimine tabi değildir. Bu sebep
le İller Bankasının teknik denetimi ile ilgili bir 
rapor mevcudolmadığı gibi bizlere sunulan iki 
ciltlik hacimli raporda da, adı geçen banka ile 
alâkalı Karma Komisyon üyesi arkadaşımız 
tarafından imzalanan rapor da boşluğu doldu
rucu nitelikte değildir. Yüksek Denetleme Ku
rulunun özel kuruluş kanunu mevcudolmadığı 
için Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetlenme
si konusunda denetim organının yetkilerinde 
bâzı sıkıntılar olduğu anlaşılmaktadır. Gerçek
ten 468 sayılı Kanunun ki - Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin denetimine ilişkin Kanun - 4 ncü 
maddesinde örneğin İller Bankasının Kamu İk
tisadi Teşebbüsü olduğu açıklanması ile sabit
tir. Böyle olunca da bu kurumun Kamu İktisa
di Teşebbüsleri Karma Komisyonunun ve Yük
sek yasama organlarının kesin denetimine tabi 
olduğu da aşikârdır. Yasama organlarının bün
yesi itibariyle bu denetimin yetkili uzman bir 
kuruluş tarafından yapılıp, kendisine sunul
ması gerekmektedir. Tabiî olarak bu Kurum 
Yüksek Denetleme Kurulu olmak lâzımdır. 

Netice olarak, mevzuat boşlukları doldurul
makla beraber, Anayasanın esprisine uyularak 
İller Bankasının da Yüksek Denetleme Kurulu 
tarafından denetime tabi tutulmasının faydalı 
olacağı kanısındayım. 

Muhterem arkadaşlar, temel meselelerle ilgili 
ikinci bir konu da, her Kamu İktisadi Teşeb
büsü için ileri sürülebilecek bâzı tenkit ve te
mennilerdir. Bu teşebbüslerin bilhassa başın
da görev alacak kimselerin her türlü haricî ve 
siyasi baskılara mâruz kalmıyacak nitelikte ve 
kişilikte tecrübeli elemanlardan seçilmesi lâzım
dır. Genellikle ve âdet haline gelmiş bir ten
kit, bu kurum ve teşebbüslerin siyasi partiler 
tarafından ağır tazyik ve baskılara mâruz kal
dığı merkezindedir. Her siyasi parti iktidarda 
veya muhalefette iken Kamu İktisadi Teşeb
büsleri yönetim veya yöneticilerinin yanında 
veya karşısında olur. Bu görev değişiklikleri 
iktidar - muhalefet durumuna göre Kamu İkti

sadi Teşebbüslerinde büyük kaynaşmalara yol 
açmakta, sonuç olarak karışıklıklardan Devlet 
parası ile kurulan teşebbüsler müteessir olmak
tadır. İktidarların siyasi felsefe ve anlayışları 
kadar teşebbüslerin bünyeleri içerisindeki çeşitli 
hırs, kıskançlık ve gayretkeşliklerin de bu bu
nalımı artırdığı bir gerçektir. Biz iktidardaki 
arkadaşlarımızı bu konuda elbirliği ile bir çare 
bulmak amacı ile aydınlatmayı faydalı gör
mekteyiz. Konumuzla ilgili olarak misalleri 
İller Bankasından seçtik. Maksadımız, samimî 
ve halisane olup tekerrürünü mâni olacak ted
birlerin müştereken alınması temennisinden iba
rettir. 

İller Bankası 1966 bilançosu personel gider
leri 1965 e oranla yaklaşık 5 milyon Türk lirası 
fazladır. 1966 yılında Bankanın taşra ve merkez 
teşkilâtında 622 yeni tâyin yapılması bu artışın 
sebebi olarak gösterilmektedir. 

Bir hususu muhterem arkadaşlarıma arz et
mek isterim, verdiğim rakamlarda üç aşağı, beş 
yukarı bâzı hatalar olabilir. Çünkü Denetim Ku
rulunun bir raporu mevcudolmadığı için biz 
daha ziyade dış tetkiklere ve bâzı bulabildiğimiz 
dokümanlara müsteniden bu rakamları verdik. 
Onun için kesin rakam olmadığı, olamıyacağı 
hususunda benim de tereddüdüm var. İlgililer 
tashih ederlerse memnun olurum. Sadece pren
sipler üzerindeki tenkidlerimde musirrim, rakam
lar üzerinde hatalar olabilir. 

Yalnız bu tâyinlerden önce bankanın mer
kez ve taşra personel yekûnu 1 378 kişi iken 
kadronun kısa bir süre içerisinde artırılması, 
yüzde 25 civarında artırılması düşündürücü
dür. Mevcut kadro yılda 350 - 500 milyon tu
tarında bir yatırımın finansmanını gerçekleştir
mek gücünde iken hem kadroda ve hem de mas-
rafdaki bu artışın izahı güç olacaktır. Bizim 
bildiğimiz kadarı ile İller Bankası yatırımcı bir 
kurum olmayıp, mahallî idarelerin yatırımları
na kredi sağlar. Teknik kontrol yapar ve her 
halükârda icrai bir daire değildir. 

Diğer bir tenkidimiz, 4/10, 195 sayılı bir Ka
rarnamenin 10 ncu maddesine göre teknik ele
mana fazla mesai ücreti verilmez. Halbuki İl
ler Bankasında bütün teknik elemana fazla me-
ıai ücreti tediye olunmaktadır. Bundan başka 
personelin yüzde 90 ma 3 695 sayılı Kanunun 
4 621 sayılı Kanunla muaddel 14 ncü maddesi-
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ne aykırı olarak fazla mesai ödenmektedir. He
pimizce malumdur, İller Bankasının sene sonu 
kesiııhesapları ve bilançoları banka genel ku
rulunun tasvibinden sonra ibra edilmiş olur. 
Genel Kurul; 21 belediye, 21 özel idare ve 21 
köy temsilcisinden teşekkül eder. Bundan baş
ka sarf evrakı divan murakabesine tabi değil
dir. Bu bankayı Yüksek Denetleme Kurulu da 
teftiş edemediğine göre tereddütlü tatbikat ve 
tenkidler hal şeklini kolayca bulamıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu bölümle ilgili 
üçüncü bir tenkidimiz de; bu banka idarecile
rinin zaruret ve lüzum yokken kamu oyu önün
de yaptıkları sorumsuz beyanlardır. Bu 
beyanlar ve davranışlar çok defa ikti
darı da güç durumda bırakacak bir seviyeye 
ulaşmaktadır. 1969 yılında Türkiye'de suyu ve 
elektriği bitmiyen köy kalmıyacak veya bele
diye elektrik ücretlerini ucuzlatacağı vaitleri 
veya kitap satış taahhütleri gibi. 

Özetlemek isterim, banka yöneticileri faali
yet alanlarına girmiyen salahiyetli olmadıkları 
hususlarda da gayretli davranışlardan vazgeç
melidirler. 

Muhterem arkadaşlarım, konuşmamın ikinci 
kısmında teknik meselelere değineceğim. Bun
lar İller Bankasının faiz, fon ve konsolidasyon 
konularındaki icraatı olacaktır. 

Faiz konusu; bankada 1966 yılında blân-
çoya müessir olur, kâr haddi yüksek olursa 
başarılı bir mesai yapıldığı hükmüne varılır 
kanısı ile fondan yüzde 6, ikrazdan yüzde 7 
ve keşif bedeli 1 milyonu geçen hidro - elekt
rik santralları için yapılan yüzde 5,5 seviye
sinde bulunan faiz hadleri yönetim kurulu kara
rı ile tek bir hadde irca edilmiştir. Yüzde 9 
faiz. Bu kararla tahmin edilen yıllık net kâr 
45 milyon civarındadır. Aynı yönetim kurulu 
bir ay sonra aldığı ikinci bir kararla faiz had
lerini yeniden her üç konu için yüzde 7 e indir-
ımişıtir. Bankanın bu yıl sonu net kârı 17 mil
yon civarındadır. 1966 sonuna kadar 600 mil
yon Türk lirası nominal sermayeden İller Ban
kasının tahsil edilen sermayesi 524 milyon Türk 
lirası belediye, il özel idareleri ve köyler tara
fından ödenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ma
hallî idarelerinin finansman kaynağı olan iller 
Bankasının kendi para tedarik kaynağı olan ida
releri haberdar olmadığı ve yönetim sistemi ıdo-

layısiyle olamıyacağı emrivakilerle müşgül du
rumla karşı karşıya bırakmasını mazur görme
mekteyiz. Bu kabîl tasarruflar yatırımlara men
fi etıki yapar, şahsi başarı isteklerinin mahallî 
idarelere pâhallıya ödettirilimesini hiç bir ma
kûl mazeretle izah da kabil değildir. 

iller Bankası, elbet her banîka gibi, maliyet 
(kâr hesabına göre çalışacaktır. Fakat banka
cılık kaidesi tek hedef olmamalı, başarı net 
kârla ölçülmeımeli, bir optimum faizle yetinil-
mesi sağlam bir nizama bağlanmalıdır. Bankanın 
net kârının yüzde 50 si köylere tahsis edilmek
tedir. Tatbikatta yetersiz olan bu tahsislerden 
faydalı neticeler alınamadığını belirtmekle ik
tifa edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Kanma Komisyon 
Raportörünün de temas ettiği gibi İller Banka
sının fon hesabı da süratle halli gereken bir ko
nu haline gelmiştir. 1966 sonu itibariyle fon 
borçları 365 milyon civarındadır ve bankanın 
özel kaynakları ile karşılanması yoluna gidil
miştir. Bu ikonuda tek bir tedbir olarak ciddi
yetle tatbiki gereken husus, fon gelirlerinin 
yüzde 40 nın fon borç ve faizlerine kaşılik tu
tulması olacaktır. Aksi takdirde fon borçları 
bankanın ödenmiş ana sermayesini kısa zaman 
da yok edecektir. Halen bu hesaptaki borç ba
kiyesi nedir bilmiyoruz? öğrenmekte fayda 
vardır. 

Sayın arkadaşlarım, son olarak konsolidas
yon mevzuuna da temas edeceğim. Bankanın 
mühim bir teknik konusu da 31 . 12 . 1965 ta
rihinden 31 . 12 . 1970 tarihine kadar beş yıl 
süre ile mahallî idarelerin bankaya olan borç
larının konsolide edilmesidir. Tahminen bu 
borç bir milyar 200 milyon lira civarındadır. 
iller Bankası ile ilgili miktarı böyle tahmin edi
liyor. Borçların daha ziyade bol imkânları 
mevcut batı belediyelerine aidolduğu, buna 
rağmen gene aynı belediyelere büyük yeni kre
di açıldığı yaygın münakaşa konusudur. Eğer 
bu iddialar hakikat ise 1970 de borçlu beledi
yeler konsolide borçlarla birlikte yeni borçla
rını ne şekilde ödiyeceklerdir? Acaba bu borç
lar hibe mi edilecek veya hazinece mi karşıla
nacak veyahut yeniden tahkime mi tabi tutula
cak. Bu hususların da ilgililerce açıklanmasını 
rica edeceğim. Tereddütleri giderici izahatları 
burada verirlerse şahsan grupumuz adına bü
yük bir bahtiyarlık duyacağız. 
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İller Bankasının 1964 - 1965 - 1968 yıllarına I 
ait hesap ve icraatı ile ilgili hususlarda grupu- I 
muzun görüşünü kısaca arz ettik. Muhterem I 
heyetinizi saygiyle selâmlarım. (Alkışlar) I 

BAŞKAN — İller Bankası üzerinde Sayın I 
Karakapıcı. I 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA i. ETEM 
KARAKAPICI (Urfa) — Muhterem Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, Kamu iktisadi Teşeb- I 
büsleri meyanmda bugünkü programa göre il- I 
ler Bankasının 1964 - 1965 ve 1966 yıllarına ait 
Senatoya sunulan raporlara göre tenkid ve te
mennilerimizi Güven Partisi adına arz edece- I 
ğim. Esas konuya girmeden evvel daha önceden I 
muhterem arkadaşlarımın belirttiği gibi bu ku- I 
rumların Yüksek Meclislerce murakabesi çok 
faydalı olmuştur ve bundan sonra da olacaktır. 

Görüşlerimizi her hangi bir politik açıdan 
değil, elimizdeki raporların ifadesi olan realite
lere ve hattâ müspet rakamlara istinadettirmek-
teyiz. Ve bütün samimî arzumuz bu kurumları- I 
mızm memleket hizmetinde daha faydalı olması I 
yönündedir. 

Şimdi İller Bankasına ait raporların incelen
mesinde, 1964 yılında nominal sermayesi 600 
milyon olan bu bankanın, yıl sonundaki ödeme 
gücü 378 milyon lira. Sene sonu mevcudu 21,8 
milyon. İller Bankasının belediye ve köyler adı
na yaptığı iş yekûnu 1964 senesinde 113,3 mil
yon. Bu paraların 91,5 milyon lirası elektrik, 16 
milyon lirası su işlerine ve 7,7 milyon lira da I 
diğer hizmetlere sarfedildiği görülüyor, iller 
Bankasının geçen senelerle birlikte 1964 so
nunda açılan krediler ve faiz ile birlikte 623,6 
milyon lira biriktirdiği para görülmektedir. 
Bu iller Bankasının ayrıca imar ve İskân Ba
kanlığındaki, belediyeler fonu tesisinde daha 
evvelki yıllarda tahsilatın üstünde bir tahsis
ler yapıldığından, 1964 yılı sonunda yardım 
fon borcu 417 milyon liraya çıkmış olduğu bu 
bilançoda görülmektedir. Netice olarak bilan
çoda, sene sonunda 21,5 fazla kâr görülmekte
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, 1965 yılındaki ra
kamlar yine bu şekilde tevali etmekte. 1945 ve 
1965 yılı sonuna kadar iller Bankasınca yapı
lan işler faizler de dâhil 1 milyar 386 milyon 
olarak görülmektedir. Bunun ancak borçlu olan 
durumlardan tahsilat ise, 688,5 milyonu tahsil 
edilmiş görülmektedir. | 

Muhterem arkadaşlar, 961 sayılı Kanun ge
reğince ertelenmiş bulunan 691 milyon ise, an
cak ortak idarelere kalan borç şeklinde görül
mektedir. Bunun da 50 milyon lirası tahsil 
edilmemiş durumdadır. 1966 yılma gelince; 
1965 yılından sonra 4759 sayılı Kanunla ku
rulan bu iller Bankasının 600 milyon lira no
minal sermayesinin 1966 yılı sonunda durum 
şöyledir. Bu idarenin ortaklarından Belediye
ler 349,9 - özel idareler 114,4 - köyler 59,6 mil
yon borçlarını ödemiş bulunmaktadırlar. Böyle
ce 523 milyon ortaklardan para ödenmiş bulu
nuyor. 1966 yılında ortak idarelerin işlerine 
nakdî yardım olarak, iller Bankasının 212 mil
yon, yıl sonunda yatırım harcamaları ise 260 
milyon olarak görülüyor ve bu devrede progra
mın yüzde 124 nün gerçekleşmiş olduğu şa
yanı memnuniyet olarak görülür. Bankanın 
kendi imkânları dışında Devlet Bütçesinden de 
40 milyon lira yardım aldığı denilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım Senatoya tetkik 
için sunulan Millet Meclisi Karma Komisyonu 
denetim çalışma raporları ve bu arada yüksek 
murakabe raporunu tetkikleri sonucu ortaya 
çıkan duruma göre üç senelik geliş bilançosu 
iller Bankasının memleketin imar ve kalkın
masında büyük ve önemli bir vazife gördüğü 
ve bununla cidden sevinmek gerektiği neticesi 
çıkmaktadır. Bu hizmetlerin gelecek senelerde 
de daha etkili olmasını temenni ederiz. Bu ara
da kayda şayan gördüğümüz bâzı hususları arz 
etmek isteriz. 

Birincisi, su, elektrik ve diğer yatırımlar 
için plân ve projelerin hazırlanmasını ve köy 
ve belediyelere yardım yapılırken, idare meclis
lerince bunların sıraya konduğu malûmdur. 
Buradaki temennimiz bu köylerin ve belediye
lerin tesbitinde mümkün mertebe geri kalmış 
bölgelere evleviyet tanınması hususudur. 

ikincisi iller Bankası hizmetlerinin tek el
den yürütülmesi şeklinde yalnız Ankara 'daki 
merkezinin faaliyeti görülmektedir. Bu belki 
lüzumlu bir şarttır ama, bütün işlerin merkez
den halli ve bu yüzden Türkiye'nin birçok yer
lerinden heyetlerin devamlı iller Bankasını sı
kıştırması kanaatimizce vakit israfını müncer 
olmaktadır. Bu yükü, bu hizmeti biraz da illerde 
yetkili şahıslara bırakılmasında fayda mülâhaza 
etmekteyiz. 
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Muhterem arkadaşlar, üçüncü temennimiz, \ 
kârdan ayrılan yüzde 50 köy kalkınma payla- ] 
rmı iyi bir şekilde kullanılmasıdır. 

4 ncü husus plân ve projelerin imar ve is
kân Bakanlığınca hazırlanması ile beraber 
iller Bankasının da fikir ve mütalâasının alın
masının şart olduğudur. Benden evvel de bâzı 
arkadaşların bahsettiği gibi, bilhassa personel 
üzerinde yetkililerin dikkatle durması ve bu 
personel kadrosunun lüzumsuz yere artırılma-
masınmda bankanın faydaları arasında müta
lâa etmekteyiz. 

Güven Partisinin, İller Bankasının 1964 -
1865 - 1966 yıllarına ait raporları üzerinde fi
kirleri ve görüşleri bunlardır. Güven Partisi 
adına saygılarımı arz ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Lûtfi Bilgen, 0. H. P. 
G-rupu adına. Türkiye Emlâk Kredi Bankası, 
Ankara İmar Ltd., Türkiye inşaat ve malzeme 
Ltd., Tutum Bankası T. A. O., Amaç Ticaret 
T. A. Ş., konuları üzerinde buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA LÛTFİ BİLGEN 
(İçel) — Sayın Başkan, sayın sentörler, 

Yüce Senatoda müzakere edilen Kamu İkti
sadi Teşebbüslerinden Türkiye Emlâk Kredi 
Bankası, Ankara İmar Limitet Şirketi, Türkiye 
İnşaat ve Malzeme Limitet Şirketi (Timlo), 
Tutum Bankası T. A. Ş., Amaç Ticaret T. A. 
Ş. adlarındaki beş kuruluş hakkında Başbakan
lık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 3460 
sayılı Kanuna göre ve Büyük Millet Meclisi 
usulü gereğince de Karma Komisyon tarafından 
hazırlanan denetleme raporları üzerinde namı
na söz aldığım C. H. P. Senato Grupum adına 
hepinizi saygiyle selâmlarım. 

39 yıl önce 1925 kuruluş tarihli Emlâk ve 
Eytam Bankası 20 sene müddetle isminin isti
kametinde faaliyet gösterip devrini tamamladık
tan sonra 1945 yılında 4947 sayılı Kanunla 
Türkiye Emlâk Kredi Bankası adını alarak yep 
yeni bir istikamete yönelmiştir. 

Halen bu ad altında faaliyette bulunan ban
ka kendi iş bünyesinde denetlemelerini yapa
rak muhtelif devirlerin kâh siyasi eğilimlerine, 
kâh iktisadi görüşlerine az - çok paralol gözü
kerek 1964 yılında ilk defa Meclis ve Hükümet 
adına ciddî denetleme görmüş, 1964, 1965, 1966 
yıllarına ait çalışmalarının malî ve idari yönleri 

de eleştirilmek üzere Başbakanlık Denetleme Ku
rulu ve B. M. M. Karma Komisyonu tarafından 
hazırlanan müteaddit raporlar halinde Yüce 
Meclisimize sunulmuştur. 

1964 yılında hali faaliyette olan Türkiye'deki 
45 banka arasında mühim bir yer tutan Türkiye 
Emlâk Kredi Bankası o yıla ait Türkiye'deki 
resmî mevzuatın % 9,9 unu bankalar mevduatı
nın % 7,4 ünü ticari mevduatın % 1,2 sini ta
sarruf mevduatının % 3,6 sini toplamıştır 

Bu basit istatistikten de anlaşıldığına göre, 
banka gerek resmî daireler, gerekse diğer ban
kalar vasıtasiyle desteklenerek yaşatılmak is
tenmiştir. Halkın tasarruf mevduatının yanında 
ticari mevduat devede kulak kabilinden gözük
mektedir. Buna mukabil Türkiye'de açılan ipo
tekli kredilerin % 91,6 sim vermek suretiyle en 
büyük halk yatırımı hizmetini görmüştür. Bu 
panorama içinde Türkiye Emlâk Kredi Ban
kası Devletin kurduğu tüccardan çok halkın 
desteklediği faaliyetlere, halka dönük bir kuruluş 
olarak tarif edilebilir. Böyle bir tarife hak ka
zanan resmî kuruluşun faydalı çalışmalarına de
vam edebilmesi için - siyasi tasallutlardan koru
mak şartiyle - yöneldiği gayede politik açıdan 
da teşvik görmesi hiç olmazsa tenkidler yanın
da başarılarının da ibra edilmesi gerekmektedir. 
Bu bakımdan ilerde bahsedeceğim bâzı isabet
siz yatırımlar sonucu işlenen hatalar müstesna, 
Türkiye Emlâk Kredi Bankası bilhassa yapı ta-
sarruflarmdaki intizam ve ciddiyetiyle gördüğü 
halk hizmeti yönünden tebrike şayandır. Bu hu
susu C. H. P. Grupu adına huzurunuzda açıkla
madan şeref duyarım. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası 1964 yılında 
300 milyon lira ödenmiş sermayeye sahiptir. Bu
nun 165 milyon lirası İmar ve İskân Bakanlığı, 
89 milyon lirası Maliye Bakanlığı, 42,4 milyon 
lirası Emekli Sandığı 1 milyon lirası Sümer-
bank. 1,4 milyon lirası Millî Reassürans 0,2 mil
yon lirası Güven Sigorta tarafından yatırılmış
tı. 

1966 ela sermayesi 1 milyar liraya yükssl-
cünıtese ele bu ancak kâğıt üsorincle kalmıştır. 
İmar ve İskan Bakanlığı 550 milyon lira yerine 
331 milyon, Maliye Bakanlığı 400 milyon lira 
yerine 85,9 milyon lira ödemek suretiyle taah
hüdünden 533 milyon lira eksikle işi idare et
mişlerdir. Hal böyle olunca da 1964 yılında ta-
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mamı ölenmiş 300 milyon lira sermaye ile ça
lışan banka 3 milyondan fazla kârı güç halle 
yapabildiğine göre, 1966 yılında sermayesinin 
kâğıt üzerinde 1 milyara çıkmasına rağmen 
ancak yarısından azı ödenmiş olduğu için is
tenilen rantabl çalışmayı yapamamasını da 
tabiî karşılamaktan başka çare yoktur. Bu da 
gösteriyor ki, hiç bir zaman ödenmiyeeek veya 
ödenmesi kendinden sonra gelecek hükümetle
re ait olsun düşüncesiyle kâğıt üzerinde serma
ye artırmanın asla faydası olmadığını da ka
bul etmek zorundayız. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası bir yandan 
kendisine taahhüt edilen sermayeyi öz kaynak 
olarak eline geçiremezken kendisinin iştirakle
rini tam ödiyerek kurduğu şirketler veya ban
kalar ya iflâs edip tasfiyeye tabi tutulmakta, 
ya da payanda ile ancak ayakta durabilmekte
dirler. 

Tabiatiyle bu neticeleri 20 nci asrın ikinci 
yarısında hattâ feza çağı diyebileceğimin za-' 
mammızda teoîojik uğursuzlukla değil, ekono
mik uyarsızlıkla izah edebiliriz. Bu vesileyle 
değineceğimiz bu kuruluşların durumları da 
maalesef iç açıcı değildir. 

Bunlardan Tutum Bankasını ele alalım: 
1945 tarihinde 1 milyon lira sermaye ile kanı
lan banka sermayesi 1949 da 1,5 milyon lira, 
1955 te 3 milyon liraya, 1956 da 19 milyon li
raya çıkarılmıştır. Yine en büyük hissedarı Em
lâk Kredi Bankasıdır. 1 milyon lira gibi az bir 
sermaye ile işe başlıyan Tutum Bankası 1964 
de 23.5 milyon lira gibi yüksek bir zarar dağı 
ile iflâs etmek durumuna düşmüştür. Bu arada 
2,5 milyon lira ile kuruluşuna iştirak eden İn
hisar Mensupları Yardımlaşma Cemiyetinin ve 
dolayısiyle buna para yatıran zavallı memurla
rın durumu da feci olmuştur. Banka kendi faa
liyetlerini tasfiye ederken senede en çok 17 de
fa toplantı yapan geçici idare meclisini bir tür
lü tasfiye edememiştir. Böyle fuzuli personel 
kullanılması yüzünden banka zararına her yıl 
yarım milyondan fasla yük yükliyen giderlerle 
müflis bir bankanın açığını artırmakta bir 
mâna olmasa gerektir. Bu gibi tasfiye hallerin
de işi ne kadar hızlı yaparsak zararı da o nis-
foette azaltılmış oluruz. Burada zararın nesin
den dönülürse kârdır ata sözüne uymak zorun
dayız. 
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Tutum Bankasının finanse ettiği Amaç Ti
caret T. A. Ş. ne gelince : 1943 yılında 150 bin 
lira sermaye ile kurulan Amaç Ticaret T. A. Ş. 
1956 da 1 750 000 liraya yükseltilen sermayesi
nin % 80 öz kaynağını Tutum Bankasından al
maktaydı. Amaç Ticaret direktman Emlâk Kre
di Bankasiyle ilgili gözükmemekte ise de onun 
finanse ettiği Tutum Bankası tasfiyeye gitti
ğinden Akaç Ticaret T. A. Ş. 3 milyondan faz
la sararı da netice itibariyle Emlâk Kredi 
Bankasının negatif hesabına geçmiştir. 

Bu kuruluşla ilgili üçüncü şirket de Türkiye 
İnşaat ve Malzeme Limited Şirketi, İnşaca Tim-
lodur. 

1953 yılında 30 milyon lira sermaye ile kurul
muştur. Bunun 29 889 000 lirasını Türkiye Em
lâk Kredi Bankası, 120 bin lira gibi senboîik 
bir kısmını ise istanbul İmar Limited Şirketi 
kayduğuna göre Timlo hemen hemen tamamiyîe 
Türkiye Emlâk Kredi Bankası tarafından kurul
muştur denebilir. 

Gaye itibariyle teknik işler yapmak için ku
rulan bu şirketin müdürler kuralımda bir tane 
olsun teknik eleman bulunmayışını yeren Denet
leme Kurulunun mütalâalarına aynen katılıyo
rum. 

1986 yılında elde edilen 2 milyon lira kârı 
geçmiş yılların 6 milyondan fazla zararına mah
sup etmek zorunda kalan Timlo mensupları ev
velce inşa etmiş oldukları Ataköy Turistik Plaj 
ve tesislerini yaz aylarında işletmeye mecbur ol
maktadırlar ki, en verimli inşaat samanı olan 
bu mevsimde âdeta plâjcılık etmektedirler. 

Evvelce de bahsettiğimiz gibi bir müessese 
bir defa maksadından uzaklaştırıldı mı onu ra
yına oturtmak pek kolay olmamaktadır. Ata
köy lüks inşaatı daha başlangıçta Emlâk Kredi 
Bankasının maksadına aykırı olduğu için başının 
ela belâsı olmuştur. Şimdi kendisi ondan sıyrı
lamadığı gibi, emrinde çalıştırdığı, fakat kuru
luş maksadı sadece inşaat yapmak olan bir in
şaat firmasını da turistik tesisleri işletmek zo
runda bırakmak suretiyle esas görevinden uzak
laştırılmaktadır. Tabiatiyle inşaat firmasından 
iyi bir turizm idaresi beklenemez, 

Ataköy sitesi hem bir inşaat firmasını işgal 
elen işletmecilik geyretleri, hem de ek turistik 
yatırımlarla değerlenerek evvelce 250 bin lira
nın üstünde fiyatla daireleri satınalabilen mut-
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lu bir azınlığa bugün aynı daireleri 400 bin lira 
civarında satma imkânını vererek yeni kazanç
lar sağlamak gibi halk hizmeti gayelerine zıt 
t ir netice doğurmuştur. Bu da sosyal adalet 
yönünden koş karşılanır bir bir şey değildir. 

Bankanın kurduğu bir diğer müessese An
kara imar Limitet Şirketidir. 

20 milyon lira sermaye ile kurulan bu şir
ket Emlâk Kredi Bankası tarafından en büyük 
öz kaynak iştirakiyle desteklenmiş, onun gös
terdiği istikamette bâzı yatırımlara girişmiştir. 
Raporların tetkikinden öğreniyoruz ki, ele al
dığı işlerin hemen hepsini zararla kapatmıştır. 
Bunlar içinde bir misal olarak bir tanesine de
ğinip geçeceğiz. 

Yarımca Seramik Fabrikası inşaatını % 21 
tenzilâtla almıştır, proje bedeli 30 milyon lira
dır. 1963 te başlanan inşaatta 1964 te bir yer
de, 1965 te başka kısımlarda çöküntüler olmuş 
ve işveren tarafından 3 milyon liradan fazla bir 
sitüasyon ödenmemiştir. Netice olarak iş hakem 
kuruluna intikal etmiş ve şirket 7 milyon lira 
zararı sinesine çekmiştir. Burada üzerinde du
rulacak husus şudur: Bir defa % 21 nisbetin.de 
kırılarak iş alınmıştır. Bu kadar yüksek kırma
da iki ihtimal olabilir. Evvelâ % 21 kırılan bir 
işte mütaahhit şirketin de bir miktar kazanma-
s1. gerektiğine ve bu da % 15 - 20 den aşağı 
umulmıyacağı teamülüne göre Devletin bir iha
lesinle % 35 - 40 kâr nisbeti düşülmüş demek
tir ki, 30 milyon liralık bir işte 10 milyondan 
fazla kâr yükü peşinen konmuş olmalıdır. Bu 
da ihale yoliyle yapılan ve Devlet kesesinden 
şahıs veya firma zengin etmek için kurulan bir 
sömürü düzenidir. Ortanın 'solunda C. H. P. ola
rak bizim değiştirmek isteriğimiz fakat Türki
ye'de en büyük mütaahhit olarak bilinen Sayın 
Başbakan ve yakınlarına bir türlü anlatamadı
ğımız halde ona ve etrafına uzak olan partili
lerinin ise pekâlâ anladıkları ve değişmesini on
ların da kendi büyüklerinden bekledikleri bo
zuk düsen budur. Değiştirerek ulaşmak istedi
ğimiz iyi düzen de, ihale yoliyle yapılan resmî 
işlerde millet parasının üçte birinden fazlasını 
daha proje yapılırken kâr payı ayırmıyan bir 
düzendir. Kısacası Devlet eliyle şahıs veya fir
ma zengin ederek fakir milletin parasını çar
çur etmiyen bir düzen istiyoruz. Ortanın solu 
anlayışı bu babda böyledir. 
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% 21 kırılan bir ihalede ikinci bir ihtimal 
de olabilir. Proje hesapları normaldir ve ahlâkî 
kârı koymuştur. Ama mütaahhit firma sırf işi 
koparabilmek için aşırı bir kırmaya gitmiştir. 
Bu takdirde de kâr haddinden fazla kırma ya
parak aldığı bu işten kâr edebilmek veya za
rar etmemek için inşaat tekniğine uymadan mal
zemeleri eksik kullanmak suretiyle çürük inşaat 
yapmak zorunda kalmaktadır, ki 1963 te yapı
lan işin 1964 te bir kısmı, 1965 te başka bir 
kısmının çökmesi bunu göstermektedir. Tıpkı 
son günlerde Ankara'da üst üste çöken apart
manlar gibi. 

Biz yine C. H. P. olarak böyle hileli değilse 
faile laubali inşaat düzenini değiştirip hilesiz ve 
ciddî inşaat düzenini getirmek istiyoruz. Düze
len sosyal düzenle beraber bu da düzelecektir. 

Öyle istiyoruz ki, bir şdhirde bir inşaat ya
nından geçen insanlar veya o inşaatta çalışan 
işçiler orada bir çöküntü olmıyacağindan emin 

.olsunlar. Böyle çok kârlı veya zararına ihaleyi 
alan firma ister Kamu iktisadi Teşebbüsünden 
olsun, ister özel sektör olsun bu bozuk düzene 
bir son vermek şarttır. Bahsettiğimiz bu husus
lar kadar feci olan bir olay da 6 . 6 . 1964 ta
rihinde sebepsiz yere işi terk eden Yarımca Se
ramik Fabrikası inşaatı şantiye şefinin muame
lâtında 1 673 542 liralık bir suiistimal bulun
ması ve rakamın bu seviyeye yükselinceye ka
dar şirket denetiminin olmayışıdır. 

Nitekim Karma Komisyon raporunda bü
tün bunları nazarı itibara alarak lüzumsuz ve 
çok sayıda personel yerine lüzumlu az sayıda 
fakat yeterli personel ibtihda edilmesi tavsiye 
edilmiştir ki, biz de aynen bu fikre iştirak et
mekteyiz. 

Ancak böyle bir revizyondan sonra yapıla
cak reorganizasyonla şirketin kurtarılabileceği-
ne dair olan Karma Komisyon kararına da 
C. H. P. Grupu olarak aynen iştirak ettiğimizi 
huzurunuzda ifade etmek isterim. 

Bütün bunların sebebi olarak kötü idare işi
ni görmekte olan Başbakanlık Yüksek Denetle
me Kurulu ve Karma Komisyonun fikrine kıs
men olsun iştirak etmemek mümkün değildir, 

Bugünün ekonomisi paranın esiri olmaya de
ğil, fizikî işlerde insan enerjisinin, yüksek hiz
metlerde de insan beyninin iyi idare edilmesine 
bağlıdır. Bunu yapacak olan da yine bir başka 
beyindir. 

410 — 

http://nisbetin.de


C. Senatosu B : 71 17 . 10 . 1968 O : 2 

Modern deyimi ile menajman tâbir ettiğimiz 
iyi idare sistemi şarttır. Devlet işlerinde oldu
ğu gibi Kamu İktisadi Teşebbüslerinde ve hat
tâ özel sektörde de menajmanı üstün olan kuru
luşlara ve onlara sahibolan milletlere mutlaka 
üstünlük sağladığı görülmektedir. 

Siyasi tasallutlara uğramadığı zamanlarda 
başarı gösteren Türkiye Emlâk Kredi Bankası 
% 5 - 8,5 faiz ve 2 - 20 yıl vâde ile toplu ve 
ferdî yapı kredileri vermektedir. Birinci Beş 
Yıllık Plânla beraber tamamiyle yapı tasarrufu 
mudilerine kişisel kredi açmakta olan Banka 
daha önceden nurlu ufukların gerisinde ya çok 
zenginlerin han, apartman, sinema gibi ticari 
maksatla yapılan yatırımlarına para vermiş, ya 
da toplu inşaatlara girişmiştir. 

Bu toplu inşaatlardan 1948 - 1950 de baş-
lıyan Levent mahallesi ne kadar isabetli ise, 
bankanın kurduğu Timlö irketi vasıtasiyle yap
tırdığı Ataköy sitesi de o nistebette isabetsiz
dir. Bankayı adetâ batağa sokan, hattâ büyük 
krizlerle karşı karşıya bırakan devrin siyasi 
müdahalesinin neticesi gösterişçi bir yatırım he
vesinin eseri olan Ataköy sitesi bankaya ver
dirdiği maddi zararlardan çok sosyal yönü iti
bariyle üzerinde durulmaya değer. Bu sitenin bi
rinci kısımdaki dairelerin % 70 i 100 metreka
reden % 30 da 150 m2 elen çok daha ge
niştir. Bu kadar geniş daireler elbette 
ki, bırakalım fıkrayı bir tarafa, orta hal
li hattâ iyi halli ailelerin değil ancak mutlu 
bir azınlığın oturabileceği lüks dairelerdir. Hele 
fiyatlarının da 250 bin liranın üstüne kadar çık
tığı göz önüne alınırsa, burada kimlerin otura
bileceği pekâlâ anlaşılabilir. îşin garip tarafı 
bu daireler bugün 400 bin lira civarında müş
teri bulmakta, meskensiz vatandaşa ev yaptır
ma gayesiyle kurulan Emlâk Kredi Bankası bir 
devrin siyasi müdahalesi sonucunda ancak ma
hallerde yetiştirdiği milyonerlerin oturabilecek
leri siteler kurmaya zorlanmış, bilâhara o daire
lerin elden ele devrinden de yeni milyonlar çı
karmakta olan mutlu azınlığın vasıtası haline 
getirilmek istenmiştir. Bereket versin bu banka
nın gayesine zıt yönde yapılan siyasi müdaha
le çok sürmemiş, yeni Anayasamızın imdada 
yetişerek plânlı devreye girer girmez bankada 
rahat bir nefer olarak esas gayesine tekrar 
döndürülmüştür. 

I Bu acı tecrübeden sonra plânlı devrede 1963 
yılında 100 metrekarelik orta nitelikte halk ko
nutları kararnamesiyle Türkiye Emlâk Kredi 
Bankası tekrar orta halli vatandaş hizmetine 
yöneltilmiş, 1964 te ise 69,30 metrekarelik (as
gari nitelikte halk konutları) için yapılan ka
rarnameye göre ipotekli kredi vermek suretiyle 
biraz daha fıkra halkın yanma getirilmiştir. 

Bu tablo bize iki devrin zihniyet farklarını 
gayet güzel mukayese etmektedir. Yukarda söy
lediğimiz gibi, kuruluş gayesi evsiz vatandaşa 
ev yaptırmak olan Emlâk Kredi Bankası nurlu 
ufuklar devrinde siyasi baskılarla gayesinden 
saptırılarak ancak nurlu ufuklara yetişebilen 
mahalle milyonerlerine hitaber duruma getiril
meye çalışılmış ve kısmen de muvaffak olunmuş, 
plânlı devrede ise plâna inanan hükümetlerin 
müdahalesi derayman olmuş bir kuruluşu esas 
temeline oturtmak için yönünü tekrar halka 
döndürmek hususunda yardımcı olmaktan iba
ret kalmıştır. 

Bankanın şimdiye kadar tatfok ettiği ipo
tekli inşaat kredileriyle yapılan evlerin saha va
satisi: Ankara'da 123 metrekare, Adana'da ve 
Bursa'da 120 metrekare, İzmir'de 97 metrekare, 
Ataköy sitesi hariç İstanbul'da 95 metrekaredir. 

Halbuki bu tip kredilerle yapılan konutla
rın ortalama sahaları başka ve daha ileri mem
leketlerde şöyledir: 

Fransa'da 56, Holânda'da 58, Batı Almanya'
da 57, Yugoslavya'da 59, Japonya'da 67 metre
karedir. Bundan da anlaşılıyor ki, mesken kre
dileri bizde durumu orta hallinin üstünde ve 
iyi halli olanlara doğru kaymaktadır. Bunun se
bebi de krediye ilâveten arsa bedelinden gayrı 
bir kısım inşaat masrafının da mudi tarafından 
yapılması mecburiyetidir. Bizdeki vasati ko
nut sahası adı geçen daha ileri memleketlerin-
kinden % 60 daha fazladır. Bizim vasati 109, 
Avrupa'da 59 metrekaredir. Eğer Ataköy site
sini de hesaba katarsak Avrupa'da yapılan iki 
mesken sahasına biz bir mesken yapmaktayız. 
Her halde bizim hayat seviyemizin onlarınkinin 
iki katı olduğunu iddia edemeyiz. Gerçi orada 
evin tefrişindeki konfor muhakkak ki bizim 
aynı sahadaki meskenimize göre daha kullanış
lı bir ev meydana getirmektedir. Buna muka
bil aramızda fert başına düşen millî gelir mu
kayesesini de yaparsak bizim inşaat kredile-

| rimizin halktan mümkün mertebe uzaklaştığını 
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görürüz. Hele Ataköy sitesindeki bir daire Av
rupa'deki 3 daireden daha geniştir veya 3 katı
dır. Diğer yandan Türkiye'de hâlâ mağarada 
ve çadırda yaşıyanları hesaba katmazsak mes
ken adı verilen bâzı evlerin bilhassa köylerde 
ve gecekondu bölgelerinde 9 - 10 metrekareden 
başladığını görürüz. Bu evlerde 4 - 5 nüfus ba
rınmakta ve her ferde iki metrekare mesken 
sahası düşmektedir ki, ancak bir mezar yeri de
mektir. 

Bizim halk konutlarımız 69,3 metrekaredir 
ve vasati 5 - 7 kişi oturmaktadır. Fert başına 
10 - 12 metrekare mesken düşmektedir. Gece
kondularda ise bu kadarcık sahaya her biri 
5 - 7 kişilik, en az 5 - 6 aile sığmaktadır. O hal
de bizim halk konutu dediğimiz 69 metrekare
lik evlere kavuşanlar bile gecekondu sakinleri 
yanında oldukça rahat bir evde oturur sayıl
maktadırlar. 

Ataköy sitesinde oturanların hizmetçileri,, 
uşakları, aşçıları hesaba katılmazsa 3 - 4 kişi
lik nüfusa taksiminde fert başına 59 - 60 met
rekarelik mesken sahası düşmektedir ki, bizde
ki halk tipi konutun tümüne yakın veya Avru-
pa'daki bir kredili mesken sahası kadardır. 

Hülâsa olarak görüyoruz ki, Batı Avrupa'da 
bir aile için ancak yeterli görülen mesken sa
hası bizim gecekondu sahalarında 5 - 6 ailenin 
yekûn 23 - 30 nüfusunun sığınmak zorunda ol
duğu bir genişlik, daha doğrusu bir darlık olu
yor, diğer yandan bu 5 - 6 ailenin sığınmak zo
runda olduğu 50 - 60 metrekarelik saha bir fert 
için banka eliyle yaptırılmaya çalışıyoruz. 

işte biz ortanın solunda Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak buradaki sosyal adaletsizliğe razı 
değiliz. Değiştirmek istediğimiz bozuk düzen 
budur. Parası olan isterse saray yapsın, kazan
cının vergisini verdikten sonra mesele yok. Ama 
Devletin, dolayısiyle bu fakir milletin parasiy-
le kurulan bir bankanın 5 - 6 aileyi ferahlata
cak parasını bir kişiye tahsis etmeye zorlıyan 
siyasi tasalluta da bir daha dönülmemesini can 
ve gönülden temenni ederiz. Nitekim bugün gö
rüyoruz ki, Emlâk Kredi Bankası kendi haline 
serbest bırakılırsa verimli bir çalışma yapmak 
durumundadır. Yapı tasarruflarında gösterdiği 
hassasiyetin ve ciddiyetin şahidiyiz. 

Bankanın kuruluşunda (Meskeni olmıyan 
yurttaşlara ucuz mesken yapmalarını sağlayıcı 
bir kredi ploitikası uygulıyacağı) yazılmış, baş

langıçta bu esasa uyulmuş, sonra hedeften uzak
laştırılmış ve plânlı devrede tekrar rayına 
oturtularak sosyal yönü ağır basan kredilerin 
nisbeti artırılmak suretiyle halka daha çok hiz
met etmeye çalışılmıştır. Bu haliyle ancak be
lirli bir orta sınıf ve biraz daha iyi durumda 
olan sınıfa hitabedebilmektedir. Böylece bir boş
luğu doldurarak o sınıfın olsun mesken ihtiya
cını karşılamaya çalışmaktadır. 

Ancak daha fakir tabakaya şimdiye kadar 
inememiştir. Mevzuatında buna fırsat verilme
ye çalışılmışsa da formalite güçlükleri buna im
kân vermemiştir. Ama son zamanlarda tatbiki
ni denemekte olduğu yapı tasarrufu dışındaki 
10 - 15 bin liralık krediler iyi netice alınacağı
nı ve bir sınıf insana da böylece hitabetine im
kânı bulabileceğini ümidetmek isteriz. Bu tip 
kredi halka daha yakın olduğu için gelecek 
O, H. P. iktidarından Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasının 1963 ve 1964 te olduğu gibi sadece 
ve s?dece destek göreceğini hatırlatır, hepinize 
O. H. P. Grupu adına saygılar sunarım. (Al
kımlar) 

BAŞKAN — Sayın Aksoley. T. C, Turizm 
Bankası Anonim Şirketi, Abant ve Bolu Çev
resi Turizm A. Ş.; Turist Seyahat Anonim Şir
keti, 

0. H. P. GRUPU ADINA MEBRURE AK
SOLEY (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın se
natörler ; Yüce Senato Ekimin onuncu gününden 
beri Türkiye ekonomisinde çok önemli yeri ve 
c*Krevi olan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
1964,1965 ve 1966 yıllan faaliyetlerinin deneti
mi hakkında düzenlenen Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonun"]! rakorunu incelemektedir. C. H. P. 
Senato Grupu ad^na Türkiye Cumhuriyeti Tu
rizm Bs^ka"!. Abant ve Bolu Çevresi Turizm 
Anonim Şirketi ve Turist Seyahat Anonim Şir
ketsin hesap ve isletmelerini eleştirmek mak-
sadiyle huzurunuzda bulunuyorum. 

Bayın Senatörler, T. C. Turizm Bankası 10 
Mayıs 1950 yalında 7470 sayılı Kanunla kurul
muştur. Kanunun muvakkat birinci maddesi 
p;?reğm?.e banka Demokrat Parti zamanında ku
rulan Türkiye Turism Bankasını aktif ve pasifi 
ile devir almıştır. 7470 sayılı Kanunla banka
ya verilen görevler, kısaca: 

Turistik t e f l e r kurmak ve i «tat™ ek: i«ıci ve 
memurların tatil ve dinlenme ihtiyaçlarına ce-
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vap verecek sosyal turizm tesisleri kurmak gibi 
konuları içine alan banka turizm işleriyle kıs
men meşgul olabilmekle beraber adının banka 
olmasına rağmen bankacılık muameleleriyle il-
gilenememiştir. Zira bu maksat için bankanın 
muhtaç olduğu kredi son zamanlara kadar sağ
lanamamıştır. Banka malî yetersizlik içindedir. 
300 milyon liralık sermayesinin 199 milyonu 
daha ödenmemiştir. Yalnız 1968 yılı genel büt
çesinden 40 milyon, AİD den 70 milyon lira 
sağlanıp turizm işletmelerine dağıtılacağı anla
şılmaktadır. 

Banka birtakım sabit kıymetlerini istanbul, 
Çeşme, Gemlik belediyelerine devretmiştir. Flor
ya tesisleri bunlardan biridir. Bu belediyeler 
Turizm Bankasına 40 188 596 lira borçlanmış
tır. Hazine 20 yılda bu borcu ödemek üzere 
üzerine bu borcu almış olmasına rağmen 1965 
yılında faizini dahi ödememiştir. Bankanın iş
lettiği islenmelerden Kilyos isletmesi otel, plaj 
evleri, lokanta, bar, plaj ve plaj sitesinden iba
rettir. Yüksek Heyetinizi yormamak için te
ferruata girmiyorum. Yalnız Kilyos pl&ij. Kil
yos inletmesinin en ra-nta'M ünitesidir, 1936 ç*n 

161 bin lira. kâr etmiştir. Bu sayece 1P66 an
lında Kilyos işletmesinin 124 bin lira kârı ol
muştur. 

Yeniköy İşletmesi, otel. Dİâj evleri, lokan
ta, bar, plaj ve plaj sitesi ünitesinden ibarettir. 
1996 yılında 349 464 lira zarar etmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğüne aidolan Edir
ne'deki Kervan Otelinin otel, lokanta ve barı 
vardır. 1960 yılından beri işletilen Kervan 
Oteli ilk defa 1966 da 21 283 lia kâr sağlamış
tır. Küçüksü İşletmesi 205 kabinli bir plaj
dır, kiraya verilmiştir. Ataköy işletmesi 140 bin 
liraya kiralanmış 1966 Haziranında alel acele 
işletmeye açılmış, altı ayda 94 bin lira kâr ede
ceği düşünülürken 205 705 lira zarar etmiştir. 
Dilson Oteli, Turizm BanJkası, Turizm ve Ta
nıtma Bakamlığının talimatı gereğince içinde 
otelcilik eğitimi yapmak mıaksadiyle Dilson 
Otelini yıllığı bir milyon 100 bin liradan kira
lamış ve 1966 Ekiminde işletmeye başlamıştır. 
Bakanlıkça hazırlanan rantabilite hesaplarına 
göre İM milyon, ikiyüz yirmi İM bin lira kâr 
sağlıyaoağı umulurken, Dilson Oteli üç aylık iş
letme devresi sonunda 306 883 lira zarar kay

detmiştir. üzüntü ile ifade etmek lâzım gelir
se Turizm Bankası toplam olarak 23 507 891 
lira zarar etmiş bulunımaktadır. 

Turistik tesisler işletmesinden zararlı çık
tığı görülen Türkiye Turizm Bankasının 440 sa
yılı Kanuna göre hazırlanmakta olan 'kuruluş 
kanununa gerekli hükümler konularak yalnız 
turizm kredileri dağıtımı işleri ile meşgul ol
ması ve sahibi bulunduğu işletmelerin işletil
mesi ise kurulacak işletme şirketlerine devredil
mesi karma komisyonca teklif edilmektedir, bi
ze de bu teklif uygun görülmüştür. 

Sayın senatörler, Abant ve Bolu çevresi 
Turizm Anonim Şirketi, Bolu ve sınırları için
de tesisler vücuda getirmek ve bu çevrede tu
rizmi geliştirmek için 1957 yılında 'kurulmuş
tur. Şirketin faaliyeti sadece Abant Gölü etra
fında mevcut konaklama tesislerine inhisar et
miştir. Bu tesisler otel, dağ evi, kulübeler 
köşk ve köşk evleri lokanta ve bardır. Bun
lar ancak yaz mevsiminde işlemektedir. Kış 
aylarına tesadüf eden bayram ve tatil günle
rinde de açık bulundurulmaktadır. Bu şirket 
kurulduğu günden beri her yıl bilançosunu za
rarla kapatmıştır. 2,5 milyon liralık sermaye
sini yitirmiştir. Abant ve Bolu Çevresi Turizm 
ve Anonim Şirketinin geçmiş yıllar zararı üç 
milyon altıyüzbin sekizyüz kırküç liradır. 1966 
zararı 120 089 lira ki toplam 3 720 983 liradır. 
Karma Komisyon raporunda Ticaret Kanununun 
324 ncü maddesi gereğince mahkemenin vere
ceği iflâs kararından bu şirketin kurtulabilme
si için, sermayesinin artırılması tavsiye olun
maktadır. OHP Senato Grupu olarak bugünkü 
işletme sisteminde esaslı değişiklik yapılmadık
ça, bugüne kadar zarara çalışan bu işletmenin 
ıslâhı mümkün olmıyaoaktır. Bu şirketin ser
mayesi takviye edilerek tesislerinin genişletil
mesi ve daha verimli çalışır hale getirilmesini 
zaruri görmekteyiz. 

Sayın senatörler, Turist Seyahat Anonim 
Şirketi iç ve dış turizmi geliştirmek rnıaJksıadiyle 
kara deniz hava taşıtları işletmek, otel motel 
kamp lokanta çalıştırmak üzere, Turizm Ban
kası, Türk Hava Yolları, Demir Yolları, De
nizcilik Bankası, Turizm Kurumu, Ege Turizm 
Derneği temsilcileri tarafından 1958 de 30 yıl 
süre için kurulmuştur. Kurulduğu tarihte 750 
bin lira olan sermayesi 1960 da 1 250 000 liraya 
çıkarılmıştır. Kurulduğu günden beri işletme 
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bir ilerleme kaydetmemiştir. Faaliyet sahası her-
gün biraz daha daralmıştır ve malî kudretini 
tamamen yitirmiştir. Turist Seyahat Anonim 
Şirketi, Türk Hava Yollansın yabancı uçak 
şirketlerinin, demiryollarının ve Denizcilik Ban
kasının biletlerinin bedelini ödemediğinden bu 
şirketler bilet satışını kendisinden almışlardır, 
bu yetkiyi kendisinden almışlardır. 

Turist Seyahat Anonim Şirketinin geçmiş 
yıllar zararı 2 067 484 lira, 1966 bilanço zara
rı 309 921 lira M, toplam zarar iki milyon 377 
bin dörtyüzbeş liradır. 

Sayın senatörler, sonuç şudur: Turizm Ban
kası zararı, 23 507 891, Abant ve Bolu çevresi 
Turizm Şirketi zararı 3 720 932 Turist Seya
hat A. Ş. nin zararı ise 2 377 405 ki toplam 
29 666 228 Tl. dır. Görülüyor ki, bu üç Kamu 
iktisadi Teşebbüsü kuruldukları gündenberi 
zarar etmiştir. Devlet tezgâhtarlık yapama
maktadır. Bu işletmeler ilgililer tarafından ge
rekli ciddî âcil tedbirler alınmak suretiyle ka
mu yararına işler bir hale getirilmelidir. Bu ha
liyle kalırsa bu fukara milletin güç şartlarla 
ödediği vergilerden toplanan millet parası he
der olup gidecektir. 

Sayın senatörler, C. H. P. Senato Grapu 
olarak Kamu iktisadi Teşebbüslerinin kamu ya
rarına işlemesi için adama iş değil, işe adam 
prensibinin yerleştirilmesini, partizanlığın kal
dırılmasını, işbaşına ehil kişilerin getirilme
sini, kamu yararı yerine üç, beş imtiyazlı kişinin 
zengin edilmemesini diliyoruz. 

Sayın senatörler, bütün millet mallarının en 
iyi şekilde isletilmesinin özlemi içindeyiz. 

Bu duygularla Kamu iktisadi Teşebbüsleri
ne önümüzdeki yıllar için başarılar diler, Yüce 
Senatoyu saygılarımızla selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Aslan Bora, Güven 
TAŞ ve Güneş Sigorta A. Ş. hakkında konuş
mak üzere buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ASLAN BORA 
(Tunceli) — Sayın Başkan, sayın senatörler, 
sözlerime başlamadan evvel Kamu İktisadi Dev
let Teşebbüslerinin bütün mensuplarını Yüksek 
Huzurlarmzda C. H. P. Senato Grupu adına 
selamlamayı bir vazife addederim. 

Evelâ sigorta ve sigortacılığın ehemmiyet 
derecesine kısaca temas etmek istiyorum. 

j Muhterem arkadaşlar, sigortacılık en basit 
anlamı ile ferdin zararını topluluğa yükliyen 
sosyal ekonomik dayanışma fikrinden doğmuş
tur. Ve en iptidai durumundan itibaren günü-

I müze kadar mütemadiyen sigortacılık büyük 
ve ehemmiyetli gelişmeler bulunmaktadır. Çün
kü sigorta iş aleminin vaz geçilmez bir emniyet 
ve garanti unsurudur. Bu itibarladır ki, ikti-
saden ileri olan memleketlerde vasıtasını, evi
ni, mağazasını, deposunu hattâ canını ve bak
makla mükellef olduğu kendi vasıtasında taşı
yacağı kimseleri dahi teminat altına almıyan 

| bir iş adamı veya şahıs hemen hemen yok de
necek derecede olmasına rağmen, Türkiye'de 

j ise sigortacılık mefhumu halen emekleme saf
hasından ileriye gidememiştir. Ve sigortanın sağ
ladığı fayda ve garantiler vatandaş tarafın
dan gerektiği kadar benimsenememiştir. Mese
lâ bugün bir trafik kazasında meydana gelen 
millî servet ve can kaybının günde Türk Mil
letine tahmil ettiği maddi ve mânevi zararın 
bir milyonun üstünde bulunduğu istatistiklerle 
sabit olmuştur. Ve bu suretle bütün bakım yü
künü omuzunda taşıyan bir aile reisinin bir 
trafik kazası veya sair bir kaza neticesinde ça
lışamaz bir hale gelmesi veya ölümü halinde o 
aileyi telafisi gayrimümkün mânevi bir hüs-

[ ranla birlikte büyük maddi çıkmazlara sürük-
| lediği de bir hakikat olarak ortadadır. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi bu genel çer
çeve içinde Güven Sigorta Türk Anonim Şir-

j ketiyle, Güney Anonim Sigorta şirketleri üze
rindeki görüş ve temenilerimizi mukayeseli bir 

I şekilde dile getirmek bakımdan özel sektör si
gortacılığı üzerinde biraz durmayı faydalı bıı-

J luyorum. Şirketleri tarafından daha iyi çalışma 
I imkânı buldukları için Kamu İktisadi Teşebbüs-
I leri olan Güven ve Güneş Sigorta şirketlerinden 

ayrılmakta ve bu suretle bu şirketlerin daha 
ziyade gelişmesi mümkün olamamaktadır. Ka-

| mu iktisadi Teşebbüsleri şeklinde çalışan sigor-
j ta müesseselerinin memleketimizde sigortacılık 

özel teşebbüsü tarafından rağbet görmediği za-
| manlarda kurulmuş ve böylece sigortacılık sa

hasında dahi Devlet önderliği, zorunluğu ken-
j dişini hissettirmiş bulunmaktadır. Bu şirketle

rin özel teşebbüs şirketleriyle rekabet edebilme-
! si için büfelerinde gerekli ıslahatın yapılması 
j ve personel rejiminin değiştirilerek birtakım 
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ekonomik ve sosyal teşebbüslerle personelin el
den kaçırılmaması için gerekli tedbirlerin alın
ması zaruridir. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
faaliyeti sırasında yekûnu milyonları bulan si
gorta bedeli ödedikleri bir vakıadır. İmkân 
varsa Kamu İktisadi Teşebbüsleri sigorta isleri
nin bu iki Kamu İktisadi Teşebbüsü sigorta ta
rafından görülmesinin sağlanması faydalı olur 
kanaatindeyim. Ama daha doğrusu Kamu İk
tisadi Teşebbüslerinin kendi içinde kurup ge
liştirdikleri bir nevi dahilî sigorta sistemi daha 
faydalı olacaktır. O takdirde Kamu iktisadi 
Teşebbüsleri şeklindeld şirketlerin bu iç sigor
ta işlerini düzenlemede önderlik etmeleri sa
manla asıl Kamu iktisadi Teşebbüsleri tarafın
dan tevessül edilmesi düşünülebilir. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi sigortalar hak
kındaki bâzı temennilerimizi arz edeceğim. Bu 
temennilerimizin başlıcalarından : 

1. Trafik malî mesuliyet sigortalarında 
bedenî ve maddi zararlar için konulmuş olan 
âzami limitler çok azdır. Hiç olmazsa bu limit
lerin bugünkü satmalma gücüne yükseltilmesi; 

2. Nakil vasıtalarını fŞasko sigortalarında 
muafiyet olarak kesilen meblâğın kaldırılması 
ve zararın tamamen ödenmesi; 

3. Her an bir ölüm saçan, can ve mal kay
bına sebebiyet veren bilhassa şehirlerarası kara 
nakil vasıtalarmclaki yolcuların uçaklarda oldu
ğu gibi sigorta edilmeleri; 

4. Bir ziraat memleketi olan Türkiye'miz
de zirai sigorta ve hayvan sağlık sigortalarının 
inkişaflarım sağlıyacak tedbirlerin alınmam; 

5. Borçlarını ödemiyen acent alarm lehleri
ne hesaplanan komisyonlardan iade yay^ılr-ya
rak tümünün borcuna kapatılması çarelerinin 
aranması yerinde bir tedbir olur. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — A. P. Grııpu adına Saym Kü-

rümoğlu, buyurun. 

A. P. GRTJPü ADINA ORHAN KÜEÜMöÜ-
LU (Bitlis) — Saym Başkan ve muhterem Se
nato üyeleri; Karma İktisadi Teşebbüsleri 1964 
1965, 1968 yılları faaliyetlerinin denetimi hak
kındaki Karma Komisyon raporunun sadece 
Türkiye Halk Bankası A. Ş.; Türkiye Vakalar 
Bankası A. O.; İller Bankası; Türkiye Emlâk, 
Kredi Bankası Anonim Ortaklığı konulan üze

rinde A. P. Grup görüşünü arz etmek üzere kür
süye geldim. 

Konuşmam mümkün olduğu nisbette özet ol
mak üzere hazırlanmıştır. Teşekküllerin her 
biri yönünden ayrı ayrı olmak üzere konuşma
mızın esası şu noktalarda toplanacaktır : 

Teşekkülün 1964, 1965, 1965 döneminde yap
tığı faaliyetleri bilanço kâr ve zarar sonuçları, 
faaliyetlerin Birinci Beş Yıllık Plân ilkelerine 
uygunluğu derecesi, teşekkül baklanda 1960 -
1983 faaliyetleri yönünden Meclislerde yapılan 
tenkidler, Alt ve Karma Komisyon raporunda
ki temennilerin isabet derecesi, Grupumuzun 
teşekküllerin faaliyetlerine yönelen temennileri. 
Bu plânlama çerçevesinde şimdi sıra ile bu üze
rinde konuşacağım teşekküllerin tahliline geçe
ceğim. 

Önce Türkiye Halk Bankası A. Ş. üzerinde
ki fikirlerimiz şöyledir: Banka 2284 sayılı Ka
nanla 1938 yılında kurulmuş ve muhtelif ka
nunlarla yapılan bünye değişiklikleri sonunda 
440 sayılı Kanuna tabi olmuştur. Halen itibari 
sermayesi 100 milyon lira olmakla beraber 300 
milyon liraya çıkarılmam na 699 sayılı Kanunla 
yetki verilmiştir. Bankanın kuruluş amacı kü
çük ve orta sanayii, esnaf ve sanatkârların, or
ta tabakanın ve bunların meydana getirdikleri 
kefalet kooperatiflerinin kredi ihtiyaçlarım kar
şılamaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için kredi 
temini, sanayi siteleri tenisi ve turizmle ilgili 
küçük sanat mamullerinin değerlendirilmesinde 
aracılık etmek, yurt dışındaki işçilere küçük 
sanat kredisi açmak, Esnaf Kefalet Kooperatif-

\ lerini denetlemek ve diğer her türlü banka hiz-
î metlerini yapmak görevleriyle mahmuldür. Ban-
j ka bu çalışmaları sonucu olarak 1964 yılı so

nunda 3 053 877,86 Tl. sı kâr temin etmiştir. 
1965 yılında 4 386 696,10 Tl. sı, 1966 yılında 
da 8 2S2 595,95 Tl. sı kâr temin etmiştir. Bu su
retle üç senelik kâr yekûnu 15 733 169,91 Tl. 
sidir, 

Bu sonuç dikkate alınırsa Türkiye Halk 
Bankasmın 440 sayılı Kanunun öngördüğü 
kârlılık esasını gerçekleştirmiş olduğu sonu
cuna varılır. Banka faaliyetlerinin Birinci 
Beş Yıllık Plânda öngörülen hedeflerden 
topflum kalkınması, sosyal adalet, üretimin ar
tırılması, konularında fayda sağlamış oldu
ğuna kaniyiz. Çünkü banka mevzuuna giren 
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konularda küçük esnafa sağladığı kredilerle, 
küçük sanayinin gelişmesine yardımcı ve özel 
sektörün kuvvet kazanmasına âmil olmuş
tur. Keza banka bu yoldan fertler arasın
daki kazanç farklarını hafifletmek suretiyle 
de sosyal adaletin tahakkukuna kendi im
kânları nisbetinde faydalı olmuştur. Buna 
ilâveten büyük teşebbüslere temel teşkil eden 
küçük esnaf ve sanatkârların kuvvet kazan
ması yolu ile de üretimin artırılmasına hizmet 
etmiştir. 

Sözümün burasındayken muhterem heye
tinize Halk Bankasının bir teşebbüsü hak
kında da maruzatta bulunmak isterim. Ban
ka, 933 sayılı Kanuna istinaden Hükümeti
mizde tesis olunan geliştirme ve teşvik fon
larından 37 milyon lira küçük sanayii, ma-
kina, imalât sanayii sektörlerine, orta va
deli yatırım kredisi verilmek üzere Türkiye 
Halk Bankasına tahsis edilmiştir. Ve bu 
tahsisatı banka muayyen konular üzerinde ve 
orta sınıf sanayiin gelişmesi mevzuunda kul
lanmak yetkisine sahiptir. Bu fondan 37 
milyon kredi alan, daha doğrusu buna proje 
kredileri deniyor, proje kredisinden istifade 
eden teşebbüslere verilen meblâğ karşılığın
da bir veya iki sene herhangi bir ödeme yapıl
mıyor. Vâde 5 - 10 yıl arasında değişiyor. Faiz 
nisbeti % 7 civarında ve bilhassa bankanın 
üzerinde durduğu konular itibariyle çok fay
dalı mevzulara el atmış olduğu neticesine 
varılıyor. Meselâ bunlardan bir - ikisini say
mak lüzumunu hissediyorum. Orman ürünleri 
sanayii alt sektörü, Kreşte kurutma fırın 
ve ağaç empremiye tesisleri, prefabrik ah
şap ev imali, ihracata yönelmiş sert ve yumu
şak ağaç işleyen büyük kapasiteli kereste 
fabrikaları, ihracata yönelmek şartı ile kalite 
ve kapasiteyi artırıcı yatırımlar ve buna mü
messil orta derecedeki teşebbüsleri teşvik ve 
destekleme mahiyetinde bâzı işlere hasredile-
cektir. 

Bu proje kredilerinden dolayı bankanın 
faaliyetini de tasvibetmemeye imkân yok. 

Türfeiye Halk Bankası yönünden 1965 yılı 
Haziranında 1959 - 1983 devresine ait rapo
run Senato'da müzakeresi sırasında muhte
lif grup sözcüleri ve şahsiyetler tarafından 
ileri sürülen temennilerin bugün gerçekleş
miş olduğunu ve banka sermayesinin 26.7.1965 

tarihinden itibaren 300 milyona yükseltildiği
ne dair kanunun meriyete girdiğini memnuni
yetle müşahade ediyoruz. O devrede yani 
1959 - 1963 devresine -ait tenkitler dolayısiyle 
Yüce Senatoda üzerinde durulan en mühim 
konu, bu sermaye mevzuu olmuş, bu sebeple bu
nu bilhassa zikrediyorum. Bu suretle müzake
re konusu yılları takibeden 1967 - 19J38 yılla
rında daha verimli sonuçlara ulaşılmış olduğunu 
görmek ümidindeyiz. 

Alt komisyon ve Karma Komisyonun ban
ka faaliyetleri yönünden raporda yer alan te
mennilerine A. P. Grupu olarak katılmaktayız. 
Keza Yüksafe Murakabe Kurulunun tesbit et
tiği sonuçlara banka yetkililerinin gereken 
önemle eğilmelerinin, lüzumlu tedbirler konu
sunda daha müessir olmalarını dileriz. Yal
nız yaptığımız tetkiklere göre elimizdeki bi
lanço kâr ve zarar hesaplan dairesinde ban
kanın sermayesinde 26 . 7 . 1965 tarihinden 
itibaren 200 milyon liralık bir artış olduğu 
halde, 1966 yılı içerisinde elde edilen kâr mik
tarı 8 küsur milyon liradır. Bu yılın yeni yatı
rımları gerektiren bir yıl olduğu noktayı naza
rı ile kâr miktarının azlığını mazur görmek v ,, 
mümkündür. Fakat 1966 yi takibeden yıllarda s 
daha verimli sonuçlar alınmasına gayret edil
mesi hususunu grupumuzun bir temennisi ola
rak arz etmek isteriz, 

Bankanın Kefalet kooperatifleri üzerinde 
daha müessir bir denetim sağlamasını ve bâzı 
yerlerde kooperatif idareci üyelerinin muay
yen partilere mensup kişilerden terekküp et
mesi sonucundan doğan kredi tevziindeki 
dengesizlikleri bertaraf etmesini ümidederiz. 
Bu suretle kooperatiflerin ve dolayısiyle ban
kanın muayyen zümrelere hizmet eden bir 
(kredi müessesesi olma durumundan kurtarılma
sını sayın yöneticilerden beklerim. 

Şimdi efendim bunu izahtan maksadım bir 
hâtırama müstenittir. Bitlis'te bir ara Halk 
Bankası kurulduğu zaman Esnaf Kefalet Koo
peratiflerinin Başkanı olarak müteşebbis du
rumda Belediye Başkanı müracaat etmiş ve 
bu zat o zaman özür dilerim isim zikretmeden, 
fakat partili olarak tanıdığımız bir şahıs olması 
hasebiyle parti ismini zikretmek suretiyle söyli-
yeceğim. O zamanki şartlarda C. H. P. nin be
lediye başkanı idi. Bu zat, tabii müteşebbis ola
rak bir işe giriştiği için bütün idare heyetini 
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de kendi arkadaşları arasından seçmiş. Neti
cede öyle bir durum hâsıl oldu ki, kredi için 
müracaat eden veyahut kefalet kooperatifine 
üye olmak için müracaat eden esnafı bu idare 
heyeti almaz oldu. Bizim tazyiklerimizle üze
rinde durmamız neticesi; eksik olmasınlar 
banka mensupları ilgi gösterdiler ve neticede 
bâzı kişiler yani A. P. li olan bâzı kişiler bu koo
peratife üye olma fırsatını buldular. Bu mak
satla bunu burada dile getirdim. Belki Bitlis'
te böyle olmuş olabilir, yurdun diğer yerle
rinde olmamış olabilir. Fakat bir tek misâl 
dahi olsa, bunun mademki denetimi bankaya ait
tir, bu kefalet kooperatiflerinin bankanın titiz
likle bu mevzu üzerinde durmasını iJlerisi ba
kımından ümit verici bir sonuç olarak bekle
riz. 

Şimdi efendim Türkiye Vakıflar Bankası 
Anonim Ortaklığı üzerinde grupumuzım görüş
lerini arz edeceğim: 

Türkiye Vakıflar Bankası Anonim Ortaklığı 
468 sayılı Kanunla Yasama Organı tarafından 
yapılan denetleme dışına çıkarılmıştır. Ve bu
gün için bizim denetlememize tabi olan kısım, 
aşağı - yukarı bu kanunun meriyete girdiği 
22 . 5 . 1964 tarihine kadar olan kısımdır. Ya
ni 468 sayılı Kanunun meriyeti tarihi olan 
22 . 5 . 1964 tarihine kadar olan devrenin he
saplarıdır. Bu bakımdan bankanın faaliyetleri 
1964 - 1965 - 1966 yılları içerisindeki tüm faali
yetleri yönünden fazla bir maruzatta bulunmak 
lüzumunu hissetmiyoruz. Yalnız murakabemize 
taJbi olan kısmı şükranla bahsetmek isterim; 
çok iyi bir kârla, 1964 devresi bilançosunun çok 
iyi bir kârla kapanmış olduğunu biz memnuni
yetle müşahade ettik. Başarılarının, bundan 
sonra da murakabemize tabi olmamakla bera
ber, devamını gönülden dileriz. 

Şimdi Vakıflar Bankası hakkındaki mâruzâ
tımızı da burada bitirerek mevzuu iller Ban
kasına getiriyoruz : 

Muhterem senatörler özel kanuna tabi ve 
tüzel kişiliği olan iller Bankası 23 . 6 . 1945 
tarih ve 4759 sayılı Kanunla kurulmuştur. Ban
kanın amacı, il özel idareleri ile belediyelere, 
köy idarelerine ve bu idarelerin kuracakları 
birliklere ve bu idarelerin tüzel kişiliği haiz 
kurumlarına iki konuda yardımcı olmak: 

Birinci konu kredi, ikinci konu teknik yar
dım. Bu yönlerden banka yukarda zikri geçen 
mahallî idarelerin kamu hizmetleriyle ilgili te
sisleri kurmalarına, şehir kasaba ve köylerin 
kuruluş ve imarına lüzumlu plân ve program
larının gerçekleşmesine kredi sağlar. Keza 3611 
sayılı Kanuna göre muayyen tahditler dışında 
bu idareler ve bağlı kurumlarının istekleri üze
rine harita proje keşif ve etütleri yapar, imar 
Bakanlığınca kabul edilecek anaprogramlar çer
çevesinde toplu imar faaliyetlerinde bulunur. 
Kendi yetkisi dâhilinde bulunan imar işlerinin 
denetimlerini de yapar. Bunlar haricinde ma
hallî idareler ve kurumların ihtiyacı olan ma-
kina ve âletleri temin edecek bu idare ve ku
rumlara satar. Kendi tüzüğüne göre mümkün 
olan banka muamelelerini de yapar. Banka bu 
anagörevler dışında bir çok sosyal ve kültürel 
konularda da faydalı hizmetlerde bulunur Ban
kanın kanun ve tüzük çerçevesinde yukarda 
zikri geçen hizmetleri ifa dolayısiyle elde etti
ği kazanç yıllar itibariyle şöyledir; 

1964 yılında 21 518 899 Türk Lirası bunun 
kuruş kesirlerini almadım, 1965 yılında 
18 358 549 Türk Lirası ve 1966 yılında da 
17 143 471 Türk Lirasıdır. Böylece üç yıllık 
toplam kazanç yekûnu kâr yekûnu 57 020 919 
Türk Lirası tutarındadır. Her ne kadar tetkik 
konusu olan yılların hepsinde sonuç olarak ban
ka kâr sağlamış ise de kâr nisbetinde bir düşme 
olduğu müşahade edilmektedir. Yaptığımız in
celemeye göre 1964 yılında 9 milyon lira olan 
personel masrafları 1965 te 29 milyona ve 1966 
da da yuvarlak rakamla 33 milyona yükselmiş
tir. Personel masraflarındaki bu artışın netice 
olarak, kâr nisbetine müessir olduğu bir ger
çektir. Esasen 1965 ve 1966 yıllarında yapılan 
büyük yatırımlar sebebiyle ilâve personel is
tihdamı zarureti doğmuş ve neticeden personel 
masrafları artmıştır. Bu konuya Sayın C. H. P. 
Sözcüsü de temas ettiler. 

Yalnız aynı konu benim de kafama takılmış 
olduğu için hazırlık sırasında banka ilgilileri 
ile temas sağladım ve bunun neticesinde elde 
ettiğim bilgi şöyledir; yani personel masraf
larının artış sebepleri hakkındaki bilgi resmî 
kanaldan alman neticeye göre şöyledir; 1964 yı
lından sonra banka K/Z hesabından personel 
masrafları kaleminde husule gelen atrışuı se
bepleri şöyledir: 
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1. 1964 ve daha önceki yıllarda bölgeler teş
kilâtı elemanları ile merkez teknik elemanları
nın yevmiye ve ücretleri bankaca yaptırılan te
sislerin ihale bedelleri üzerinden yüzde nisbe-
tinde ihale bedeline göre ayrılan fondan mah-
subedilirken bu tarihten sonra 1965 takvim yı
lından itibaren bölgeler teşkilâtımızın muvak-
katlık vasfı kaldırılarak bölgelerde görevli bü
tün elemanlarla merkefzde görevli yevmiyeli 
teknik elemanların ücretleri de banka giderleri 
olarak personel giderleri hesabında toplanmaya 
başlanmış, buna mukabil kontrol masrafları fo
na da banka geliri olarak kabul edilmiş ve kâr 
hesabına intikal ettirilmeye devam olunmuştur. 
Yani 1964 ve daha önceki yıllar bilançolarında 
görülen personel masrafları sadece bankada 
çalışan maaşlı ve ücretli elemanlara ait iken, 
1965 takvim yılından itibaren bankamız bölge
ler ve merkez teşkilatındaki bütün personelin 
yevmiye ve ücretlerini ihata etmiştir, deniyor 
Bu izahatı bir sayın Halk- Partisi sözcüsünün 
de zihnine takılan konuya cevap olarak kabul 
ettik ve kendimiz de bu cevaptan tatmin olduk. 
Bu sebeple personel konusundaki maruzatımı
za daha fazla temas etmek niyetinde değiliz. 
1964 -1966 devresinde banka şehirlerin elektrik, 
içmesuyu ve imarı ile ilgili konularda hizmet 
eden başarılı bir kuruluştur. Bu bakımdan Bi
rinci Beş Yıllık Plânda öngörülen hedeflerin 
gerçekleşmesinde ve yıllık programların icra
sında değerli sonuçlar alınmıştır. Doğu bölge
lerimizin ihtiyaçları ve bilhassa belediyelerin 
malî durumlarının zayıflığı, memur maaşını ve-
remiyecek belediyelerin mevcudiyeti ve bu du
rumdaki şehir ve kasabalarımızın banka mevzu
una giren ihtiyaçların karşılanmasında bu gibi 
yerlere bankanın öncelik ve ivedilik tanımasını 
bütünü ile mamur Türkiye görmeyi arzulayan 
grupumuzun bir temennisi olarak arz ederim. 

İller Bankasının 1959 - 1963 devresi faali
yetlerine dair raporların Yüce Mecliste müzake
resi sırasında ileri sürülen tenkit ve temenni
leri birkaç ana noktada toplamak mümkündür. 
Bunlar belediyeler fonundan belediyelere ya
pılan yardımların fonda biriken paradan fazla 
olduğu ve ileriki yıllar tahsilatı nazara alınarak 
yardım yapıldığı, bu sebeple bankanın malî 
yönden güç duruma girdiği, 

2. — Bankanın kârından köylere yapıla-

j cak yardımlar için ayrılan köy kalkınma payı 
adiı fonun yerine sarf edilmediği, bunun yeni 
bir esas dâhilinde köy kalkınmasına yönel
tilmesi, dağıtılan paraların rantabl ve faiydah 
olmadığı, çünkü miktarının az olduğu, 

3. — Belediyelerin mevcut borçlan sebe
biyle yeniden kredi alamadıkları için müş
kül durumda kaldıkları ve bunu önlemek için 
bütçeden yapılan yardımların artırılması, 

4. — Belediye Gelirleri Kanununu çıkarıl
ması gibi dört ana esas etrafında geçen devre
ye ait, yani 1959 - 1963 devresine ait tenkid-
leri toplamak mümkündür. 1959 - 1963 devre
sine ait bu temennilerin dayandığı gerekçe bi
zim kanaatimizce de kuvvetlidir. Her ne kadar 
1964 - 1966 devresinde bu tenkit konuları yö
nünden oldukça iyiye gidiş mevcut ise de yi
ne de tekrarlamakta fayda umuyoruz. Çünkü 
1964 - 196S devresinde evvelce fon dışına çık
mak suretiyle meydana gelen açıklar henüz 
kapatılamamıstır. Yekûn açıktaki düşme açık 
miktarına nazaran çok asdır. Bir gelişme var, 
düşme var, yani açık yönünden, fakat bu bizim 
görüşümüze göre kâfi değildir. Bunun üzerin
de daha ciddiyetle durulması gerekir. Zikri ge
çen fonlardan ortak idarelere yardım yapıla
cağına ve bundan sonra da bu yardımların de
vamında zaruret bulunduğu dikkate alınırsa 

I bankanın kendi imkânları ile açığı kapatması 
I çok uzun bir zamana bağlıdır. Bu sebeple be

lediye borçları yönünden genel bütçeden ban
kaya yapılmış olan yardımın bu fon açıkları 
yönünden de nazara alınması ve aşığın devlet
çe karşılanmasının uygun olacağı kanaatinde
yiz. Bankanın 1964 - 1966 devresindeki üç yıl
lık faaliyetleri yönünden alt komisyon ve Kar
ma Komisyon raporlarında zikri geçen tenkit 
ve temennileri kısmen yııkardaki maruzatımıza 
da uyan kısımlarını biz de isabetli bulmakta
yız. Bu temennileri tekrar saymakta fayda gör
müyoruz. Sayın banka ilgililerinin zikri geçen 
konularda da titiz davranacaklarına kaaniiz. 
Netice olarak arz edelim ki tümü itibariyle 
banka faaliyetleri memnuniyet vericidir, başa
rılarının devamını ve mamur şehirler kurma 
yolundaki çabalar ve turizmin gelişmesi bakı
mından lüzumlu olan yatırımları teşvik ve tak
viye hususunda faydalı hizmetlerde bulunma-

j sini gönülden diliyoruz. 
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Efendim, şimdi mevzu Türkiye Emlâk Kre
di Bankasına geldi, onun tahlilini yapmaya ça
lışacağım. Zaten başta ana plân olarak arz et
miştim, aynı çerçeve içerisindedir bu da. Tür
kiye Emlâk Kredi Bankası ile ilgili faaliyetle
rin tahlilini yapacağız. Banka özel kanunla ku
rulmuş, özel hukuk hükümlerine tabi ortaklık 
şeklinde İrnar ve îskân Bakanlığı ile ilgili t i r 
İktisadi Devlet Teşebbüsüdür. 1946 da 4947 
Sayılı Kanunla kurulmuştur. Amacı meskeni 
olmıyan vatandaşları ucuz mesken sahibi yap
mak, bu maksatla süresi elli yılı geçmemek 
üsere ipotek karşılığı kredi vermek, bankaya 
veya başkalarına ait arsalar üzerinde bina 
yaparak satmak, yapı ve yapı malzemesi en
düstrisi kurmak ve bu konularda kürdimin 
olanlara ortak olmaktır. Banka amaçlarını ger
çekleştirmek üzere Gecekondu Kanununa göre 
özel fon hesapları açar, yurt dışındaki işçilere 
konut ve küçük sanat kredisi vermek üzere fon 
te.ıis eder, havale, ödünç para ve konut kre
disi vermek suretiyle faaliyetlerini yürütür. 
1964 - 1966 devresinde normal faaliyetlerini 
devam ettirmiştir. 

Bu devrede 1064 yılı içinde 3 214 557 lira 
kâr, 1965 yılı içerisinde 22 525 lira kâr, 1986 
yılı içinde 8 923 77G lira kâr olmak üzere top
lam; 12 160 861 lira kâr üç sene içerisinde te
min edilmiştir. Bu suretle cüzi ele olsa bizim 
inanışımıza göre 440 sayılı Kanunun rantabili-
te esasına bir dereceye kadar riayet edilmiştir. 
B a n ^ r - n itibari sermayesi 1964 - 1965 yılların
da 300 milyon lira iken, 1968 yılında bir mil
yar liraya; 1964 - İ965 te 300 000 000 lira olan 
ödenmiş sermayesi 1966 yılında 466 899 004 li
raya yükselmiştir. Bu suretle itibari sermaye
si % 233,3 ve ödenmiş sermayede de % 55,6 
nisbetinde bir artış olmuştur. Bu sermaye ar
tışı yanında Bankanın yıl sonunda elde ettiği 
malî rantabilite yüzde esası üzerinden; 1964 te 
% 1,07, 1965 te 0,0007, 1966 da % 1,911 ola
rak tesbit edilmiştir. Adalet Partisi Grupu ola
rak bu malî rantabilite nisbetlerin çok düşük 
bulduğumuzu arz etmek isteriz. Zira, 440 sayı
lı Kanunun Kamu İktisadi Teşebbüslerinden 
beklediği maksada uygun düşmemektedir. Ve 
bu tabiatı ile likidite esasını da etkiliyen bir 
durumdur ki, parası olmıyan bir banka tabiîdir 
ki, yani kârı olmıyan bir banka likidite mev
zuuna yatırım yapamıyacaktır yani, ayıramıya-

caktır. Eantabilitenin düşük oluşunun sebeple
ri muhterem Heyetinize dağıtılmış olan Karma 
Komisyon ve Alt Komisyon raporlarında etraf
lı olarak izah olunmuştur. Bu raporlarda yer 
alan görüşte isabet bulunduğu kanısındayız. 
Bankanın Türkiye'de çok ihtiyaç duyulan mes-
kon kredisi gibi uzun vadeli bir branşta hizmet 
etmesi nazara alınırsa, çok paraya ihtiyacı ol
duğa ve yapılan kredilerin uzun zaman bağlı 
kalman neticesinde ve kolaylıkla geri dönme
mekte olduğu hasebiyle sermaye açığının biran 
evvel karşılanması için bütçeden ödenek ayrıl
madı lüzumuna mutlak bir zaruret olarak ina
nıyoruz. ödenmiş sermaye ile, itibari sermaye 
arasındaki açığın îcsa vadeli mevduat hesap-
armdan, uzun vadeli yatırımlara tahsis edilen 
kredilere de müessir olduğu bir gerçektir. Ser
maye açığının kapatılması halinde bu mahsu
run da ortadan kalkacağına kaaniiz. 

Rantabiliteyi menfi yönden etkiliyen diğer 
bir faktör de bankanın taahhütlerini karşılamak 
üzere yüksek faizle borçlanma yoluna gitmiş ol
masıdır. Yüksek faizle alman borç paralar, 
usun vadeli ve düşük faizli mesken kredisi, şek
linde tevsi edildiği için bu durum bankanın baş
ka kaynaklardan elde ettiği kârın kısmen eri
mesine sebebolmaktadır. Sermaye açığının ka
patılmalı yanında bankanın borçlanma sure
tiyle temin ettiği gelirlerinin düşük faizli olması 
sağlandığı takdirde, rantabilitenin yükselmesi 
mümkün olabilir. Ayrıca bankanın 1964 - 1965 
ve İ9S8 yılları kâr ve zarar tablolarında gider 
sütununda personel giderleri, vergi ve harçlar, 
verilen faiz ve komüsyonlar ile diğer masraf ve 
zararlar büyük meblâğlar ile ifade edilmiştir. 
Keza bu meblâğlar her yıl bir evvelki yıla na
zaran biraz daha artış göstermiştir. Meselâ; per
sonel masrafları 1964 te 29 125 000 küsur lira, 
beher personele ortalama hesapla yılda 14 173 
lira isabet ediyor. 1965 te personel masrafı yıl 
sonu itibariyle 2 127 personele mukabil 
30 866 337 liradır. Fert başına yılda 14 512 
lira isabet ediyor, her personel için. 1966 da 
bu masraf yine yıl sonu itibariyle 2 142 perso
nele 32 799 172 lira olarak tesbit edilmiştir. 
Buna göre fert başına yılda 15 312 lira düşüyor. 
Keza vergi ve harçlar 1964 te 28 820 000 küsur, 
1955 te - küsuratını fasla vaktinizi almamak için 
söylemiyorum kusura bakmayın -1965 te 33 mil-
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yon küsur, 1968 da da 35 milyon küsurdur. 
Sermayesini Devletten alan bir bankanın verdi
ği bu vergi ve harçlarının bir esasa bağlanması 
isabetli olacaktır. Devletten para alıyor Dev
lete bu kadar külliyetli miktarda para veriyor. 
Maksat eğer, bir vergi tahsilatı ise bunu önle
mek gerekir. Kanaatimizce bu bankanın Dev
lete ödediği vergi ve harçlar mevzuunda bir 
ayarlama yapılırsa isabetli bir neticeye varılır. 

Ayrıca banka 1964 te 103 389 000 küsur; 
1965 te 114 milyon küsur ve 1966 da da 125 mil
yon küsur Türk Lirası faiz ve komüsyon almış, 
bunun karşılığında aynı yıllarda sıra ile; 69 
milyon küsur, 77 milyon küsur, 83 milyon kü
sur Türk Lirası miktarında faiz ve komüsyon 
ödemiştir. Gelir ve giderlerde meydana gelen 
dengesizliği önlemek üzere bu masraf kalemleri 
yönünden etraflı bir inceleme yapılarak, tasar
ruf imkânları aranmasının lüzumuna kaaniiz. 

Ayrıca, bankanın sermaye vermek suretiyle 
kurduğu diğer teşebbüs ve iştiraklerinin idare
sindeki aksaklıklar neticesinde meydana gelen 
zararların yükünü çekmek zorunda kalmış olma
sı da rantabiliteye menfi yönden tesir eden fak
törlerden biridir. 

Banka kuruluş amacı itibariyle yurt kalkın
masında ve insanca yaşama şartlarının tahakku
kunda vazgeçilemez bir unsur olarak hizmet ede
cektir. Bu sebeple karşılaştığı güçlükleri gider
mek üzere Sayın Hükümetin ve banka yetkili
lerinin gerekli tedbirleri almalarını ümit ede
rim. Yalnız, şurasını da belirtmek isterim ki, 
banka sermayesinin bir milyar liraya çıkarılma
sı ve ödenmiş sermayenin her yıl biraz daha iti
bari sermayeye yaklaşır şekilde artma göster
mesi ve bilhassa sayın yetkililerce alınan ted
birler sonucunda, 1966 yi takibeden yıllarda 
müspet bir gelişmenin mevcudolduğunu ilgili
lerden öğrendik. Bu ümit verici durumu ifade 
etmekten Grupum adına büyük haz duyuyo
rum. 

Sözlerime burada son verirken, tenkidini yap
tığımız teşekkül ve bankaların hepsine başarı
lar diler, Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlarım. 
(Adalet Partisi sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt. Konuşmalar 
10 ar dakika ile bağlıdır. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat)— Sayın Baş
kan, muhterem senatör arkadaşlarım; Kamu ik
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 1964 -
1965 ve 1966 yılı Halk Bankası hakkındaki faa
liyet raporu üzerinde konuşmak üzere söz al
mış bulunuyorum. 

Halk Bankası kanunla kendisine tevdi edi
len vazifeleri bu mütevazi imkânları nisbetinde 
yapmış ve yapmakta devam etmektedir. Nite
kim, bu husus Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulunun raporunda ve Karma Komisyonun 
raporunda da izah edilmiştir. Kendilerinin 440 
sayılı Kanunun öngördüğü kârlılık, verimlilik 
ve kaynak yaratmada istenenleri aynen meyda
na getirmiş bulunmaları sebebiyle kendilerini 
takdir etmişler; yalnız ve yalnız Yüksek Denet
leme Kurulu Halk Bankasına iki mevzuda tav
siyede bulunmuştur. Bunlardan birisi ticari 
kredilerin plasmanlarının fazla artırılmış olma
sı, ikincisi ise reklâm ve ikramiye masraflarının 
çok olması. 

Ama, Komisyonun yapmış bulunduğu tetki-
katta Genel Müdürü ve ilgilileri dinledikten 
sonra, bugün Halk Bankasının yurt sathında 
diyebiliriz ki, beş milyon insana tekabül edecek 
küçük sanatkâr ve esnafların ihtiyacı bulunan 
kredileri temin edebilmek için, yurt sathında 
bir ağ gibi her kazaya bir şube açmak amacı 
ile bu masrafların yapılmasında bir zaruret ol
masından dolayı Komisyon, bu görüşe iştirak 
etmemiştir. Ben de, Komisyonun kendi görü
şüne aynen iştirak ediyorum ve şunu ifade et
mek istiyorum: 

Küçük sanatkârlarımız ve esnaflarımız bu
gün kendisine hami olan Halk Bankasını hor 
kazamızda beklemektedir. Başka şekilde Osman
lı İmparatorluğundan kalma dünyada eşi bulıın-
nııyan, Türkiye'de yine küçük sanatkâr ve es
naflarımız tarafından yapılabilmesi için Halk 
Bankasının Türkiye'nin bütün kazalarına va
rıncaya kadar, nahiyelerine varıncaya kadar 
mümkün olsa da Ziraat Bankası gibi birer şu
be açsa da benim küçük sanatkârım ile esnafı
ma hizmette bulunabilse. 

Ben şunu ilâve etmek isterim, bilhassa Halk 
Bankası Genel Müdürlüğünü su beş hususu ger
çekleştirmek çabası içerisinde görmekle iftihar 
ediyorum ve kendilerini tebrik ediyorum. 
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Esnaf kefalet kooperatiflerini çoğaltmak is
tiyorlar. Bunun üye adedini artırmak istiyor
lar. Küçük sanatkâr kooperatiflerini kurmak 
ve genişletmek istiyorlar. Her yerde şube aç
mak için hizmet etmek istiyorlar. Kısa, orta, 
uzım vadeli işletme, donatım ve tesis kredisi ile 
halkın ihtiyaçlarını karşılamak istiyorlar. Sa
natkârların eğitimini gerçekleştirmek çabası 
içerisindeler. Küçük sanayi mamulleri ile el 
sanatlarını iç ve dış piyasada tanıtmak gayesi 
ve amacındadırlar. Bu bakımdan, bilhassa Tür
kiye'nin sosyal ve ekonomik hayatı üzerinde kü
çük sanatkârlar ve esnafımızın ne kadar yeri ol
duğunu bilerek kendilerini tebrik ve takdir edi
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Halk Bankasının 
1954 yılında 71 şubesi varken bugün Türkiye-
mizde 156 şubesi ile faaliyettedir. Sermayesi 
1954 yılında 280 milyon lira iken bugün 1 mil
yar 106 mııyon lira ile benim küçük sanatkârnı 
ve esnafımın hizmetindedir. Gönül istiyor ki, 
yine tekrarlıyorum, küçük sanatkârlara ve es
naflara hizmet edebilmek için Genel Müdürlü
ğün ve Bakanlığın bütün kazalarda şubelerini 
açmasını gönülden istiyorum ve bunu başara
cakları zaman da kendilerini şimdiden tebrik 
ediyorum. 

Sevgili arkadaşlarım ben yalnız iller Banka
sının bilhassa son yıllardaki çalışmaları takdir 
ile ve tebrik ile anıyor, yâd ediyor, kendilerini 
de bu vazifelerinden dolayı tebrik ediyor ve 
Yüce Senatonun muhterem üyelerine saygılar 
sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, buyurunuz. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte

rem arkadaşlarım, Fikret Bey arkadaşımız gibi 
Halk Bankası mevzuunda konuşurken tabiî halk
tan bahsedeceğiz, biraz. (0. H. P. sıralarından 
«Ortanın solundan bahset» sesleri.) Yok. 

Arkadaşlar, Sayın İmar ve İskân Bakam bu
rada olduğu için değil, ve Umum Müdürü ele 
bize biraz yakın olması itibariyle de değil, il
ler Bankası cidden vazifesini yapıyor, illerde... 

BAŞKAN — Şüphesiz yakınlığı, vilâyet ya
kınlığıdır, başka bir yakınlık değil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Peki 
Sayın Başkan, tabiî, tabiî. Yani komşuluk var 
da Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ha, evet, başka mânada anlaşıl
maması için tashih ettim. Evet. 
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HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Çok 
teşekkür ederim. Şimdi, Nevşehir ile Kayseri hu
dut da ondan. 

Plânlamanın ön gördüğü yatırımları fazla-
siyle başarmış. Şu vaziyette; yüzde 10 u da 
geçmiş. Bu çalışmalar illerimizin imârında bü
yük bir rol oynuyor. Bilhassa, küçük kasaba
lar üzerine eğinilmiş. önümüzdeki yıl kasaba
ların belediye binaları halkın ihtiyacı olan 
umumi hamamları, diğer başka işleri, pazarlar 
filân hep bunları plâna dâhil bir hale sokuyor. 

Diğer taraftan yine bu bakanlık gecekondu
ların durumlarını dıa ele alıyor. Şimdi onu bir 
tarafa bırakalım da yeni bir konuya geçeyim. 

Turizm Bankasına gelince, gerek Yüksek 
Murakabe Kurulunun, gerekse raporun tavsi
yelerini yerine getirmeli. Bendeniz de arkadaş
larım gibi o otel meselesinin üzerinde az du
racağım, vaktim de yok. Çünkü, bu otelcilik 
okulunda yetişen öğrencilerin tatbikatı için alın
mış. Ama arkadaşlar, biz, Devlet memuru ye
tiştirmiyoruz. özel sektöre göre otelcilik oiku-
lunda talebeleri okutuyoruz. Bende bunlar 
tatbikatını, Devlet kapılarından vazife arama
ları için hususi sektörün otellerinde yapmalılar, 
görmeliler. Hatta dış memleketlerde görmeli
ler. O zaman Devletin otelinde vazife gördük
leri müddetçe bunlar yine Devlet kapılarında 
vazife anyacaklar ve iyi bir talebe yetiştiril-
miyecek. Onun için sayın Bakanlığın bunun 
üzerinde durmasını ve Turizm Bankasının da 
ıslahına doğru gidilmesini de istirham ederim, 
yapılan tavsiyelere göre. Görüyorsunuz ki eğ
riye eğri, doğruya doğru. 

Arkadaşlar, Emlâk ve Kredi Bankasının 
Ataköy inşaatı diye bilinen yatırımlardan bah-
setmiyeceğim, şimdi böyle büyük ve yüksek bi
nalar yaptırmıyoruz, halik evleri, meskenleri 
yaptırıyoruz, o maziye karışmış, arkadaşlar Siz 
A.P. nin Hükümetine, halk ile beraber olan Hü
kümete sorun, deyiniz iki, konforlu olarak filân
lara ev yaptırıyor musunuz? Yok. Onu da tas
fiye etmiş, benim Hükümetim, iyi bir şekilde 
formuna sokmuş, doğru yolu bulmuş. Eğer onu 
güzel bir mecraya soîkmamışsa o zaman tenkidi
mizi yaparız, ben de yaparım. O halde o da 
yolunda. 
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Ama bir nokta var, bizim Hükümetimizin 
durumuna da uygun değil. Şurada bir Türkiye 
inşaat Malzeme Limited Şirketi var, ben Ko
misyonda da bulundum, Murakabe Kurulu
nun raporunu okudum; bu müsaadenizle iyi 
birşey değildir. Sayın Bakandan bunun tasfiye
sini istirham edeceğim. Devlet inşaatla, banka 
inşaatla uğraşamaz. Yani bunun durumu nor
mal değildir. Arzettik. 

Gelelim Halk Bankasına, arkadaşlar, orta 
sınıf halkın kalkınması için kurulmuş olan en 
iyi bankalarımızdan biri de Halk Bankasıdır. 
Çalışıyor, çalışmakta devam ediliyor. Orada da 
sonunda bir temennim olacak. Benim burada 
sevindiğim nokta, esnafım beni sıkıştırken bu
nun sermayesinin artırılması keyfiyetidir. Öğ
rendim, bizim Hükümetimiz bir milyara çıka
rıyor, yeni getireceği bir kanun ile. Tamam işte 
orta sınıf, esnaf böyle kalkındırılır. 

Sonra, ikinci bir mesele olarak da şunu ele 
alıyorlar, onda da memnun oldum. Küçük es
nafın, orta sınıf esnaf mertebesine erişebilme-
ısi için bu banka kolaylıkla yardımlarda bulu
nuyor. Bu da sevindiricidir. 

Muhterem arkadaşlar, ben bankanın ileri 
gelenleriyle temas ettim, Kayseri pilot bölge 
olarak alınmıştır, çok kıymetli sanatkârlarımız 
vardır. Küçük esnafın elinden tutulmalı. Mu
cit insanları vardır, tornasını yapabiliyorlar, 
yüz tonluk büyük preslerini yapabiliyorlar. 
Fakat, sermaye ile alet az. Hattâ bir sanatkâr 
arkadaşımız, Ahmet Akdemir, umum müdür
lüğe de söyledim, bir traktör icadetmiştir, hem 
su çekecek, hem dikecek, hem de 20 santim 
derinliğinde tarlasını sürecek. Ben gözümle 
gördüm. Ama bu arkadaşımızın işyerine bakı
yoruz eskimiş İM tane köhne tornasını görü
yoruz. Yok elinde. Şimdi, banka bunun elin
den tutuyor ve buna torna ve tesviye makina-
larını alması için yardımda bulunuyor. İşte bu 
kimse küçük esnaflıktan orta sınıf esnaflığa 
doğru atılmış bir adım oluyor. 

Benim bir ricam var, böyle sanatkârlar ye
tişirken Halk Bankası eski Türklerin lonca teş
kilâtına benzer bir sisteme doğru biraz gitme
lidir. Esnafı kaliteli malzeme yapmak için teş
vik etmeli. Dedelerimizin o lonca teşkilâtı ga
yet iyi, onu iyice incelemeliler. Onları arala
rında teşMlâtlandırmalılar ve birbirleriyle yar-

j dımlaşma ve çalışma yollarını aratmalılar. Çün-
I kü, esnaf kefalet kooperatifleri de buna bağlı. 
I Bu, faydalı bir kooperatif sistemidir. Ve mu-
I vaffak olmuş kooperatiflerimizden birisidir bu. 
I Küçük esnafı kalkındırıyor. Cidden çok mü-
I him. Ama, yardım az. Aynı zamanda rica ede

yim, pazar aramalılar. Hatay'da olsun, bura-
J da olsun, böyle. Bundan önceleri de arz ettim, 
! Irak'ın kunduraları italya'dan, ingiltere'den 

geliyormuş, hazır elbiseler yine hakeza. - Bun
ların üzerine eğilmeliler ve esnafımızı teşvik et
mek için, pazar bulmak için Halk Bankasın
dan ileri gelen arkadaşlarımızdan bu saha üze
rinde de durmalarını rica ediyoruz. 

Bir ricam daha var, Halk Bankası biraz 
mütevazi olmalıdır. Binası ile oturumu ile. Onu-
da söyliyelim. Arkadaşlarımın çalışmaları mem
nuniyet vericidir. Açılışları da mütevazi olma
lıdır. davetiyeleri de mütevazi olmak.'Bu olu
yor. Halkımız da bunu istiyor, ismi üzerinde 
Halk Bankası. Diğer bankalardan farkı bu. Ar
kadaşımız değindi. Doğru. Arkadaşlar, nüfusa 
göre şube açılmaz. Meselâ bizim Bünyan var. 
7 000 nüfuslu. Ama, Bünyan halıları ile meş
hurdur. Burada bankanın şubesi yok. Binler
ce halk tezgâhın başında. Bu esnafı, bu banka
yı burada açmadığımız müddetçe kalkındıra
nlayım. Yani nüfusa göre değil, esnaf duru
muna göre, sanatkâr durumuna göre, umumi 

I çalışma durumuna göre şubeler açılabilinir. 
Meselâ bir yere bakıyorsun 50 bin nüfuslu. 
Ama küçük sanayi bakımından gelişme im
kânları yok onun. Bunlar da göz önünde bu-

I iundurulursa çok iyi. olur. Bütün bu para işle-
I ri ile uğraşmak zordur. Para işleri ile uğraş-
I mak arkadaşlarımıza Allahtan muvaffakiyet

ler dileriE. Çalışmalar oldukça iyi, tabii özür-
I 1er var. Özürleri de gidermek lâzımdır. Hür

metlerimle. 

BAŞKAN —• Sayın Ergeneli. 
NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — Sayın Baş

kan, değerli senatörler, uzun yıllar bünyesinde 
vazife gördüğüm iller Bankası hakkında ko
nuşmama başlamadan evvel bütün Türkiye'ye 
şamil, çok faydalı hizmetler gören bu banka
nın kurucusu merhum Şükrü Kaya'yi rahmet, 
minnet şükranla bu millet kürsüsünden anma
yı. bir vazife bilirim. Bu suretle bu bankanın 

I ortakları bulunan belediyelerin, hususi idare 
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ve köylerin hislerini de dile getirdiğime ina
nıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu banka, iller Ban
kası 1933 yılında belediyeler bankası olarak 
kurulmuştur. Yalnız, belediyelerin ihtiyaçları
nı finanse eden, malî ihtiyaçlarını gideren bir 
banka olarak meydana getirilmişti. 1947 yılın
da iller Bankasını kurarken bu bankanın ka
nununda, yalnız finansman keyfiyeti düşünül
memiş, aynı zamanda, belediyelerin, hususi 
idarelerin ve köylerin harita, imar plânı, elek
trik ve su ihtiyaçlarını temin hususunda hem 
malî bakımdan yardım ve eğer bu belediyeler, 
hususi idareler teknik bakımından ihtiyaç gös-
terirlerse onların imdadına bütün teşkilâtı ile 
koşmak için meydana getirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu banka evvelâ 
150 milvon sermaye ile kurulmuştur. Zama
nında 3u? milyon liraya çıkmıştır, sonradan 
600 milyon liraya iblâğ edilmiştir. Bugün
kü sermayesi 1 milyar 200 milyon liradır. Bu 
bankanın fonksiyonuna benziyen dünyada hiç
bir banka yoktur. Diğer memleketlerde bele
diyelerin, hususi idarelerin toptan ifadesi ile 
mahallî idarelerin finansmanı bankalarca ve
yahut birçok yerlerde, Merkez Bankasınca 
temin edilmektedir. Bu Türk zekâsının bulu
şudur. Ben bunu Almanya'ya vâki seyahatim
de Hitlerin iktisat Nâzın, şimdi Düsseldorfta 
birçok bapta kendi nâmına kurduğu Şark 
Bankasında ziyaret edip, bu bankanın statüsü
nü kendisine anlattığım zaman hayretler için
de kaldı ve Türk zekâsına hayranlığını açıkça 
ifade eyledi. Etibank ve diğer o senelerde ku
rulan müesseselerde hakikaten bu memlekete 
çok faydalı olmuşlardır. Bunlar meyanında İl
ler Bankası da önsaftadır. 

Muhterem arkadaşlar, bu bankanın statü
sünde değişiklik yapılarak, Yüksek Murakabe 
Heyetinin denetlemesine tabi tutulması tekli
finde bulunan C. H. P. sözcüsü arkadaşıma bu 
düşüncelerine iştirak etmediğimi bu millet kür
süsünden alenen beyan etmek isterim. Çünkü, 
bu bankanın ortakları, belediyeler, hususi ida
reler ve köylerdir. Bir milyar 200 milyon lira 
sermaye ile bugüne kadar temin eden bu ku
ruluşlardır, bu müesseselerdir. Bu itibarla bu 
müessesenin iller Bankasını murakabe hakkı, 
evvelemirde ortaklarına aittir. Ve bu hakkı hiç

bir zaman zannetmiyorum ki gönül rızası i!e 
bir başka müesseseye devretmeyi asla istemez
ler. O zaman bu müesseselerin bu banka üze
rindeki murakabe haklarının yarrba^îicla bir 
de, şÜDhe olur ki, buna belediyelerin, hususi 
idarelerin ve köylerin razı olmayacaklarına 
inanıyorum bu bankanın ilk kuruluşunda 
bir İdare Meclisi vardı. Bilâhara 440 sayılı Ka
nunla müdürler kurulu meydana gelmiştir. Bu 
müdürler kurulunda 4759 sayılı Kanun hüküm
lerini tamamiyle yerine getirmekte ve bu ban
kanın teknik ve malî hususlarını idare etmek
tedirler. Bu bankanın heyeti umumiyesi tara
fından seçilmiş bir murakıbı ve bir de Hükü
metin tâyin ettiği diğer bir murakıp vardır. 
Bunlar da kanunun tâyin ettiği evsafı haildir
ler. Eğer bu murakabede bugüne kadar her 
hangi, bir aksaklık, eksiklik husule gelmişse 
bunlar oraya konulmalı ve buna göre hüküm 
verilmeli ve statüde de değişikliği buna göre 
düşünmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, be<] nevi vergiden 
ayrılan hisselerin yüzde 20 si fona ayrılır. 
Bu fon müessesesi 4759 sayılı Kanunda yer al
mıştır. Ve Belediye Vergi ve Resimleri hakkın
daki Kanunda da buna ait hükümler mevcut
tur. Bu fon müessesi kurulduğu anda, yani 
İller Bankasının kuruluş tarihi olan 1942 tari
hinden itibaren, fon tahsilatı bugüne kadar 
hiçbir zaman kifayet etmemiş, tahsisler, tah
silatın daima çok üstünde kalmıştır. Ve buna 
d?, mecburiyet hâsıl olmuştur. Aksi takdirde 
fon tahsisi ile mahdut ve mukayyet kalınsa 
idi bugüne kadar bu bankanın meydana getir
diği hidroelektrik termik santralları, su tesis
lerinin harita ve imar plânlarının ikmaline, it
mamına ve meydana getirilmesine asla imkân 
bulunmazdı. Bu fon müessesesinin, mekanizma
sına bunlar temin etmiştir. Ama, fon tahsilatı 
o hale geldi ki, fon tahsisinin yarısından da 
aşağıda kaldı. Bu takdirde derhal Devlet bu
nun tedbirini aldı ve kendi bütçesinden bunun 
için yardımda bulundu. Binaenaleyh, hususi ida
reler, belediyeler ve köyler yanında Devlet de 
bu müessesenin ilerlemesi, faaliyetinin idanesi 
için bütün gücü ile çalışmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, zamanın darlığı 
hasebiyle bu banka hakkında daha fazla ko
nuşmama imkân yok. iller Bankası hakkında-
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ki sözlerime son verirken, bu bankanın men
suplarına ve mazide kalan hatıralarıma, bugü
ne kadar intikal eden arkadaşlarıma faaliyet
lerinde bugüne kadar olduğu gibi bugünden 
sonra da başarılar dilerim. 

Muhterem arkadaşlarım, Tutum Bankasın
dan da biraz bahsetmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Ergeneli müddetiniz 
dolmuştur, ilk konuşmanız olduğu için bir iki 
dakika daha konuşmanıza müsaade ediyorum, 
hay hay, buyurun. 

NAZİF ERGENELİ (Devamla) — iki daki
ka Tutum Bankası hakkında- mazisi hakkında 
arzı malûmat etmek istiyorum. Bu banka halî 
tasfiyededir. Bu banka doğrudan doğruya te
kel memurlarının, Emekli Sandığının, Yardım 
Sandığının parasiyle kurulmuştur, bilâhara Em
lâk Kredi Bankası sermayesine iştirak etmiştir. 
Bugün 26 000 000 lira borcu olduğu için tasfiye 
felâketine mâruz kalan bu bankanın 14 000 000 
lira borcu yalnız Emlâk Kredi Bankasına ait
tir. Eğer bu Bankaya olan borcu konsolide edil
se idi banka, Tutum Bankası faizlerden kurtul
sa idi, hiç değilse ticaret sahasında çalışan, 
ufak sermayeli tüccarların krediden mahru
miyetine sebebiyet verilmezdi. Ama, hangi, zih
niyetle bunun tasfiyesine karar verilmiştir, onu 
burada tahlil etmek istemem. Fakat, şunu da 
arz etmek isterim ki, tasfiyeden hiçbir netice 
hâsıl olmamıştır, mutazarrır olan yalnız ve yal
nız Tekel Memurları Yardım Sandığı olmuştur. 
Zarar onlara aittir. Çünkü hisselerinden mah
rum kalmştır. Bugüne kadar devam eden bu 
tasfiye için yapılan masraflar eğer bu bankanın 
sermayesi için, sermayesinin takviyesine tahsis 
edilse idi bu banka bugüne kadar yaşardı. Hür
metlerimle arz ederim. 

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

Başkan, muhterem arkadaşlarım, bendeniz Halk 
Bankasından esnaf ve sanatkârlara ait koope
ratiflere verilen kredilerden kısaca bahsetmek 
isterim. Şimdi 15 esnaf, 15 sanatkâr birleşip 
bir kooperatif kuruyor, bunlar bu kooperatifi 
kurduktan sonra da gelip bankadan gerekli bü
tün krediyi alıyor. Evvelâ bu krediyi, kurucu
lar kendileri arasında taksim yapıyorlar. Ondan 
sonra bunlar kendi hısım ve akrabalarını ka
nunun tarif ettiği şartlara uygun olarak üye 

! kaydediyorlar ve paralar bu suretle bendeni
ze göre çarçur oluyor. Bu kanuni bir hatadır. 
Mademki verilecektir, bu esnaf ve sanatkâr
lar dernek ve kooperatiflerini bir tarafa bıra
kalım, şahıslar ferdi kredi almalıdırlar. Öyle 
yerler var ki senelik masrafını 70 - 80 000 lira 
gösteriyor, kooperatif. E., bu para yine esnafın 
sırtından çıkıyor. Bunun tatbikatım Sosyal 
Sigortalar Yapı Koperatiflerinde gördük, »işle
medi. Şimdi Sosyal Sigortalar da ferdi krediye 
döndüğüne göre burada da ferdi kredi olursa, 
banka ile ilgili küçük esnaf rahatlıkla anla
şabilir, belki de faizi daha düşük olacaktır. Bel
ki bundan daha fazla da esnaf istifade imkân
larını bulacaktır ve aradaki birtakım tufeyli, 
br. yolda geçinmeyi meslek edinmiş olanlar da 
ekarte edilmiş olacaktır. 

Karaköy'de bir kooperatif kuruluyor^ İstan-
I buVda Karaköy'de bir kooperatif kuruRîyor, bu

nun ilgililerine gerekli tahsisat veriliyor. 
Ama, öbür tarafta asıl krediye ihtiyacı olan, 
meselâ Zeytinburnu meselâ Eyüp, meselâ Ali-
beyköy, Küçükköy, Kâğıthane gibi gecekondu 
bölgelerinde ki, asıl küçük esnafın ve küçük 
sanatkârların ihtiyacı olan bu yerlerde koope
ratif adedi dolmuştur deniyor, kooperatife üye 
olacaklar kredi almak imkânları da bulamı-
yoılar. Çünkü, bu krediler muayyen bir limit 
içinde olduğu için yöneticiler kendi aralarında 
paraları taksim ediyorlar. Fiilî durum bu oldu
ğuna göre kanunda tadilât yapılsın ve bu tu
feylileri bertaraf edelim. Hakikî küçük esnaf 
ve sanatkârlara krediyi, bizzat kendilerine ve
relim. Bu suretle Halk Bankası hakikaten ha
kikî ismine lâyık Halk Bankası olacaktır ka
naatini o zaman getireceğimi ayrıca arz etmek 
isterim. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankasının Ataköy 
gibi yüksek inşaatlardan dönüp sosyal mesken
lere ve halk tipi meskenlere doğru inişi bizleri 
ileri derecede sevindirmektedir, inşallah Ban
kanın tüm yöneticileri ve bakanlık bu gayede 
halka iniş dolayısiyle memleketin hakiki mes
ken dâvasının lüks meskenlerle değil halk tipi 
meskenlerle halledilebileceği kanısına varırlar, 
zira ben bu kanıdayım. İnşallah bu yolda hızlı 
giderler. 

İller Bankası bütün gücü ile nüfusu 2 000 
in üzerinde olan köylerimizin elektrik su dâ-
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valannı esaslı bir şekilde halletmiştir ve hal
letmekte devam edecektir. Yalnız, bizi üzen 
nokta iller Bankasının ihale şartnameleridir. 
Meselâ elektrik ihale şartnameleri ile belediye
nin ihale şartnamesi birbirini tutmuyor, iller 
Bankası yapıyor tesislerini, belediyeye teslim 
edecek, belediye bunu bizim şartnamemize uy
gun değildir diye almıyor. O zaman iş geciki
yor. Halbuki o devir yapılsa İller Bankası da
ha yeni hamlelere, işlere dalacak. Bu itibarla 
bu gibi ufak tefek de olsa aksaklıkları esaslı 
bir şekilde halletmek gerekir. Meselâ elektrik 
ne şekilde yapılacaktır, teller ne şekilde çe
kilecektir, bunların umumi bir şartnamesi Sa
nayi Bakanlığından temin edilsin bu iş hallo
lur. iller Bankası ayrı ihale ediyor, Belediye 
ayrı ihale ediyor. Bu gibi işler normal düzeni 
bozmaktadır. 

Maruzatım bu kadar Yüce Senatoyu say
gı} la idamlarım. 

\ BAŞKAN — Grup adına istenmiş bir söz 
ile bir de Sayın Melen söz istemişlerdir. Yeter-

, * lik önergesi gelmiştir. Şayet yeterlik önergesi 
/ kabul edilirse Sayın Bakan konuşacak ve sıra

da bulunan Sayın Melen'e söz vereceğim. Ye
terlik kabul elilmezse sıradaki konuşmalar ya
pılacaktır. Yeterliği okutup oylarınıza arz ede
ceğim. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetini arz ederim. 

Antalya 
Akif Tekin 

BAŞKAN — Yeterliği oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 7 oya karşı, 
8 oyla yeterlik kabul edilmiştir. Sayın Bakan 
buyurun. 

İMAR VE ÎSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, sa
yın arkadaşlarım, bendeniz özetle konuşan arka
daşlarıma cevap arz etmeye çalışacağım. Çün
kü bu müzakereler bir bütçe müzakeresi muh
tevasını ve çerçevesini taşımaktadır. 

Evvelâ iller Bankası konusunda muhtelif, 
çeşitli noktalara değinen arkadaşlarıma arzı 
cevabetmek isterim. Fon meselesine temas edil
di, ve fon borçlarının malî bir plâna bağlana
rak muayyen bir zaman içinle tediye edilmesi 
bizim de benimsediğimiz bir prensiptir ve bu 
istikamette çalışmalarımız vardır.. 

Köy paylarının iyi kullanılmadığı veya iyi 
sonuçlar alınmadığı şeklindeki iddiaya realite 
karşısında katılmaya imkân yoktur. Köy payları 
gayet iyi ve objektif ölçüler içinde kullanıl
makta, vaHlerimizin bölgelerinde ve köy ünite
lerinde genel ihtiyaçları ve arzulan bir taraftan 
tesbit edip, diğer taraftan da köy ünitelerinin 
gelirlerini artıracak tesisler ne ise, onları tes
bit edip projeye bağlayıp bize intikal ettirmek
tedir. Daha önceleri pek az yıl içinde köylere 
köy payı tahsisi yapılırken, 1966 yılından iti
baren her sene 207 köye köy payı tahsisi yapıl
maktadır. Ve bununla köylerimizin maliyesine 
gelir getirecek eserler manzumesi vücut bul
maktadır. Hayatını idari kadro içidne geçirmiş 
olan ve bunun tatbikatçısı olan arkadaşlarım, 
tahmin ederim ki, bu gerçeği teslim edecekler
dir. 

Personel masraflarına değinildi. Bunu da 
gayet objektif olarak Yüce Senatoya arz etmek 
isterim. 

Personel adedinde bir artış olmuştur. Bu 
artış miktar itibariyle 1965 te % 6,9 iken, 
% 10 na çıkmış bulunmaktadır. Ama, bunun 
karşılığ, olan meblâğ 26 milyondan 37 milyona 
çkmış ve ilâve % 1,2 yi geçmemektedir. Bunun 
sebebi ise, bir defa personel adedi elbette ki bir 
âmme teşkilâtının iş hacmi ile mütenasibolmak 
mecburiyetindedir. Eğer İller Bankası bir sene 
içinde 300 iş üzerinde çalışıyorsa ve bu da 600 
çıkmışsa elbette ki onu mevcut personeli ile 
karşılamaya imkân yoktur. Bunu modern per
sonel rejimleri de prensibolarak kaale almış 
bulunmaktadır. İller Bankasmm 1964 yılında 
kullandığı para 191 milyon küsur liradır. Şim
di 359 milyon olmuştur. Bunun bütçe müzakere
cinde görüşürken göreceksiniz ki, 600 milyon 
liraya yaklaşmış bulunmaktadır. Şu halde hiz
met hacminin artışiyle mütenasip normal bir 
personel miktarının artışı tabiîdir ve mâkul 
ve modern personel rejimlerinin genel 
prensibine uygundur. Maliyetin artı
şında elbette ki bir taraftan persone
lin terfii, diğer taraftan teknik eleman ücret
lerinin bir kararnameye bağlanışı 10 195 ve di
ğer taraftan da toplu sözleşmelerin getirmiş ol
duğu birtakım ilâveler bu artışı temin eden un
surlar olmuştur. Bunlar da gayet tabiî ve gayet 
kanuni sebeplerdir. Meseleyi bunun dışında mü-
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talâa etmeye imkân yoktur. Binaenaleyh, 1964 
yılında şu kadar personel çalışıyordu, şimdi şu 
kadar çalışıyor tarzında sebebini, ölçüsünü he
sabını söylemeden sadır olmuş bir iddianın mâ
kul ve makbul telâkki edilmesine imkân yok
tur. 

Bir de İller Bankasının 1989 yılı sonuna ka
dar elektriksiz, susuz belediye kalmıyacaktır 
tarzında beyanına işaret buyuruldu. Bu beyan 
Hükümetimizin beyanıdır. Ve Hükümetin bir 
üyesi olarak ve İller Bankasının bakanlığıma 
bağlı bulunması itibariyle tarafımdan beyan 
edilmiştir ve hakikaten 1939 yılının sonunda 
360 elektriksiz belediyeye elektrik götürmeyi; 
iller Bankasına ait 60 susuz belediyeye su gö
türmeyi plânlamış programa bağlamış ve ona 
göre çalışmaktayız. Bu yıl sonunda 178 beledi
yeye elektrik getirmenin gayreti içinleyiz. Ve 
40 belediyeye de su getirmenin çalışmaları için
de bulunuyoruz. Binaenaleyh, bunun da müm-
kün olmadığı beyanına. yapabilmek için sebep
lerini, ölçülerini ve hesabını ortaya koymak 
iktiza eder. Şu sebeple, şu ölçü ile, şu hesapla bu 
mümkün değildir denirse bu iddiayı, bu fikri 
hürmetle karşılarız. Ve ayrıca da cevabını ve
ririz. Ama, yuvarlak sözlerle bu mümkün de
ğildir, iddiaları tecviz edilecek görüşler değil
dir. Bendeniz, ümidederim ki, 1989 yılma kadar 
1 228 Türk belediyesi ışığa kavuşacakmış, bun
dan memnun olduk, bize düşen bir gayret bir 
yardım varsa hasırız densin. Çünkü, 1969 yıîmm 
sonunda Türkiye'de elektriksiz belediye yok
tur diyebilmek, Türkiye'nin nrnassrr medeniyete 
erişmesinin işaretini veren bir unsurdur. Bel
delerde oturan toplumlara en kudretli bir me
deni imkânın gidişinin ispatıdır. Su da böyle
dir, Böyle isterdim, ama böyle oldu. Yüce Se
natonun kürsüsünden bir kere daha arz ve te-
yidetmek isterim ki, 1969 yılının sonuna kadar 
1 228 Türk belediyesi ışığa ve suya kavuşacak-
tir ve bu gayretlerin içindeyiz. 

Emlâk Kredi Bankamızın çalışmaları üzerin
de arkadaşlarımız bâzı tenkidler ileri sürdüler. 
Evvelâ dediler M, sermaye artırılmıştır ama bu 
kâğıt üzerinde kalmıştır. Bu iddianın da ger
çekle hiçbir alâkası yoktur, muhterem arkadaş
lar. Biz iktidara geldiğimiz zaman 300 milyon
du, Emlâk Kredi Bankasının semayesinin 1 mil
yar liraya çıkarılmasına dair olan kanunu biz 

huzurunuza getirdik ve o günden bu yana da 
280 milyon lira sermayeye katkıda bulunduk. 
Sermaye hacmi 580 milyon liraya çıkmış bu
lunmaktadır. Biz isterdik M, burada tenkidi 
yapan muhterem arkadaşımız bu rakamları da 
söylesin. Ama bu azdır daha fazla olmalıydı bu
yursun. Kaldı M, zaten müzakere etmekte ol
duğumuz konular 1964, 1965 ve 1966 yıllarına 
aidolan hesaplardır. Ve bunlar sadece Yüce Se
natonun ıttılaına sevk edilmek nıaksadiyle gel
miştir. Ama arkadaşlarım bir bütçe müzakeresi 
yapar gibi 1988 yılının işlerine dahi temas bu
yurdular. Sonra mevduata da temas ettiler. Ban
kamızın mevduat bakımından da adetâ çaresizlik 
içinde olduğunu tarif ve tasvir etmek istediler. 
Biz Emlâk Kredi Bankasını büyük çaresizlik
ler içinde teslim aldık. Fevkalâde çaresizlikler 
içinde teslim aldık. Ama bugün meselelerini yen
miş, hayatiyet kazanmış ve mesken politikamı
zın aktif bir müessesesi haline gelmiştir Bu
nun aksini hiç kimse iddia edemez ve ispat ede- >-"•' 
mez. Bakınız sise rakamlar vereceğim. 

1963 yılmda mevduatı 446 milyonmuş. 1988 , 
yılında 906 milyona çıkmış. Bir mislinden faz- \ 
1?,. Demek ki, rakamlar tenkidi yapan arkadaş
larımızın beyanlarını değil bizim beyanlarımızı 
teyit ve ispat etmektedir. 

Diğer bâzı arkadaşlarımız Emlâk Kredi Ban
kamıza bağlı olan Timlo Şirketimizin ve Anka
ra, İmar Limited Şirketimizin çalışmalarına de
ğindiler. Ve bunların zarar içinde bulunduk
larını beyan ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, biz bu şirketleri 
zarar içinde teslim aldık. Ankara İmar Limited 
Şirketi 1963 yılında 1 milyar 950 milyon lira sa
rar etmiştir. 1964 yılında 2 milyar 911 milyon 
lira zarar etmiştir. 1965 yılında 522 milyon 
lira zarar etmiştir. Ama 1986 yılında 1 milyon 
286 bin lira kâra geçmiştir. Şu halde zararlı 
olan devre bizim iktidarımızla hiçbir ilişkisi 
yoktur. Bunu vuzuhla ifade ve tescil etmek is
terim. Biz şirketlerimize rasyonel bir işletme 
haline gelmeleri talimatını verdik. Eğer zarar 
ederseniz sizleri tasfiye edeceğiz dedik. Kendi
lerine ölçüler verdik. Alabileceği işler hususun
da istikametler verdik ve ona göre çalışmakta
dırlar. Ve çalışma kapasiteleri de iftihar edi-

i lebilecek seviyededir. Meselâ Timlo Şirketinin 
I Osmaniye'de kurduğumuz İstanbul'da, Osma-
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niye'de önleme bölgesinde yaptırdığımla 1 280 
daireli blok apartmanı sekiz ay gibi kısa bâr 
zamanda yapmak suretiyle Türk inşaat mühen
disliği tarihinde rekor kırmış bulunmaktadır. 

Binaenaleyh, müesseseler tenkid edilirken 
sadece mâzilerindeki halleriyle değil bugünkü 
durumu nedir, nasıl bir istikamettedir, onu da 
arkadaşlarımız söylemiş olsaydı beyanlarında 
samimiyeti ve objektifliğe riayet etmiş olurlar
dı ve t>iz de takdirle karşılardık, makbul 
telâkki ederdik. 

Diğer şirketimiz de, rakamları söyleyip vak
tinizi almak istemiyorum. 1965 yılma kadar za
rar etmiş ama 1966 yılından itibaren aldığımız 
tedbirlerle kâr etmeye başlamıştır. Şu halde her 
iki şirketimizde de rasyonel bir işletmecilik cari 
haldedir, devam etmektedir. 

Bir arkadaşımız Ataköy sitelerine temas etti
ler. Ataköy'deki inşaatı bizim Timlo Şirketimiz 
yapmaktadır. Burada lüks dairelerin yapıldığın
dan, 250 bin lira değer taşıdığından, bunun doğ
ru olmadığından bahsettiler. Bu inşaatla bu dai
relerin yapımı ile bizim iktidarımızın hiçbir il
gisi yoktur. Bunlar daha evvelki iktidarlar za
manında yapılmış olan işlerdir. Biz hükümet 
programımızda ve Beş Yıllık Plânda ortaya ko
nulmuş ilkelere göre standartlar tesbit etmişiz 
ve ona göre inşaat yapmaktayız ve Ataköy dar 
gelirli ve orta gelirli vatandaşlarımızın mesken 
sahibi olabilmelerine imkân verecek standartta 
daireler, bllok apartmanlar yapmaktadır. Yap
mıştır, yapmaya devam etmektedir. 

Burada turizm işletmelerine de temas ettiler. 
Muhterem arkadaşlarım, şüphesiz hepiniz takdir 
buyurursunuz ki, turizm Türkiye'nin büyük bir 
potansiyeli ve büyük bir şansıdır. Turizm en
düstrisini geliştirmek Türkiye'nin millî menfaat
lerinin emrettiği bir konudur. Bu itibarladır ki, 
Ataköy'de pansiyon, motel, otel tesisleri kura
rak Türk turizmine hizmeti bir vazife bildik ve 
ayrıca onun yanında halk plajları ihdas etmek 
suretiyle vatandaşlarımızın deniz ihtiyaçlarına 
yönelmiş bir hizmeti de getirmiş bulunduk ve 
bugün sadece bu turistik tesislerden memleketi
mize yılda 500 bin dolar döviz gelmektedir. Yal
nız yatak ücretleridir bu. Onun dışında yemek 
ve diğer eğlence için sarf ettikleri döviz hariç
tir. 

Bu turistik işletmelerle Timlo asıl gayesinin 
dışına çıkıyor inşaat şirketidir tarzındaki iddia
nın da gerçekle hiçbir ilgisi yoktur, isabeti yok
tur. Çünkü bu işleri yapan Timlo biraz evvel 
söylediğim gibi Osmaniye önleme bölgesinde 
1 280 daireyi sekiz ayda bitirmek suretiyle re
kor kırmıştır. Şu halde bu istikamette yönelti
len tenkidin ve iddianın da isabeti yoktur. 

Bu vesile ile arkadaşım bizim mesken politi
kamız üzerinde şüpheler uyandırabilecek bir 
davranışın içine girdiler. Yani biz acaba zengin
ler için mi daireler yapan bir mesken politikası 
gütmekteyiz? Bu kafalarda teşekkül eden bir is
tifham işaretidir. Bunu izale etmek, vuzuha ka
vuşturmak isterim. Bakınız bizim mesken politi
kamızda kullandığımız metoda : Biz bu sene 
15 200 vatandaşımızı mesken sahibi yapma im
kânını hazırlıyacağız dedik ve bunun programı
nı yaptık, ve bunu da üç sistemde sağlıyacağız 
dedik. Arsa ve proje vereceğiz dedik, arsa, pro
je ve kredi vereceğiz dedik ve tasarrufla ev yap 
sistemi denilen ve yeni tatbikatına başlanan bir 
sistemle bunları sağlıyacağız dedik. Ve yarın 
İstanbul'da 3 000 arsayı tevzi edip, 1 000 daire
lik yoksul ve dar gelirli vatandaşımıza tevzi ede
bilecek olan blokların temellini attıktan sonra 
15 200 hedefini geçmiş bulunacağız. Binaen
aleyh, gerçekte biz yoksul ve dar gelirli olan 
vatandaşı meskene kavuşturarak, onu sosyal gü
venliğin ve sosyal adaletin kaynağından fayda-
landırmayı politika haline getirmiş bir iktidarız. 

Binaenaleyh, lüks dairelerin lüzumsuzlukları 
fuzuli oluşları ve siyaset edebiyatları bize karşı 
değil, başkalarına karşı söylenebilecek sözlerdir. 
Bu 15200 rakamına Emlâk Kredi Bankamızın 
yapı tasarrufu sistemi içinde ve ipotekli inşaat 
kredisi içinde temin etmiş olduğu imkânlar ha
riçtir. Bu imkânlar da 9 000 i bulacaktır. Yani 
9 000 aile de bu suretle ev sahibi olma imkânına 
kavuşacaktır. Bu suretle Türkiye'de ilk defa 
24 200 dar gelirli yoksul vatandaşımız ev sahibi 
olma imkânlarına nail olacaktır. Bunu da bu ve
sile ile Yüce Senatoda tescil etmek zaruretini 
hissettim. 

Bir arkadaşımız hiç arzu etmediğimiz ve şali
si görüşümüze göre burada söylenmemesi lâzım-
gelen birtakım beyanlarda bulundular. Dediler 
ki, Yarımca'da Seramik Fabrikasının ihalesini 
% 21 indirimle îmar Limitede vermişlerdir ve 
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Ankara İmar Limitedi zarara sokmuşlardır, ve 
büyük müteahhit Süleyman Demirel mütaahhit-
lere menfaatler kazandırma politikasının örneği
ni vermişlerdir tarzında konuştular. Bir defa bu 
kürsüde hiç lüzum ve sebep yokken siyasi bir 
propagandaya düşmek ve Muhterem Başbakana 
tarizde bulunmak, insan haysiyet ve şerefine 
tecavüz etmek niyetini ve davranışını nefretle 
karşıladığımı ifade etmek isterim. Ve ne yazık 
ki, bize vurmak istediği yumruk bize değil, ken
dilerine isabet etmiştir. Çünkü bunun ihalesi 
1963 yılında olmuştur ve o sene C. H. P. iktidar
da idi. C. H. P. iktidarı % 21 indirimle Ankara 
îmar Limited Şirketine bu ihaleyi vermiştir. Şu 
halde bu mütaahhitlere menfaat sağlama politi
kası ise o politikanın sahibi C. H. P. dir. Bizim 
iktidarımızla hiçbir alâkası yoktur. 

Sayın Başbakana gelince, Sayın Süleyman 
Demirel büyüktür, ama büyük devlet adamıdır. 
Onun şerefli ve dirayetli şahsiyetine ne Sayın 
Bilgen ne diğer başkaları leke sürmeye kaadir 
olamazlar. Buna şimdiye kadar hiç kimsenin 
gücü yetmemiştir, bundan sonra da yetmiyecek-
tir. Eğer bildikleri varsa, himaye edilen, men
faat sağlıyan mütaahhit varsa isim getirsinler, 
getirmezlerse insan haysiyet ve şerefine tecavüz 
ve iftirada bulunan insanların seviyesine düşer
ler. Eğer ortanın solu - Çünkü arkadaşımız işte 
biz ortanın solu ile bu düzensiz idareye son vere
ceğiz buyurdular - şimdi bu beyan karşısında 
biz şöyle bir görüşe, şöyle bir teşhise varmakta 
haklı olabiliriz. Acaba ortanın solu maziyi unut
mak mı demektir. Acaba kendi iktidarlarında 
yaptığı kusurları başkalarına izafe etmek demek 
midir Yoksa ortanın solu masum vatandaşlara 
temiz devlet adamlarının şeref ve haysiyetlerine 
tecavüz etmek midir? Saygılar sunarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

LÛTFİ BİLaEN (tçel) — Bakanın konuş
masında ismim geçtiği için ve bu da bir sataşma 
sayılabileceği için söz rica ediyorum. 

BAŞKAN" — Sizden evvel bir müracaat ol
muştur, bir dakikanızı rica ederim. Daha önce 
Sayın Öztekin «sözlerim yanlış anlaşılmıştır beş 
dakikada tavzih etmekliğime müsaadenizi arz 
ederim» derler. 

Saym Öztekin sözleriniz Sayın Bakan tara
fından yanlış mı anlaşılmış. Bunları düzeltmek 
mi istiyorsunuz? 

I MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Hayır 
efendim, ben bir yazılı metin okudum. Tereddü
dü mucip hiçbir şey yoktur. İfade etmek iste 
diğim husus, Sayın Bakan konuşmamın yarısın
da gelmişlerdi, yanlış anlamış olabilirler, tavzih 
etmek lüzumunu duydum. 

BAŞKAN — Evet sözleriniz yanlış anlaşıl
mıştır, size izafe edilmiştir diyorsunuz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Bendeniz umu
mi konuştum, isim tasrih etmedim. 

BAŞKAN — Ama tabiî isim zikredilmediyse 
de konuşma tarzından kime aidolduğu çıkarıl
maktadır. Beş dakikayı geçmemek ve tavzih ol
mak kaydiyle buyurun Sayın Öztekin. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Sayın 
Başkan teşekkür ederim, ben Sayın Bakanın ko
nuşmalarında yanlış olarak tahmin ediyorum, 

I belki ben ifade edemedim. Metni okursam ken
dilerinin de yanıldığını zannedeceğim bâzı hu
susları tavzih edeceğim. Ben bâzı sualler tevcih 
etmiştim, bu suallerin hiçbirisinin cevabını maa
lesef alamadık. Köylere İller Bankasınca yapılan 
tahsislerin iyi kullanılmadığı yolunda bir beya
natta bulunmadım. Yazılı konuşmamdaki bu ko
nu ile alâkalı fikir aynen şudur : Tatbikatta ye
tersiz olan bu tahsislerden faydalı neticeler alın
madığını belirtmekle iktifa ediyorum, dedim. 
Tahsislerin yetersiz olduğu keyfiyeti üzerinde 
durdum, lüzumsuz olduğu keyfiyeti üzerinde 
durmadım. 

Sonra en son bir noktada da banka personel 
masraflarının artışına temas ettiğim husustu. 
Bunu da memur tâyininden ziyade fazla mesai 
ve kararnameye aykırı olarak teknik personele 
ödenen fazla mesai ücretlerini ileri sürmüştüm. 
Bu da cevap meyanında beni tatmin etmedi. 

Ve en son, en mühim bir nokta M, bu husus
ta bilhassa kendilerine bir meslek serzenişi ola
rak bana yaptıkları bu tenkidden dolayı üzüldü
ğümü de beyan etmek isterim, ben İller Bankası 
sorumlularının Türkiye'de 1969 yılında susuz ve 
elektriksiz köy kalmıyacağını söylediklerini söy
ledim. Yoksa susuz ve elektriksiz köy belediyeleri 
kalmıyacağı beyanında bulunmadım. Bunlar za
bıtta mevcuttur, bu hususları tavzih için söz al
dım, vaktinizi aldım teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, siz tavzih mi sa-
I taşma mı? 
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LÛTFÎ BİLGEN (İçel) — Sataşma husu
sunda. 

BAŞKAN — Hangi hususta sataşma Sayın 
Bilgen? 

LÜTFl BİLGEN (İçel) — Yarımca Seramik 
Sanayii inşaatı hakkında. 

BAŞKAN — Yalnız o konuda olmak üzere, 
Yarımca konusunda olmak üzere o hususta söz 
veriyorum, buyurun. Mevzuu taşırmıyacağız., 

LÜTFl BİLGEN (İçel) — Mevzuumuz 1964 -
1965 ve 1966 yıları içindir. Ve bizim verdiğimiz 
rakamlar da Türkiye Emlâk Kredi Bankasının 
sermayesinde eksik gördüğü devre 1966 yılı için
dir. 1968 deki verdikleri paranın burada söy
lenmesine mahal yoktur. Sayın Bakan her halde 
benim konuşmamı tam zapdedemediler, o kısmı
nı aynen tekrar okuyacağım; bir defa bütün bu 
konuşma içerisinde bir tek yerde A. P. iktidarı 
ve A. P. hükümeti diye bir kelime geçmemiştir, 
bu bir. 

İkincisi; geçmiş bir devrin müdafaasını üze
rine alacak ise o devre ait rakamlarla da mü
dafaa edilmeli idi. 15 sene evvelki veya 10 sene 
evvelki bir devrin müdafaasında şimdiki ra
kamlar kullanılamazlar. 

Başbakanla ilgili bir hakaret de olmadı. Sa
yın Başbakanın devlet adamı olup olmadığı me
selesi de burada konuşulmadı. Ankara İmar 
Limited Şirketi hakkındaki ifadeyi aynen kulla
nıyorum : «20 milyon (lira sermaye ile kurulan 
bu şirket Emlâk Kredi Bankası tarafından en 
büyük öz kaynak iştirakiyle desteklenmiş, onun 
gösterdiği istikamette bâzı yatırımlara girişmiş
tir. Raporların tetkikinden öğreniyoruz ki ele 
aldığı işlerin hemen hepsini zararla kapatmış
tır» 1964 - 1965 ve 1966 yıllarına ait raporlar
dır bunlar. «Bunlar içinde bir tanesine misal ola
rak değinip geçeceğiz. Yarımca Seramik Fabri
kası inşaatı yüzde 21 tenzilatla almıştır. Proje 
bedeli 30 milyon liradır. 1963 de başlanan in
şaatta 1964 de bir yerde, 1965 de başka kısımlar
da çöküntüler olmuş ve işveren tarafından 3 
milyon liradan fazla bir sitüasyon ödenmemiş
tir. Netice olarak iş hakem kuruluna intikal et
miş ve şirket 7 milyon lira zararı sinesine çek
miştir. Burada üzerinde durulacak husus şudur, 
bir defa yüzde 21 nisbetinde kırılarak iş alın
mıştır. Bu kadar yüksek kırmada iki ihtimal 
olabilir. Evvelâ yüzde 21 kınlan bir işte müte

ahhit şirketin de bir miktar kazanması gerek
tiğine ve bu yüzde 15 - 20 den aşağı umulmıya-
cağı teamülüne göre devletin bir ihalesinde yüz
de 35 - 40 kâr nisbeti düşünülmüş demektir ki 
30 milyon liralık bir işte 10 milyondan fazla kâr 
yükü peşinen konmuş olmaüıdır. Bu da ihale yo
luyla yapılan ve devlet kesesinden şahıs veya 
firma zengin etmek için kurulan bir sömürü 
düzenidir. Ortanın solunda C. H. P. olarak bi
zim değiştirmek istediğimiz fakat Türkiye'de 
en büyük müteahhit olarak bilinen sayın Başba
kan ve yakınlarına bir türlü anlatamadığımız 
halde ona ve etrafına uzak olan partililerinin 
ise pekâlâ anladıkları ve değişmesini onların da 
kendi büyüklüklerinden bekledikleri bozuk dü
zen budur. Değiştirerek ulaşmak istediğimiz iyi 
düzende ihale yoliyle yapılan resmî işlerde mil
let parasının üçte birinden fazlasını daha proje 
yapılırken kâr payı ayırmıyan bir düzendir. Kı
sacası devlet eliyle şahıs veya firma zengin ede
rek fakir milletin parasını çarçur etmiyen bir 
düzen istiyoruz. Ortanın solu anlayışı bu babta 
böyledir.» 

Sözümüz bundan ibarettir. Burada hiçbir 
partiye bilhassa A. P. ne bir toz dahi kondurul-
mamıştır. Yalnız bu bozuk düzenin bugün başla
dığını da söylemiyoruz biz. Yıllardan beri ve 
1963 senesinde iktidarda bizim olduğumuzu da 
kabul ediyoruz, başka türlüsünü değil. Hani bo
zuk düzen C. H. P. zamanını atllayıp da diğer 
zamanlarda bozuk olarak gelmemiştir. Yıllar
dan beri devam eden bozuk düzene şimdi değiş
tirme zamanı geldiği için hep beraber değiştire
lim diyoruz, siz de devam etsin diyorsunuz... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Siyasi propagan
da yapılıyor, bu raporlar yalnız ıttılâa arz edi
lir. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Ba
kan... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Siyasi propagan
da yapıyor.... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Ba
kan... 

LÜTFl BİLGEN (Devamla) — Efendim, be
nim burada okuduklarımı... 

BAŞKAN — Sayın Bilgen bir dakika, Sayın 
Bilgen... (Müdahaleler) Siz konuştuğunuz za
man karşı taraf dikkatle dinlediler. Sizin asabi 
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konuşmanıza rağmen karşı taraftan her hangi 
bir tepki olmadı. Lütfen siz de demokrasinin asıl 
şartı olan tahammülü göstermek zorundasınız. 
Bu sebeple rica edeyim bitirsinler efendim. 

LÜTFÎ BİLGEN (Devamla) — Başbakanla 
ilgili, onun şahsına yapılmış bir hakaret yoktur. 
Ama Sayın Bakan burada Başbakanı övmek ih
tiyacını duymuşsa ona da bir diyeceğimiz yok
tur. 

Saygılarımla. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Muğla) — O sizin hayatınız
da var, bizim hayatımızda yok. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Bakan, 
bizim hayatımız meydanda... 

BAŞKAN — Sayın Özden... Müdahale etme
yin efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Böyle müzakerede 
«büyük mütaaiıhit» diyemezsiniz... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Avukatlık 
dışarda... 

BAŞKAN —- Saym Bakan karşılıklı olmaz... 
Sayın Özden olmaz efendim... (Karşılıklı müda
haleler) Sayın Melen, buyurun. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bakanlıkta 
kalabilmek için hulus yapıyor... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Bakanlıkta kala
bilmek için hulus yapıyor diyor. Bizim hayatı
mızda bMuslıık yoktur... 

BAŞKAN — Karşılıklı olarak ne sis söyle
yin ne onlar... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakan söylüyor cevap veriyoruz... 

BAŞKAN -~ Sayın Özden lütfen . (Karşılıklı 
müdahaleler) 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Söylüyor, söylüyor sus demiyorsunuz... 

BAŞKAN — Saym Kalpaklıoğlu... Devam 
edin Sayın Melen. 

FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka
daşlar... 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
SataşmaJlarmı mı dinliyeceğiz. Aman illallah sen
den... (Karşılıklı müdahaleler ve gürültüler) 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sen sus... 
BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, celseyi ka

parım... (Karşılıkla müdahaleler ve gürültüler) 
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j HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Hadi oradan sende... 

BAŞKAN — Sayın Özden... Saym Kalpaklı
oğlu... Saym Tekin teskin edin... 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Beyefendi, biz 7 senedir size böyle bir lâf söy
ledik mi?... Hulus yapıyorlar diye bir şey ya
kışır mı... Niçin kendilerini susturmuyorsunuz... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Müdafaası 
sana mı düştü, sen de mi bakanlık istiyorsun 
yoksa... 

BAŞKAN — Saym özden, lütfen müdahale 
etmeyin,.. Sayın Melen devam edin.. 

FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka
daşlar, Halk Bankası, Turizm ve İller Bankası
nın bir - iki meselesine değinmek üzere söz al
dım. 

Halk Bankamızı tebrik etmek isterim... 

I BAŞKAN — Saym Melen 10 dakikadır. 
FERİD MELEN (Devamla) — Halk Ban

kamızı evvelâ tebrik etmek isterim. Hakikaten 
kendisine verilen vazifeyi yapmak için büyük 
gayretler içerisindedir. Memleketimizde bugün 
sayısı bir milyonu aşan esnaf var, bunlar az ser
maye ile küçük sermaye ile çalışırlar. Daha 
çok emekleriyle çalışırlar. Bunları ayakta tut
mak, bunları refaha kavuşturmak için Halk 
Bankasının aldığı vazife cidden büyüktür ve 
mühimdir. Halk Bankası 20 sene evvel kurul
muştur, ama uzunca bir devreyi emekleme ile 
geçirdi. Son 5 - 6 sene içindedir ki faaliyetini 
genişletme imkânım buldu. Merkez Bankasın
dan kendisine verilen fonlar ve aynca Devle
tin, maliyenin verdiği fonlar sayesinde. Halk 
Bankasının bu vazifesini genişletmek suretiyle 
devam ettirmesini bilhassa istirham ediyoruz. 
Bütün arkadaşlarımızın da arzusu bu yoldadır. 
Çünkü esnaf bu memleketin orta sınıfını teşkil 
etmektedir. Bir arkadaşımız güzel bir tâ
bir kullanmıştır, orta direğini teşkil et
mektedir. Bu orta direğin bilhassa ideolojik 
çatışma ve münakaşaların, yıkıcı propaganda
ların devam ettiği devrede bu orta direği- sağ
lam tutmak lâzımdır, 

Burada dikkatimi bir nokta çekti. Halk 
Bankası, şubelerinin sayısını artıyor. Yerinde
dir. Plasmanları artırıyor. Yerindedir. Mevdu
at kabul etmiye başlamıştır. Buna bilhassa 

I memnun oldum ben. Çünkü bir zaman bunda 
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güçlük çekiliyordu. Halk Bankasına mevduat 
gelmiyordu. Şimdi bakıyorum bu mevduat yekû
nu 200 milyonu aşmıştır. Yalnız Halk Bankası 
ticari kredi yolunu açmıştır. Filvaki bankacı
lık kaidelerine göre vadesiz mevduat bu şekilde 
kullanma zorundadır. Ama görüşüm odur ki, 
bu zorluğu yenerek, Halk Bankası kendisi için 
verilen vazifenin hududu dışına çıkmasın. Bir 
defa ticari kredi yoluna girersek korkuyorum 
ki, bugün Ziraat Bankasında da aynı durum 
var, bu yoldan bir daha kolay kolay çıkamayız 
ve Halk Bankası esas fonksiyonunu yapamaz 
duruma girer. Mevduatı icabında vadeli mev
duat şekline sokup, yani vadeli mevduatı teş
vik etmek suretiyle ticari kredi yerine esnafa 
kredi verme yolunda kalınmalıdır. Bu nokta
yı Yüksek Murakabe Heyetinin de dikkatine 
arz ediyorum. Esaslı tetkik etmelidir, imkânı 
varsa Halk Bankasına ticari kredi kapısını ka
patmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, iller Bankası mev
zuunda bir iki noktaya ilişeceğim, iller Banka
sının bilhassa harita ve imar plânı işlerini mü-
taahhitlere veriyorlar. Küçük mütaahhitlere, 
biraz evvel sözü geçen büyük mütaahhitler de
ğil bunlar. Fakat bunlarda sermayeleri mi az
dır nedir bilmem sürüncemede bırakıyorlar. 
Ben yıllardır bilirim Doğu'da birçok ilçelerin 
haritası bir türlü bitmez, imar plânları bir tür
lü bitmez. Halbuki bunları bilâkis ön plâna al
mamız lâzımdır. Türkiye'de şehirleşme başla
mıştır, köyden şehire süratli akın vardır. Kar
gacık, burgacık şehirler meydana gelmekte
dir. Biran evvel bu şehir imar plânlarını vücu
da getirmezsek kargacık burgacık şehirler doğ
maktadır bütün yurt sathında. Bu sebeple İller 
Bankamız bu işleri süratlendirecek çareleri 
aramalıdır. 

Elektrik ihaleleri de öyle. Birçok kasabalar
da direkler var, mütaahhit kaçmış yahut ser
mayesi bitmiş, ayrılmış beklemektedir. Hattâ 
Sayın Başbakan bu defa Doğu gezisi yaptığı 
zaman bu mevzularla çok karşılaştı. Bir İM 
yerde şahidoldum feshedin dedi. Ona rağmen 
İller Bankası Başkanın emrini yerine getirerek 
o ihaleleri dahi feshedememiştir. Elektrik san
tralı bitmiştir. Benim ilimde Erciş'te büyük 
para sarf edilerek 20 bin Mlovatlık santral bit
miştir. Fakat şehir şebekesi yetişemediği için 

bellri bu kış da karanlıkta kalacaktır. Mütaah
hit bir türlü jürütememektedir. 

Emlâk Kredi Bankası mevzuunda da bir te
mennide bulunacağım. Bilhassa Doğu - Anado
lu bölgesi için önemlidir bu. Doğu - Anadolu 
bölgemizi mahrumiyetten kurtarmak için biran 
evvel orada mesken bolluğu yaratmak lâzım. 
Emlâk Bankasının verdiği kredi 10 bin lirayı 
geçmemektedir. Bu 10 bin lira ile de bina yap
mak imkânı yoktur. Bu yüzden Emlâk Kredi 
Bankası kredisinden bu mıntakada istifade edi
lememektedir. Ankara gibi, Van ile Ankara 
arasında, Kars'la izmir arasında bir fark gö
zetmemek lâzım bu bakımdan. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Görüşmeler bitmiştir. Türkiye 
Vakıflar Bankası yalnız 1964 yılı netice hesap 
bilançolarını okutup bilgilerinize sunacağım. 

XVII - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI: 
1964 yılı 6 225 253 lira 55 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

xvııı - TÜRKÎYE HALK BANK ASI A. §..-
1964 yılı 3 053 877 lira 86 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1965 yılı 4 386 696 lira 10 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1966 yılı 8 292 595 lira 95 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

XIX - İLLER BANKASI : 
1964 yılı 21 518 899 lira 30 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1965 yılı 18 358 549 lira 30 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1966 yılı 17 143 471 lira 23 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

XX - TÜRKİYE EMLÂK KREDİ BAN
KASI : 

1964 yılı 3 213 557 lira 30 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1965 yılı 22 525 lira 93 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1966 yılı 8 923 779 lira 33 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
A) Ankara İmar Limited Şirketi : 
1964 yılı 2 911 252 lira 32 kuruş zarar. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1965 yılı 522 242 lira 53 kuruş zarar. 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1966 yılı 1 286 511 lira 13 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

B) Türkiye İnşaat ve Malzeme Limited Ş.: 

1964 yılı 1 375 139 lira 95 kuruş zarar. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1965 yılı 2 633 627 lira 65 kuruş zarar. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1966 yılı 2 041 894 lira 56 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

C) Tutum 
halinde) 

Bankası Türk A. O. : (Tasfiye 

1964 yılında 2 010 615 lira 53 kuruş zarar 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1965 yılı 833 552 lira 10 kuruş zarar 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1966 yılı 400 552 lira 96 kuruş zarar 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Ç) Amaç Ticaret T. A. Ş. 

1964 yılı 365 692 lira 06 kuruş kâr 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1965 yılı 43 298 lira 06 kuruş zarar 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1966 yılı 94 238 lira 48 kuruş zarar 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

XXI - T. C. TURİZM BANKASI A. Ş. 

1964 yılı 2 330 840 lira 86 kuruş zarar 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1965 yılı 3 096 080 lira 09 kuruş zarar 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

1966 3 142 355 lira 54 kuruş zarar 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

A) Abant ve Bolu çevresi Turizm A. Ş. 

1964 yılı 524 946 lira 79 kuruş zarar 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1965 yılı 244 179 lira 32 kuruş zarar 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1966 yılı 120 089 lira 52 kuruş zarar 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

B) Turist Seyahat Anonim Şirketi; 

1964 yılı 698 298 lira 87 kuruş zarar 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1965 yılı 777 922 lira 33 kuruş zarar 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
19&5 yılı 309 921 lira 04 kuruş zarar 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

XXII - GÜVEN TÜRK A. SİGORTA Ş. 

1964 yılı 2 040 448 lira 92 kuruş kâr 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1965 yılı 2 817 151 lira 18 kuruş kâr 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1966 yılı 3 512 524 lira 01 kuruş kâr 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

XXIII - GÜNEŞ SİGORTA T. A. Ş. 

Yalnız 1964 yılı 1 597 071 lira 31 kuruş kâr 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
18 Ekim Cuma günü saat 10,00 da toplanmak 

üzere Birleşimi kapıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu'nun, İkinci Be§ Yıllık Plânın 
uygulanmasına dair sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakam Refet Sezgin'in yazılı cevabı 
(7/477) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına aracılığınızı arz ve rica ederim. 

8 . 7 . 1968 

Giresun Senatörü 
İhsan Topaloğ-lu 

İkinci Beş Yıllık Plân bu dönemde petrol 
ürünleri talebinin % 12 bir artış göstereceğini 
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kabul ederken, Birinci Bes Yıllık Plân süresin
de bu artışın % 17,8 olarak gerçekleşeceğini 
tahmin etmektedir. Buna karşılık 1962 yılında 
2 246 000 ton olan ürün tüketimi, 1967 sonun
da 4 566 000 tona varmış ve bu suretle ilk 
plân dönemi için hesaplanan tüketimin artış 
hızı % 2,8 eksiği ile % 15 olarak gerçekleşmiş
tir. Bu da bize İkinci Beş Yıllık Plânın birinci 
beş yıl için yaptığı tahminlerin oldukça geniş 
tutulduğunu gösterir. Yine aynı plân, ürün ta
lebinin 1968 - 1972 döneminde % 12 bir artış 
ile 8 820 000 ton, ham petrol ihtiyacını 10 mil
yon ton ve gerekli rafineri kapasitesinin de 11 
milyon ton olarak hesaplanmıştır. 

1968 yılı programında, plânın kabul ettiği 
bu dayanaklar bir tarafa itilerek Ipraş'm ikinci 
defa genişletilmesine, İkinci Beş Yıllık Plân il
kelerine aykın olarak Marmara Madenî Yağ 
Rafinerisinin kurulmasına müsaade edilmiş, ay
rıca bir de Karadeniz Rafinerisi kurulmak üze
re teşebbüse geçilmiştir. Hazırlıkları yapılan bu 
rafinerinin kapasitesinin ne olacağı bilinmemek
tedir. Geriye kalanların kapasitesi 1971 de 15,6 
milyon ton olacaktır. Ayrıca 1968 programı bü
tün ürün talebinin yurt içinden karşılanmasını 
hedef almıştır. Bunun yanıbaşmda da rafineri
lerin üretim programları, en az döviz sarfına 
sebebolacak şekilde düzenlenecektir, denmekte
dir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının son 
günlerde İkinci Beş Yıllık Plâna uymıyan bu 
istikamette bir çaba sarf ettiği görülmektedir. 
Diğer taraftan Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı Genel Müdürlüğünün yayınladığı 1967 
yıllığında 15,6 milyon tonluk kapasitenin 
1970 - 1971 yılında gerçekleşeceği ve 1978 yı
lında ise 25 milyon tonluk bir rafineri kapasi
tesine ihtiyacolacağı belirtilmektedir. Bu du
rum ve davranış karşısında aşağıdaki soruların 
cevaplandırılması zorunluğu ortaya çıkmakta
dır : 

1. 1967 yılı Haziran ayında Meclislerde gö
rüşülerek kabul edilen İkinci Bes Yıllık Plân, 
petrol konusunda hatalı mıdır? Hata yapılmış 
ise bunlar nelerdir? 

2. Bundan 6 ay sonra hazırlanan 1968 prog
ramında İkinci Beş Yıllık Plânı esaslı bir şekil
de değiştiren veri ve sebepler nelerdir? 

3. 1968 programında bütün talebin yurt 
içinden karşılanması hedef alınırken, rafineri 
üretim programlarının en az döviz sarfına sebe
bolacak şekilde düzenleneceği iddiası bir çelişik
lik değil midir? 

4. Yeni ve munzam rafineri kapasiteleri 
kurulmak istenirken yapılan hesaplarda hangi 
ürün tüketimi esas olarak alınmıştır? Bu ürü
nün önümüzdeki 10 yıl için artış oranı ne ola
caktır? Aynı ürünün birinci beş yıllık dönemde 
artış oranı ne olmuştur? Fuel - Oil hariç, diğer 
ürünler taplamının Birinci Plân dönemindeki 
yıllık ortalama artış oranı ne olmuştur? Benzin, 
gaz yağı,motorin ürünlerinin toplu olarak artış 
hızı nedir? 

5. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı sık 
sık petrol ihracedileceğinden bahsetmektedir. 
Bu deyimle hangi petrol türünün ihracedileceği-
ni kasdetmektedir? İhracedilecek ürünler ithal 
ham petrolden üretilmiyecek midir? Fazla kapa
site tesis edilmek suretiyle üretilecek fazla 
ürünün ihracı kasdediliyorsa, bunun ekonomik 
hesapları yapılmış mıdır? Hangi ülkelere hangi 
şartlarla ihracat yapılacaktır? Fayda ve sakın
caları hesaplanmış mıdır? Bu hesaplar nelerdir? 
Hangi verilere ve vesikalara dayandırılmıştır? 

6. Kurulmuş, kurulmakta ve kurulacak 
olan rafinerilerin 1978 yılma kadar işletme 
programları ne olacaktır? Âtıl kapasite kalacak 
mıdır? Âtıl kapasite kalacak ise bu kapasiteyi 
sağlamak için ne kadar yatırım yapılmış olu
nacaktır? Bunun faiz ve amortismanlarından 
doğan kayıp ne olacaktır? Rafineriler bu yıllar 
süresince tam kapasiteyle çalışacak olursa yıl
lara göre ihraç edilmesi lâzımgelen ürün mik
tarı ne olacaktır? 

7. 21 Şubat 1968 gün ve 12832 sayılı Resmî 
Gazete'de yayınlandığına, göre Marmara Petrol 
ve Rafineri İşleri A. Ş. ine bir rafineri kurmak 
üzere bir belge verilmiştir. Bülten ve raporlar
da madenî yağ rafinerisi olarak nitelendirilen 
bu rafinerinin günde 36 bin varil ham petrol 
işliyebileceği kabul edilmiştir. İkinci Beş Yıllık 
Plân ilkelerine, petrol ürünleri sanayiinde yeni 
kurulacak tesislerin kamu kuruluşları tarafın
dan gerçekleştirileceği ilkesine aykırı olarak 
verilen bu belge hangi gerekçeye dayanmakta
dır? Bir madenî yağ rafinerisinin tarifi nedir? 
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Meselâ, 70 bin ton LPG üreten îpraş Rafineri
sine LPG rafinerisi denebilir mi? Veva 140 bin 
ton kadar çeşitli asfalt üreten Batman Rafineri
sine bir asfalt rafinerisi denebilir mi? İzmir Ra
finerisi 1971 yılında üç yıl bir gecikme ile faali
yete geçeceğine ve 150 bin ton madenî yağ üre
tebileceğine göre, yeniden daha çok madenî yağ 
üretecek bir rafineri kurulmasına neden ihtiyaç 
görülmüştür? 1978 yılma kadar madenî yağ ta-
lebimiz, yıllara göre ne olacaktır? 

8. Batman Bölge İsletmesi Müdürü hâlen 
kimdir? Ne zamandan beri bu göreve atanmış
tır? Meslek ve ihtisasları nelerdir? Bundan önce 
hangi işletme veya tesisleri yönetmiştir? Petrol 
veya maden işleriyle uzaktan yakından bir il
gisi olmuş mudur? 

9. 1968 yılından beri Batman Bölga İşlet
mesinden kaç petrol mühendisi ayrılmış veya 
merkeze nakledilmiştir? Bu mühendislerin tec
rübe süreleri ne kadardır? Halen isletmede beş 
yıl tecrübe görmüş kaç petrol mühendisi bulun
maktadır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 16 .10 .1968 
Sayı : 02/8012/822 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
(Genel Sekreterliğe) 

İlgi : 30 . 9 . 1963 gün 9232/1804 sayılı ya
zınız. 

Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Sayın 
ihsan Topaloğlu tarafından İkinci Beş Yıllık 
Plânın uygulanmasına dair hususlar için tanzim 
edilmiş bulunan önergeye cevabımız şöyledir : 

1. II nci Beş Yıllık Plânın petrol konusun
da hatalı olup olmaması şeklinde bir düşünce 
varidolamaz. 1966 - 1967 vıllannda, o tarihteki 
değerlere göre esasları hazırlanmış olan plân, 
belirli kabullere istinaden memleket ihtiyacını 
tahmin ve alınacak tedbirleri tâyin etmiştir. Mo
dern plân ve projeksiyon tekniğine göre önce 
uzun vadeli hedefler nisbeten büyük bir takri-
biyetle hesap ve tahmin edilir, bilâhara zaman 
mesafesi kısaldıkça devamlı şekilde bu hesap ve 
tahminler ıslah ve ikmal edilerek hesabın hassa
siyeti artırılır. 1968 programında yapılmış olan 
şey de bundan ibarettir. 

2. Anahedefler mahfuz kalmak üzere hükü
metler, plân ve tahminler de sosyal ve ekono
mik sebeplerle uzun vadeli temayül hattından 
müspet veya menfi istikamette kısa, vadeli inhi
raflar yapabilirler. 

Sınai kalkınma hamlesi içinde bulunan mem
leketimizin süratle daha çok ve ucuz enerjiye 
ihtiyacı olması sebebiyle rafinaj kapasitesinin 
plânın ilk devrelerinde daha hızlı bir tempoyla 
artırılması bu cümledendir. 

3. 1988 yılı programında petrol ürünleri ta
lebinin yurt içi imkânlarla karşılanması ve yurt 
içi üretimi olan mallarda ithalâta gidilmemesi 
hedef alınmıştır. 

Rafineri üretim programlarının en az döviz 
sarfına sebebolacak şekilde düzenlenmesi de 
keza 1968 programı icabıdır. 

Burada tenakuzdan bahsedilemez. Bu iki 
cümle ile kasdedilen, memleketimizin petrol 
mahsulü ihtiyacının yerli harn petrol İşlenmek 
suretiyle karşılanması, yerli ham petrolle karşı-
lanamıyan ihtiyacın da istihlâk ve yerli ham 
petrol balansına göre en az döviz sarfiyle ham 
pstrol ithal edilerek cevaplandırılması, keza ra
finerilerin ham petrol ithal ve işletme program
larının asgari sürplü çıkacak surette düzenlen
mesidir. 

4. Rafineri kapasiteleri mütalâa edilirken 
orta mahsul (motorin) esas alınmıştır. Bu ürü
nün önümüzdeki on yıl içinde artış oranının or
talama olarak (% 12) olacağı tahmin edilmiş
tir. Aynı ürünün 1 nci Beş Yıllık dönemde ar
tış oranı yıllara göre : 

1982 - 1963 artış oranı (% 15.7) 
1983 - 1984 artış oranı (% 14.2) 
1964 - 1965 artış oranı (% 9.3) 
1985 - 1966 artış oranı (% 12.7) 
1968 - 1967 artış oranı (% 11.6) 

olmuştur. Ortalaması % 12.7 dir. 1962 - 1963 
dsvrssi rafinerilerin kurulup faaliyete geçtik
leri dönemdir. Bu devrenin (% 15.7) artış ora
nını normal kabul etmeye imkân yoktur. Çünkü 
marketing depoları rafinerilere paralel olarak 
arttığı cihetle tüketim beyanına göre alınan 
oran da yükselmiştir. Bu itibarla diğer dört se
nenin ortalaması % 11.95 oranı mâkuldür. 

Fuel - Oil hariç, diğer ürünlerin toptan tü
ketim artısı oranı : 

— 434 — 



O. Senatosu B : 71 

1962 - 1963 artış oranı (% 12.7) 
1963 - 1964 artış oranı (% 8.6) 
1964 - 1965 artış oranı (% 8.5) 
1965 -1966 artış oranı (% 10.7) 
1986 - 1967 artış oranı (% 11.0) 

dır. Beş yılın ortalaması % 10.3, ilk yıl hariç 
dört yılm ortalaması ise % 9.7 dir. 

Benzin, gaz yağı, motorin ürünlerinin toptan 
tüketim artışı oranı : 

1962 -

1963 

1964 

1965 • 

1966 

1963 artış 

1964 artış 

1965 artış 

• 1966 artış 

• 1967 artış 

oram 

oranı 

oranı 

oranı 

oranı 

(% 

(% 

(% 

<% 

(% 

11.7) 

9.3) 

7.0) 

8.8) 

8.9) 
dur. 

Ortalama artış oranı % 9.1 dir. İlk yıldan 
sonraki diğer dört yılın ortalama artış oranı 
% 8.5 tir. Toplam mahsullerdeki üretim artış 
oranının motorin hesabına göre düşük görül
mesi, elektrik ve L. P. G. nin gaz yağı yerine 
ikame edilmesi suretiyle hâsıl olan gaz yağı tü
ketimi artış oranındaki gerileme sebebi iledir. 

5. 3 . 11 . 1965 günü Millet Meclisinde 
okunan Hükümet programında «Petrol politika
mızın temeli, memleketimizin petrol ve petrol 
ürünleri ihtiyacının bir an önce tamamen millî 
kaynaklarımızdan karşılanması, petrol ithali 
yüzünden dışarıya ödenmekte olan büyük meb
lâğların tasarrufu ve Türldye'nin kısa saman
da ham ve işlenmiş petrol ile petrol ürünleri 
ihraceden bir ülke haline gelmesidir.» seklinde 
takibedilecek petrol politikası belirtilmiştir. Be
yanlar bu mâna ve istikamette değerlendirilme
lidir. 

6. 1978 yılma kadarla rafineri işletme prog
ramlarını 2 nci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
1968 - 1972 devresi ve mütaakıp plân tatbikatı 
ortaya koyacaktır. Kaldı ki, rafineri işletme 
programları elde olunacak mahsul terkibini 
gösteren birer projeksiyon olmak itibariyle 
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aidolduğu yılın ticari ve iktisadi icap ve şartla
rına bağlıdır. 

Kurulmuş, kurulmakta ve kurulacak olan ra
fineriler yönünden 1978 yılma kadar bir âtıl 
kapasite olmıyacağı, kapasite fazlasının normal 
fleksibilite hudutlarını aşmıyacağı tahmin olun
maktadır. 

7. Madenî yağ istihlâki esas itibariyle sı
nai kalkınma hızına tabi bir inkişaf seyri arz 
eder. Diğer taraftan, sınai kalkınma hızının git
gide artan bir tempoyla gelişmesi plân hedef
leri icabıdır. Bu itibarla, 1969 yılında 120 000 -
130 000 ton civarında olacağı tahmin olunan 
madenî yağ istihlâkinin müterakki bir artış 
hızıyla gelişeceği emniyetle tahmin edilebilir. 

i Diğer bir ifade ile, madenî yağı istihlâk tema-
I yülünün «curvylinear trend line» şeklinde inki

şaf edeceği beklenir. Binaenaleyh, Marmara Ra
finerisinin imal kapasitesi olan 40 000 ton/sene 
madenî yağın bir sürplü yaratmaksızın kısa za
manda absorbe olacağı hesaplanabilir. 

Günlük istihsal kapasitesi 36 000 varili aş-
mıyacak ve esas faaliyetini madenî yağ imalâtı 
teşkil edecek olan Marmara Petrol Rafinerisi 
için 7 . 2 . 1968 tarihinde Marmara Petrol ve 
Rafineri İşleri A. Ş. ne verilen belge, adı geçen 
şirketin 8 . 8 . 1966 tarihli müracaatına dayan
maktadır. Bu müracaat 2 nci Beş Yıllık Plân hak
kında Yüksek Plânlama Kurulunun 26.10.1966 
gün ve 24 sayılı raporundan ve Bakanlar Ku
rulunun bununla ilgili 10 . 2 . 1957 tarihinde 
münteşir 6/7648 sayılı kararından öncedir. 

İkinci Beş Yıllık Plânın temel hedef ve ilke
si de, Hükümet Programına uygun olarak, kar
ma ekonomi düzeni içinde kalkınmadır ve sözü 
geçen rafineri belgesi bu anlayış ve görüşe göre 
hem plânın temel esaslarına, hem de Petrol Ka
nununun maksat maddesine uygundur. Şurası 
da kayda değer ki, plân özel sektör için yol gös
terici ve teşvik edici olup, hiçbir zaman onu 
bağlayıcı değildir. Kaldı ki, İkinci Beş Yıllık 
Plânda kurulacak tesislerin yağ imalâtı ünitesi 
kurmalarının özellikle teşviki derpiş edilmiştir. 
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8. Halen Batman TPAO Bölge İşletme Mü
dürü Yk. Elek. Müh. Fadıl Teymur olup ken
disi 1 . 11 . 1967 den beri bu görevdedir. Mes
leki Yük. Elektrik Mühendisidir. İhtisası işlet
me idaresidir. Bundan önce Gaziantep Beledi
yesi Teknik İşletmeleri Müdürlüğünü deruhde 
etmiştir. 

9. Soruda 1966 yılından itibar edilerek bâzı 
bilgi istenmektedir. 1966 yılının bası mı, sonu 
mu kasdedildiği anlaşılmadığından istenilen bil
giler ayrıntılı olarak aşağıda verilmiştir : 

Sene maden mühendisleri maden mühendisleri 

Bölgeye tâyin 
olunan petrol ve 

Bölgeden 
merkeze tâyin 

olunan petrol vo 

1966 
1967 
1968 

9 
10 
6 

1 
3 
3 

Toplam 25 7 
Merkeze tâyin edilen mühendislerden 5 ade

dinin TPAO da 5 yıldan fazla hizmeti olmuştur. 
Halen Batman bölgesindeki petrol ve maden 

mühendislerinden 5 yıl üzerinde tecrübe sahibi 
5 eleman bulunmaktadır. 

Bilginize arz ederim. 
Refet Sezgin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

5. — DÜZELTİŞ 

Sayın Başkanlığa 

17 . 10 . 1968 Perşembe günü gündemde görüşülen teşebbüslere ait raporda tashihi gereken hu
suslara ait liste arz edilmiştir. 

Tashihi hususunu arz ederim. 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

Komisyon Sözcüsü 
Sivas 

Gülltekm Sakarya 

Cilt Sayfa Satır Yanlış Doğru 

T. C. Ziraat Bankası : 

1 528 
1 528 
1 531 
1 537 
1 537 
1 537 
1 537 
1 537 
1 540 

Alttan 
Alttan 
Alttan 
Alttan 
Alttan 

İstanbul Emniyet Sandığı 

1 544 
1 547 
1 550 
1 550 

9 
18 
13 
13 

2 
2 
2 
1 

11 

16 
23 
22 
26 

451 
% 6 

5,3 
% 7,52 
% 8,49 
% 1,19 
% 1,18 

'6,6 
54,2 
% 193,5 
% 134,6 

226 

4 

642 

•6*12 

923 

696 

50 

80 

461 
% 1,6 

5,7 
% 5,36 
% 5,73 
% 3,13 
% 2,94 

-6,4 
64,2 
% 93,5 
% 34;6 

226 642 023 50 

4 '612 896 80 
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Cült Sayfa Satır Yanlış Doğru 

Devlet Yatınm Bankası 
1 560 Auttan 
1 561 
1 561 

10 9 519 740 04 
7 214 556 77 

10 îç finansman ıfonu pasifleri — 

3 '676 672 150 00 
'962 
562 

1 570 Alttan 
1 590 Alttan 

T. Halk Bankası A. Ş. 
1 572 

1 572 Alttan 
1 573 Alttan' 
1 580 

T. Vakıflar Bankası : 
1 Ek No. 2 Alttan 
1 Ek No. 2 Alttan 

2 
3 

2 
1 

2 

8 
5 

14 

XXVI 
tifleri 

4 456 675 132 36 
3 94İİ 405 808 28 

- iç finansman fonu ak-

725 715 80 
23 619 479 78 
27 111 000 00 

26 Türkiye Halk Barakası T. A. Ş. 
26 — 

9 519 740 64 
3 214 556 77 

iç finansman fonu pasifleri 
2 721 063 902 86 

(L&akaım. son sütuna yazılacak
tır.) 

2 721063 902 86 (Bir alt sa
tıra alınacaktır) 

XXVI - iç finansman fonu ak
tifleri 3 941 405 808 26 
('Son sütuna yazılacaktır) 

725 716 80 
23 019 479 78 
27 111 000 00 

Türkiye Halk (Bankası A. Ş. 
Türkiye Vakıflar (Bankası T. A. 
O. .+ '6725 253 55 (Türkiye 
Halk Banlkası A. Ş. ile Güneş 
Matbaacılık satırları arasına ve 
1964 sütununa yazılacak 1965 
ve 11966 sütunları feoş bırakıla
caktır) 

2 739 
İller Bankası : 

2 764 
2 764 
2 767 
2 770 
2 770 
2 771 

[Başlık 

Alttan 

4 

2 
25 
15 

7 
4,3 

T. Emlâk Kredi Bankası A. 0. 
2 213 
2 219 
2 '221 
2 220 
2 223 
2 223 
1 Ek No. 2 
2 226 

2 229 

Alttan 
Alttan 

Alttan 

Alttan 

8 
19 
4 

21 
15 
10 
25 

4 

3 

1 753 893 

I - ödenmiş sermaye 
Saıbit kıymeti .er 

465 455 921 
31 Aralık 1965 

: 

yapılmasının 

494 sayılı 

şekilde 

10 296 000 

122 271 296 

41 725 633 

6 669 
1 911 

+ 3 213 557 

32 799 173 

44 

12 

47 

82 

30 

03 

1 758 893 44 

I - ödenmemiş, sermaye 
XVI - 'SaJbit (kıymetler 

465 455 920 '19 
31 Aralık 1966 

10 29'6 000 74 
1245 241 (sola kayacak) 

199 475 618,30 (sola kayacak) 

568 365 3'67 
yapılmamasını 

41 725 '633 81 
4947 sayulı 

'6 998 
11 927 599 651 

+ 3 214 557 30 
cal alacaklar» hesabındaki (mik
tarlar devamlı bir takibe tabi 

32 799 172 03 
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Cilt Sayfa Satır Yanlış Doğru 

Ankara İmar Ltd. Ş. 

230 
250 

253 Alttan 

13 4 911 252 
17456 853 10 lira kâr kapanan 

1966, 

7 7. Geçmiş yıllar /zararı 
538 299 93 

8. 1966 yılı k â n 456 853 10 

4 610 467 
1966 yılında 995 153,03 lira kâr 
eden ive ton kârdan 4965 yılı za
rarı malısı* edildikten sonra 
456 853,10 lira kârla kapanan 
1966, 
7. Egzersiz k â n 995 153 03 

Türkiye inşaat ve Malzeme Ltd. Ş. 

254 
265 

21 
24 

Tutum Bankası T. A. O. (Tasfiye halinde) 

267 
268 
271 

14 Vakıflar 
21 
16 

Amaç Ticaret T. A. Ş. 

275 
276 

15 
12 -13 

46 191 831 
371 628 728 11 

303 621 19 
37 216 304 07 

363 '692 06 

T. C. Turizm Bankası A. Ş. 
208 
209 

11 (Yazılmamış) 
14 

Güven Türk Anonim Sigorta Ş. 

32 
32 

12 
11 

•55 988 686 83 

20 696 924 
58 239 977 99 

Greçmiş yıllar 
zararına mah
sup 
1966 yılı kâr 
kalıntısı 

Vakıflar 

3 508 786 33 

365 692 06 

538 299 93 

456 853 10 

44 949 759 
371 628 782 11 

302 621 
'37 316 304 

19 
07 

365 692 06 
365 692 06 

(Bu iki rakamı 
sola kaydırıla
cak. ) 
(İBu iki rakam 
sola kaydırıla
cak.) 

31 702 342 
35 988 686 

84 
83 

20 696 925 
58 239 077 99 

)>*e« 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

71 NıOİ BİRLEŞİM 

17 . 10 . 1968 Perşembe 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

D7 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN ÖÖŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK 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 
yıl lan) denetimi sonuçlan hakkında rapor 
(3/681) (S. Sayısı : 1131) [Dağıtma tarihi : 
7 . 10 . 1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




