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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

T. B. M. Meclisinde bir Türk - Fransız Par-
lâmentolararası Dostluk Gnıpu kurulduğuna 
dair Müteşebbis Heyet Başkanlığı teskeresi, 
okundu, bilgi edinildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Eamu iktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 12 . 5 . 1964 
tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gere
ğince hazırladığı Kamu İktisadi Teşebbüsle
rinin (1064 - 1965 - 1968 faaliyet yıllan) dene
timi sonuçlan hakkında raporu üzerinde görüş
melere devam olunarak : 

T. O. Ziraat Bankası, istanbul Emniyet San
dığı, 

Devlet Yatrııın Bankası, Türkiye Halk Ban
kası T. A. Ş., 

Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O., iller 
Bankası, T. Emlâk Kredi Bankası A. O., An
kara imar Limited Şirketi, 

Türkiye inşaat ve Malzeme Limited Şirketi, 
Tutum Bankası T. A. O., Amaç Ticaret T. A. Ş., 
T. C. Turizm Bankası A. Ş., Abant ve Bolu 
Çevresi Turizm A. Ş., 

Turist Seyahat A. Ş., Güven Türk Anonim 
Sigorta Ş. ile Güneş Sigorta A. Ş. kâr ve zarar 
cetvelleri ile bilançoları kabul edildi. 

18 Ekim 1968 Cuma günü saat 10,00 da top
lanılmak üzere Birleşime saat 19,00 da son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Macit Zer en 

Kâtip 
Yozgat 

Sadık Artukmaç 
Kâtip 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

Başkan 
Başkanvekili 
Sırrı At alay 

Kâtip 
Eskişehir 

Ömer TJcuzal 
Kâtip 

Çanakkale 
Nakit Attan 

• < • * 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Enver Bahadırlı (Hatay) 

BAŞKAN — 72 nci Birleşimi açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere başlıyoruz. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

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

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

440 
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XXIV - DEVLET MALZEME OFİSİ 

A) Devlet Malzeme Ofisi İzmit İmalât 
Atelyesi Müessesesi (1966) 

XXV - ET VE BALIK EVREME İLE PET
ROL OFİSİ MİLLİ KORUNMA KONSOLİDE 
BİLANÇOSU , 

A) Bursa Soğuk Depoculuk Limited Şirketi 

B) 1966 da tasfiye halinde (Gelibolu Soğuk 
Depoculuk Litd, Ş.) ı 

XXVI - TÜRKİYE PETROLLERİ A. O. 

A) Petkim (Petrokimya A. Ş.) 1965 - 1966) 

B) Isılit Petrol ve Ticaret Limited Şirketi 
BAŞKAN — Programa uygun olarak bugün 

öğleden sonra görüşülmesi icabedenler; Devlet 
Malzeme Ofisi, Devlet Malzeme Ofisi İzmit İma
lât Atelyesi Müessesesi, Et ve Balık Kurtumu 
ile Petrol Ofisi Millî Korunma Konsolide Bi
lançosu, Bursa Soğuk Depoculuk Limited Şir
keti, Gelibolu Soğuk Depoculuk Limited Şirke
tinden ibarettir. 

Bâzı parti sözcüleri öğleye kadar görüşülüp 
bitirilmesi programlaştırılmış olan okuduğum 
bu müesseselerin tümü üzerinde bir tek sözcü 
tâyin etmiştir. Bu itibarla ben de öğleden evvel 
görüşülmesi iktiza eden bu müesseselerin tümü 
üzerinde müzakere açacağımı. Ancak, bu usule 
muhalif bir arkadaşımız varsa, itirazını başlan
gıçta dikkate almak niyetindeyim. 

Tümü üzerinde görüşmeyi teklif ediyorum, 
ayrı ayrı görüşmeyi istiyen arkadaşımız var 
mı efendim? Çünkü sözcüler de aynı şekilde 
müracaat etmişler. Ayrı ayrı görüşülmesini is
tiyen? Yok. 

O halde şimdi tökrar edeyim, Devlet Mal
zeme Ofisi, Devlet Malzeme Ofisi izmit ima
lât Atelyesi Müessesesi, Et ve Balık Kurumu 
ile, Petrol Ofisi Millî Korunma Konsolide Bi
lançosu, Bursa Soğuk Depoculuk Limited Şir
keti, Gelibolu Soğuk Depoculuk Limited Şir
keti üzerinde müzakere açıyorum. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Efendim, 
Et ve Balık Kurumu hakkında grupum adına 
söz istiyorum. Malzeme Ofisi hakkında da şah
sım adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade edin yazacağım efen
dim. 

Şimdi Sayın Hüseyin öztürk C. H. P. Gru-
pu adına söz sırasındadır. 

Buyurun efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ÖZ

TÜRK (Sivas) — Sayın Başkanlık Divanı, sa
yın senatörler; önce saygılarımı sunarım. 

Devlet Malzeme Ofisi bilindiği gibi 
11 . 3 . 1954 tarihinde yürürlüğe giren 6400 sa
yılı Kanunla, 3460 sayılı Kanuna göre idare ve 
murakabe edilmek üzere Maliye Bakanlığına 
bağlı olaraik kurulmuştur. Bu ofisin görevi ge
nel ve katma bütçeli idarelerin belediye, ser
mayesi tamamen Devlete ait kurumlar, banka, 
ofis gibi sermayesinin en az yarısından fazla
sı Devlete aidolan kuruluşların ihtiyacını kar
şılamak için faaliyete geçirilmiştir. Bu kuru
luşlara temin edeceği malzemeler; kâğıt ma
mulleri, kırtasiye, bütçe malzemesi, büro mal
zemesi, büro makinaları ve malzemesi, büro, 
mefruşat, aydınlatma, ısıtma malzemesi, daire 
hizmetlerinde kullanılacak çeşitli motorlu nakil 
araçları temini ile bunların tevzi nakil bakımın
dan tevzii ve onarımı bakımından faaJliyette bu
lunması gereken bir müessese olarak işlemekte
dir. Ofis zamanında imalât, ham madde ve mal
zemeyi gereği kadar ve vasıflı olarak temin et
mekle de mükelleftir. Oysa ki, Türkiye çapın
da bu konuda hayli şikâyetler olmaktadır. Bu 
şikâyetlerin önlenmesi için bâzı hususların dik
kate alınması gerekiyor. Bu istenilen vasıflı 
sağlam malzemenin temini ve bunların mikta
rının ihtiyaca yetecek kadar olması ve bunların 
ulaştırma araçlariyle zamanında ve yerinde ve
rilmesi gibi durumlar dikkate alındığı zaman 
bu ihtiyaçların birçoklarının karşılanamadığı 
aksadığı görülmüştür. Yıllardan beri bunun eleş
tirisi yapılır. Yâni bu hususlar tenkide uğrar, di
lekler, temenniler gelir. Her nedense bu nok
sanlar bir türlü düzeltilemez. Ve bugün de Tür
kiye çapında buradan faydalanmak istiyen mü
esseseler aynı şikâyetin içinde bulunurlar. İmâl
leri ihale suretiyle birçok firmalara dağmırmş 
bulunan madenî mefruşatın bilhassa teknik kont
rolünde esaslı bir şekilde inceleme yapılmadı
ğından, takibedilmediğinden son zamanlarda bâ
zı müesseselere verilen bu madenî eşyaların ve 
çeşitli malzemelerin kısa bir zamanda bozuldu
ğundan başka aynı zamanda bozulanların ona
rımı bakımından gösterilmiyen gayretler sonu
cu Ofise karşı bir soğuma ortaya çıkmıştır. Dik-
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kat buyurulursa bu gibi dairelerin çoğu bu mal
zemeleri bizzat kendileri başka yerlerden sipariş 
suretiyle almak gibi durumlara düşmüştür. 

Her bilanço yılı başında düzenlenerek 
resmî müşterilere gönderilen satış listele
rindeki malların süre sonuna kadar sa
tışları gösterilen üniteden itibaren satış 
sonuna kadar bu ünitelerden zamanında alın
mayışı ve zamanından önce tükenmesi yahut da 
hiç gönderilmemesi gibi durumlar daireleri 
müşkül duruma sokmuştur ve dairelerdeki stan
dart çalışmayı aksatmıştır. Bu bakımdan bu gü
vensizliğin kaldırılması için teşkilâtın yönetme
liklerde olsun, ilgili fabrikaların işleyişinde ol
sun bir düzene konması ve bu düzene göre bu şe 
kildeki aksaklıkların giderilmesinin sağlanması 
düşüncesi CHP olarak belirmiştir. Geçen yıllar
da olduğu gibi bu yıl da bunu tekrarlıyoruz. 
Bu şekilde, daha önce sene başında sipariş lis
tesi olarak hazırlanmış bulunanların mutlaka 
gönderilmesi ve noksansız olarak yerine ulaş
tırılması gerekir. Oysa ki, tekrar ediyoruz, ya 
bir kısmı gönderiliyor, zamanından önce bitiyor 
veya hiç gönderilmemek suretiyle işler ta
mamen aksıyor. 

Mal ikmâl işlerinin piyasaya uygun ve süratli 
yapılması lâzımdır. Bunda da gecikmeler olu
yor. Ofisin çalışma şekli üzerine eğildiğimizde 
bu siparişlerin süratle yapılmayışı, ihtiyaca uy
gun olanlarının zamanında ulaştırılamayışmm 
sebepleri üzerinde duracak olursak, bâzı aksak
lıkların doğuşuna mevcut yönetmeliklerin de se
bep olunduğunu görüyoruz. Ayrıca ileride izah 
edeceğimiz gibi, Maliye Bakanlığının bunu gö
nüllü olarak yürütmesi ve bu yürütmenin bi
raz da formaliteye düşkün bir sistemde kurul
duğu gibi devam etmiş olması bu aksaklıklara 
sebep olmaktadır. Ofis nakliye servisinin iyi iş-
Myememesi, şimdiki gibi üçde birlik bir çalışma 
düzeni içerisinde bulunması da buna sebep ol
maktadır. Eldeki mevcut nakliye araçlarının se
nenin bütün gününde normal şekilde işlemediği 
çeşitli bakımlardan tesbit edilmiş ve senelerin 
konusu olmuştur. Bu yine devam etmektedir ve 
birtakım aksaklıklara sebep olmaktadır. Ulaş
tırma araçlarının senenin 12 ayında muntazam 
çalıştırılması ve bu noksan ihtiyaçların yerleri
ne ulaştırılmasının faydalı olacağı kanaatinde
yiz. 

Genel olarak Maliye Bakanlığındaki formalist 
düzen Devlet Malzeme Ofisinde çalışanların ve 
çalışma şeklinin aksamasına da sebep olmakta
dır. Satış işleri büyük ölçüde Maliye Bakanlığına 
bağlı olduğundan bu teşkilâtın gönüllü olarak 
yardımına dayanmaktadır. Bu hal bir gevşek
liğe, bu gönüllülük bir duraklamaya ve aksak
lıklara sebep olmaktadır. Bu bakımdan bu teş
kilâtın daha bağımsız, kendi şahsiyetini bu yön
de daha iyi kullanabilecek güçte bir yönetme
likle hallolmasının faydalı olacağı kanaatinde
yiz. 

İşte bütün bu sebeplerden dolayı satış gereği 
gibi artmamakta ve ne de teslimat daire ve mü
esseselere vaktinde yetiştirilememektedir. Bu tu
tum da, mevzuatın aksamasına sebep olmakta
dır. Bilhassa satış yönetmeliğindeki katı hüküm
lerin satış teşkilâtına yeniden katılan satış üni 
telerinin azlığı, âcil ihtiyaçları bile zamanında 
ve gereği kadar karşılıyamamaktadır, karşıla
maya engel olmaktadır. Ayrıca stokların satış 
listesine dâhil çeşitli malların tamamını kapsı-
yacak şekilde ve sürümleri nispetinde ayarlan
masının sağlanamaması da ihtiyaçların aksama
sına sebep olmaktadır. Yıllardan beri yığılıp kal
mış malların sürümlerinin sağlanması için bir 
yol bulunması lâzımdır. Bu, hem paranın tutuk
lanmasını önliyeceği gibi hem de orada kalan 
malların sürümünü sağlar ve başka mallar üze
rindeki alış devrini çoğaltır. Senelerden beri bu 
depolarda birikmiş olan ve bir türlü elden çıka-
rılamıyan malların satış yerinin, satış şeklinin 
değiştirilerek elden çıkarma şekli bulunmalıdır. 
Yoksa, bu hal o stoklar bekledikçe Devletin pa
rası da kâğıtlarda, oradaki malzeme üzerinde 
beklemekte ve çürümektedir. 

Bir müessesenin işleyişi denetimle, teftişle 
randımanlaşır. Oysa ki Devlet Malzeme Ofisin
deki teftiş sistemi bugünün demokratik ülkeler
deki teftiş sistemi gibi güçlü bir hale getirile
memiştir. Merkez teşkilâtından başlamak üze
re, Genel Müdürlükten, en ufak satış üniteleri
ne kadar en güzel bir şekilde bir denetim ve bir 
teftiş şekli kurulmalıdır. Bu da, yapılamadığın
dan Devlet Malzeme Ofisinin Türkiye çapındaki 
aksaklıkları devam etmektedir. Bu da bütün 
Türk Ulusunun ve bu işte çalışan yöneticilerin 
olduğu kadar, sayın senatörlerin ide malûmları
dır. Nakil araçları da diğer mallarda olduğu gi-
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bi, mümkünse satış şubelerinde verilmeli, belli 
yerlerde İstanbul'da veya buna yardımcı bir 
merkezde değil, satış yerlerine kadar gönderil
meli, dairelerin ve ilgili kuruluşların isleri ko
laylaştırılmalı. Hem alanlar bunda kolaylık bağ
layacaktır, hem de Devlet o malzemeyi almak 
için oradan ayrılan memurun ve heyetin mas
raflarından kurtulacaktır. Ve böylece zamanın
da da bu malzemeler yerine ulaştığı için de işle
rin aksaması önlenecektir kanaatindeyim. 

Bugün Devlet Malzemesi Ofisinin elindeki 
matbaalar da 'standart bir çalışma içine gire
memiştir. Bu da senelerden beri tenkidedilir. 
Hakikaten bunun düzeltilmesi için sayın par
lâmento üyeleri 'bütün gayretirii sarf ederler. 
Hattâ bu gayreti sarf ederken iktidar ve muha
lefet olarak birleşirler. Buna rağmen bu mat
baalar hâlâ aksaklıklarını devam ettirmekte ve 
yıllarca içinde çalıştığım ve çoğu zaman muba
yaalarında bulunduğum hu işlerdeki aksaklık
lar da gördüm ki, millet günden güne soğumak
ta ve günden güne daireler başka türlü bir yol, 
eğer hakikaten Devletin fou organize ettiği du
rumdan kurtulsa kendi hasma bu işi yapmak 
için daireler isyan edecektir. Yani o kadar bu 
işe karşı bir husumet gelişmiştir; bütün kuru
luşlarda. Sebebini arıyoruz, istediğini isttediği 
zaman bulamıyor veya hiç bulamıyor, ondan 
sonra da 'bütün işleri aksıyor. Bu matbaaların 
düzene konması için 6400 sayılı Kanunla tek 
elden 'işletilmesini emreden hükümler getirilmiş. 
Bir türlü tek elden işletilmeye dair olan bu hü
kümleri uygulıyamıyoruz. Bu hakımdan da tek 
elden uygulama imkânını bulamadığımız için, 
her bir matbaa ve atelye kendi arasında ken
dine göre bir düzen içinde çalışmak gibi, ayrı
ca birbiri arasında bir personel anlaşması, bir 
dayanışma kuramamak yüzünden de, birinin 
yaptığını diğeri de yapıyor, 'bakıyorsunuz bir 
malzeme oradan çok 'sayıda çıkıyor, öbür mat
baada da aynı şeyler oluyor, haşka aranan bu
lunmuyor. Çünkü aralarında bir işbirliği kuru
lamamış. Sebebi de, herbirinin kendi hasma 
buyruk hir tutum içinde oluşundan ileri gel
mektedir. Bu ofis hem ihtiyacı karşılıyamaz 
ve ihem de Birinci Beş Yıllık'Plân içinde görü
yoruz, 1966 da 11 990 675 liralık bir yatırım 
ön görülüyor, hu ihtiyaçların karşılanması için. 
Fakat bakıyoruz bu kadar ihtiyaçla karşı kar-
şıyayız. Bazan yansını, hazan üçte birini kar

şılıyoruz ihtiyacın. Buna rağmen bu ayrılan 
paramn 1 850 000 lirası artırılıyor. Oysaki bu 
para ile de ihtiyacı karşılanamıyan müessesele
rin ihtiyacını karşılıyacafe kuruluşların getiril
mesi mümkündür. Demek ki biz, bu Devlet Mal
zemeleri Ofisi üzerinde plânlı, programlı ve bi
linçli bir çalışmanın içinde değiliz. Bunun sebep
lerini birkaç yönden aramak mümkündür. Mev
cut teknik elemanların, verilen hu paraları ye
rinde kullanamayışmdan, zamanında kullan
mak gücüne 'sahibolamayışmdan ileri gelir. Bir. 

ikincisi; bu kurulacak müesseselere, kurula
cak atelyelere, kurulacak matbaalara para ay
rılmasına rağmen, zamanında paranın verileme
miş olması, gibi bir durum akla geliyor. 

Üçüncüsü ide; Devletin, Hükümetin bunun 
üzerine daha güçlü bir şekilde hem denetici, hem 
teftiş gücü olan hir şekilde eğilememiş olmasın
dan ileri geldiği sanıyoruz. Biz bunlar üzerinde 
hükümet olarak, muhalefet olarak durmadığı
mız takdirde bu aksaklıklar yıllarca devam 
edecektir. Ve bugün hepinizin de şikâyeti, sık 
sık dinlediğiniz bu Devlet Malzemeleri Ofisi ile 
ilgili meseleler devam edip gidecektir. Sonra 
malzemelerin diyoruz, teknik bakımdan vasıflı, 
ihtiyaçlara yetecek miktarda olması, aynı za
manda piyasaya uygun bir fiyatla satılması da 
düşünülmekte ve bu da karşılaştırıldığı zaman, 
bazan piyasadan ucuza temin edecek durumlar 
ortaya çıktığı ve Devlet Malzeme Ofisine çıkar
dığımız malların ise öbüründen daha pahalı ol
duğu veya aynı fiyatta olduğu görülür. Oysaki 
Malzeme Ofisi büyük bdr şirket haline gelmiş 
olan bir müessese olarak düşünülüyor. Büyük 
sermayesi olan bir müessese. 

1966 yılında bakıyoruz, 29 290 592,66 bir 
kâr gözüküyor. Bu hakikaten bir müessesenin, 
Devlete bağlı bir müessesenin, Devlet kontro-
luna olan bir müessesenin bu kadar kârlı ol
ması iyi şeydir. Fakat, bu kârlar, demin arz et
tiğim gibi, malzeme fiyatlarının piyasadaki mal
larla, satış bakımından, ya haşhaşa tutulması 
veyahut fazla tutulmasından ileri gelmiş olarak 
gözüküyor. Eldeki karşılaştırma ve zamanında
ki satışların kontrolü bakımından. Bu yönden 
mümkünse bir dilek olarak, bir temenni olarak 
bu Devlet Malzeme Ofisinde satılan malların, 
malzemelerin diğerlerine göre daha ucuz olma
sı, hepisinin diğer günlük piyasadaki Satışla 
karşılaştırıldığı zaman onun üzerinde değil, al-
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tında olması hem Devletin kendi müesseselerin
de kullanılması bakımından, hem de daha iti
bar görmesi, daha çok alıcı bulması bakımından 
mühim olacaktır. Ama alıcı bulacakta, bugün
kü durumu ile ihtiyacı karşılayacak mıyız? Bu
gün karşılıyamadığımıza göre, yarın hiç karşı-
lıy amayız. Öyle ise yatırımlarını artırmalı, atel-
ye sayılarını çoğaltman, satış ünitelerini çoğalt-
malı, bu müesseseleri hakikaten kuruluşları Iba-
kımmdan, gayesi (bakımından müspet olan bu 
kuruluşları iyi işliyen mekanizmalar haline ge
tirmeli kanaatindeyiz. Hepinizi saygılarımla se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Nejat Sarlıcalı da aynı 
kanunun bir diğer kısmı üzerinde C. H. P. G-ru-
pu adına görüşeceklerdir. 

C. H. P. OEUPU ADINA NEJAT SARLI-
ÖALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun değerli üyeleri; 1952 yılında kurul-
r^-ş olan Et ve Balık Kurumunun 1984, 1965 ve 
1938 senelerini kapsıyan 12, 13 ve 14 ncü çalış
ma yıllarına ait faaliyetlerini bilanço ve hesap
larını tetkik ediyoruz. 

Kurumun memleketimizde birinci derecede 
bir millî korunma tedbiri olarak müstahsil böl
gelerden kasaplık hayvan satmalıp, müstehlik 
mmtakalarda et piyasalarında nâzım rol oyna-
roak maksadiyle kurulduğu mlûmdur. Bunu 
yaparken, kuruma kasaplık hayvan neslini ge
liştirmek, besiciliği teşvik etmek, et. ihracatı ya
parak memlekete döviz sağlamak gibi görevler 
ele verilmiştir. 

Ayrıca kurum 2 700 mili bulan sahiilerimiz-
do ve vurdumuzu üç taraftan çevreliyen deniz
lerimizde, deniz mahsullerimizi ve özellikle ba
lıkçılığımızı geliştirmekle de vazifeli kılınmış
tır. Bu derece önemli ve faydalı gayelerle mey
dana getirilen kurumun bugünkü 16 ncı yaşın
da başarılı sonuçlar elde ettiğini görmek şöyle 
dursun, hiç olmazsa o yola girdiğini iddia etmek 
bile kabil değildir. Bunun başlıca sebebi; ku
rumdan bir taraftan kârlılık esasına göre çalış
masını istemek, diğer taraftan da tanzimci bir 
görevin kendisinden beklenmesidir. Bunlardan 
başka kurumun zaman zaman politik çıkarlara 
da bir alet olarak kullanılmış olması gibi talih
sizliği de vardır. 

Bir defa kurumun bir kuruluş kanunu yok
tur ve bir türlü çıkarılmamaktadır. İkincisi ve 

I daha mühimmi kurum, diğer İktisadi Devlet Te
şekküllerinden farklı olarak özellikle geri kal
mış bölgelerde hayvancılıkla iştigal eden yay
lalardaki köylülerle hazan ayrı ayrı temas kur
mak zorunluğundadır. Bu alanda yıllardan beri 
geri ve kapalı usullerle faaliyet gösteren ve 
müstahsili yazdan kışa kendisine bağlı tutam 
komüsyoncular kurum ile köylünün işbirliğini 
her zaman bozmuşlardır, bozahilmislerdir. Onun 
için kurum ile hakikî müstahsil arasında ciddî 
ve sağlam bir işbirliği kurulmadıkça hayvan 
müstahsılları kooperatifleri halinde birleştirilip 
teşkilâtlandırılmadıkça, kurumun teşebbüsleri 
daima bozulacak ve neticede kurum ne kârlı
lık esasına göre çalışabilecek, ne tanzimci rolü
nü yapabilecektir. Bugün yapıldığı gibi parça 
parça tedbirlerle sonuç almaya maddeten imkân 
yoktur. Aksi halde kurum devamlı zarar eden 
bir teşekkül olarak kalmaya mahkûmdur. Ku
rumun kuruluğundan bu yana 600 000 000 lira
dan fazla zarar ettiğini bir defa hatırdan çıkar
mamak gerektir. Hal böyle olunca bu zararları 
ithal malı yağ satışlarından örtecek yerde, onu 
zarar etmiyecek bir seviyeye getirmenin çare
lerini aramak icabeder. İnanıyoruz ki, kurumun 
zararları göz önünde, kalem kalem bulunduru
lursa ve 440 sayılı Kanunun 24 ncü maddesinin 
son fıkrasındaki esasa göre Bakanlar Kurulun
ca verilecek görevlerden doğacak zararlar büt
çeden karşılanma prensibi göz önünde tutulduk
ça kurumu daha randımanlı çalışmaya sevk 
edecek tedbirler mutlaka alınacaktır, 

Murakabe Heyeti ve komisyon raporları bir
kaç liste halinde çıkarılmış ve üzerlerine ayrı 
ayrı senelerin tarihleri atılarak bizlere sunul
muş aynı tavsiye ve aynı telkinleri taşıyan bi
rer muhtıra halindedir. Bu tavsiye ve telkinler
den hangilerinin yerine getirildiğini bilmek ih
tiyacındayız. 

Muhterem senatörler; Türkiye hayvancılığı 
| ve doîayısiyle Et ve Balık Kurumunun faaliyet-
j leri, yıllık programlar şöyle dursun, 5 Yıllık 

Plânlardan da öteye daha uzun vadeli çalışma-
| larla bağlanmalıdır. Kaldı ki. 1 nci Beş Yıllık 
! Plânda öngörülen yetiştiriciye kredinin kon-
1 trollü olarak verilmesi, kombinaların tam kapa-
| site ile çalıştırılmaları, müstahsıllann teşkilât

landırılmaları, ihracatın sağlanması gibi husus-
j 1ar bile gerçekleştirilememiştir. Kurumun haki-
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ki müstahsıllar ile bağlantılar yaparak fiyat is
tikrarını ve et ihtiyacını sağlaması gerekmekte
dir. Bağlantı nisbeti serbest piyasa alımlarına 
nazaran % 50 nin üzerinde olmalıdır. Halbuki 
1966 yılında bu nisbet; koyunda % 6, sığırda 
ise % 14 civarında kalmıştır. Diğer taraftan 
kurum bağlantı yaparak avans verebilmek için 
hazırladığı şartnamelere göre banka teminat 
mektubu, Devlet tahvili, borsada kote edilmiş 
hisse senetleri veya gayrimenkul talebetmekte-
dir. Küçük müstahsılların bu teminattan mah
rum oldukları açıktır. O takdirde bağlantılar 
hakikî müstahsilin kazancına ortak olan komüs-
yoncular tarafından yapılacak demektir. 1956 
ve 1957 senelerinde partizanca dağıtılmış avans
ların tahsil güçlüğü karşısında kurumun bu yo
la gittiği anlaşılmaktadır. Müteselsil kefalet 
usulü bir tedbir olarak tavsiye edilebilirse de 
Divanı Muhasebatın bu husustaki mâni hükmü 
karşısında yine de kooperatifleşmeye ve koope-
ratifleştirmeye doğru gitmekten başka hal ça
resi yoktur. 

Kurumun hesapları anaürünlere göre ayrı 
ayrı tutulmamıştır, tutulmamaktadır. Hesap 
plânı, kâr ve zarar hesapları kurumun faaliyet
te olduğu hayvancılık, balıkçılık, ithal malı 
yağları ayrı ayrı gösterecek tarzda açık değil
dir. Onun için dikkatli bir tahlile imkân bula
mamaktayız. Ama buna rağmen 1964 ten 1966 
ya ekonomik rantabilitenin % 10,2 den % 6,3 e, 
kârlılık göstergesinin % 10,68 den % 1,53 e düş
tüğünü görebiliyoruz. Murakabe Kurulu rapor
larında kurumun tesislerinde âtıl kapasitenin 
telâfi edilmesi gerekliliğinden İsrarla bahsedil
mektedir. Kurumun soğuk depolarında geniş 
ölçüde âtıl kapasite mevcuttur. Sahil şehirlerin
deki depolar, aşağıda da izah edeceğim şekilde, 
balık stokları, balıkların muhafazası için yapıl
dığı halde çoğunlukla peynir ve peynir muha
fazasında kullanılmaktadır. Soğuk depoların 
personelinin mesai saatleri dışında da faaliyet 
gösterebilmeleri esası araştırılmalı ve bu imkân 
mutlaka sağlanmalıdır. 

Âtıl kapasitenin telâfi edilmesi gerektiği 
halde, yeni yeni tesisler kurulması ekonomik 
şartlara ve kaidelere pek uygun düşmemektedir. 
Kurumun alışları ve satışları arttıkça zararı da 
artan bir müessese halinde işlemektedir. Onun 
için 1964 yılında 139 milyon lira olan zarar 1965 

te 113 milyon liraya, 1966 da 104 milyon liraya 
doğru inmiştir. Ama gene de tatmin edici bir 
netice karşısımıza çıkmamıştır. 

Muhterem senatörler, Türkiye için balıkçılı
ğın önemi, vâdettiği imkânları sıralamaya lüzum 
yoktur. Bunları harekete getirmek maksadiyle, 
Devletin kuruma verdiği vazife ve imkânlar da 
oldukça geniştir. 

Diğer taraftan Ziraat Bankası da balık için 
muayyen kredi fonları ayırmıştır. Fakat buna 
rağmen memleketimizde balıkçılık faaliyetleri 
asgari seviyededir. Çünkü, karşımıza gene aynı 
mâni çıkıyor. Balıkçıları da teşkilâtlandırmak 
birleştirmek lâzımdır ve zaruridir. Bugüne ka
dar balık müstahsıllarını teşkilâtlandırmak ka
bil olmamıştır. Ancak, bu yılın başında Kara
deniz balıkçılarını bir kooperatife ve birliğe 
bağlamak hususunda Ticaret Vekâletinde esaslı 
çalışmalar yapılmıştır, neticesini merakla bekle
mekteyiz. Kurumun halen sahil şehirlerimizde 
20 tanesinde soğuk hava tesisleri mevcuttur. 
Bu bölgelerde balıkçıları kooperatifler halinde 
ve kurumun vasıtalarından faydalanmak şar-
tiyle ve mutlaka kâr esasına göre ortak etme
dikçe bu sahada müspet netice almaya imkân 
yoktur. Ziraat Bankasının açtığı donatım ve çe
virme kredilerinin de kurumla müşterek ve ku
rumun kontrolü altında yapılması faydalı ola
caktır. Kurumun sahil şehirlerimizdeki depoları, 
az evvel ifade ettiğim gibi, mutlaka balık mu
hafaza edilecek şartlar içerisinde çalıştınlma-
lıdır. Bu arada İstanbul'da kurumun Beşiktaş 
deposunda hakiki küçük müstahsılların akım 
zamanlarında sıra almalarındaki güçlük de dai
ma şikâyet konusu olmuştur. Bir kısım müstah
sıllar bu depolarda sıra almak için bekletilmek
te ve onların sırası geldiği zaman, onların yerine 
büyük balık müstahsılları - tâbir belki biraz 
hoşa gitmiyebilir - «balık ağaları» geçip kuru
mun depolarına yerleşmektedir. Kurumun gücü 
balık ağalariyle mücadele edemiyecek kadar 
zayıf ise, ondan daha fazla hizmet beklemeye 
zaten imkân yoktur. 

Muhterem senatörler; söz buraya gelince; 
Meclis komisyonlarında senelerce uyuduktan 
sonra, iki yıla yakın bir zamandan beri Meclis 
gündeminde bekliyen Su ürünleri kanun tasarı 
ve tekliflerinin bir türlü kanunlaştırılamamış 
olmasını memleket balıkçılığı bakımından bü-
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yük bir şanssızlık olarak ifade etmek isterim. 
Kara sularımızda trol ve dinamit kullanmak 
suretiyle denizlerimizdeki balık nesli tüketildik
ten sonra mı acaba bu tasarı ve teklifler kanun
laşacaktır? Takım takım bütün sahillerde dina
mit kullanılmakta, balık sürüleri, balık yavru
ları, balık yuvaları tahribedilmektedir. Bugün
kü nizamnamelerle bunu önlemeye imkân yok
tur. Bugünkü tedbirlerle ve ceza nisbetleriyle 
bunu önlemeye imkân yoktur. Sahillerdeki ha
kiki müstahsil balıkçılarından bu istikamette 
gelen sayısız müracaatlar vardır. Ama neden
se bu faaliyeti bir disipline bağlıyacak olan De
niz Ürünleri kanunu tasarısı en azından iki se
neden beri Meclis Umumi Heyetindedir. Bunun 
biran evvel çıkarılması millî menfaatlerimizin 
korunması bakımından zaruridir. Bunun çıkarıl
mamış olmasının sebeplerini araştırmakta zan
nederim şimdilik fayda yoktur. Kurumun un, 
yağ ve piyasa için kendi avladıkları da dâhil 
1964 deki 4 bin ton mubayaasına karşılık, 1965 
te 7 bin ton balık mubayaa edilmiştir. Fakat 
1966 da 6365 ton balık mubayaası programlaş-
tınldığı halde 2 150 tonda kalınmıştır. Memle
ketimizde yılda ortalama 130 bin ton balık tu
tulduğunu, üretildiğini düşünürsek, kurumun 
bu mübayalariyle bu sahaya alâkası, demek ki 
% 2, % 3, % 4 civarında kalmaktadır. Bu ra
kamlar da tatmin edici değildir. Et ve Balık Ku
rumunun personel politikası hakkında geniş ma
lûmat vermeye lüzum yoktur. 'Senelerce devam
lı olarak bu istikamette çok şeyler söylendiği
ni hepimiz biliyoruz. Kurumda değişik huku
kî statülerde memur istihdam olunmaktadır. 
3656 ya, 3659 a göre hizmet görenlerden başka 
ihtisas kadrolarında bulunanlar, emekli ol
dukları halde vazifede kullanılanlar, mukave
leli istihdam olunanlar gibi. Burada Yüksek 
Denetleme Kurulunun parmak bastığı bir nok
tayı tekrar etmekte fayda mülâhaza ederim. 
Çünkü komisyon da aynı konu üzerinde ısrar
la durmuştur. Denetleme Kurulunun 1966 yılı 
raporunda personel miktarının iş hacmına göre 
ayarlanması tavsiye ediliyor. Kurum buna kar
şılık verdiği cevapta, aynen «yapmakta olduğu 
yatırımlar için gerekli personeli şimdiden al
dığı» mazeretini beyan ediyor. Halbuki komis
yon alınan bu personelin yakında işletmeye 
açılacak kuruluşların teknik, malî ve idari sa
hada ihtiyaç duyulan personel vasfında ol

madıklarını, ayrıca tesbit ediyor. Memleketi
miz değeri milyarları bulan bir üretim kolun
da büyük hizmetler beklediğimiz bu kuruluşu, 
halkın gözünden düşürmeye Mçbirimizin hakkı 
olmamak lâzımdır. 

Kurumun son genel müdürünün birkaç 
gün önce basına intikal eden istifa sebebi üze
rinde aydınlatıcı malûmata ihtiyacımız oldu
ğunu beyan etmek isterim. 

Kurumun üçüncü faaliyet dalı, ithal yağla
rı konusudur : ithal yağları konusu Et ve Ba
lık Kurumunun aslî vazifesinin dışında bir 
dağıtım mekanizması ile işliyen faaliyetidir. 
önceleri Amerikan zirai istihsal fazlalıkları ve 
daha sonra dövizle ithal edilen margarin ima
lâtının hammaddesini teşkil eden ayçiçeği, pa
muk ve soya yağı ve sabunun hammaddesini 
teşkil eden donyağını ihtiyaç nisbetinde, ih
tiyaç sahiplerine tevzi kurum tarafından ya
pılmaktadır. Bu ihtiyacın fiyatının tesbiti Ti
caret Bakanlığı tarafından yapılmakta ve it
hali ile satışı Et ve Balık Kurumunun üze
rinde kalmaktadır. Son derece anormal bir du
rum mevcuttur. İhtiyaç yurdumuzdaki nebati 
yağların ve zeytinyağının yıllık istihsal mik-
tatarlanna göre tesbit edildiğine ve piyasala
ra arz edilecek miktar önceden programa bağ-
lanamadığına göre Et ve Balık Kurumunun bu 
hizmetten dolayı her yıl ne kadar kazanç sağ-
hyacağı elbette bilinememektedir. Bu hal ku
rumun yatırım programlarının finansmanının 
hesabında büyük ölçüde hataya düşülmesine 
sebebolabilir. Bu sebeple kuruluşu ve görevleri 
ile ilgili olmıyan ve ihtisası dışında bulunan 
yalnız et ve balıkçılık zararlarını kapatmak 
için üzerinde tutan yağ ithal ve tevzi işini ku
rumun üzerinden almaya kesin zaruret var
dır. Kuruma 1964 yılında 102 438 ton yağ it
hal ettirildiği halde, bu miktar 1965 te 4 790 tona 
düşürülmüştür. 1966 ithalâtına ait tevziatla il
gili rakamları bulmak kabil olmamıştır. Ku
rum bu hizmetinden dolayı 1964 senesinde 50 
milyon, 1965 te 45 milyon, 1966 da da 25 mil
yon lira kâr sağlamıştır, ve bunları da et za
rarlarına mahsubetmiştir. Kurum, bünyesi ve 
kuruluşu itibariyle memleketin hayvancılık, 
besicilik ve kesimcilik konularında geniş öl
çüde etütler yapabilir ve gereken tedbirleri 
alabilir. Fakat nebati yağların istihsal üretimi 
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ile ilgisi yoktur. Bu sebeple kurum ithal yağ
ları konusunda ihtisası dışında faaliyetlere zor
lanmakta ve bittabi bazan da yanlış kararlar 
almaktadır. Muayyen miktarlarda kârlar karşı
lığında kurum bu suretle hem konusu ve bilgisi 
olmıyan bir sahaya itilmekte, hem de tedbir
lerindeki isabet derecesine göre memleket hay
vancılığı kadar önemli olan nebati yağcılığın 
bazan menfi yönlerde etkilemektedir. 

Muhterem senatörler, onun için birbiri ile 
ilgisi olmıyan memleket hayvancılığı, besici
liği ve balıkçılığı ile memleket yağcılığı, ne-
bati yağcılığının ithalâtı, tevzii, fiyatlandırıl-
ması ve yağ programları birbiri ile münase
beti olmadığı için kurumun suni olarak üzerin
de tutulan bu görevin mutlaka kesin olarak 
artık kurumdan alınması ve başka bir kuru
luş halinde yürütülmesi gerekmektedir. Aksi 
takdirde kurumun kâr ve zarar hesabına ba
karsanız; et zararları bazen 130 milyon, 110 mil
yon, 102 milyon civarındadır. Buna karşılık 
ithal yağı kârları bunları âdeta kamufle etmek
te ve isabetli kararlar alınmasına bu sebepten 
imkân bırakmamaktadır. 

Muhterem senatörler, komisyon raporunda 
1966 yılında yapılan soya yağı ithalindeki ma
liyet yüksekliğinin Ticaret ve Maliye Bakan
lıkları müfettişlerince tahkiki de istenmekte
dir. Bu hususta kurumda her Tıangi bir faali
yetin mevcudolduğunu bilmek isteriz. 

Kurumun gemi işletmesinden mütevellit 1964 
te 2 milyon 842 bin, 1965 te 2 milyon 770 bin, 
1966 da da 2 milyon 237 bin lira zararı mevcut
tur. 

Değerli senatörler, neresinden alırsanız alı
nız, kurum devamlı olarak zarar eden bir mües
sese halinde işlemektedir. Bunun tedbirlerinin 
biran önce alınması lâzımdır. Az önce sözle
rimin başında ifade ettiğim gibi, yağ konusunu 
kurumdan ayırarak et ve balık konusunda 
memleket müstalhsılları ile, balık ve hayvan 
müstahsılları ile birinci derecede temas kurul
madıkça, ortaklıklar kurulmadıkça, koopera
tifleşmeye gidilmedikçe ne kurum bundan fay
dalanır, ne de memleket mahsulleri bundan ge
reken istifadeyi sağlıyabilir. C. H. P. nin görü
şü bu merkezdedir. Bu vesile ile grubum adına 
sayın Senatoyu hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Karma Komisyon Sözcüsü Sa
yın Gültekin Sakarya'nın bir yazısı var okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
18 . 10 . 1968 Cuma günü gündeminde görü

şülen Kamu iktisadi Teşebbüslerine ait rapor
da tashihi gereken hususlara ait liste takdim 
edilmiştir. Gerekli tashihin yapılmasını arz 
ederim. (1) 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyon Sözcüsü 
Gültekin Sakarya 

BAŞKAN — Gereği yapılacaktır. Bilgile
rinize sunuldu. Komisyon söz mü istiyorsu
nuz? 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ GÜLTEKİN SA
KARYA (Sivas) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Daha evvel bir yazınız vardı. 
Bu Et ve Balık Kurumunun... 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ GÜLTEKİN SA
KARYA (Sivas) — Bu yazı ile ilgili değil. Sa
yın Konuşmacı Nejat Sarlıcalı'nın bir konuş
ması üzerine... 

BAŞKAN — Sayın Sakarya, söz sırasında 
başka arkadaşlarımız da var. Arzu ederseniz 
şimdi size usul icabı söz veririm. Sıraya tabi 
değilsiniz. 

KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ GÜLTEKİN SA
KARYA (Sivas) — Buradan da arz edebilirim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR

MA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ GÜLTEKİN SA
KARYA (Sivas) — Sayın senatör Yüksek Mu
rakabe Kurulu Heyetinin ve Kamu İkti
sadi Devlet Teşebbüsleri Komisyonunun ra
porlarında temennilerin 1964, 1965, 1966 yıl
larında devam ettiğini ve bunun bir nevi yer
siz bir hareket olduğunu ima eder şekilde 
konuştular. Temenniler raporlarda 1964 te 
vardır. Yapılmamışsa 1965 e alınır. Yapıl
mamışsa 1966 da tekrar temenni edilir. Yeni 
Temenni varsa getirilir. Yapılmış olan temen-

(1) Düzeltiş cetvelleri tutanağın sonuna bağ 
lıdır. 
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niter çıkarılır. Bu bir teamüldür ve raporun 
iyi tetkikinden de anlaşılır. Bunu tashih et
mek için sö zalmak istedim. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Şimdi söz sırası Adalet Partisi 
Grupu adına Sayın Orhan Tuğrul'da. Buyu
runuz. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA M. 
ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonunun raporlarında da yer 
alan Devlet Malzeme Ofisi, Devlet Malzeme 
Ofisi İzmit İmalât Atelyesi Müessesesi, Et ve 
Balık Kurumu ile Petrol Ofisi, Bursa So
ğuk Depoculuk Limited Şirketi, Tasfiye ha
linde Gelibolu Soğuk Depoculuk Limited Şir
keti hesap ve bilançoları hakkında Adalet 
Partisi Gurupunun görüş, tenkid ve temenni
lerini arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum. 

Muhterem senatörler, bugüne kadar konu
şan birçok hatip arkadaşlarımızın Kamu İk
tisadi Teşebbüslerinin faaliyetlerine ait Karma 
Komisyon raporları üzerindeki görüş, tenkid 
ve temennilerini esas itibariyle bilânçolarm-
daki faaliyetleri üzerine teksif etmeleri gere
kirken, bir kısım hatipler bu Senato genel 
görüşmelerini bütçe müzakereleri mecrasına 
sokarak partilerinin doktrinini ve bu dokt
rin açısından kendi arzuları gibi çalışma
dığını iddia ettikleri ve bu kurum ve teşek
küllere iktidarın müdahalesinden bahsettiler. 
Hükümetin bu müesseselerin özerkliğini zede
lediğini ileri sürdüler ve nihayet bu gö
rüşmeleri bir iktidar ve muhalefet çatışması 
haline sokmak istediler. Hele ortanın so
lunda bir partinin sayın sözcüsü Adalet Par
tisi iktidarı için 1950 - 1960 arasında ikti
darda bulunan siyasi parti ile aynı gen ve 
kromozoma sahibolan A. P. Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri hakkında ceddine çeker bir tu
tum ve davranışını... 

BAŞKAN — Sayın Tuğrul, bu konu söy
lediği zaman Riyaset görüşünü bildirdi ve 
bunun esasen gündemle ilgisi olmadığına te
mas edildi. Siz de bu konuyu genişletmeyin. 
Rica ederim, sizden. Yani toplantının sükûnu 
adına sizden bunu rica ediyorum. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA M. 
ORHAN TUĞRUL (Devamla) — Sayın Baş-

I kan, zabıtlardan çıkarılması için gayretleri
nize rağmen aynen kaldığını müşahede ettiğim 
için cevaplandırmak istiyorum. 

BAŞKAN — Bu, henüz bir konu yapılmış de
ğildir. Bu hususta gerektiği takdirde Genel Ku
rula bilgi de sunulacaktır. 

M. ORHAN TUĞRUL (Devamla) — Peki 
efendim. Sayın arkadaşlar, Cumhuriyetin ilânın
dan 440 sayılı Kanunun kabul tarihine kadar 
birçok Kamu İktisadi Teşebbüsleri faaliyet gös
termekte idi. 440 sayılı Kanun Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin tarifini, amacını, kuruluş ve iş
tiraklerini yeni ve mütekâmil esaslara bağladı. 
Denetlenmesi yollarında da yenilikler getirdi. 
468 sayılı Kanunla da Yasama Meclislerimize bu 
genel görüşmelerle Kamu iktisadi Teşebbüsleri 
yöneticilerine muvaffak olmuşsa tebrik ve teşek
kürlerini, muvaffak olamamış ise tenkid ve hi
zaya gelmelerini ikaz yolunu açmış bulunmak
tadır. Aksi halde buradaki genel görüşmeler 
havanda su döğmekten farksız olur. Bu itibar
la, şunu tekrar ifade edeyim ki, sayın senatör
lerimizin ele alınan Kamu iktisadi Teşebbüsleri
nin bir yıllık veya birkaç yıllık faaliyetlerine 
ait bilanço ve raporlar üzerindeki tenkid ve te-

I nemlilerini bu kurul ve teşekkül 440 sayılı Ka-
I nııııla kendisine verilen gayeye erişmiş mi, eriş

memiş mi, bilançoları sıhhatli mi değil mi? Amaç
lar tahakkuk etmemişse ne gibi tedbirlerin alın
ması ve bu yolda ikazda bulunulması noktaları
na inhisar ettirmeleri lâzımdır. Çünkü bu ku
rum. ve teşekküller gelmiş, geçmiş Hükümetler 
ırj'.'jjn-rjia, kurulmuştur. 468 sayılı Kanunla ku
rulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonunun elli kişilik kadrosu içinde her par
tiden üyeler bulunmaktadır. Raporların hazır
lanmasında hepsinin çorbada tuz misali hem 
hizmetleri ve hem de mesuliyetleri vardır. Bu 
mesuliyetleri taşıyan bâzı arkadaşlarımızın hak
sız, yersiz ve acı tenkidlerde bulunmuş olması 
hazin bir tecellidir, 

Konuyu böylece özetledikten sonra şimdi 
program mucibince bilançosu üzerinde konuşma
lar yapılan DMO'nin 1964, 1965 ve 1966 yılları 
bilançoları ile, İzmit İmalât Atelyesi Müessese
sinin 1966 yılı blânçosu üzerindeki tenkid ve te
mennilerimizin arz ve izahına çalışacağım. 

Devlet Malzeme Ofisi, yüksek malûmları ol-
I duğıı üzere resmî daire ve müesseselerin ihtiyaç-
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lan m karşılamak üzere kurulmuştur. Ofis 1964 
te taşra teşkilâtında I I yerde ünite ile çalışmış, 
1965 te bâzı ünitelerinin adlarım değiştirmiş 
İzmit Depo Müdürlüğü İmalât Atelyeleri ayrıl
mıştır. Ofisin personel masrafları 1965 te t i r 
milyonun üzerinde iken, bir milyonun üzerinde 
bir artış göstermişse de 1968 da hv. artış düşmüş, 
k â n ise 1966 da 29 milyonu aşmıştır. Üç senelik 
blânçolarda stokların erimekte olduğu müşaha-
de edilmiştir. Ancak bu kâfi değildir. Rapor
larda belirtilen tenkid ve temennilere gnıpuıımz 
da iştirak etmektedir. İzmit imalât atelyesi mü
essesesinin 1968 faaliyetleri de amaca uygun 
olarak tahakkuk etmiş, ilk faaliyet yılı olması
na rağmen atelye blânçosunn 180 587,20 lira 
kârla kapanııştrc. Bu da şimdilik memnuniyet 
vericidir. 

Et ve Balık Kurumu iie Petrol Ofisi Şimdi 
de kurum, ve ofisin 1963, 1934, 1965 ve 1988 yıl
ları. konsolide blânçolan üzerindeki görüş ve te
mennilerimizi ifade edelim. 

Sayın senatörler, Et ve Balık Kurumu, kana
atimizce kendisinden beklenen faydaları maale
sef sağlıyamarmştıi\ Raporda Kurumun kuru
luş gayelerine ulaşamadığı, Devlet kuruluşları 
dışındaki piyasa rakipleri ile boy ölçüşemediği 
ve tesislerinin, kapasitelerinin yarısından aşağı
da çakştiğı belirtilmiştir. Grupumuz da bun
lara aynen iştirak etmektedir. 

Şimdi bunun sebepleri üzerinde duralım. Bu 
müessesenin gayelerine erişebilmesi için gerekli 
tedbirleri aimasmı arzu etmekteyiz. Şöyle ki, 
Kurumun 871 sayılı, kararla, kuruluş kararna
mesine göre, görevi memleketimizde et ve balı
ğın istihsal ve istihlâkinde, faydalı tedbirlerin 
alınman, kalitenin yükseltilmesi, maliyet fiyatı
nın düşürülmesi ve halkın ihtiyacının yeteri öl
çüde karşılanmasıdır, Maalesef Kurum, 1952 
yılından 1968 yılına kadar et ve mezbaha üze
rinde çalışmış, balıkçılığa gerektiği gibi önem 
vermemiştir. Et kalitesinin yükseltilmesi üze
rinde bir çalışma yapılmamış, sadece yüksek 
randıman veren hayvanlara prim vermekle bu 
işin başarılacağına inanmıştır. Et maliyet fiya
tının üreticinin aleyhine olmadan düşürülmesi, 
bir hayvanın vücudunun her parçasından âza
mi istifade ile mümkündür. 1950 - 1960 arasın
da yapılan dört aded et kombinasında bu husu
sun sağlanması için bütün teçhizat mevcuttur. 
Acaba Kurum niçin bu yola gitmez? Kurum kâ-
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lâ 1960 tan gelen bir çekingenlik içinde bulun
makta ve memuriyet zihniyetinden kurtıüama-
maktadır. Hatırıma gelmişken ifade edeyim, 
bu çekingenlik ve memur zihniyetinden kendini 
kurtaramaınış kurum ve teşekküller hâlâ var
dır. 

Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plânlarda belir
tildiği veçhile Kurumun en büyük görevi hay
van yetiştirme bölgesi olan Doğu - Anadolu'da 
kesim tesisleri kurmak, et üretilmesi ve bu etle
rin istihlâk bölgesi olan Batı - Anadolu'ya so
ğutma teçhizatlı vagon ve kamyonlarla taşımak 
ve bu bölgelerdeki soğuk depolarda depolamak 
suretiyle halka intikalini sağlamaktır. 

Bu suretle büyük zorluklar gösteren, gerek 
taşımadaki fire kayıpları, gerekse DDY ve kam
yonları fuzuli işgali sebebiyle millî gelirde bü
yük kayıplara sebebolan canlı hayvan nakliya
tını önlemektedir. Plân gereğince Doğu Bölge
sinde kurulmasına başlanan yeni kombinalar bu
nun delilidir. Bu kombinalar istihsalini Batıya 
sevk etmek için lüzumlu nakil vasıtaları ve Ba
tıda büyük soğuk depolar kurulması lâzım iken 
böyle bir teşebbüse geeilmediğine, aksine canlı 
hayvan naklini teşvik eder kombinalar kurulma
sı yoluna gidildiğine şahidüimaktayız. 

Kurum, balıkçılıkla sitigali son senelerde 
terk etmiş ve tasfiyeye girmiş gibidir, Bu mak
satla Frigo - Rifik nakliye gomioinin Denizci
lik Bankasına satıldığı anlaşılmıştır. İkinci Beş 
Yıllık Plânda balıkçılığımızın açık deniz balık
çılığına geçişi, öngörülmüştür, iç balıkçılığımı
zın ise balıkçı kooperatiflerine verildiği malû
munuzdur. Yine plâna göre lüzumlu balıkçı te-

l sis ve araçlarının, av malzemelerinin ve avlanan 
ı 

balıkların saklanması veya dağıtımı için gerek
li yatırımlar için Devletçe imkân sağlanacağı, 
ihracatın da balıkçı kooperatiflerince yapılaca
ğı açıklanmıştır. 

Petrol ofisi : 3780 sayılı Millî Korunma Ka
nunu esaslarına göre kurulan ve 79 sayılı Ka
nunla görevlerine devam yetkisi verilen Petrol 
Ofisi Genel Müdürlüğünün Türkiye Cumhuriye
ti Ziraat Bankasınca konsolide edilerek hazırla
nan 1963, 1964, 1965 ve 1966 yılları bilançoları
nın tetkikine gelince; Ofisin 1983 yılından evvel
ki yıllarda malî rantabilitesi % 26 iken, 1963 te 
% 9,7; 1984 te % 3,2; 196-5 te % 1,6 ya düşmüş ve 
1986 da da % 3,6 ya yükselmiştir. Bu düşüşler, 
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kanaatimizce, 1963 senesinden itibaren, o zama
nın iktidarlarının Petrol Ofisi 'nin Türkiye Pet
rolleri A. O. ile birleştirilmesi çabalarının bir ne
ticesi, bu müesseseye gereken önemin verilme
mesi, malî yardımların yapılmamasmdan ileri 
gelmiştir. C. H. P. iktidarı o devirde petrolün 
millileştirilmesi kampanyasını açmış ve Petrol 
Ofisinin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
na devri için bir kanun teklifini de Meclise ge
tirmiştir. Fakat komisyonlarda A. P. nin ısrarlı 
ve kararlı çalışmaları sonunda kanun teklifi 
reddedilmiştir. 

Birinci Beş Yıllık Plân Petrol Ofisin Devle
tin sahip bulunduğu veya katıldığı rafineri te
sislerinin, mallarının sürümünü sağlıyacak bir 
müessese olduğunu kabul ettiği içindir ki, Hü
kümetimiz TPAO ile Petrol Ofisi arasında im
zalanan 18 . 4 . 1968 Protokolü ile TPAO'na ait 
satış istasyonlarının Petrol Ofise devrini sağla
mıştır. Petrol Ofisi 440 sayılı Kanun hükümle
ri dairesinde kendisine düşen vazifeleri yapma 
yoluna girmiştir. Bugün memleket ihtiyacının 
% 80 ini temin etmektedir. 1966 yılnıda 7 mil
yon kâr ve 1967 yılında da 29 milyon kâr sağla
dığını tesbit etmiş bulunmaktayız. Bunlar, Ofi
sin rantabl çalışma yoluna girdiğinin işaretidir. 
Halkın ve resmî sektörün ve Millî Savunmanın 
akar yakıt ihtiyacım teminle mükellef bulunan 
Petrol Ofisinin serbest rekabetle çalışarak ve
rimli ve istenen gayeye ulaşabilmesi, pek tabiî, 
malî gücünün artırılması, bir statüye kavuşması 
ve raporlarda belirtilen noksan ve hataların iza
lesi ve tedbirlerin alınmasiyle mümkün olacak
tır. Yaptığımız incelemelerde Ofisin Yüksek De
netleme Kurulunun raporlarında tesbit ettiği ha
ta ve noksanların izalesine çalıştığı gerekli ted
birlere tevessül ettiği sonucuna varılmıştır. Ge
rek Devlet Malzeme Ofisi, gerekse Et ve Balık 
Kurumu, Petrol Ofisi ve gerekse Bursa Soğuk 
Depoculuk Limited Şirketi ve tasfiye halindeki 
Gelibolu Soğuk Depoculuk Limited Şirketi hak
kındaki komisyon raporlarında tesbit olunan 
görüş, temenni ve tenkidlere grupumuzun da iş
tirak ettiğini ifade ederken Yüce Senatonun de
ğerli senatörlerini ve Kamu iktisadi Teşebbüs
lerinin mümtaz mensuplarım saygiyle selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi adına Sayın Feh
mi Baysoy, söz sıranızı Sayın işmen'e mi verdi
niz? 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) ~- Efendim, 
mazeretleri varmış; ben de Riyasete bildirin de
dim. Takdir sizin... 

BAŞKAN — Bu sizin bileceğiniz bir şey. Si
yaset sıraya riayet edecektir. Sıra sizindir. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sıramı ve
rirsem ben ondan sonra konuşmıyaeak mıyım? 

BAŞKAN — Şüphesiz sıranızı verirseniz on
dan sonra sıra sizindir. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Veriyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İsmen. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; evvelâ söz sırasını bana 
vermek lûtfunda bulunmuş olan Sayın Bay-
soy'a teşekkürlerimi huzurunuzda arz ede
rim. Bu lütuf önemli bir durum üzerine olduğu 
için bu sıradan istifade etmiş bulunuyorum. 
Aynı zamanda Sayın Başkana da çok teşekkür 
ederim. 

Et ve Balık Kurumu kuruluşuna esas olan 
kararname gereğince Türk halkının et ve ba
lık ihtiyacını daha iyi sağlamasını ve noksan 
olan hayvansal protein açığının kapatılmasını 
hedef tutan çalışmalar yapmakla yükümlüdür. 
Halkımızın, dünyanın hiçbir yerinde görülme
miş kalıplara göre tahıl tükettiği, et ve balık 
gibi hayvansay protein kaynaklarından yok
sun bir beslenme tarzına uyduğu bilinmekte
dir. Kuruluşundan bu yana 14 yıla yakın yak
laşık bir zaman geçtiği halde, bu durum he
men hiç değişmemiş ve şartlar daha da 
kötüleşmiştir. Halk bugün eskisine na
zaran daha az et yemekte ve köylerde 
yaşıyanlar ile işçüerimiz et yüzü görme
den yaşamaktadırlar. Durumun bu hale gelme
sinde Et ve Balık Kurumunun izlediği kötü ve 
yanlış politikanın etken olduğu açıktır. Türki
ye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olduğu 
halde insan başına düşen yıllık balık miktarı 
2 veya 2,5 kilo civarındadır. Denizi ve sahili 
olmıyan Avusturya ve isviçre gibi ülkelerde 
bir insana düşen yıllık balık miktarı 8 ilâ 11 
kilo olduğunu da zikrederek balıkçılığımızın 
ne kadar geri olduğunu kolayca anlıyabiliriz. 
Köyde yaşıyanlar bayramdan bayrama et yer
ler yahut da bir hayvanın iyileştirilmiyecek 
şekilde hasta olması ve son dakikada kesilip 
köy halkına dağıtılmasiyle et yiyebilirler. İş
çilerimiz ortalama 12 lira gündelik alırlar ve 
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koyun etinin kilosu da 12 liraya satılır. Böyle 
bir ülkede Et ve Balık Kurumu diye bir kuru
mun bulunması ve kadrolarından bir çok insa
nın maaş almakta oluşu ve et sorunumuzun bir 
yola konulamamış olması acınacak bir durum
dur. Et ve Balık Kurumu kurulduğu günden 
bu yana iktidarların bir çiftliği gibi kullanıl
mış ve işbaşına gelen her iktidar kendisinden 
önceki iktidarın kuruma yerleştirdiği eleman
ları işten uzaklaştırdıktan sonra kendi eleman
larını yerleştirirken bilgi ve ihtisas kriterine 
uyma lüzumunu da görmeksizin hareket etmiş 
ve böylece kurum kendisine verilen görevi ya
pamamaktan başka gerçekten zararlı ve Hazi
neye yük olan bir kuruluş haline de gelmiştir. 

Kurumun yönetiminde son söz sahibi olan 
genel müdürler arasında Ticaret okulu uzman
ları, avukatlar, kaymakamlar, levazım gene
ralleri, mühendisler vardır. Son olarak da bir 
iktisatçı işbasına getirilmiş ve son günlerde 
onun da uzaklaştırlması için teşebbüse geçil
miştir. Kuruldu kurulalı ehiline teslim edile-
miyen bu kurum yönetim ve amaç bakımından 
tam bir hercümerç içindedir. Yakın geçmişte
ki uygulamalarından örnekler alarak kurumun 
durumunu daha iyi eleştirebiliriz. 

Kurum. Konva, Ankara, İstanbul, Erzurum 
gibi 4 merkezde kombina kurarak ise başlamış 
ve sahil şehirlerimizle bazı içerlek illerde ve 
ilçelerde daha ziyade politik baskılarla soğuk 
denolar tesis etmiştir. Bu soenk defoların -pek 
COPHI bos+nr ve hiçbir is görmemektedir. Erzu
rum ve Konya'daki kombinalar ise bu hayvan
cılık bölo-elenndeM hayvanları satınalıp don
durulmuş veya so£uk muhafazava alınmış ola
rak İstanbul. Ankara, izmir gibi mutlu insan
ların vasadıo-ı büyük şehirlere aktarmakta ve 
kaŝ T» dükkânlarının vitrinlerini doldurmakta
dır. Beri taraf+an kövlü elindeki hayvanını 
kuruma sattığı için. eskiden olduö-u pibi. kışlık 
kıvrnasım ve kavurmasını hazırbva/mamakta 
ve kıs avlarında viveceoi bulerur mi avı ve mar
garinden ibaret, kalan Konva ve Erzurum köy
lerinde yasıvan halk hastalıktan kırılmaktadır. 
Ku'.arnık: hastaiıSının yıllardan beri Ereninim 
ve Knnva kövlerinde ^örülmesi ve bu belemeler
de vavHilanmı?:! kınp geçirmesi elindeki hay
vanı Vt ve Balık Kurumuna satarak çocukları
nı bulgurla beslemeye çalışan köylü vatandaş

ların ters ve yanlış davranışlarına bağlı bu
lunduğunu unutmamak lâzımdır. Oysa ki, Ku
lumun asıl görevi önce çevre halkını doyurmak 
ve bölge hayvancılığını geliştirerek halkın ge
çim kaynağını güçlendirmektir. Şimdilik Et ve 
Balık Kurumu halkı tamamen unutmuş büyük 
şehirlerde açtığı ultra modern mağazalarda 
hem kârını ve hemde yöneticilerinin itibar ve 
iktidarını sürdürmeyi amaç edinmiş bir kuru
luş haline gelmiştir. Kurum böylesine yanlış 
ve ters bir politika izlerken bir taraftan da 
yurdun başka yerlerinde yeni kombinaların ya
kıldığını ve büyük yatırımlara girişildiğini gö
rüyoruz. Et kombinaları elde hayvan varsa 
onu işler ve değerlendirirler. Elde hayvan 
yoksa kombinanın da bir anlamı kalmaz. Tür
kiye'de her gün hayvancılık biraz daha geriye 
giderken yeni kombinalar açmanın hiçbir an
lamı yoktur. Günün politikacıları kombinaları 
halka et fabrikası gibi göstermekle büyük bir 
hataya düşüyorlar demektir. Et fabrikası hay
vandır. Hayvandan et almak için de onu yem
emek lâzımdır. Yanlış bir tarım politikası yü-
^'inden malları sürülmüş ve yem tarımı en ar
ka plâna iteklenmiş olan Türkiye'de yurdun 
dört köşesine kombina açmayı gerektirecek bir 
hayvancılığın mevcudolduğuna kimse inana
maz. Geçen yıl Hayvancılık Birinci Kongresin
de de bu sözler, bu fikirler uzun uzun dile ge
tirilmiş, hayvancılığın gitgide kötüye gittiği 
hususu uzmanlarca açıklanmıştır. Bundan dola
yı politik amaçlarla şurada burada açılan kom
binaların ne maksada hizmet edeceği anlaşıla
mamaktadır. Et ve Balık Kurumu Hükümetin 
her gün biraz daha ciddileşen döviz açığını ka
patmak için Güney sınırlarımızdan sürekli ola
rak hayvan ihracı yapılmaktadır. Bu tamamen 
yanlıştır. Türkiye'de insan basma yılda 12 - 13 
kilo kadar et isabet ederken, elimizdeki hay
vanı da yabana satmak Türk halkını hayvan
sal prottin açlığına mahkûm etmek demektir. 
Avrupa ülkelerinde yaşıyan insanlar yılda in
san başına 50 - 60 kilo, Kanada ve Birleşik 
Amerika'da yaşıyanlar ise 90 kiloyu askın mik
tarda et tüketebiliyorlar. Bundan dolayı bu ül
kelerde çocuk ölümleri ve hastalıklar da az ve 
düşük olmak gibi bir ortam içinde bulunuyor
lar. Ortalama ömür Avrupa ve Amerika'da 
70 - 71 olduğu halde, bizde 40 - 45 yıl civarın
dadır. Doğan bin çocuktan 176 sı daha ilk yaş 
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içinde ve 450 si de 13 yaşma kadar yaşar ve 
ölür. Avrupa ülkelerinde canlı doğan bin çocuk
tan ilk yıl içinde ölen çocuk sayısı 25 civarın
da olduğuna göre durumumuzun ne kadar kö
tü olduğu daha iyi anlaşılabilecektir. Hastalık
lar ülkemizde kol geziyor, vatandaşların bil
hassa köylülerle, işçilerin büyük bir kısmı ye
teri kadar et ve balık yiyemedikleri, yani hay
vansal proteinden faydalanamadıkları için Tür
kiye'miz bundan dolayı yabancı ilâç şirketleri
ne tatlı bir kâr sağlamaktadır. Geri ülkelerin 
başında gelmektedir. Tahıla dayalı kötü ve 
dengesiz besleme savunma ve üretim gücümü
ze çak kötü etkiler yapmaktadır. Tahıl ve yağ 
gibi boş kalori kaynaklariyle halkı beslemeye 
çalışmakla çok yanlış bir politika izlenmekte
dir. Et, balık, süt, yumurta gibi hayvansal 
protein kaynaklarının insan yaşantısında çok 
önemli bir yeri olduğunu daima uzmanlar açık
lamaktadırlar. Et ve Balık Kurumu üretimi ar
tırmak şöyle dursun, elimizde bulunanları da 
Arap ülkelerine satmakla halkı her geçen gün 
daha kötü bir beslenme ortamına iteklemekte 
ve böylece Türk halkının sağlığının gittikçe 
bozulmasına sebebolmaktadır. 

Et ihracı hemen durdurulmalıdır. Çünkü 
etin ihracından kazandığımız her dolara kar
şılık beş dolarlık ilâç ithal ediyor ve vatan
daşın başta yatağında ilâç üzerinden sömürül
mesine elverişli bir ortam yaratıyor. Et ve Ba
lık Kurumunun nesi var, nesi yok hepsi dış 
ülkelere ihracedilirken, halkın beslenme şart
larının her geçen gün biraz daha kötüye gitti
ğini unutmamalıdır. 

Et fiyatlarının alabildiğine yükselmiş ve 
Sağlık Bakanının da «at etinin yenebileceği» 
hakkındaki beyanı üzerine bâzı fırsatçılar has
ta hayvanlar ile atları ve eşekleri gizli gizli 
kesip en lüks lokantadan sokak köftecisine ka
dar her yerde halka yedirmelerine sebebolmak-
tadırlar. Türkiye gibi denizleri, balıkçılığı ve 
toprakları hayvancılığa elverişli olan ülkede 
vatandaşlara hastalıklı at ve eşek eti yedirili
yor ve topraklarımızın yetiştirdiği hayvanlar 
da Arap ülkelerine ihracediliyorsa, böyle bir 
ülkede bu koşullar altında Et ve Balık Kuru
munun başarılı çalışmalar yaptığına inanmak 
güç olur. 

Sayın senatörler sözü gelmişken balıkçılığı
mızın da gelişmesini önlediğini, hattâ bâzı çok 
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değerli, başka sularda hiç bulunmıyan veya 
aynı nefasette bulunmıyan balıklarımızın yok 
olma noktasına gelmesine sebebolan dinamitle 
tirolle, ışıkla avlanmanın bir düzene sokulma
sının gerektiği kanaatindeyiz. Kocaeli körfe
zinde bu çok önemli bir konu haline gelmiştir. 
Bir yandan denizlere akıtılan fabrika artıkları, 
öte yandan usulsüz avlanmalar balık yumurta
larını imha etmekte ve balıkçılığımızın kalkın-
dırılacağı yerde geriye gitmesine sebebolmakta
dır. Kocaeli körfez Yalova, Pendik balıkçıları 
çok kötü durumda olduklarını daima anlat
maktadırlar ve artık balıkçılıktan karınlarını 
doyuramaz hale geldiklerini de söylemektedir
ler. 

Et ve Balık Kurumu geçmiş yıllarda mem
leket hayvancılığını geliştirecek yerde Kurum, 
Amerikan üretim artığı soya ve pamuk yağları 
aracılığını yapmış, böylece halkın beslenme 
dengesinin bir kat daha bozulmasında aracılık 
yapmıştır. Kararnamesi bu gibi işlerle meşgul 
olmaya elverişli olmamasına rağmen, müessese
nin bu yöne dönük oluşu, dolayısiyle beslenme 
ve tarım politikamız açısından sakıncalı uygu
lamalara girişilmiştir. Et ve Balık Kurumu 
Amerika'dan ithal ettiği süt tozları mahalli süt 
üretimine ithal ettiği et tavuk hayvancılığımı
za çok kötü etkiler yapmış ve mahalli üretimi 
âdeta g'öçertmiştir. Son olarak ithal edilen so
ya ve pamuk yağlarının, margarin imalâtçıları
nı milyonlarla kazandırırken, zeytin ve zeytin 
yağcılığımızı da kökünden baltaladığını bil
mek gerekir. 

Netice itibariyle, Et ve Balık Kurumu Tür
kiye'nin beslenme ve tarım politikasına uygun 
olmıyan bir yönde ve yanlış bir uygulama ile 
hem hayvancılığımızı ve hem de halkın beslen
me şartlarını her gün biraz daha kötüye götür
müş bir teşekküldür. Bu kurumda esaslı bir İs
lâhat yapmak ve kararnamesi ile öngörülen 
amaçlarına hizmet edebilecek bir kuruluş ha
linde yeniden hizmete sokmak gerekmektedir. 

Türkiye hayvancılığının lüks kombinalar 
kurmakla kalkmdırılabileceği düşünülemez. 
Halkın besi ve beslenme koşullarının düzen
lenmesi ise, bir baş hayvandan alınabilecek et 
miktarının artırılması ve avlanan balık mikta
rının yükseltilmesine bağlıdır. Bu iki kriter de
ğişmedikçe Et ve Balık Kurumunun hizmet 
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yaptığından söz edilemez. Türkiye'de bir ko
yun ortalama 12 kilo et verir, bir sığırdan or
talama 80 kilo et elde ediyoruz, ileri ülkeler
de, koyundan, 40 - 50, sığırdan ise 400 - 450 
kilo et almak mümkün olmuştur. Koyunları
mız bir hindi kadar et vermezken, sağda solda 
pahalı yatırımlara girişilerek kombinalar aç
mak elimizdeki eti de başka ülkelere satmak 
tasvibi mümkün olmıyan bir politikadır. Bu 
çok önemli işten anlıyan iktisat elemanlarının 
görüşlerini tesbit edip, işbaşına getirerek, bir 
politik merkez olmaktan kurtarmak zorunluğu 
vardır. Kurumun kendisine düşen görevi yapa
bilmesi ancak buna bağlıdır. 

Sayın Senatoyu saygılarla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Baysoy Et ve Ba
lık Kurumu üzerinde Güven Partisi Grupu adı
na ve Devlet Malzeme Ofisi üzerinde de şahsı 
adına görüşecek. Sayın Baysoy şahsı adına gö
rüşeceği mevzuda sırada olması itibariyle 
konu da birleştirilmiş olduğundan her ikisini 
bu kerre görüşebilirler. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 
BAYSOY (Erzincan) — Sayın Başkan sayın 
senatörler; Güven Partisi Grupu adına hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, Et ve Balık Kuru
mu istanbul'da et piyasasını düzeltmek ve aşı
rı fiyat artışlarını önlemek görevi ile ilk defa 
1938 de mülga Devlet Ziraat İşletmeleri Kuru
muna bilâhara da Ticaret Ofisine ve daha son
ra da 25 . 6 . 1940 tarihinde Toprak Mahsulle
ri Ofisine bu görev verilmiş. 1949 - 1952 yılla
rı arasında da Et ve Balık Kurumu adında 
özel bir kuruluşa yer verilmesi düşünülmüş. 
Bütün bu gelişmelerin sonucunda 3780 sayılı 
Millî Korunma Kanununun hükümlerine göre 
ve 871 sayılı koordinasyon kararının onaylan
ması ile 1 . 1 . 1953 günü faaliyete başlamış. 
Bilâhara Millî Korunma Kanununun 1960 da 
tatbikattan kaldırılmasiyle aynı gün yürürlü
ğe konan 79 sayılı Kanunun geçici 2 nci mad
desine göre; kurum için özel bir teşkilât ka
nunu yürürlüğe girinceye kadar, Millî Korun
ma Kanununun hükümlerince faaliyete devam 
etmesi öngörülmüş. 

440 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ve ge
rekli kararnamelerin de çıkarılmasiyle kurum, 
her iki kanunun etkisi altında idare edilegel-
miştir, 
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Şimdi böylece çeşitli kanun ve kararname
lerin etkisi altında çalışmalarına devam eden 
kurum, kendisine verilen görevleri yerine ge
tirmekte mevzuat bakımından güçlüklerle kar
şılaşmıştır. Şu hale göre çeşitli kademelerden 
geçerek Meclise gelen Et Endüstrisi Kuruluş 
Kanunu tasarısının biran evvel kanunlaşması
nın lüzumu bir defa daha kendisini göstermiş 
oluyor. Aksi halde aşağıda yapacağımız tenMd-
lere her ne kadar hedef Et ve Balık Kurumu 
ise de, biraz da bunun mevzuatını düzeltip da
ha rahat çalışma haline getiremiyen bizlere de 
raci olması gerekir. 

Kurum, hemen hemen kuruluşundan beri 
hep zararla çalışmış, ithal malı kârı müstesna 
ve zaman zaman da Hükümetler bâzı tedbirler 
düşünmüş. 1961 - 1962 yıllarında 3496 000 000 
lira kurum borcunun 154 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesine göre konsolide edildiği, bunlara 
1961 tarihinden itibaren de faiz tahakkuk etti-
rilmediği, ayrıca yağ ithali satışlarından temin 
edilen kârın kuruma bırakıldığı görülüyor. Bu 
yapılan hareketler kurumun malî bünyesine bir 
zaman için ferahlık vermiş, ama nihayet yu
karda belirttiğim sebepler ve aşağıda da kıs
men temas edeceğim sebepler dolayısiyle kuru
mun bu ferahlığı devam etmemiş, bugün de 
yine malî müzayaka içinde olduğunu görüyoruz. 
Yukarda belirttiğimiz veçhile, bir taraftan 
mevzuat güçlükleri, diğer taraftan da işletme 
sevk ve idare prensiplerine uygun bir yönetim
den mahrum bulunuşu bu aksaklıkları malî 
bünyedeki bu düzelmeme keyfiyetini meydana 
getirmiş oluyor. Kurumun istihsal kapasitesi 
Türkiye'de mevcut et talebinin, kasaplık hay
van arzının istihsal ve satışa müsait bulun
ması, hayat konjonktürünün et ticaretini kârlı 
kılması gibi nedenlerle kurum faaliyetinin ar
zu edilen sonuca bağlanamayışı müessir sebe
bini sevk ve idarede aramak yerinde olacak
tır. 

Kurumun bugünkü çalışma görevleri; et 
üretimi, soğuk depoculuk, balıkçılık, nebati ve 
hayvani yağlar ithal ve satışından ibarettir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, et. üretimi 
konusunda Türkiye hayvancılığına bir göz ata
cak olursak, özellikle et bakımından yetiştiril
miş bir sığır ırkımız mevcut değildir. Umumi
yetle yaşını dolduran çift hayvanı veya damız
lık hayvanı olma vasfını muhafaza etmiyen 
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hayvanlar, sığırlar kasaplık olarak piyasaya 
sevk edilir. Yalnız yine şükranla bahsedelim 
ki, bilhassa şeker fabrikası muhitlerinde ve ye
ni yeni çalışmalarla da Türkiye'de bir besicilik 
ve halkın da iştahla araması dolayısiyle dana 
besiciliği artık başlamıştır. Şimdi Türkiye köy
lerinde yeteri kadar hayvan beslenmediğinden 
ne kadar ve beslenen hayvanların piyasada 
kendilerine ne kadar faydalı olacağını henüz 
daha birçok köylüler bilmediği için babadan 
gördüğü şekilde hayvanını beslemesine devam 
etmektedir. Memleketimizde bol besi yemi de 
bulunmamaktadır, bulunanların da fiyatları 
yüksektir. Hayvanlarımızın et verimi bu konu
da gelişmiş milletlerle mukayese edilmiyecek 
kadar azdır. Şu saydığımız hayvan yetiştiril
mesinde ve beslenmesindeki görülen güçlükler
den başka etin değerlendirilmesi konusunu 
da kurumun kuruluşuna kadar tamamiyle ve 
kuruluşundan sonra da % 90 bu işler özel ye
tiştiriciler tarafından yapılır. Et ve Balık Ku
rumu özellikle etin değerlendirilmesi konusun
da teknik şartlara uygun olarak kurulmuş, 
1966 ya göre 14 yılını bitirmiş olduğu halde, 
geçen uzun zaman içinde henüz mevcut kapa
sitesinin yarısını dahi dolduramamıştır. Kuru
mun üretim ve satışına ait rakamları ile bele
diye mezbahalarında kesilen ve üretilen et 
miktarını şöyle kısaca mukayese edecek olur
sak, burada da kurumun çok geride kaldığı gö
rülüyor. Nitekim 1964 te Karma Komisyon ra
porundan aldığım rakamı 1964 te kurum 
17 317 ton, 1965 te 17 500 ton et üretmiş, bu
na mukabil Devlet İstatistik Enstitüsünün neş
riyatına göre de 1964 de mezbahalarda 171 293 
ton, 1965 te de 177 837 ton et üretilmiştir ki, 
bu nihayet ekzakt ve resmî kayıtlara istinade-
den rakamlardır. Bir de bunun dışarısında ke
silen hayvanları hesaba katarsak Türkiye'deki 
et üretimini benden evvel konuşan ve işin po
lemik tarafına siden Hikmet tşmen arkadaşım 
gibi düşünmemek yerinde olur. 

Şimdi arkadaşlarım, Türkiye'de pek azı is
tisna edilirse, demin bahsettiğim gibi, şeker 
fab-dkaları civarı ve saire, besi düzeni hep es
ki halde devam edip gelmektedir ve müessese
lerimiz de çok zaman aynı hali devam ettir
mekte, beklenen inkişafı göstermemektedir. 
Halbuki kurum, kapasitesi ölçüsünde, protein 
değeri yüksek et üretebilir. Besici kooperatif-
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leri kurup eğitim ve kontrol yapmak suretiyle 
bu kooperatifleri geliştirebilir. Pazarı kendi 
kaliteli et mamullerine çekebilir ve üretimi ar
tırdığı nisbette de pazarı genişletebilir. Gerçek
te kurumun elinde etin değerlendirilmesi için 
kombinalar, soğuk muhafaza depoları, termos 
vagonları, termos ve frigorifik kamyonları, et 
yönünden hayvanın geliştirilmesi için mevzuat, 
modern pazar kurma ve ilahiri gibi geniş im
kânları vardır. Gittikçe artan dünya nüfusu 
karşısında dünya milletleri hayvani protein 
nasıl bulacağız diye kongreler tertibederken 
ve açlığı giderme çareleri ararken ve Bulga
ristan müstesna, bütün komşuları Türkiye'den 
et almak mevkiinde bulunurken ve şimdiye 
kadar Türkiye'deki şap hastalığı dolayısiyle 
Avrupa memleketleri Türkiye'den et almazken 
simdi kurulan Şap Enstitümüz sayesinde bu 
imkânlara da kapılar açılmak üzere olduğunu 
ve yeni yeni taleplerin gelmekte olduğunu gö
rüyoruz. Bunlar memleketimiz için falihayır
dır. O halde bunlara muvazi olarak hayvanla-
nmızı geliştirip bu yıl ihraç imkânlarını, bizi 
sorlıyan ihraç imkânlarını biran evvel karşıla
maya çalışmak çok faydalı olacaktır ve buna 
elbirliği ile gayret de her halde hepinizin va
zifesi olsa gerektir. 

Sayın Ticaret Bakanımız seyahatleri sonu
cu şahsi gayretlerinin inzimamı ile Arap mem
leketlerine, evvelden yapılandan daha geniş bir 
miktarda et ihracım ve bu arada İran'a yapı
lan canlı hayvan ihracı istisna edilecek olursa, 
demin de arz ettiğim gibi, Türkiye'de hayvan 
ve hayvan mahsulleri ihracı çok yetersizdir. 

Canlı hayvan ve et ihracında son zamanlar
daki gayretler hem Türkiye hayvancılığının 
kalkınmasında rol oynıyacak, hem de Hüküme
tin bu konuda öngörmüş olduğu hususları ta
hakkuk ettirmiş olacaktır. Bu arada Hüküme
tin bâzı riskleri göze alarak dünya piyasasına 
uygun fiyatlarla Et ve Balık Kurumu eliyle 
yaıotırdıği ihracatı ilk merhale olarak kabul 
ediyor ve bunun Hükümet ve Adalet Partisi 
programında uygun şekilde inkişafını temenni 
ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, kurum bugün 440 
sayılı Kanuna göre idare edilmektedir ve bâzı 
kararnameleri de buna ilâve etmek gerekiyor. 
Ancak kurumun gerek memleket içinde, gerek
se yukarda belirttiğimiz gibi, memleket dışın-
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da prestijini sağlıyan tek şey hayvanlardan 
insanlara ve hayvanlardan hayvanlara geçen 
hastalıklardan, Et ve Balık Kurumunda kesi
len hayvanların tam bir sıhhi muayeneye tabi 
tutulması bakımından rahatlıkla hastalıktan 
âridir denebiliş sebebidir. Nitekim, Batı - Al
manya Federal Hükümeti son aldığı kararda 
ancak istanbul Zeytinburnu, Ankara, Erzurum 
ve Konya kombinalarında kesilen hayvanların 
Almanya'ya ihracına müsaade edeceğini bildir
mektedir. 

Şimdi, memleketimizdeki acı bir gerçeğe te
mas edeceğim. Hayvan Sağlık Zabıtası Tüzüğü
nün 459 ve 503 ncü maddelerine uyularak ha
zırlanan kesim ve yüzme işleri Tüzüğüne göre 
bir veteriner bir iş gününde 240 baş küçük ve
ya 70 baş da büyük baş hayvan muayene ede
bileceğini âmirdir. Hal böyle iken, bizim son 
iki tane kombina daha iştiraki ile bugün kesim 
salonlarımızda çalışan veteriner adedi yirmi 
tanedir. Elâzığ ve Urfa kombinalarının da 
açıldığını memnuniyetle radyolardan dinlemiş 
bulunuyoruz. Su halde mevcut ve ileride açıla
cak bu kombinaların bu ihtiyaçlarını nasıl te
min edeceğiz? Buçrün kombinalarımızda çalı
şan veterinerlerin büyük bir kısmı askerî ve
teriner olup, tekaüt olduktan sonra burada hiz
met almış arkadaşlardır. Biz yarın bu yeni 
kanunu çıkardığımız zaman bunların durumla
rı ne olacaktır? Bu da üzerinde durulması ge
reken bir noktadır. 

Dürer taraftan kesim salonlarında çalışan 
veterinerlerin âzami 45 yasına kadar hizmet 
f?ö"rnesi tabiî kaidelerdendir. Çünkü, bilmiyo
rum içinizde o kesim salonlarını gezenleriniz 
var mı? Beton ve daima bir ıslaklık içinde, 
ayakta sekiz saat çalışacaksınız. Buna nihayet 
tahammülün bir haddi vardır. Şu halde bizim 
salonlarımızda çalıştırdığımız veterinerler 45 
yadını doldurduğu zaman, onları daha müsait 
feri hizmetlere almak mecburiyetindeyiz. Ya
ni, kesim salonu veterinerlerimizi daima genç 
veterinerlerle değiştirip, takviye etmek zorun
dayız. Halbuki, bugünkü mevzuat karşısında 
kurum bursunu verip yetiştirdiği veterineri da
hi kurumda çalıştıramaz hale gelmiştir. Çokla
rı ya borçlarını defaten ödüyor yahut takside 
bağlamak suretiyle daha başka Devlet müesse
selerine gidebiliyor. Zira Tarım Bakanlığında, 

belediyelerde, özel idarelerde çalışan veteriner
ler, malûmâliniz, tazminat almakta, ama Et ve 
Balık Kurumunda çalışan arkadaşlar tazminat 
almamaktadır. Orada maddi imkânı daha geniş 
bulduğu için bu tarafı bırakıp oraya gidiyor. 
Halbuki, bu arkadaşlarımız istihsal maddesi 
ile ilgili bir çalışma yapıyorlar. O halde bunla-
n çalıştıran müessesenin iyi düşünmesi onları 
tatmin yoluna gitmesi gerekir. Aksi halde, ne 
mevcut kombinalarımıza, ne de açılacak yeni 
kombinalara veteriner bulmak imkânına sahi-
bolamıyacağız. Sadece sıhhi şartlarla ve teknik 
kontrolle et kesimi yaptığı için kendi memle
ketlerine et ithalâtı yapılmasını arzu eden Av-
mpa müşterileri de şayet, bu fenni ve teknik 
muayenelerde noksanlık hissederlerse, itimat 
buyurun, o zaman bu ihracatı da kaybetmiş 
oluruz. Halen bu veteriner tazminat kanunu 
"Hütce Karma Komisyonunda fründeme girmiş, 
sıra beklemektedir. Sayın Ticaret Bakanımız
dan, bu işi yakinen takibedeceğinden emin ol
makla beraber, tekrar istirhamda bulunmayı 
faydalı bulurum. 

Bu arada Hükümetten de bir istirhamımız 
olacak; bu mevzu açılmışken şu İktisadi Dev
let Teşekküllerinin de % 15 lerinin verilmesi 
çarelerini, hattâ hattâ daha ileri giderek müm
künse su Personel Kanununun çıkarılır) hepi
mizin dertten kurtarılması çok yerinde ola
caktır. 

Simdi muhterem arkadaşlarım, yukarda da 
bahsetmiştik; halen kombinanın calısıs sek
ende bir de balıkçılık mevzuu vardı. Balık
çılık da su şekilde düşünülmüş vaktiyle - De-
TTİzikrimizin balık veriminden yıllardan beri 
veteri kadar favdannlmadığı, özel sektör çalış
malarının da yetersiz olduğu görülerek, deniz-
terimizdeki servetlerin bulunup çıkarılması ve 
değerlendirilmesi amacı ile Devlet balıkçılık 
faaliyetlerini bizzat organize etmek istemiş ve 
bu kanaat tatbikat olarak da kuruma bu faali
yet verilmiş. Bunun da çalışma • yollan şöyle 
ayarlanmış : 

1. Araştırma. 
2. Avlama. 
3. Gemi nakliyatı. 
4. Balık ticareti; olarak organize edilmiş, 

fakat maalesef üzerinden 14 sene geçmiş ol
masına rağmen kendisinden beklenen neticeyi 
henüz verememiştir. 

— 455 — 
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Ayrıca raporun birkaç noktasına daha te
mas etmek istiyorum. Meselâ, kurumun ken
di avladığı balıkların maliyeti taze balıkta 
36, 75, donmuş balıkta 13, 81 lira gibi yük
sek rakamlara ulaştığı 1966 raporunda bildi
riliyor ve bu konuda yaptığı faaliyetler so
nucu da 1 522 699 lira zararla bilançosunu ka
pamış olduğu belirtiliyor. 

Diğer taraftan, Trabzon Balık Unu ve Yağ 
Fabrikasının balak alma mevsimi olan altı ay 
içerisinde 59 gün çalıştığı ve 59 gün içerisin
de de ancak 593 iş saatini kullandığı, 593 saat
te açık kalan yüzde 41 arasındaki zamanı kıy
metlendirmemiş olduğu tebarüz ettiriliyor. 

G-örüyoruz ki, bu müesseselerimiz malzeme, 
makina, vesaire bakımından her türlü imkâna 
sahip, ama şu normal kapasite ile çalışma yo
luna bir türlü sokulamamış. Ümidederiz M, 
hem bu yeni kanun değişikliklerinden, hem 
de artık senelerden beri şu hatalar görül
dükten sonra bunlara bir veçhe verilir, şu ka
pasiteler durdurulabilir. Kürsüye her çıkan ar-
k- r^ ım hep Et ve Balık Kurumunun zarar 
ett'jinnden bahseder. Nihayet, şurada yaptığım 
tenkidler ve ileride de bahsedeceğim husus
larda da göreceksiniz, şayet Et ve Balık Ku
rumu konbinalan bugün, normal kapasite 
ile demiyorum da hiç olmazsa ona yakın bir 
kapasite ile çalışabildiği takdirde et istihsalin
den katiyen zarar etmemesi lâzımgelir, he
sap meydanda. Ama, elbette randımanının çok 
altında çalıştığı için bu zararlar tevali edip, 
gidecektir. 

Şimdi balık mevzuunda üzerinde durulmaya 
değer bir konu var. Halen Meclise bir kanun 
sevk edilmiş bulunuyor, Deniz Ürünleri ka
nunu. Fakat, bilâhara Düzenleme Komisyo
nundan da geçmek şartiyle ve muhtelif mües
seselerde tetkik edildikten sonra 440 sayılı Ka
nunim ışığı altında hazırlanmış bir kanun ta
sarısı daha var. Bu da, Su Ürünleri Ofisi Ka
nunu tasarısıdır. Bunun daha mütekâmil bir 
kanun tasarısı olduğuna kaaniiz. Elimizdeki 
mevcut kanun tasarısı yerine bunun şevki üze
rinde durulmasını temenni etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de Et ve Ba
lık Kurumunun soğuk hava depoları mevzuu 
var. Bu da bâzı yerlerde kapasitesinin altında 
çalışmış olmakla beraber, yine raporda müj

delenen, bizi memnun eden bir havadis, bir ha
ber görüyoruz; diyor İd, bu arada Haydarpaşa 
Soğuk Hava Deposundaki gerileme istisna edil
diği takdirde, depoculuk hizmetlerinde hisse
dilir bir gelişme görüldü, inşallah bu gelişme
ler tevali eder ümidindeyiz. Nitekim, kombina
lara aidolan ve burada halk hizmetleri gören 
soğuk depolarda da bir kârlılığın başlamış ol
duğunu görüyoruz. 

Demin bahsettiğim gibi bugün için bâzı ra
kamlar vereyim; 1965 te et satışları 3 milyon 
900 bin lira, 1966 da 6 milyon küsur; buna mu
kabil et mamul ve yem ürünlerinden 1965 te 
1 230 494 lira, 1966 da 4 132 774 lira kâr sağ
lanmış. Şu halde, yukarda arz ettiğim gibi ka
pasite dondurulduğu takdirde bir taraftan et 
zararları, kapatılacak, diğer taraftan yan ürün
ler ve et mamullerinden yapılan kârların mik
tarı yükselmek suretiyle kombinalar daha ras
yonel çalışır bir hale getirilebilecektir. 

Kurumun et mamullerinin piyasada aranır 
metalar haline geldiğini memnuniyetle görü
yorum. Bu, çalışmaların daha da genişletilmesi
ni ve bilhassa şöyle daha kolay açılabilir am
balajlar içerisinde bu mamullerin piyasaya 
sürülmesini temenni ederiz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bizim için 
üzerinde durulmaya değer mühim bir konu
ya geliyorum. Hiç şüphe yok ki, hemen her şeh
rimizde bir kombinanın açılmasını ideal bir 
arzu. olarak bekleriz. Ancak, mevcut dört, şim
di iki daha ilâve edildi, altı; bu altı kombina
mızda bugün kapasitelerini senelerden beri 
dolduramamışız, hâlâ altında çalıştırıyoruz. Şu 
halde yeni açılacak kombinalar kurulurken 
bunların yatırım finansmanlarını ve bunların 
kapasitelerini dolduracak hayvan kesimlerini 
do düşünmek mecburiyetindeyiz. Bugünkü hali 
ile Et ve Balık Kurumu malî müzayaka içeri
sinde ve sermayesi kalmamış, dış finansmanlar
la çalışmakta, yeni yaptığı kombinaları da dış 
finansmanlarla kurmaktadır. Hâl böyle olduğu
na göre yeni açılan ve açılacak olan kombina
ların kapasitelerini nasıl dolduracağız? Şimdi 
bugünkü şartlar içerisinde hemen bu kombina 
âletlerini böyle birden bire yükseltmeye bizi 
acaba hangi sebepler icbar etmiş vaziyettedir? 
Ve mevcutlarına yeteri kadar teknik eleman 
bulamazken bu yenilerine teknik elemanları 
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nasıl temin edeceğiz? Bu hususlarda lütfeder, 
ilgililer beni tenvir ederlerse çok memnun ola
cağız. 

Muhterem arkadaşlarım, netice olarak şun
ları beyan etmek isteriz ki, lüzumlu olan şeyle
re biran evvel tevessül edilmelidir. Et Endüst
risi kanunu tasarısı ve Su Ürünleri Ofisi ka
nunu tasarısı da biran evvel kanunlaştarılmalı 
ve bu teşekküllerin iyi bir şekilde organi
ze edilip faaliyete geçirilmesi suretiyle bunun 
Türkiye iktisadiyatında ve hayvancılığında bü
yük inkişaflar kaydedeceğine eminiz. Hükü
metin ve meclislerimizin bu husustaki gayret
lerini bekler Güven Partisi adına Sayın Se
natoyu hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Baysoy, şahsınız adına 
da söz talebettiniz, bir başka konuda... 

FEHMİ BAYSOY (Devamla) — Evet, arz 
edeyim çıkmışken, 

BAŞKAN — Buyurun, biliyorsunuz 10 daki
ka ile kısıtlıdır şahıslaı* adına yapılacak ko
nuşmalar. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Muhterem 
arkadaşlar, fırsat bulmuşken birkaç kelime 
da Devlet Malzeme Ofisi üzerinde söylemeyi 
arzu ettim. 

1964 - 1965 - 1966 raporlarını tetkik etti
ğimizde görüyoruz ki. Bu ofis iş programlarını 
tam. tahakkuk ettirmiyor. Müşteri ihtiyaçları-
n*. karşılıyacak şekilde mal temin edemiyor. 
Atelyelerinde imal ettirdiği malları pek beğen
diremiyor. Yani netice itibariyle bu ofise her
halde bir hareket verilmesi lâzımgeliyor. Ga
yet tabiî, Biz ne demişiz, bütün Devlet daire
lerimize? Sen alacağın bütün kırtasiye malla
rını Devlet Malzeme Ofisinden alacalısın. An
cak - Devlet Malzeme Ofisi bende bu yoktur 
diye senin eline resmen bir şey verirse, ondan 
sonra piyasaya gidebileceksin, demiştir. Şu 
halde ofis şunu da alsa, bunu da alsa karşı
sında rahatlıkla müşterisi, alıcısı var. Herhal
de ben bu işin biraz ağır gidişini buraya bağ
lamayı düşünüyorum. Olmaması lâzımdı. Son
ra, bâzı şikâyetler var, biz de memuriyetten gel
dik, kendi başımızdan da geçti bunlar. Malûm, 
bütçe kanunu Şubatta buradan çıkar, Martta 
daireler bunun üzerinde çalışırlar, tahsisatları-
m ayırırlar gönderirler. Daireye tahsisatın gi
dişi, bilhassa Doğu vilâyetleri için söylüyorum, 

Nisanın sonu, Mayısın 15 ni bulur. Bundan son
ra orada daireler ne istiyorsa listeler hazır
lanıl', gönderilir Devlet Malzeme Ofisi depola
rı nerede varsa oraya. Benim zamanımda tek 
Samsun vardı, oraya gönderirdik. Oraya gön
derilir, uzun zaman beklersiniz cevap yok, on
dan sonra birde bakarsınız ki listeler gelir, ben
de şu var, şu yok. Pekâlâ gönder deriz. Para da
ha evvel gönderilmiştir. Yani şunu arz etmek is
tedim, bir senelik kırtasiyeni alabilmek için an
cak o senenin ortasını beklemek lâzımgelirdi. 
inşallah, bilmiyorum bugün memuriyet yap 
mıyorum ama, tahmin ediyorum ki yine aynı 
şeyler böyle devam edegelmektedir. Gelen mal
zemelerin de, maalesef çokları tatmin edici de
ğildir. Biz de hâlâ kullanırız onlardan, Dev
let Malzeme Ofisinin dolma kalem mürekkebi 
vardır, alırsın, yasarken yayılır, vesaire. Şu 
halde bu Devlet Malzeme Ofisi üzerinde biraz 
durmayı ve onu biraz daha hareketli hale ge
tirmeyi ve gerekirse de yani, o günkü kuruluş 
gayesindeki şartlar bugün var mıdır? Yoksa, 
bunun üzerinde düşünmeyi ben şahsan tavsiye 
ediyorum. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Necip Seyhan. 

NECİP SEYHAN (HAKKÂRİ) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; benim konuşmam, 
kısa ve mevzii birtakım şikâyetleri kapsayacak
tır. 

Et ve Balık Kurumu mevzuunda konuşuyo
rum. Et ve Balık Kurumunun amaçlarının belli 
olmadığı, bir hakikat. Çünkü bugün için teşki
lât kanunu dâhi çıkmış değil. Millî Koruma 
Kanununa müstenit çıkmıştır ve Millî Koruma 
Kanunu yürürlükten kalkmasından sonra bir 
kararnameye müsteniden mevcudiyetini idame 
etmektedir. Ancak müstahsil bölgeden eti müs
tehlik bölgeye intikal ettirmek ve bu şekilde nâ
zım bir rol oynamak ve hayvancılığı, teşvik ve 
besiciye yardım, etmek konusunda da elbette-
ki büyük yardımı olacaktır. Ben Hakkâri vi
lâyetinin bu mevzudaki şikâyet ve derdini dile 
getirmek için çıktım. Bizim Hakkâri vilâyetine 
de vatandaşın hemen hemen bütün geçimi kü
çük başhayvana ve küçük başhayvanm hayvan 
mahsullerine inhisar etmektedir. Fakat Et ve 
Balık Kurumu bu bölge ile fazla ilgilenmediği 
için, fasla değil hiç ilgilenmediği için vatandaş 
her sene kesim haline gelen yüz bine yakın kil-
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çükbaş hayvanını satmakta, elden çıkarmakta 
büyük müşkülâta mâruz kalmaktadır. Geçen se
ne bu bölgeyi teşrif eden Sayın Cumhurbaşkanı 
mız Yüksekova Kazasında ve halkın huzurun
da sormuş, demişler ki; sizin geçiminia ne, ne
reden geçiminizi sağlıyorsunuz? Efendim biz 
hayvan besleriz. Hayvanınız: ne yapıyorsunuz? 
dediğinde: Komşu devletlere kaçak olarak sa
tıyoruz demişler. Şimdi, hakikat maalesef üzü
lerek arz edeyim ki, bu noktada. Her sene yüz 
bine yalan koyun hudutlardan kaçak olarak 
daha çok iran'a ve az miktarda da Irak'a ka
çırılmaktadır. Bunun sebebini elbetteki anla
mak ve devasını da bulmak lâzımdır. Bu böl
gede kış çok uzun devam eder. Sekiz ay devam 
eder. Vatandaş satamadığı koyununu, bir da
ha seneye bırakmak ve bir kış beklemek zo
runda kalırsa buna pek imkânı da olmaz. Çün
kü sekiz ay bir hayvanı beslemek, içeride bes
lemek çok zor bir şeydir. Şimdi Et - Balık Ku
rumu geçen sene vatandaşa, alâkalandık, ilgi
lilerle temas ettik, zannediyorum bu sene gi
denler olmuş veya vilâyet kanalı ile temas edil
miş, çok az fiyat vermekte. Zannedersem me
selâ şimdi canlı olarak kilosuna beş lira. Hal
buki. vatandaş koyunu kaçak olarak sattığı za
man çiftini 600 liradan satmaktadır. Şimdi ara
daki fark çok fazla, ilgililer gerekli tedbiri 
almamakla hem. vatandaşı suça teşvik ettiği gi
bi, hudut boylarındaki karakollanmızdaki jan
darmalarımızın da ahlâkım bozmaktayız, dola-
yısiyle. Vatandaş koyunu kaçak satıyor ama, 
elbetteki serbest değil, hudutlarda birçok ted
birler alınmış kaçak mal satmamak için. Bir 
kısmı, yakalanıyor, yakalanınca vatandaş peri
şan oluyor, adliye devamlı bununla meşgul olu
yor ve adlî ve idari makamlar işgal ediliyor. 
Şimdi bunun bâzı tedbirleri olması lâzım Me
selâ işittiğimize göre Tatvan'da bir et kombina 
sı yapılacakmış. Tatvan bu bölgeye çok uzak. 
Yani, ha Tatvan'a gitmiş, ha Erzurum'a gitmiş; 
pek farketmez. Halbuki küçükle * h^-~^rr>-v.r.^-^-
nm mebzul olduğu, yer Van ve Hakkâri böl
gesidir. Bu Et kombinasının Van'da yapılma
sını tedbir olarak düşünebiliriz. Bundan baş
ka Yüksekova kazasının Esendere nahiyesi var. 
tam iran hududunda. Ve Sento yolu da bura
dan s-ecmektedir. Halen giriş çıkışta mevcut. 
bir karcı da mevcuttur. B^pdan h»wpr» ihra
cına nedense müsaade edilmez. Vatandaş bu-

~m çok arzu ediyor. Vatandaş koyununu bel
ki fazla fiyata satıyor ama, bundan pek mem-
ııı-'i değil. Bu kapıdan küçükbaş hayvanın çı-
••^ m müsaade edilirse vatandaş koyununu 

50 - 60 lira noksanına elbetteki satacak veya 
kagak olarak satıldığı kıymetinden koyun ba-
"•r.a 70 - 80 hattâ 100 lira noksan olarak ala-
v:lse, vatandaş yine seve seve koyunu Et ve 
Balık Kurumuna satacaktır. Bu imkânlar ol-
'"•̂ •ayınca ve arz ettiğim gibi kıs da çok uzun 
olunca elbetteki vatandaş öbür tarafa satmak 
i-rumunda kalacak. Benim Hükümetten ricam, 
*->u7vm tedbirlerini düşünsün, arz ettiğim gibi, 
"Ba?:rga, (Esendere yeni ismiylen) buradan 
Vvvar». ihracına müsaade etsinler. Kapıdır za-
4-rp.. Teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, Petrol Ofisi mevzuunda da 
k*sa bir mâruzâtım olacak, müsaade ederseniz. 

BAŞKAN" — Başka söz talebeden yok, bu
yurun. 

NECİP SEYHAN (Devamla) — Çok teşek
kür ederim. Efendim bu Doğu bölgesinde, ma-
lûmuâliniz, kış erken geliyor ve köy yollarının 
da hemen hemen hepsi kapanıyor. Bu köyle-
rr.mizu.e- Ka salarımızın çoğunluğunda da elek-
"••rik yokya, köylerimizde hiç yok, elbetteki va
tandaş kışın hiç olmazsa beş numaralı lâmba 
v^krnak zorunda kalacak. Şimdi efendim Petrol 
Qî:M ilgilileriyle temas ettik, olgunluk göster
ge: ' , ancak neticeyi henüz alamadık. Hâdise 
«:a efendim: 

Petrol Ofisi Türkiye'de akar - yakıtın jüz-
f'e 30 unu - temin ettiği halde, tenekeli malın 
yüzde yüzünü temin etmek zorunda. Çünkü ec-
--.ob?. şirketlerin hiçbirisi tenekeli mal yapmı
yormuş, teneke yapmıyormuş daha doğrusu. 
^İFidi Petrol Ofisi bu tenekeli gaz, veya tene
ke1'. benzin satışında şöyle bir yol tutmuş: Bir 
*l~?y yakıt bayii, gazdan mâdaki akar yakı-
t"*7. ne nishette fazla satarsa, onun muayyen 
v r nisbetinde de kendisine tenekeli mal ve-
v^iyormuş. Şimdi yine kendi bölgeme intikal 
Gireceğim isi. Hakkâri'de köy yollar?, kı?a za-
™?.nd?, kapanıyor. Yani, şu anda dahi belki 
^amnmıs yollar mevcuttur. Vatandaş akar ya
k/t ihtiyacını, yani gaz ihtiyacını yollar kapan-
'Td.dn/n temin etmek zorundadır. Elbette bu da 
takkeli olacak. Biliyorsunuz orada vasıtanın 
g'ttiği köyler pek az, vatandaş tenekeli gazı 

http://rr.mizu.e-
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alacak, affedersiniz hayvanına yükliyecek, 
köyüne götürecek. Şimdi tenekeli gaz olmazsa 
çok sıkıntıya düşüyor. Yollar kapanınca ne 
yapsın vatandaş? Zaten bütün sıkıntıları Allah 
bu. bölgeye vermiş. Şimdi olan hâdise şu; tene-
kel4. gaz bulunmadığı için o bölgede - çünkü me
sel?, ayda 600 teneke, Yüksekova ve Şemdinli 
kasasına ayda 600 teneke verebiliyorlar, tene
keli gaz - bunun vatandaşın ihtiyacına yetme
si, kifayet etmesi mümkün değil. Şimdi bâzı 
açıkgözler kamyonu alıyor, gidiyor Anadolu'
nun muhtelif yerlerinden gaz topluyorlar, ge
tiriyorlar, orada fazla fiyatla satıyorlar. Va
tandaşın alım gücü zaten az, ve sıkıntı içerisin
de. Bu bakımdan ben ilgililerden tekrar rica 
ediyorum, o bölgeye bu nisbete bakmadan faz-
]?• miktarda tenekeli gaz verilmesini bilhassa 
ric?, ediyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nafiz Ergene-
11 

NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler; 1964, 1965 ve 1966 
yıllarına ait Et ve Balık Kurumunun bilanço ve 
faaliyetlerine taallûk eden raporları Yüksek 
Denetleme Kurulu raporlarını ve komisyon 
mütalâasını tetkik ederken birbirine zıt müta
laalar karşısında kaldığımızı görüyoruz. 

Hepimize tevzi olunan bu kitabın 1 nci cil
dinin 609 ncu sayfasında Yüksek - Denetleme 
Kurulunun 1963 - 1964 yıllarına ait raporların
da Et ve Balık Kurumunun şimdiye kadar ka
saplık hayvan neslini ıslah, verimini geliştirme, 
balıkçılığı teşkilâtlandırma gibi büyük gayele
rine, dondurulmuş eti içerde satmak veya dışa
rıya ihracetmek, yan ürünleri değerlendirmek, 
maliyeti düşürmek, piyasada fiyat kırmak na
zım rol oynama gibi gayelerine ulaşamadığı, 
devamlı olarak zarar ettiği, yitirdiği öz ve ya
bancı kaynaklan yeniden yerine koyarak malî 
durumunu düzeltme imkânını bulamadığı ileri 
sürülerek, çalışmalarına devamında fayda dü-
şünüleıııiyeceği, elindeki tesisleri varsa, ka
saplık hayvan üreticileri kopoeratiflerme, yok
sa belediyelere devretmesi teklif olunmaktadır. 
Yani, bu mütalâa ile Et ve Balık Kurumunun, 
Denetleme Kurulu, kaldırılması teklifinde bulu
nuyor ve Komisyon da buna iştirak ediyor. Mü-
taakıp sayfada ise, mezbahaların kaldırtması
nı, belediyelerden bu kesim işinin alınması ve 

kombinalara devrolunmasını teklif ediyor ki, -
bendeniz yanlış anlamıyorsam - bu mütalâalar
da zıddiyet görüyorum. Kaldıki 1986 raporla
rında da bu teşkilâtın mevcudiyetinin idamesi
ni müdafaa ediyor ve hattâ bir Heyeti Vekile 
kararı ile değil, teklif edilmiş olan tasarının ka-
nuniyet iktisabetmesi suretiyle, teşkilât kanu
nunun çıkarılması yoliyle bu müessesenin mev
cudiyetini idamesi yolunda mütalâ beyan edi
yor. Yüksek Denetleme Kurulunun teşkilâtında 
bulanan denetçi arkadaşların daha evvelki ra
porları tetkik ederek birbirlerine uymayan mü
talâalarda bulunmamaları şayanı temennidir. 
Komisyonunun da nazarı dikkatini celbetmek 
isterim. 

Şimdi asıl mevzua giriyorum. Muhterem ar
kadaşlar, bu memlekette süt kuzusu kesilemesi 
yüzünden yılda 30 000 ton et zayiatına sebebi
yet verilmektedir. 30 000 ton et aşağı - yukarı 
50 000 000 dolara mukabildir. Yani, 450 000 000 
liralık servetimiz heba olmaktadır. Bu bir ih
raç maddesi haline getirilse 50 000 000 dolar 
ziyaa uğramaz. Binaenaleyh, eskiden beri mev-
cudolan kuzu kesiminin memlekete verdiği 
zararları ihtiva eden raporların hiç değilse bun
dan sonra nazarı dikkate alınarak icabeden ted
birlerin ittihâzını bilhassa rica ederim. 

Muhterem arkadaşlar, Et ve Balık Kurumu
nun faaliyeti içerisinde ikinci seksiyonu teşkil 
s d en balıkçılk mevzuuna da temas etmek iste
rim. 1959 yılında Japonya'dan Türkiye'ye cel-
bedilen ve denizlerimizle, göilerimizdeki balık
lar ve balıkçılık hususunda tetkikat yapan Ja-
yon heyetinin verdiği rapora göre senede bir 
milyon liralık balık istihsalinin mümkün oldu
ğu tesbit edilmiştir vs bu balıklar ihracedil-
diği takdirde, bu memlekete 100 milyon doları 
geçecek miktarda döviz temininin mümkün ol
duğunu ileri sürmüşlerdir. Bu itibarla bu ra
porun da bulunarak balıkçılık hususundaki 
faaliyetin, Et ve Balık Kurumu faaliyetinin 
tanzimini veyahut balıkçılğm Et ve Balık Ku
rumundan ayrılması hususundaki teklifleri dü
şünmesi lâzımdır. Bu sahada şimdiye kadar 
atılmış adımlar vardır. Bir defa mülhak bütçe 
ile idaresi teklif edilmiştir. Bu tasarı geri 
alınmıştır ve doğrudur. Mülhak bütçe ile ba
lıkçılık idare edilemez. Su Ürünleri Kanunu 
teklif edilmiştir, bu tasarı hâlâ Büyük Mil
let Meclisindedir, Zabıtai Saydiye Nizamna-
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meşine kargılık olarak bugünkü şartlara göre 
hazırlandığı kanaatindeyim. Bu Su Ürünleri 
Kanununun biran önce çıkartılması ve bir asra 
yakın Türkiye'de tatbik edilmek suretiyle ba
lıkçılığımızın ihyasına değil, ifnasına sebebiyet 
veren bu nizamnamenin de biran evvel Türkiye 
kanunları arasından çıkarılması icabettiğini 
burada bilhassa belirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, mülhak bütçe ile 
idare edilmesinin zaruretini burada samanın 
darlığı dolayısiyle izaha lüzum görmüyorum. 
Balıkçılık tıpkı Tütüncüler Bankası, üzümcü
ler Bankası, Sümerbank, Etibank, Denizcilik 
Bankası gibi ancak ve ancak bir banka teşkilâtı 
i-3 balıkçılığın ihyası, idamesi, ilerlemesi imkân 
dâhiline girer, Ve bu banka kurulduğu takdir
de balıkçılar bu bankadan temin edecekleri 
kredi suretiyle tefecilerin, balık simsarlarının 
ellerinden kurtarılmış olur. Binaenaleyh, bu 
bankanın kurulması hususunda da icabedsn te
şebbüslerin yapılmasını Hükümetten rica ede
rini, Saygılraımla. 

BAŞKAN — Şu ana kadar gerek partileri 
eekııa, gerekse şahısları adına söz talebeden sa
yın ürelerin hepsi sırasiyle görüştüler. Şim
di söz sırası, tabiî talebettikleri takdirde, Sa
yın Ticaret Bakanı ile Sayın Maliye Bakanı
na veya komisyona aittir. Ancak mesainin de 
hitamına 40 dakikalık bir zaman kalmıştır. Bu 
40 dakika, içerisine sığmak mümkün mü? 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(lAAkofcir Milletvekili) Bee dakik içinde ko
nuşmamı bitirebilirim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Maliye Ba-

İLYAS KAEAÖ2 (Muğla) — Şahsım 
adına ^ istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum 
Saym Bakan, son söz istiyorsunuz. Sayın Ka
ra .öz henüz kifayet verilmediği ve oylanmadığı 
için müzakere sonsuz açıktır. 

IRLİYE BAEAlîî CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Sayın Balkan, de
ğerli Cumhuriyet Senatosu üyeleri; bendeniz 
Devlet Malseme Ofisi hakkında arkadaşlarımı
zın temennilerine kısaca arşı cevabedeeeğim. 

Sayın sözcüler Devlet Malzeme Ofisinin ida
ri bünyesine taallûk eden bâzı temennilerde bu
lunmuşlardır. Ofis mevzuatı saman zaman gez

den geçirilmekte ve Yüksek Denetleme Kuru
lunun tavsiyelerinin mühim bir kısmına uyula
rak mevzuatta gereken tadilât yapılmaktadır. 
Nitskim, satmalnıa usullerinin sadeleştirilerek 
alım işlerinin en kısa zamanda neticelendirilme-
si için Ofis Satmalnıa Yönetmeliğinde bâzı ta
dilât yapılmış, ilgili şube müdür yardımcıların
dan teşekkül eden ikinci bir satmalnıa komis
yonu teşkil edilmiştir. Diğer taraftan Ofis va
zife ve teşkilât yönetmeliğinin de günün şartla
rına uydurulması için çalışmalara başlanmış ve 
440 sayılı Kanunun 25 nci maddesine göre ha
zırlanan personel yönetmeliği, Bakanlığın tas
vibi alınmak üzere, Maliye Bakanlığına gönde
rilmiştir. 

Taşra teşkilâtının genişletilmesi hususunda
ki temenniler de Ofisçe nazarı dikkate alın
mış ve 1987 - 1968 senelerinde teşkilât inkişâf 
ettirilmiş, üç ilde yeniden satış üniteleri ağıl
mış ve 1 Kasım 1988 tarihinde de Gaziantep 
deposu faaliyete geçmiş bulunacaktır. 

Stok ikmali ve hareketsiz stoklar hakkın
daki temennilere gelince: Ofiste 1965 yılında 
hakiki ihtiyaç miktarını tesbit etmek üzere bir 
stok plânı hazırlanmış ve tesbit edilen fasla 
stokların bir plân dâhilinde eritilmesine baş
lanmıştır. Nitekim. 1985 yılında 30 835 711 lira 
olarak görülen stok fazlası ve harektsiz stok-
lar; 1988 yılında 15 407 538 liraya ve 1967 yı
lında 5 811 831 liraya, 1988 yılında ise 2 175 109 
liraya düşürülmüş bulunmaktadır. 

Devlet matbaalarının tevhidi ile ilgili ça
lışmalara gelince; 6400 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinde adı geçen kamu kuruluşları elinde 
bulunan basınıevlerinin birleştirilmesi etüdüne 
Ofis tarafından 1932 yılında başlanmış, takri
ben üç yıla yakın süren inceleme sırasında 43 
aded basımevinin kuruluş maksatları, makdna 
ve teçhizat durumları, işletme usulleri, yıllık iş 
bacımları, kapasite ve verimlilik dereceleri 
yeg&n yegân tesbit edilmiştir. Bu hususta ta
mamlanmış bulunan ve matbaaların birleştiril
mesini gerektiriri Bakanlar Kurulu kar arı. alın
mak üzere, hazırlanan rapor Maliye Baknlığı-
na intikal ettirilmiş bulunmaktadır. 

Ofisin kâr hissesine gelince: 6400 sayılı Ofis 
Kuruluş Kanununun 13 ncü maddesi gereğince 
satış fiyatları, depo maliyetine, memleket dâ
hili nakliyat, sigorta, anbalaj, tahmil tahliye, 
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amortisman, tanzim fonu ve saire masraflariyie, 
umumi idare masrafları karşılıklarını da içine 
alan münasip bir pay ilâvesiyle tesbit edilmek
tedir. Bu pay 1964 te % 26,8 1965 te % 26,2 
ve 1966 da da % 25,2 olarak tesbit edilmiş ve 
bundan sonraki yıllarda da % 20,9 indirilmiş
tir. Tabiî bu pay içerisindeki kâr % 10 olup, 
mütekabakisi yukarıda arz edilen masrafların 
karşılığıdır. 

Halen Devlet Malzeme Ofisinin elinde iki 
işletme bulunmaktadır. Bunlardan İzmit'te bu
lunan ve takriben 100 kalem kırtasiye malze
mesi imal eden kırtasiye atelyeleri, diğeri ise 
İstanbul'da bulunan ve bâzı Kamu sektörü 
elinde bulunan matbaaların birleştirilmesinde, 
basın işlerinin aksamaması ve birleşik mat
baanın kilit mevkilerini işgal edecek olan per
sonelin eğitilmesi için nüve halinde kurulmuş 
bir matbaadır. Bunların birincisi, yani İzmit 
kırtasiye atelyeleri 1 . 10 . 1966 tarihinden iti
baren müessese haline ifrağ edilmiş bulunmak
tadır. istanbul matbaa tesisleri de keza mat
baaların tevhidinden sonra müessese haline if
rağ olunacak, bu suretle işletmelerin merkez
den idaresine son verilmiş olunacaktır. 

Kamyonların durumuna gelince : Ofis elin
deki kamyonlarla satış organları arasında yapı
lan nakliyatta zarar ettiği anlaşılmış, ancak nak
liyeci firmaların havaleli malzemeleri, bilhassa 
Jmadenî eşyayı nakletmekten içtinabetmeleri se
bebiyle bizzarure bu vasıtalar bir müddet daha 
kullanılmıştır. Hâlen motorlu araçların depolar 
arasında sevkiyatta kullanılmasına son verilmiş 
•bulunmaktadır. 

Yine1 mamuller üzerindeki müşterek masraf 
hissesinin indirilmesine temas buyurdular. Ma
muller üzerindeki müşterek masraf hisselerinin 
indirilmesi için âzami gayret gösterilmektedir. 
Filhakika boş işçilik, resmî tatil, hafta tatili, 
cereyan kesilmesi, makina arızası, çocuk emzir
me, doktora çıkma, sportif faaliyetlere iştirak, 
jmubayaaya gitme gibi sebeplerden meydana gel
mektedir. Kaçınılması mümkün olmayın sebep
ler dışında emzirme, doktora çıkma, sportif faa
liyetlere iştirak gibi borsa malları doğrudan 
doğruya üretimde geçen iş saatlerine oranı ise 
1966 yılında % 6 - 7 olduğu halde 1987 yılında 
ise bu miktar % 2,8 e düşürülmüştür. Bunlardan 
başka üretim içi iş saatlerinin prodüktivitesini 

| üzerinde de durulmakta olup beher imalât üni
tesi sine düşen verim iş samanı seneden seneye 
azaltılmaktadır. 

| Devlet Malzeme Ofisinin teftiş konusuna ge-
| linçe : Teftiş Kurulunun güçlendirilmesini temi-

nen Hasiran 1966 .yılında imtihan suretiyle beş 
J eleman alınmıştır. Müfettiş muavini olarak gö

rev ifa eden elemanların yetiştirilmesi için ge
rekli hassasiyet gösterilmektedir. Yakında açı
lacak olan müfettiş ehliyet imtihanına hazırlan
makta olan elemanlarla teftiş arzu edilen bir se
viyeye eriştirilecektir. Ayrıca kadronun takvi
yesi için bugünlerde yeni bir imtihan daha açı
lacaktır. 

Yine değerli arkadaşımız Ofis iştigal konu
suna giren bir çok malzemenin standartlarının 
yapılmadığından yalandılar. Halen ofis iştigal 
konusuna giren malzemelerden 28 çeşit motorlu 
nakil vasıtası, 24 çeşit madenî büro mefruşat ve 
106 çeşit diğer malzeme olmak üzere ceman 153 
muhtelif malzemenin standardı yapılmış bulun

maktadır. 
Devlet Malzeme Ofisinin dövLs ihtiyacı bü

yük ölçüde karşılanmıştır. Maliye Bakanlığınca 
ı ezervlerinin imkânı nisbetinde ofise döviz tah
sisleri yapılmaya çalışılmaktadır. Nitekim ofise 
1964 de 1 milyon 90 bin dolar tahsis edilmişken, 
1965 de bu 1 milyon 690 bin ve 1966 yılında 
1 545 466 dolar döviz tahsis edilmiş olmasına 
mukabil 1967 yılında 5 371 914 dolar ve 1988 
yılında ise yine 5 110 094 dolara yükseltmek 
suretiyle takriben ofis ihtiyacının tamamı kar
şılanmış bulunmaktadır. İlerdeki senelerde ele 
ofisin ihtiyacı bulunan döviz, imkânlarımızı nis
betinde, temin ve tediye edilecektir. 

Müşteri dairelerin ofisten sordukları ve ofi
sin Maliye Bakanlığı ile bağlantısı üzerinde ds 

• Rayın Senatör Hüseyin Öztürk arkadaşımız dur
dular. 

Muhterem arkadaşlar, Devlet Malzeme Ofisi 
sattığı malzemelerin kalitesi ve satış fiyatları 
iherinde hassasiyetle durmaktadır. Bu maksatla 
malzemelerin mubayaaları hazırlanan teknik 
şartnamelere göre yapılmakta ve kurmuş oldu
ğu lâboratuvarlarda bunların kalite kontrolları 
yaptırılmaktadır. Bu itibarla malzeme kalitesi 
günden güne ıslah edilmiş bulunmaktadır. 

Satış fiyatları tesbit edilirken ofis tarafm-
I dan mutlaka piyasa fiyatları incelenmekte ve 
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IOÜS fiyatları piyasadan umumiyetle % 25 - ;o 

öû sa
lı ka-

nisbetinde daha ucuz olarak tesbit edilmekte
dir. Bu itibarla ofisin sattığı malların kalitesi 
pij asadan daha yüksek, fiyatları ise daha dibİLk 
{olması ve mubayaalarda dairelere kolaylık sağ
lanması bakımından Sayın Hüseyin öztiirk'un id
diaları vakıalara uymamaktadır. Bilâkis müşteri 
daireler tarafından Devlet Malzeme Ofisi aranan 
bir teşekkül halindedir. Nitekim müşteri adedle-
rine paralel olarak ofis mubayaa ve satışları 
seneden seneye süratle yükselmektedir. Bir mi
sal olarak 1967 yılında ofisin £2 578 000 liralık 
mubayaası 1868 yılında aşağı - yakarı iki misli 
olmak üzere 186 262 Ûöö liraya, satışlarının ise 
1967 yılında 105 641 000 lira olan bedelleri 1983 
yılında 169 183 000 liraya yükselmiş bulunmak
tadır. 

Ofisin Maliye Bakanlığınca olan ilişkisine ge
lince : Malûmunuz olduğu veçhile Ofis 64 
yılı Kanunla kurubnııg; 440 ve 463 şayi 
nunlara tabidir. Bu kanunlara tabi olan diğer 
teşekküllerin Maliye Bakanlığı ile münasebetleri 
ne ise bunun da aynıdır. 

En son olarak değerli arkadaşımız Sayın Bay-
soy'un konuşmasına da kısaca temas etmek iste
rim. Devlet Malzeme Ofisinden genel bütçeye 
dâhil dairelerin eskiden yapmakta oldukları mu
bayaa şekli, tatbikattaki aksaklıkların düzeltil
mesini teminen, değiştirilmiştir. Genal bütçeye 
dâhil dairelerin tahsisatları bütçe ile tesbit edil
dikten sonra bunlar mutemetlere kredi açıl
mak surtyle tediye edilmekte ve daire mute
metleri de malzeme bedellerini ofise tevdi ede
rek istenilen malzemeleri Ofisten temin etmek
tedirler. Bu suretle tahsisatın daireye gelmesini 
takibeden günde dairelerin pegin para ile veya 
kredi ile Malzeme Ofisinden malzeme tedariki 
mümkün bulunmaktadır. 

Bendenizin bu konuda temennilere cevabım 
bundan ibarettir= Yüksek Hej^etiııizi saygı ila 
selâmlanın. (Alkışlar) 

BAŞKAM — Sayın ilyas Karacn de ecz is
temiştir. Sayın Bakan ve Komisyon sözcüleri 
sıraya tabi değillerdir. Görüşmek isterseniz, 
Sayın Ticaret Bakanı buyurun. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa Milletvekili) — Sayın Balkan değerli 
senatörler, Et ve Balık Kurumu bilançoları ve
silesiyle yapılan konuşmalarda kuruma ait dile 

getirilen tenkidlere bu kısa saman içersinde ce
vaplarımı arz edeceğim. 

Umumiyetle arkadaşlarımız kurumun fonksi
yonunu değeri gibi yapmadığı, kapasitesinin 
altında bir çalışma sağladığı buna rağmen yeni 
kombinalar kurulmasının mânasının anlatama
dığı, bir diğer arkadaşımız et ihracının lüzum
suzluğu ve balıkçılık konusuna ait tenkidleriııi 
cevaplandıracağım. 

Muhterem arkadaşlarımız; Et - Balık Kuru
mu burada fonksiyonunu tanı olarak yapmıştır 
iddiasında değiliz. Fakat Et - Balık Kurumu
nun et endüstrisinin kurulması açroıdan, yan 
mahsûllerin değerlendirilmesi acısından ve mo
dern mszbacıbğın Türkiye'de yerleşmesi açısın
dan yaptığı hizmetleri küeümsiyemeyiz. Neden 
yevd mezbahalar, yeni kombinalar kuruyoruz 
cevabı kıraca Türkiye'de bugün bir bölgeden di
ğer bölgeye, umumiyetle büyük istihlâk mer
kezlerine istihsal belgelerinden yapılan canlı 
hayvan nakillerinin zararı takriben yüz milyon 
lira hesaplanmaktadır. Bu rakam değer arttık
ça daha da büyüyecektir. O halde meseleye de
ğerlendirme açısından girmemiz, meseleye millî 
kaybımız balnmmdan istihsal bölgelerinde ke
simin geliştirilmesi suretiyle bu bölgelerde aynı 
samanda hayvancılığın bu yolda değerlendiril
mesi suretiyle istihsale yapacağı müspet etkinin 
değerlendirilmesi gerekir. Yan ürünlerin değer
lendirilmeni Türkiye'de bilhassa gelişmekte olan 
yem endüstricinin ihtiyacına cevap vermesi ba
kımından lüzumludur. Et - Bahk Kurumu bu 
fonksiyonu da yapmaktadır, 

Umumiyetle Sayın Baysoy'un da belirttiği 
gibi kurumun en büyük zararı ot satışlarından 
ve büyük kârı da yağ satışlarının dışında yan 
ürünlerinin değerlendirilmesi ile alâkalıdır. 
Fakat bir hususun bilinmesi lâzım. Kurumun 
satışlarının büyük kısmı millî savunmanın ih
tiyaçları içindir. Kurumun satışlarının % 80 
civarındaki kısmı bu ihtiyaçlar içindir. O hal
de bunu bir zait - nakıs hesabı içinde değerlen
dirmemiz gerekir. 

Kurumun bir diğer millî ekonomiye yan 
katkısı vardır; bilhassa hayvancılığın gelişme
si yanında mezbahalardaki deri zayiatının yan
lış kesimler yüzünden yurt ekonomisinin uğra
dığı zararların da azaltılması istikametinde bir 
müspet etkisi ve terbiyevi bir fonksiyonu var-
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dır. Şimdi, Türkiye'de evvelce kurulmuş dört 
kombiyana ilâveten bu yıl Ur fa ve Elâzığ'ı aç
tık. Hakkâri bölgesinde, o bölgeye yakın Tat
van Kombinasının temelini attık, Kars Kombi
nasının ıda, Ağrı Kombinasının temelini attık, 
hali inşadadır. Buna ilâveten istanbul'un Ana
dolu yakasında bir kombinayı ve Bursa bölge
sinde bir kambinayı kısa zamanda tamamlıya-
cağız. 

Türkiye'nin hayvancılığının geliştirilmesi 
ve sağlık şartlarına uygun, Türk halkının ih
tiyaçlarına, en sıhhi şekilde cevap verecek fi
yat istikrarı bakımından müspet etki yapacak 
olan kombinaların bu tarz kuruluşunun biz teş-
vikçisiyiz. Bunun yanında bu yıl ve geçen yıl 
uygulamakta olduğumuz kurum vasıtasiyle 
iran'a, Küveyte, Lübnan'a yapılan et ihracını 
sayın arkadaşımız tenkid etmiştir. Huzurunuz
da şu hususu bilhassa belirtmek isterim. Do
ğu'da ve Güney - Doğu'da bir nevi yüksek yer
den daha alçak ovaya uygun akışı gibi çok es
kiden beri alışmış bir kaçakçılık Türkiye eko
nomisine menfi tesir yapmaktadır. Bunu izale 
etmenin yolu polisiye tedbir değil, ekonomik 
tedbirin içindedir. Biz bunu böyle düşünüyo
ruz. Onun içindir ki, kurum iran'la yaptığı an
laşmadan geçen yıl yüzbin baş ve bir miktar 
da kesilmiş olarak et vermiş, bu yıl bu bölge
ye, iran'a kaçan takribi hayvan miktarı bir 
milyon baş olarak hesaplanmaktadır. Bu bir 
milyon başın biz elimizde % 43 ünü tutmuş 
durumdayız. % 43 ünü müspet bir anlaşma ile 
normal hale getirmiş durumdayız. Bence ar
kadaşımız bu konuda şikâyetçi değil, bize teş
vikkâr konuşmasını beklerdik. O zaman ken
disinden ben şu sualin sorucusu olmazdım. Siz 
kaçakçıyı mı hiimaye ediyorsunuz, yoksa Türk 
ekonomisinin zararını mı istiyorsunuz, demeli. 
Biz bugün tedbirlerle Türkiye'de normal meş
ru bir ticaretin o bölgelerde yerleşmesinin sa
vunucusuyuz. Ve Türk ekonomisinin ihtiyacı 
olan döviz gelirine bu bölgelerden biz normal 
olarak 30 milyon dolar bir rantiye bekliyoruz. 
Bu ekonomimiz için hem teşvik etmeye mec
bur olduğumuz bilhassa gelişmesini hep bera
ber istediğimiz Doğu illerinin en iyi potansi
yeli olarak düşündüğümüz hayvancılığın ge
lişmesi yolu ile o ekonomiyi ıslah etmek, o böl
gede yaşıyan insanların hayat şartlarını ıslah 
etmek ve böylece hem Türk vatandaşının şikâ

yetçisi olduğumuz protein ihtiyacının tam kar
şılanmadığına ait şikâyetleri cevaplandırmak, 
hem de bir dış döviz geliri sağlama istikame
tinde yapılmış olan bu çalışmaları bu istika
mette değerlendirmenizi rica edeceğim. Bu se
bepledir ki bu çalışmaları kombinalar kurmak 
suretiyle yaptığımız için Türk vatandaşını, af
federsiniz, «at ve eşek eti» ki böyle ifade etti
ler. Yedirme değil, sağlık şartlarına daha uy
gun, kontrolü mümkün, her zaman değer fi
yatını müstahsil ve müstehlik arasında tan-
zimci bir şekilde politikamızda yürütmek su
retiyle vatandaş lehine hizmet ettiğimiz anla
yışı içindeyiz. 

Sayın Baysoy'un temas ettikleri kurum üre
timindeki gerilik ve dış kesimlerdeki farklılığı 
böylece kapatacağız. Böylece, yeni kombinalar 
kurmak suretiyle, et üretimini kombinalar 
içinde artırmak murakabeyi ve düzeni daha da, 
genişletmek, istihsali teşvik etmek, değerlen
dirme hizmeti yapmak gayelerini güdüyoruz. 
17 bin ton değildir kurumun bugün ürettiği et. 
967 rakamı 30 bin ton civarındadır. Bu rakam 
raporlarda belki böyle değildir, ama gelişmiş
tir. Bunu böylece bilmenizi istiyorum. 

Kurum, Necip Beyin temennisine yardımcı 
olmuştur. Hakkâri bölgesinde et üretiminin 
Tatvan'daki değerlendirmesi yanında 100 bin 
başlık bir ofasiyonumuz vardır iran'la. Biz 
İranla yaptığımız anlaşmada o bölgeden, Yük-. 
sekova Rizaiye üzerinden (Jürbulak'tan çıkış 
kapısından yapacağımız ihracat üzerinde iran
lılara ısrar etmişizdir. Tahranla olan mesa
fesi ve yol durumu üzerinde iranlılar itirazda 
bulunmuşlar ve güçlüklerden bahsetmişlerdir. 
Biz o bölgede büyük mikyasta bir kaçakçılı
ğın mevcudolduğunu biliyoruz. Bu mevzuda 
Hakkâri Valisi ile sık sık temaslarımız vardır, 
Yüksekova'da, o bölgede iranlılarla ihracata 
dayalı müşterek bir kombina kurma fikri üze
rinde çalışmalarımız vardır. Temenni ederiz ki 
bu kısa zamanda gerçekleşsin ve Necip Seyhan 
Bey arkadaşımızın bu arzuları o bölge için 
faydalı bir şekilde neticelensin ümidederiz. 

Kurumun elindeki balıkçılıkla alâkalı ge
milerin, bilhassa kar gemisinin satışı deniz nak
liyata yapılmıştır. Bunun yanında kurumun 
elindeki küçük gemilerin de balıkçılığımızın 
kooperatifler vasıtasiyle gelişmesi istikame
tindeki yaptığımız çalışmalara muvazi o koo-
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peratifler© devrini düşünüyoruz. Balıkçılığı
mızın gelişmesinde Devlet eliyle balık tutmak 
değil, Devlet eliyle, tutulmuş balığın değer-
lendirilimesi ve muhafaza imkânlarının genişle
tilmesi söz konusu olur. Biz bu mevzuda ku
rumun o bölgelerde soğuk depo gücünü geliş
tirmek, balık müstahsili bölgelerinde genişlet
mek suretiyle, bu imkânlara yardımcıyız. 

Şüphesiz balıkçılığımızın meselelerini Et 
ve Balık Kurumunun meseleleri ile birleştir
mek kolay değildir. Umumiyetle burada 
şikâyet konusu olan balık avlama usullerine 
ait kısımlarda Et - Balık Kurumunun fonksi
yonu değil, o fonksiyon ba^ka kuruluşlarca 
yapılmaktadır. O bakımdan meseleyi burada 
tartışmak istemiyorum. Yalnız bilhassa balık
çılığımızın geliştirilmesi ve balık avcılığımızın 
tanzimine ait hükümleri Su Ürünleri kanun ta
sarısı ile Hükümetimiz Meclise getirmiş ve 
halen Meclis gündemindedir. 

Şunu bilhassa tekrar arz etmek istiyorum Biz. 
politik maksatlarla kombine kuruyoruz, bu 
politik maksatlar şu bölgenin, bu bölgenin 
rey hesabı için değil, Türkiye'nin ekonomik 
ihtiyaçları içinde bu potansiyelin gelişmesi, 
değerlendirilmesi istikametindedir. Meseleyi 
böylece cevaplamamız mümkündür. Ve ekono
mik bir rantabilite hesabı olmazsa menfi 
bir raporla bir yerde bir kombine kurmamız da 
mümkün olmaz. Kurumun soğuk depo güçle
rini artırmak istikametinde evvelce yapıl
mış olan yatırımlarına bilhassa Bolu'da, 
Kastamonu'da ve Erzincan'daki, yarım kalmış 
işlerini tamamlamak üzereyiz. Bunlar prog
rama alınmıştır. 

Türkiye'nin soğuk muhafaza gücü bakı
mından kurumun yaptığı hizmetleri küçük-
semememiz lâzımdır. Türkiye'nin soğuk muha
faza gücü geliştiği müddetçe Sayın Fehmi 
Beyin de bahsettiği kombinaların tam ka
pasiteyle çalışma imkânları da doğabilir. Kom
binalar umumiyetle ortalama 207 iş günü ça
lışıyor ve kapasitelerinin % 50 si civarında 
bir randımanla çalışıyor. Bu dünyada da böyle, 
bizde de böyle. Kombinaların tam randımanla, 
tam kapasiteyle çalışmasının bir diğer za
ruri nedeni soğuk muhafaza gücünün de 
buna paralel olarak gelişmesidir. Böylece 
bir taraftan kesim, bir tarafta muhafaza gücü 
geliştiği müddetçe bu denge de kurulacaktır. 

Zannediyorum anaşikâyet konularını huzu
runuzda cevaplamış bulunuyorum. Yüce Se
natoyu saygıyla selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Baysoy, sual mi, yoksa 
görüşmek mi istiyorsunuz? 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Grup adı
na konuşmamda söylediğim hususlardan bâ
zısı yanlış anlaşılmış, onu tasrih etmek isti
yorum. 

BAŞKAN — aŞhsınız adnıa mı, grup adına 
mı konuşacaksınız? 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Grup adı
na... 

BAŞKAN — Grup adına konuştuğunuz sı
rada söylediğiniz bir sözün yanlış anlaşıldı
ğını söylüyorsunuz. Buyurun. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Muhterem 
arkadaşlar, Sayın Bakanın verdiği cevaplara 
teşekkür ederim. 

Yalnız şöyle bir şey oldu. Zabıtlarda tet
kik edilirse görülecektir ki, Sayın Bakan İM 
defa benim Baysoy diye ismimden bahset
tiler. Ve bu iki isim bahsi arasında da İşçi 
Partisi mümessili Sayın Senatörü Hikmet Ha
nımın suallerini cevaplandırdılar. Yani ben 
burada grupum adına yaptığım konuşma
larda ihracatı elbirliğiyle geliştirmeyi arzu 
ettiğimizi, buna hepimizin yardımcı olma
mız gerektiğini ben ifade ettim. Ve şahsan o 
kanatteyim, grupum da o kanaattedir. 

Hikmet Hanım bunun aksi olarak ihra
catı derhal durdurmalıdır, köylü etsiz kalmış
tır, kalacaktır ve saire diye, kendisi Ziraat 
mühendisidir, memleketin realitelerini gayet 
iyi bilir, ihracatı durdurursak eğer hayvan
cılığın akıbeti ne olur bunları pekâlâ bil
diği halde, ne yapalım kendi patrisinin ya
tırımını yapmak için bu şekilde söylediler. 
Binaenaleyh şimdi ifadeler konuşulurken sur
da zaptı okuduğun zaman o amadidî bana mal-
edilmiş gibi bir hal alır gibi geliyor. O ba
kımdan bu mevzuu tasrih etmek mecburiye
tinde kaldım, bu bir. 

İkinci bir noktaya da temas edeceğim, 
Bendeniz yine konuşmalarım sırasında bugünkü 
kombinaların malî durumları şu haldedir, kendi 
öz kaynağı tamamiyle bitmiş, yabancı kaynak
larla hareketlerini tanzim etmektedir. Hal 
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böyle iken âcil ihtiyaç nelerdir ki, Sa
yın Bakan izah buyurdular, kombina adedle-
rini süratle çoğaltıyoruz bir. 

İkincisi; bu teknik elemanı nasıl temin 
edeceğiz? Sayın Bakan o tarafa da cevap 
vermediler. Lütfeder eğer bu iki noktayı 
tasrih buyururlarsa minnettar kalırım. Yoksa 
katiyen ben yeni yapılan kombinaların bir po
litik yatırım olarak yapıldığından bahsetme
dim. Hâşa... Zabıtlar burda, Benim bahsetti
ğim nokta bugünkü Et Balık Kurumunun 
malî durumu halen 'önümüzde. Binaenaleyh ya
vaş yavaş, etap etap bunu yapsak nasıl olur
du? Yani bu kombinaların, yeni kombinaların 
süratle yapılışı nedenlerini ben anlıyamadım, 
bunu lütfen izah edin demiştim. Yoksa kati
yen politik bir mevzua yaptırım yapılıyor diye 
bir şey hatırımdan geomeidi. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Efendim, 'konuşan arkadaşları-

nıızm temas ettikleri konular ve sorduğu soru
lar zabıtlarda aynen mevcuttur. Bu itibarla Sa
yın Bakanın cevaplarını da o istikamette pos
talarsak 'bu mesele olur. Sayın Baysoy mesele
nin anlaşılmasına yardım etmiş oldular. Teşek
kür ederiz. 

Sayın Bakan görüşecek misiniz? 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa Milletvekili) — Tavzih edeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 

(Bursa Milletvekili) — Muhterem senatörler, 
ben (konuşmamda muhtelif parti gruplarına men
sup arkadaşlarımızın bize tevcih ettikleri ten-
kidlere cevap verdim. Bu arada Fehmi Beyin 
isminden de bahsettim. Fakat şüphesiz Fehmi 
Beyin değinmediği noktalarda iben kendi ismine 
izafeten cevap vermiş olmuyorum. Sayın İşçi 
Partisinin Sözcüsüne (konuşmam arasında ce
vaplarımı arz ettim. Bu bakımdan bilhassa et 
ihracı konusundaki ttenfcidler o istikamette gel
miştir ve Türk vatandaşının bu ihracın menfi 
neticesi olarak at ve eşek eti yedirilmesi şeklin
deki ithamına cevap vermiş bulunuyorum. Feh
mi Beyin bununla alâkası yoktur. 

Kombina kurulmasından doğacak teknik ele
man ihtiyacını (karşılamada şüphesiz yine kay
nağını kendi yetişmiş elemanlarımızdan alaca
ğız, Bahsettiğiniz veterinerlere tanınmış hak 
üzerinde durulmaktadır, kurumun da inıkân-
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lan nisbetinde bu arkadaşların mağduriyeti ön
lenecektir. Böyle bir mağduriyet varsa şüphe
siz ki o eşitlik korunacaktır. Aynı zamanda bir 
taraftan yeni mezun gençlerle ve sizin de bah
settiğiniz gibi bir taraftan emekli olmuş kim
selerle de elemanları takviye etmek suretiyle bu 
çalışma imkânı g-enişletilecektir. Her halükâr
da Türkiye'nin yeni kombinalar kurulmak su
retiyle müstahsil bölgelerde değerlendirilme fa
aliyeti ve bilhassa bu yolla üretim artırılması 
istikametinde faydalı çalışmaları olduğunu ka
bul ediyoruz. 

Teşekkür ederim. 
MEHMET NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — 

Bir sorum olacak Saym Bakandan. 
BAŞKAN — Soru sormak istiyorlar Sayın 

Bakan. 
MEHMET NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — 

Bendeniz kuzu 'kesiminin önlenmesi hakkında
ki mütalâamı dermeyam etmiştim. Sayın Bakan 
bu hususun hiçbir noktasına ıtemas buyurmadı-
lar. 

ikincisi, balıkçıların tefecilerin elinden kur
tarılması için bir banka kurulması hakkındaki 
düşüncelerini öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, soruları dinledi
niz sonra yazılı da bildirebilirsiniz, takdir sizin. 
Buyurun. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Devamla) — 'Kuzu kesimi mevzuunda Tarım 
Bakanlığıyla müşterek bir çalışmamız olmuş
tur. Bilhassa bu muayyen devredeki kesimin 
muayyen kilodan aşağı düşürülmemesi istikame
tinde çalışmamız olmuştur. Zannediyorum M, 
iki yıl önce, 1967 yılı başında yaptığımız bu 
tatbikattan faydalı neticeler aldık. Fakat bu
nun 'hangi kilodan aşağı konusu tartışma konu
sudur. Bilhassa tarım politikası bakımından ve 
bizim açımızdan bahsettiğimiz 30 bin ton ci
varındaki Türk ekonomisinde eksik istihsal 
mevzuu daha tok Tarım Bakanlığiyle alâkalı 
bir konudur. Onu biz müştereken bir noktaya 
getirdik. Halen hafızam yanıltmıyorsa 12 kilo
dur. 12 kilodan aşağı kesim yasaklanmış durum
dadır. Uygulama daha çok Tarım Bakanlığına 
ait bulunuyor. 

Balıkçıların tefeci elinden kurtarılmasına ait 
bir banka fikri üzerinde düşünmemiz lâzımıdır. 
Şu anda müspet veya menfi bir fikir ihzarı er
kendir. Yalnız şunu ifade edeyim. Biz balıkçı 
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müstahsilim kooperatifler içinde bir araya ge
tirmek ve istihsallerini bu organizasyon içinde 
değerlendirmek tedbiri içine girmişizdir. Bil
hassa misal olarak söyliyeyim. Karadeniz'de 26 
balıkçı kooperatifini kurduk ve bir üst kademe 
olarak 'da Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Bir
liğini kurmuş bulunuyoruz. Buna muvazi ola
rak Boğaz ve Marmara bölgesi balıkçı koopera
tiflerini kurma organizasyonunu yapıyoruz. Ha
len çalışmalarımız bu istikamette ve bu bölge
dedir. Bunu mütaakıp Ege ve Akdeniz balıkçı 
kooperatiflerini kurmak suretiyle balıkçı müs
tahsilim kooperatifler içinde organize etmek, 
istihsallerini yine bu organizasyon içinde de-
ğerlendirmek politikamız vardır. Böylece yapa
cağımız hizmetin de yine sizin ön gördüğünüz 
tefeci elinden kurtulma maksadı, kanaatimce, 
bir noktada izale edilmiş olacaktır, sağlanmış 
olacaktır. Teşekkür ederim. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Bir sualim 
var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Bâzı böl
gelerde besicilikle uğraşan kimseler vardır. Bun
ları Ziraat Bankasının zirai kredi çerçevesi için
de mütalâa ederek ticari bir faaliyeti bilhassa 
hayvancılığın besi işi, satış ve kesim işiyle uğ
raşan kısımları ticari olduğu halde zirai krediy
le kifayetsiz bir durumda götürülmekttedir. 
Bunun ticari sahaya intikal etmiş mevzularda 
kredi yönünden daha müessir tedbirler alınması 
düşünülmekte midir? Bilhassa Et ve Balık Ku
rumunun teşriki mesaisiyle. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Devamla) — Et ve Balık Kurumu vasıtasiyle 
mukaveleli bir bağlantı yapılmak suretiyle, üre
timin teşviki, besiciliğin teşviki yapılıyor. Fa
kat mesele geniş şekilde Ziraat Bankası kredi
leri içinde, besicilik kredileri içinde yürütül
mektedir. Konu daha çok zirai bir hizmet ola
rak vasıflandınlyor. Bilhassa kontrollü kredi 
bölgelerinde bu tatbikat ile hayvan üretimi 
öngörülmüş bu bölgelerde bu kredi ujrgulaması 
daha geniş şekilde yapılmaktadır. Şimdi önü
müzdeki yıldan itibaren bilhassa 4 sektörde: 
Gıda sektöründe bilhassa geniş bir kredi uygu
laması, hayvancılığımızın gelişmesi ile alâkalı 
bir uygulamaya geçilecektir. Bu istikamette 

bir hazırlığın içindeyiz. Bunun daha çok de
tayını kanaatimce bütçe zamanında huzurunu
za getirmek imkânımız olacaktır. Halen hazırlık 
çalışması bitmemiştir. O sebeple bu besicilik 
konusunda daha geniş imkân sağlamaya ait ta
lebinize zannediyorum ki, o zaman cevap ver
miş olacağım. 

BAŞKAN — Komisyon söz istiyor. Efendim 
saat tam 13,00 mesai bitmek iktiza eder. öğ
leden sonra görüşmek istiyen arkadaşlarımız da 
var. Hem o arkadaşları dinlemek fırsatını da 
bulursunuz, isterseniz o arkadaşlardan evvel 
de görüşmek imkânına zaten sahipsiniz. He
men bu oturumda görüşmek istiyorsanız iki 
üç dakika için buyurun. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KO
MİSYONU SÖZCÜSÜ GÜLTEKİN SAKARYA 
(Sivas Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; sayın senatör Nafiz Ergeneli, «Yük
sek Murakabe Heyeti ile Kamu İktisadi Devlet 
Teşebbüsleri Komisyonu arasında bâzı husus
larda mübayenet olduğunu ileri sürdüler ve bu
rada bâzı mevzuları» belirttiler. Buna cevap 
arz etmek için huzurunuzu işgal ettim. 

Murakabe Heyetinin Et ve Balık Kurumu
nun tasfiyesi ve işin belediyelere devri mev
zuundaki kararları 440 sayılı Kanunun vaz'm-
dan öncedir. Dolayısiyle 440 sayılı Kanun vaz'-
edilmeden evvel bu şekildeki bir görüşü, Mura
kabe Heyeti Kamu iktisadi Devlet Teşebbüs
lerine getirmiştir. Yalnız bu görüşe komisyon 
iştirak etmemiştir, o zaman da. Şimdi cilt bir, 
sayfa 604 teki komisyon raporunun paragraf 
7 de satır ikide matbaa hatası olarak «etmemiş
tir» yerine «etmiş» olarak çıkmıştır. Metne de
vam edilecek olursa komisyonun bu görüşe ka
tılmadığı, metnin neticesinden de açıkça anla
şılır. Bilâhara 440 sayılı Kanun neşredildikten 
sonra 1965 - 1966 yıllarında bu kanunun hüküm
leri gereğince Et ve Balık Kurumu teşekkül hü
viyetine uygun bir yönetim orgam ile teçhiz 
edilmiş bulunduğundan Yüksek Murakabe He
yeti bu mevzudaki görüşlerini değiştirmiş ve o 
zaman yeni şartlara göre mütalâasını beyan et
miştir. Dolayısiyle komisyonumuzun görüşleri
ne uygun bir paralelde mütalâa beyan etmiştir. 
Komisyonumuzla Yüksek Murakabe Heyeti 
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arasında bir ihtilâf bahis mevzuu değildir, Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — 72 nci birleşimin birinci oturu
mu burada sona ermiş oluyor. Saat 14,30 da 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Kavı isy onunun 
12 . 5 . 1961 tarih ve 168 sayılı Kanunun 3 neü 
maddesi yereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin (1961 - 1965 - 1966 faaliyet 
yılları) denetimi sonuçları hakkında rapor 
(3/681) (S. Sayısı: 1131) (1) 

XXIV - DEVLET MALZEME OFİSİ 
A) Devlet Malzeme Ofisi İzmit İmalât Alel-

yesi Müessesesi (1966) 

XXV - ET VE BALIK KÜREME İLE 
PETROL OFİSİ MİLLÎ KORUNMA KONSO
LİDE BİLANÇOSU 

A) Bursa Soğuk Depoculuk Limited Şir
keti 

B) 1966 da tasfiye halinde Gelibolu Soğuk 
depoculuk Limited Şirketi. 

XXVI - TÜRKİYE PETROLLERİ A. O. 
A) Pektim (Petrokimya A. Ş.) (1965 -

1966) 

B) Isüit Petrol ve Ticaret Limited Şirketi 

(1) 1131 S. Saydı basnmyazı 10 . 10 . 1968 
tarihli 65 nci Birleşim tutanağı sonuncladır. 
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tekrar devam etmek üzere birleşime ara veriyo
rum. 

Kapanma saati : 13,03 

BAŞKAN — Sabahki oturumda müzakere aç
tığımız konulara devam ediyoruz. 

Sayın Hüseyin öztürk?.. Yok. 
Sayın İlyas Karaöz?.. Ses talebet:rutiniz. 

tLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Ticaret 
Bakamnm kürsüden yapmış olduğu konuşmadan 
sonra tatmin edilmiş bulunuyorum, bu balam
dan sarfınazar ediyorum. 

BAŞKAN — Sarfınazar ettiniz. 
Söz istiyen başka sayın üye var mı?.. Yok, 

Komisyon veya Hükümet adına tekrar görüşmek 
istiyen?.. Yok. 

Müzakere burada bitmiştir. Şimdi önce itti-
iâa sunulması lâzımgelenleri ek 2 numaralı lis
tede vasılı olduğu veçhile okutuyorum. Ancak 
daha evvel bu liste ile ilgili Karma Komisyon 
Sözcüsü Sayın Gültekin Sakarya tarafından ve
rilmiş bir teklif var, onu ittilâmıza sunacağım. 

Başkanlığa 
Karma Komisyon raporunun birinci cildinin 

20 nci sayfasından sonra gelen ek 1 No. lu çizel
genin 49 ncu satırındaki Et ve Balık Kurumu 
ile Petrol Ofisi, Millî Korunma konsolide bilan
çolarının 1964 ve 1965 yıllarına ilişkin rakamları 
ekzersiz sonucu yerine Et ve Balık Kurumunun 

I bu yıllara ait kârları, geçmiş, yıllar zararların-
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — BaşkanveMli Macit Zeren 

KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanakkale), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Yetmişikinci Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 

LEN İSLER 
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dan mahsubedümek suretiyle gösterilmiş oldu
ğundan, 1964 yılı rakamı kâr, 6 106 803,99 ku
ruşun ekzersiz sonucu olan. 

54 274 947 lira 32 kuruş seklinde, 
1965 yılı rakamı 3 073 296,33 lira kârın ek

zersiz sonucu olan 48 869 829,29 lira şeklinde 
düzeltilmesini arz ederim. 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonu Sözcüsü 

Gültekin Sakarya 

BAŞKAN — Şimdi bu düzeltmenin yapıla
bilmesi için matbua hatası olması lâzım. Yoksa 
hesapta her hangi bir düzeltme yapmaya ne Ge
nel Kurulumuzun, ne de Genel Kurula niyabeten 
vazife gören Komisyonun hakkı değildir, müm
kün değildir. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAS
MA KOMİSYONU BAŞKANI AHMET KA
RA YİĞİT (Afyon Karabisar) — Hata olarak 
talebediyor. 

Matbua hatası olarak talebediyorsımuz. 

BAŞKAN — O halde okutuyorum. 
Et ve Balık Kurumu ile Petrol Ofisi Millî 

Koruma konsolide bilançosu; 
1964 yılı, 54 274 997 lira 32 kuruş, 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
1965 yılı, kâr. 

18 . 10 . 1968 O : 2 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU BAŞKANI AHMET KA-
YİĞİT (Devamla) — 1963 te okunması lâzım
dır. 

BAŞKAN — 1963 ü ihmal mi ettik efendim?.. 
1963 ü de okutayım. 

46 409 635 lira 38 kuruş. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
1965 yılı rakamı; 48 869 829 lira 29 kuruş. 
BAŞKAN — O da istenilen tashih jrapılmak 

suretiyle bilgilerinize sunulmuştur. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU BAŞKANI AHMET KA-
YİĞİT (Devamla) — Bunların tasvip edilmesi 
lâzımdır. Bu bilançoların ittilâa sunulması, de
ğil, tasvibedilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Tashih okundu o halde efendim. 
Ben evvelâ ıttılaa sunulacak olanları okutuyo
rum. elemiştim, haklısınız. Evvelâ evvelce taki-
bettiğimiz usule ittibaen bilançoları itibariyle 
okutup tasvibinize sunacağım. Sonra bilgileri
nize sunulacakları arz ederiz. 

.: XXIV - DEVLET MALZEME OFİSİ : 
i 

BAŞKAN — Şimdi tasvip için Devlet Mai-
: zeme Ofisinin bilanço ve netice hesaplarını yıl-
i lan itibariyle okutuyorum : 

— 468 — 
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ZİMMET 

Devlet Malzeme Ofisi 1934 yılı kâr ve zarar tablosu 

Lira K. MATLUP Lira K. 

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

Personel masrafları 
Vergi, resim ve harçlar 
Sair masraflar 
Verilen faiz ve komüsyonlar 
Amortismanlar 
Karşılıklar 
Muhtelif zararlar 
Kâr 

6 847 119 
1 038 811 
3 609 425 

804 
507 385 
11 316 

310 980 
16 657 741 

05 
40 
94 
48 
97 
93 
29 
92 

1. Alınan faiz ve, komüsyonlar 785 346 87 
2. Muhtelif kârlar 933 407 70 
3. İştiraklerden alman kâr 2 127 357 03 
4. Satış kârları 25 137 474 38 

Toplam 28 983 585 98 Toplam 28 981 585 98 

BAŞKAN — Dovlet Malzeme Ofisi 1964 yılı kâr ve zarar tablosunu okunduğu veçhile tasvip
lerinize sunuyorum. Kabul edenler.,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

AKTİF 

Devlet Malzeme Ofni 1964 yılı bilançosu 

Lira K. PASİF Lira K. 

I 
I I 

III -
IV -

V 

- Ödenmemiş sermaye 
- Mütedavil kıymetler 
İştirakler 
Sabit kıymetler 

- Sair aktifler 

67 712 314 
134 240 282 

1 875 000 
27 İG0 067 
31 195 029 

58 
65 

05 
30 

I 
I î 

in 
IV • 

v 
VI 

VII -

- Sermaye 
- ihtiyatlar 
- Karşılıklar 
- Alacaklılar 
- Emanet paralar 
• Sair pasifler 

Kâr 

100 000 000 
779 740 

13 154 160 
35 468 248 

558 687 
95 594 114 
16 657 741 

— 
96 
51 
— 
40 
79 
92 

Toplam 262 212 693 58 Toplam 262 212 693 58 
VI - Nâzım hesaplar 21 244 542 22 VIII - Nâzım hesaplar 31 244 542 22 

Genel toplam 293 457 235 80 Genel toplam 293 457 235 80 

BAŞKAN — Devlet Malzeme Ofisi 1964 yılı " l' nçc.iuîiu okunduğu üzere tasviplerinize sunuyo
rum, Kabul edenler... Etmiyenler... Eabul edilmiştir. 

ZİMMET 
Devlet Malzeme Ofisi 1963 yılı kâr ve zarar tablosu 

Lira K. MATLUP Lira K. 

1. Personel masrafları 7 CG7 817 
2. Vergi, resim ve harçlar 1 231 899 
3. Sair masraflar 3 462 449 
4. Verilen faiz ve komüsyonlar 11 059 
5. Amortismanlar 503 070 
6. Karşılıklar 63 195 
7. Muhtelif zararlar 460 687 

15 
27 
33 
09 
39 
93 
59 

1. Alınan faiz ve komüsyonlar 880 721 02 
2. Muhtelif kârlar 644 096 82 
3. İştiraklerden alınan kâr 2 227 085 50 
4. Satış kârları 24 896 712 74 

8. Kâr 15 238 437 33 

Toplam 28 648 616 08 
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Devlet Malzeme Ofisi 1965 yılı bilançosu 

AKTİF Lira K. PASİF Lira K. 

î 
II 

III 
IV -

V • 

- ödenmemiş sermaye 
- Mütedavil kıymetler: 
- iştirakler 
• Sabit kıymetler : 
• Sair aktifler 

67 712 314 
156 315 216 

3 000 000 
37 379 216 
37 731 030 

58 
85 

20 
44 

I 
II 

I I I 
IV 

V • 

VI 
VII -

- Sermaye 
- ihtiyatlar 
- Karşılıklar 
- Alacaklılar 
- Emanet paralar 
- Sair pasifler 
• Kâr 

100 OOO 000 
779 740 

13 575 975 
65 739 715 

471 571 
106 332 336 

15 238 437 

— 
96 
86 
65 
40 
87 
33 

Toplam 302 137 778 07 Toplam 302 137 778 07 
VI - Nâzım hesaplar 78 260 979 91 VIII - Nâzım hesaplar 78 260 979 91 

Genel toplam 380 398 757 98 Genel toplam 380 398 757 98 

BAŞKAN — Devlet Malzeme Ofisi 1965 yılı bilançosunu da tasviplerinise sunuyorum. Kabul 
edenler.,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Malzeme Ofisi 1966 yılı konsolide kâr ve zarar tablosu ile bilançosunu okuyoruz. 

Davlet Malzeme Ofisi 1938 yılı konsolide kâr ve zarar tablosu 
Lira E. MATLUP ZİMMET Lira 

I - Personel masrafları 
II - Vergi, resim ve harçlar 

III - Sair masraflar 
IV - Verilen faiz ve ko-

müsyonlar 
V - Amortismanlar 

VI - Karşılıklar 
VII - Muhtelif zararlar 

VIII - Kâr 

Toülam 44 152 188 30 

K. 

7 954 333 
r 1 361 411 

4 114 420 

1 096 
587 275 

90 014 
6S5 245 

29 358 391 

16 
94 
36 

38 
60 
48 
36 
02 

I 
II 

III 
IV 

- Alman faiz ve komüsyon 
- MıiMeüf kârlar 
- İştiraklerden gelen kâr 
- Satış kârları 

1 335 801 
1 444 833 
1 950 000 

39 421 552 

57 
90 
00 
83 

Toplam 44 152 188 30 

AKTİF 
Devlst Mak^Tia Ofi?i 1933 yılı konsolide bilançosu 

Lira K. PASİF Lir; ir 

I -
II -

III -
IV -

V -

• oderi.-n.emis sera 
Mütedavil loym 
İştirakler 
Babit lüyHioblf'r 
Sair aktifler 

ır.ye 
etler 

15 
147 

3 
49 
16 

172 
801 
000 
050 
750 

984 
5S5 
000 
531 
323 

18 
16 

95 
06 

I • 

II -
III -
IV -
V -

VI -
VII -

- Sermaye 
• İhtiyatlar 

Karşılıklar 
Alacaklılar 
Emanet paralar 
Sair masifler 
Kâr 

100 000 000 
4 994 182 

14 386 038 
43 808 775 

372 485 
38 886 882 
29 358 391 

35 
44 
31 
15 
c»8 
02 

Toplam 2Bİ 781 735 15 Toplam 231 73 i 785 15 
Nâsım hesanlar 73 573 843 09 

Gene! toplam 305 381 823 24 
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BAŞKAN — Devlet Malzeme Ofisi 1966 yılı konsolide kâr ve zarar hesabı ile birlikte bilanço
sunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Malzeme Ofisinin bir de ayrıca 1966 yılı bilançosu ile - deminki konsolide idi okudu
ğumuz -1966 yılı kâr ve zarar hesabı var bu okunmadı, okuyoruz. 

ZİMMET 
Devlet Malzeme Ofisi 1966 yılı kâr ve zarar hesabı 

Lira K. MATLUP Lira 

I - Personel masrafları 7 954 333 
II - Vergi, resim ve harçlar 1 361 411 

III - Sair masraflar 4 110 063 
IV - Verilen faiz ve komüsyonlar 1 096 
V - Amortismanlar 587 275 

VI - Karşılıklar 90 014 
VII - Muhtelif zararlar 685 245 

VIII - Kâr 29 290 592 

16 
94 
32 
38 
60 
48 
36 
66 

I - Alman faiz ve komüsyonlar 1 335 086 
II - Muhtelif kârlar 1 435 957 

III - Müesseselerden gelen kâr 92 788 
IV - İştiraklerden g-elen kâr 1 950 000 
V - Satış kârları 39 266 199 

K. 

64 
54 
91 
00 
81 

Toplam 44 080 032 90 Toplam 44 080 032 90 

BAŞKAN — Devlet Malzeme Ofisinin 1966 yılı kâr ve zarar hesabını tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

AKTİF 
Devlet Malzeme Ofisi 1966 yılı bilançosu 

Lira K. PASÎF Lira K. 

I 
II 

III 

IV -
V • 

VI -

- Ödenmemiş sermaye 
- Mütedavil kıymetler 

15 172 984 
141 693 813 

• Müesseselere tahsis olunan 
sermaye 

iştirakler 
• Sabit kıymetler 

Sair aktifler 

Toplam 
Nâzım hesaplar 

15 000 000 

3 000 000 
42 475 410 
16 840 032 

234 182 240 
73 555 136 

18 
30 

24 
99 

71 
92 

I 
II 

III 
IV -

V 
VI -

VII -
VIII 

- Sermaye 
- İhtiyatlar 
- Karşılıklar 
• Ödenecek müesseseler 

sermayesi 
- Alacaklılar 

Emanet naralar 
Sair masifler 

- Kâr 

Toplam 
Nâzım hesaplar 

100 000 000 
4 994 182 

14 386 068 

2 549 945 
43 801 306 

312 395 
38 847 750 
29 290 592 

234 182 240 
73 555 136 

35 
44 

37 
13 
76 
66 

71 
92 

Genel toplam 307 737 377 63 Genel toplam 307 737 377 63 

BAŞKAN — Devlet Malzeme Ofisi 1966 yılı bilançosunu tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

A) Devlet Malzeme Ofisi îzmit İmalât Atelyeleri Müessesesi : 

BAŞKAN — İzmit İmalât Atelyeleri Müessesesi 1966 yılı kâr ve zarar hesabı bilançosunu oku
yoruz : 
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ZİMMET 

İzmit İmalât Atelyeleri Müessesesinin 1966 yılı kâr ve zarar tablosu 

Lira K. MATLUP Lira K. 

I - Sair masraflar 
II - Kâr 

4 357 04 
160 587 27 

I - Alman faiz ve komü?yonlar 714 93 
II - Muhtelif kârlar 8 876 36 
III - Satış kârları 155 353 02 

Toplam 164 944 31 Toplam 164 944 31 

BAŞKAN — İzmit İmalât Atelyeleri Müessese sinin 1966 yılı kâr ve zarar tablosunu da tasvip
lerinize sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

AKTİF 

İzmit İmalât Atelyeleri Müessesesi 1966 yılı bilançosu 

Lira K. PASİF Lira K. 

I - Ödenmemiş sermaye 
II - Mütedavü kıymetler 

III - Sabit kıymetler 
Sair aktifler 

Toplam 
Nâzım hesaplar 

Genel toplam 

2 549 945 
7 113 081 90 
6 584 181 71 

3 379 78 

16 250 588 39 
21 706 17 

16 272 294 56 

I - Sermaye 
II - Alacaklılar 

III - Emanet paralar 
IV - Sair pasifler 
V - Kâr 

Toplam 
Nâzım hesaplar 

Genel toplam 

15 000 000 
1 010 778 98 

60 090 02 
19 132 12 

160 587 27 

16 250 588 39 
21 708 17 

16 272 294 55 

BAŞKAN — İzmit İmalât Atelyeleri Müessesesi 1966 yılı bilançosunu tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

XXV - ET VE BALIK KURUMU ÎLE PETROL OFİSÎ MİLLÎ KORUNMA KONSOLİDE 
BİLANÇOSU : 

31 . 12 . 1963 tarihli muaddel Et ve Balık, Petrol Ofisi Millî Korunma Konsolide bilançosunun 
kâr ve zarar hesabını da okutuyorum. 

31 . 12 . 1963 tarihli Muaddel Et ve Balık, Petrol Ofisi, Millî Korunma Konsolide bilançosunun 
kâr ve zarar hesabı 

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

Ticari işletmeler masrafları 24 866 062 06 Ticari işletmeler gelirleri 
Geçmiş yıllar zararlarından mah- (E.B.K.) 71 097 697 44 
sulbedilen (cari yıl kârı) (E.B.K.) 46 409 635 38 

Toplam 71 097 697 44 Toplam 71 097 697 44 

BAŞKAN — Et ve Balık Kurumu ile Petrol Ofisi Millî Korunma 1963 konsolide bilançosu kâr 
ve zarar hesabını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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31 . 12 . 1963 tarihli Muaddel Et ve Balık, Petrol 
Ofisi Millî Korunma konsolide bilançosu 

AKTİF Lira K. 

I - ödenmemiş sermaye : 
(P.O.) 2 500 000 

II - Kasa mevcudu (E.B.K.) 151 620 09 
III - Sermaye tahsisinden 

borçlular (P.O.) 2 441 176 12 
IV - Muhtelif borçlular 

(E.B.K.) 145 667 972 04 
V - Stoklar (E.B.K.) 95 135 494 81 

VI - Sabit kıymetler (E.B.K.) 102 586 497 20 
VII - Muvakkat ve mutavassıt 

hesaplar (E.B.K.) 42 221 808 33 
VIII - Geçmiş yıl zararları 197 298 770 40 

Toplam 588 003 338 99 

31 . 12 . 1963 tarihli Muaddel Et ve Balık, Petrol Ofisi Millî Korunma konsolide bilançosu 

PASÎP Lira K. Lira K. Lira K. 

5 000 000 
2 500 000 

3 172 545 
28 594 354 

21 
34 

7 500 000 

31 766 899 

524 938 974 

IX - Tahsis edilen sermaye : 
1. Et ve Balık Kurumu 

(871) 
2. P. Ofisine/103 (K/196) 

X - İhtiyatlar : 
(Dahilî sigorta fonu (E.B.K.) 3 172 545 21 31 766 899 55 
Karşılıklar (E.B.K.) 

XI - Muhtelif alacaklı Hes. 524 938 974 27 
1. M.K. tahsis edilen ser

maye alacağı 9 158 322 94 
E.B.K. dan 5 717 146 79 
Petrol Ofisinden 2 441 176 12 

2. M.K. nın tahsis edilen 
ikrazlardan alacağı (E.B.K.) 18 269 949 97 

3. Ticaret Bakanlığı 
Bütçesine konulan 
tahsisat (E.B.K.) 

4. Sair alacaklılar (E.B.K.) 
XII - Muvakkat ve mutavassıt 

hesaplar (E.B.K.) 23 797 465 17 

99 

BAŞKAN — 31.12.1963 tarihli muaddel Et ve Balık, Petrol Ofisi Millî Korunma konsolide bi
lançosunu okunmuş olduğu üzere tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Petrol Ofisi, Et ve Balık Kurumunun 1964 yılı konsolide kâr ve zarar hesabı 

Petrol Ofisi Et ve Balık Kurumu Toplam 
MASRAF VE ZARARLAR Lira K. Lira K. Lira K. 

Satış zararları 
Personel giderleri 
Vergi, resim ve harçlar 
Verilen faiz ve komüsyonlar 
Amortismanlar 
Gemi işletme zararları 
Sair masraf ve zararlar 
Mahsubedilen kârlar 
Egzersiz kârı 

10 045 745 
49 970 145 
1 973 935 
6 511 164 
5 214 192 

12 378 860 

6 106 803 

22 
96 
31 
35 
75 

92 

99 

6 582 685 

301 341 

2 842 438 
11 119 810 
48 169 143 

80 

62 

02 
19 
33 

16 628 431 
49 970 145 
1 973 935 
6 812 505 
5 214 192 
2 842 438 

23 498 671 
48 169 143 
6 106 803 

02 
96 
31 
97 
75 
02 
11 
33 
99 

Toplam 92 200 848 50 69 013 418 96 161 216 267 46 

Petrol Ofisi, Et ve Balık Kurumunun 1964 yılı konsolide kâr ve zarar hesabı 

GELÎR VE KÂRLAR 

Satış kârları 
Masraf karşılıkları 
Alınan faiz ve komüsyonlar 
İşletme kârları 
Depolama hizmeti gelirleri 
Muhtelif gelir ve kârlar 

Petrol Ofisi 
Lira 

35 068 566 
49 950 928 
2 857 176 
1 996 001 

2 328 174 

K. 

87 
51 
48 
73 

91 

Et ve Balık Kurumu 
Lira 

50 549 531 

7 779 708 

1 606 757 
9 079 421 

K. 

61 

60 

33 
42 

Toplam 
Lira 

85 618 098 
49 950 928 
10 636 885 
1 996 001 
1 606 757 

11 407 596 

K, 

48 
51 
08 
73 
33 
33 

Toplam 92 200 848 50 69 013 418 96 161 216 267 46 

BAŞKAN — Petrol Ofisi ile Et ve Balık Kurumunun 1964 yılı konsolide kâr ve zarar hesabını 
tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Petrol Ofisi, Et ve Balık Kurumunun 31 . 12 , 1964 tarihli Millî Korunma konsolide bilançosu 

J 

I 
II 

III 
IV 

V 
VI 

&KTİF 

- ödenmiş sermaye 
- Kasa ve bankalar hesabı 
- Muhtelif borçlu H. 
- Sabit kıymetler 
- Stoklar 
- Sair aktifler 

a) Muvakkat ve mutavassıt 
hesaplar 

b) Geçmiş yıllar zararları 

Petrol Ofisi 
Lira 

2 500 000 
7 077 168 

293 897 026 
56 667 482 

128 394 514 

81 584 497 

L 

K. 

81 
17 
43 
52 

82 

Et ve Balık Ku] 
Lira 

24 401 079 
68 221 363 

103 927 628 
181 709 402 

37 184 119 
158 918 695 

rumu 
K. 

95 
26 
57 
67 

65 
32 

Toplam 
Lira 

2 500 000 
31 478 248 

382 118 389 
160 595 091 
310 103 917 
277 687 312 

K. 

76 
43 

09 
79 

Toplam 570 120 669 75 574 362 289 32 1 144 482 959 07 
NOT : 1 

174 641 668 29 Petrol Ofisinin geçmiş yıllar kârları 
• 158 918 695 32 Et ve Balık Kurumunun geçmiş yıllar zararları 

15 722 972 97 Bakiye kâr 
6 106 803 99 Petrol Ofisinin 1964 yılı kârı 

PASİF 

I - Tahsis edilen sermaye 
II - İhtiyatlar 

a) Dahilî sigorta fonu ile di
ğer fonlar 

b) Karşılıklar 
III - Muhtelif alacaklı hesaplar 
IV - Sair pasifler 

a) Muvakkat ve mutavassıt 
hesaplar 

b) Geçmiş yıllar kârları 
V - Cari yıl kârı 

Petrol Ofisi 
Lira 

2 500 000 

8 173 853 
1 909 125 

337 592 964 

39 196 253 
174 641 668 

6 106 803 

L 

K. 

57 
66 
32 

92 
29 
99 

Et ve Balık Kuı 
Lira 

5 000 000 

3 550 465 
39 759 280 

516 232 202 

9 820 340 

rumu 
K. 

30 
74 
97 

31 

Toplam 
Lira 

7 500 000 
53 392 725 

853 825 167 
223 658 262 

6 106 803 

K. 

27 

29 
52 

99 

Toplam 570 120 669 75 574 362 289 32 1 144 482 959 07 

BAŞKAN — Mezkûr işletmenin 1964 bilançosunu tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Petrol Ofisi, Et ve Balık Kurumunun 1965 yılı konsolide kâr ve zarar hesabı 

Masraf ve zararlar 

Satış zararları 
Personel giderleri 
Vergi, resim ve harçlar 
Verilen faiz ve komüsyonliar 
Amortismanlar 
Gemi işletme zararları 
Sair giderler 
Muhtelif zararlar 
Geçmiş yıl zararlarından mah-
suıbedilen kârlar 
Egzersiz kârı 

Toplam 

Et ve Bahis 
Kurumu 
Lira 

6 883 812 

294 123 
158 507 

2 770 508 

7 098 310 

45 796 532 

63 001 796 

K. 

33 

99 
91 
95 

72 

96 

86 

Petrol Ofisi 
lira 

61 913 168 
2 949 771 
11 632 453 
6 010 013 

16 930 315 
14 976 417 

3 073 296 

117 485 436 

K. 

65 
40 
82 
92 

05 
18 

33 

35 

Toplam 
Lira 

6 883 812 
61 913 168 
2 949 771 
11 926 577 
6 168 521 
2 770 508 
16 930 315 
22 074 727 

45 796 532 
3 073 296 

180 487 233 

K. 

33 
65 
40 
81 
83 
95 
05 
90 

96 
33 

21 

Petrol Ofisi, Et ve Balık Kurumunun 1965 yılı konsolide kâr ve zarar hesabı 

Et ve Balık 
Kurumu Petrol Ofisi Toplam 

Gelir ve kârlar l i ra K. Lira K. Lira K. 

Satış kârları 45 470 762 79 39 267 745 31 84 738 508 10 
Masraf karşılıkları 69 284 954 35 69 284 954 35 
Alınan faiz ve komüsyonlar 9 069 217 49 9 069 217 49 
işletme kârları 2 779 613 30 2 779 613 30 
Depolama hizmet gelirleri 1 590 748 67 1 590 748 67 
Muhtelif gelir ve kârlar 6 871 067 91 6 153 123 39 13 024 191 30 

Toplam 63 001 796 86 117 485 436 35 180 487 233 21 

BAŞKAN — Okunan kâr ve zarar hesabım tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Petrol Ofisi, Et ve Balık Kurumunun 31 . 12 . 1967 tarihli Millî Korunma konsolide bilançosu 

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

AKTİF 

Ödenmemiş sermaye 
Kasa ve bankalar Hesabı 
Muhtelif borçlu hesaplar 
Sabit kıymetler 
Stoklar 
Sair aktifler 
a) Muvakkat ve mutavassit 

hesaplar 
b) Geçmiş yıllar zararları 

Toplam 

Petrol Ofisi 
Lira 

2 500 000 
9 444 322 

321 117 139 
76 905 214 

153 059 429 

56 283 573 

619 309 679 

K. 

54 
27 
24 
95 

90 

90 

Et ve Balık Kurumu 
Lira 

93 043 404 
103 393 635 
100 160 652 

45 405 456 

32 785 716 
113 123 162 

493 911 028 

K. 

40 
57 
65 
50 

94 
36 

22 

Toplam 
Lira 

2 500 000 
102 487 726 
430 510 774 
177 065 866 
198 464 886 

1 113 220 708 

K. 

94 
64 
89 
45 

12 

NOT : 
178 222 755 64 Petrol Ofisinin geçmiş yıllar kârları 
113 122 162 36 Et ve Balık Kurumunun geçmiş yıllar zararları 

65 100 593 28 Bakiye kâr 
3 073 296 33 Petrol Ofisinin 1965 yılı kârı 

68 173 889 61 Petrol Ofisi, Et ve Balık Kurumunun 1965 yılı Millî Korunma konsolide 
bilanço kârı 

Petrol Ofisi, Et ve Balık Kurumunun 31 . 12 . 1967 tarihli Millî Korunma konsolide bilançosu 

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 

PASİF 

Tahsis edilen sermaye 
ihtiyatlar : 
a) Dahilî sigorta fonu 
Karşılıklar 
Muhtelif alacaklı hesaplar 
Sair pasifler 
a) Muvakkat ve mutavassıt 

hesaplar 
b) Geçmiş yıllar kârları 
Cari yıl kârı 

Toplam 

Petrol Ofisi 
Lira 

2 500 000 

8 839 161 
3 110 859 

360 404 614 

63 158 992 
178 222 755 

3 073 296 

619 309 679 

L 
K. 

32 
35 
46 

80 
64 
33 

90 

Et ve Balık Kurumu 
Lira 

5 000 000 

3 985 979 
28 817 928 

440 471 225 

15 635 894 

493 911 028 

K. 

69 
17 
63 

73 

22 

Toplam 
Lira 

7 500 000 
44 753 928 

800 875 840 
257 017 643 

3 073 296 

1 113 220 708 

K. 

53 

09 
17 

33 

12 

BAŞKAN — Burada 1967 yazılmış, onu da 1965 olarak tashih etmiş oluyoruz. Bilançoyu tas
viplerinize sunuyorum Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Et ve Balık Kurumu ile Petrol Ofisinin 1966 yıh konsolde kâr ve zarar hesabı 

ZİMMET (Masraf ve zararlar) 

Satış zararları 
Personel giderleri 
Vergi, resim ve harçlar 
Verilen faiz ve komüsyonlar 
Amortismanlar 
Gemi işletme zararları 
İşlemiyen makdnalar amortis. 
Sair masraflar 
Muhtelif zararlar 
Egzersiz kân 

Toplam 

Petrol Ofisi 
Lira 

90 477 
66 865 566 
2 350 967 
16 425 756 
7 869 087 

17 272 604 
18 962 239 
7 210 490 

137 045 589 

L 
K. 

11 
14 
17 
64 
57 

91 
82 
02 

38 

Et ve Balık Kurumu 
Lira 

14 166 611 

917 109 

2 237 133 
65 145 

7 433 873 
24 903 336 

49 723 210 

K. 

79 

79 

50 
05 

35 
70 

18 

Toplam 
Lira 

14 257 088 
66 865 966 
2 350 967 
17 340 866 
7 869 087 
2 257 133 

65 145 
17 272 604 
26 396 113 
32 113 826 

186 768 799 

K. 
90 
14 
17 
43 
57 
50 
05 
91 
17 
72 

56 

Et ve Balık Kurumu ile Petrol Ofisinin 1966 yıh konsolide kâr ve zarar hesabı 

Petrol Ofisi Et ve Balık Kurumu Toplam 
MATLUP (Gelir ve kârlar) Lira K. Lira K. Lira K. 

Satış kârları 46 468 569 66 25 425 698 73 71 894 268 39 
Masraf karşılıkları 78 994 474 14 78 994 474 14 
Alman faiz ve komüsyonlar 2 116 600 56 16 513 799 05 18 630 399 61 
işletme kârları 1 343 640 58 140 980 39 1 484 620 97 
Depolama hizmeti kârları 428 099 82 428 099 82 
Muhtelif gelir ve kârlar 8 122 304 44 7 214 632 19 15 336 936 63 

Toplam 137 045 589 38 49 723 210 18 186 768 799 56 

BAŞKAN — 1966 yılı kâr ve zarar hesabını tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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31 . 12 . 1966 tarihli Petrol Ofisi, Et ve Balık Kurumu Millî Korunma konsolide bilançosu 

Petrol Ofisi Et ve Balık Kurumu Toplam 
AKTİF Lira K. Lira K. Lira K. 

I - ödenmemiş sermaye 
I I - Kasa ve bankalar 

I I I - Muhtelif (borçlu hesaplar 
IV - Sabit kıymetler 
V - Stoklar 

VI - Sair aıktifler : 
a) Muvakkat ve mutavassıt 

hesaplar 
b) Geçmiş yıllar zararları 

2 500 000 
7 963 704 

367 148 444 
105 706 599 
163 091 038 

69 939 364 

19 
29 
31 
80 

73 

40 653 964 
146 109 586 
96 207 671 
57 544 730 

43 835 787 
128 822 386 

98 
06 
93 
94 

65 
48 

2 500 000 
48 617 669 
513 258 030 
201 914 271 
220 635 769 

113 775 152 
128 822 386 

17 
35 
24 
74 

38 
48 

Toplam 716 349 151 32 513 174 128 04 1 229 523 279 36 
NOT: 
179 176 670 39 Peltrol Ofisinin geçmiş yıllar kârları 

—• 128 822 386 48 Et ve Balık Kurumunun geçmiş yıllar zararları, 

50 354 283 91 Bakiye kâr 
+ 7 210 490 02 Petrol Ofisinin 1966 yılı kârı 
+ 24 903 336 70 Et ve Balık Kurumunun 1966 yılı kârı 

82 468 110 63 Petrol Ofisi, Et ve Balık Kurumunun konsolide bilanço kârı 

31 . 12 . 1966 tarihli Petrol Ofisi, Et ve Balık Kurumu Millî Korunma konsolide bilançosu 

Petrol Ofisi Et ve Balık Kurumu Toplam 
PASİF Lira K. Lira K. Lira K. 

VII - Tahsis edilen sermaye 2 500 000 5 000 000 7 500 000 
VIII - İhtiyatlar fon ve karşılık. 13 360 819 53 32 952 888 37 46 313 707 90 

IX - Muhtelif alacaklı hesaplar 430 071 272 09 433 882 492 99 863 953 765 08 
X - Sair paısifler : 

1a) Muvakkat ve mutavassı/t 
hesaplar 84 029 899 29 16 435 409 98 100 465 309 27 

b) Geçmiş yıllar /kârları 179 176 670 39 179 176 670 39 
XI - Cari yıl kârı 7 210 490 02 24 903 336 70 32 113 826 72 

Toplam 716 349 151 32 513 174 128 04 1 229 523 279 36 

BAŞKAN — 1966 yılı bilançosunu tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler.... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
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BAŞKAN — Şimdi ıttılâa sunulması lâzım 
gelenleri okuyacağız. 

A) Bursa Soğuk Depoculuk Limited Şirketi: 

1964 : 176 390 lira 71 kuruş kâr. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
1965 yılı : 149 754 lira 37 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
1966 yılı : 120 018 lira 41 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
B) Gelibolu Soğuk Depoculuk Limited Şir

keti : 
1964 yılı : 66 851 lira 49 kuruş zarar. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
1965 yılı : 83 448 lira 51 kuruş zarar. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
1966 yılı : 30 265 lira 44 kuruş zarar. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

XXVI. - TÜRKİYE PETROLLERİ A. O. 
A) Petkim (Petrokimya A. Ş.) (1965-1966) 
B) Isılit Petrol ve Ticaret Limited şirketi 

(1965 - 1966). 
BAŞKAN — Şimdi program icabı Türkiye 

Petrolleri Anonim Ortaklığı, Petkim Anonim 
Şirketi, Isılit Petrol ve Ticaret Limited Şir
keti üzerinde müzakere açıyoruz. 

C. H. P. adına söz istiyen Sayın ihsan To-
paloğlu. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Yerine 
ben konuşacağım. 

BAŞKAN — Yerine Sayın Fikret Gündoğan 
Grup Başkanvekili, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (istanbul) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlar; petrol konusunu ihtiva eden müza
kerelerin önemine değinmekle sözlerime başla
mak isterim. 

Hakikaten bu asra damgasını vuran bir cev
her olarak petrol, başka ülkelerde olduğu gibi, 
ülkemizde de en önemli stratejik bir madde 
olma niteliğini hâlâ muhafaza etmektedir. Bu 
itibarla burada günlerden beri cereyan eden 
müzakerelerin en önemli kesimlerinden birini 
görüşmeye başlamış bulunduğumuzu tekrar 
söylemek isterim. 

Bu önemli kesim üzerinde C. H. P. nin gö
rüşlerini etraflıca belirtmek önemin icabı ve 
C. H. P. nin kuruluşundan beri sürdüre gel

diği ekonomi politikasının temellerinden biri
sini teşkil etmektedir. Bu temel üzerinde ne 
kadar çok durursak, kanımız o ki, hem mem
leket ekonomisine ve geleceğine hem de C. H. P. 
nin gütmekte olduğu ekonomi politikaya daha 
ziyade ışık tutmuş oluruz. 

Değerli arkadaşlarım, biz C. H. P. olarak 
bu memleketin kurtuluşunu takibeden günler
den başlıyarak petrol gibi çok önemli bir mad
denin Dünya yüzünde çok büyük sermayele
rin pençesine düşüp kapitalist ekonomi politi
ğinin tekelci döneminde vardığı emperyalizme 
dönüştüğü ve kendini en ziyade hissettirdiği bir 
saha gözü. ile baktık. Petrol bir emperyalist 
aşama olarak kapitalist ekonomi politiğinin 
dünyanın her yerinde hükmünü sürdürdüğü, 
sömürmek istediği çok önemli bir yer tutmuştu. 
Ve C. H. P. daha başmdanberi bu emperyalist 
işgalin, bu emperyalist tasallutun, emperyalist 
baskının ve yerleşmenin üstesinden gelmek için 
çok dikkat sarf etmiştir. C. H. P. petrol politi
kasını takibederken, tâyin ederken, mücerret 
milliyetçilikten hareket etmiş olmaktan çok 
daha ileri dünya meselelerine ve dünyada pet
rol üzerinde oynanan büyük oyunlara, büyük 
petrol harplerine, büyük petrol kartel ve tröst
lerinin dünya ekonomilerini nasıl ezdiğine ya
kından bilgi sahibi olarak petrol politikasını 
tâyin etmiştir. Bunu tescil ettirmek isterim. Ha
kikaten 1928 yılma kadar birbirleri ile aman
sız savaş içinde bulunan büyük petrol şirket
leri 1928 yılında ingilterede, iskoçyada bir şa
toda, bu kanlı mücadelenin artık kendilerine 
fayda vermiyeceğini anlamaları üzerine, kapi
talist ekonomilerin tekelci döneminde ulaştık
ları bir anlaşmaya, birbirlerini yemeden dün
yayı hegomonyaları altına almaya karar ver
mişlerdir. 1928 yılı 17 Eylülün dünyada unu
tulmaması gereken bir tarih olduğunu tekrar 
etmek isterim. 1928, 17 Eylülünün dünya pet
rol şirketlerinin, dünyada, petrol emperyaliz
mini sürdürmek için aldıkları kararların, alın
dığı gün tarihidir. Bu tarih çok önemlidir. Bu 
tarihi bundan sonra 1930 - 1932 - 1934 ve 1937 
sonra 1947 anlaşmaları takibetmiştir. Fakat 
1928 deki anlaşmanın esasları değişmemiştir. 
1930 larda 1932 lerde, 1934 lerde yine bu dev 
petrol şirketleri tarafından yapılan ve 1928 
anlaşmasına ek anlaşmalarda bu tâbir çok 
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alâka çekicidir. İyi ingilizce bilmem ama, böy
le okunduğunu söylediler. Ez-iz, eskisi gibi. 
Yani, 1928 de anlaştıkları gibi. öyleme geliyor-
ki, bu ez-iz kaidesi eskisi gibi ve bizde de tat
bik edildiği, biraz sonra oraya geleceğim, ama 
bizde ez-iz belki anlamsız olacak, şöyle dönüş
türebiliriz. Birazda prazanteriye giderek ez-iz 
gibi bir şey oldu bizde de efendim bu ez-iz 
kaidesinin esasını 1928 anlaşması teşkil eder de
miştim. Hakikaten 1928 de yaptıkları anlaşma
da petrol şirketleri dünyada rekabeti önleyip 
kendi hâkimiyet sahalarını ayırmışlar, fiyatlar 
üzerinde kırıcı rekabetin şirketler bünyesinde 
yaptığı tahribatı önleyici, işte tekrar ediyo
rum, kapitalist ekonominin en tipik tekelci dö
nemini ifade eden kartelleşmeyi ifade ediyor. 
Bu 1928 anlaşması hükümlerini her Türk'ün 
bence, bencileyin okuyup iyice bellemesinde 
fayda vardır. Neden vardır? Çünkü, 1928 anlaş
ması iyice bilinmedikten sonra Türkiyede pet
rol emperyalizminin neler yapmaya kaadir ol
duğunu öğrenmek kolay değildir. Kolay değil
dir; o zaman Türkiyede petrol emperyalizmini 
sadece Türk sermayesinin yetersizliği, eleman 
azlığı, ama Türkiyenin petrole ihtiyacını kar
şılamak için yabancı şirketlere böyle bir imkân 
veren kanunun lüzumluluğu veya lüzumsuzluğu 
münakaşası bilimsel temele oturmaz. Ama in
sanlar, bu meseleyle uğraşanlar veya böyle bir 
meselenin varlığını kabul edenler 1928 anlaş
masının esaslarını, onu takibeden 1930 - 1932 -
1934 - 1936 - 1937 anlaşmalarını iyice bilirlerse, 
o zaman Türkiyede yabancı petrol şirketlerinin 
sadece Türklerin sermayelerinin azlığından ve 
elemanlarının kifayetsizliğinden dolayı bu ya
bancı şirketleri buraya getirmediklerini, ya
bancı şirketlerin buraya tarih içinde kapitalist 
ekonominin emperyalist döneminde mutlaka 
geldiklerini, ister istemez, basa basa, her şeye 
rağmen geldiklerini anlarlar, onun üzerine fi
kir bina etmeye başlarlar. Ve bir emperya
list tehlikesi içindeyseler ki, bunu okuduktan 
sonra öyle bir tehlike içinde olduklarını farz 
ederler, kabul ederler. O zaman başka türlü 
bir mücadele tekniği içine girerler. Yok, bunu 
bilmezlerse o takdirde sadece masum bir ser
maye fıkdanı, insan azlığından dolayı gelmiş, 
iyilik yapmak istiyen Albert Şvayzerin mez
hebine mensup insanlar gibi görürler bu ecne
bi şirketleri. Ama onu bilirlerse tekrar ediyo

rum, emperyalizmin kurbanı olduklarını anlar
lar. Bütün Türkler ne olursa olsun, kendileri
nin, ülkelerinin ve servetlerinin asla böylesine 
bir emperyalist yem olmaya müsaade etme
mek için her güçlerini kullanmaya kendilerini 
hazır farz ederler. Ama mutlaka 1928 iskoçya 
şatosunda av eti yendiği sırada yapılan anlaş
mayı bilmek lâzım. Burada vakit çok dar, bu 
anlaşmanın esaslarını yazan bir çok belgeler 
var, bunları okuyup size söylemekte fayda bu
lurum. Ama zannederim ki, müsaade etmezsi
niz. Çünkü ya hspiniz biliyorsunuzdur, veya-
hutta vaktiniz azdır. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan mukaddeme 
yapmaya şüphesiz hakkınız var, Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığına biran evvel yakla
şırsanız zamanında programı bitirmek imkânını 
buluruz. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkanım be
nim konuştuğum sırada, bilmiyorum hangi se
bepledir, bir tüzük dışı hareket ettiğim zeha
bına kapılıyorsunuz ve meselâ tüzükte olmıyan 
cezaları bana tatbik ediyorsunuz? Sözlerimi 
tüzükten çıkarma yetkiniz varmış gibi söylü
yorsunuz veyahut beni ille bir yere getirmek, 
bir dar yere sokmak istiyorsunuz. 

Sayın Başkanım bu petrol o kadar dar çer
çeve içine sokulamaz ve Türkiye Petrollerinin 
Türkiyedeki ekonomik rollerini anlamak için 
dünya petrol emperyalizmini ve Türkiyeye yer
leşmiş olan dünya petrol emperyalizmini dili
min döndüğü kadar tecessüm ettirmezsem anla
mak mümkün değildir. Çünkü Türkiye Petrol
leri.,. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan beni yanlış 
anlıyorsanız; sadece teessür duyarım. Ben zati-
âliniz burada söz söylediği sırada, size ayrı bir 
tüzük kaidesi tatbik etmek arzusu içinde de
ğilim, esasen yetkim de yok buna. Ancak va
zifem tüzüğün icaplarını zaman zaman sayın 
hatiplere hatırlatmaktan ibarettir. Ben şu gö
rüşmenin bir mukaddeme mahiyetinde olduğu
nu ve gündeme yaklaşmak için bir basamak teş
kil ettiğini bilmekle beraber; biraz lütfedip 
daha erken yaklaşmanızı rica ettim. Benim mü
dahalem bundan ibarettir. Sizin söz hakkınıza 
her zaman Riyaset hürmetkardır. 
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C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN-
DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkanım, beni 
biraz daha önce Türkiye Petrollerini izlemek 
yerine getirmek istediğinize teşekkür ederim 
diyeceğim ama, Türkiye Petrollerinden bahset
meden önce, Türkiye Petrollerinin hangi şart
lar içinde ve kimlerle karşı karşıya bulun
duğunu anlatmam lâzım. Ben dünya petrol 
emperyalizminin Türkiyedeki mümessillerinin 
1954 ten beri bulunan büyük kartelin ne idü-
ğünü ifade etmeliyim. 

BAŞKAN — Ama konu bu değil. Konu 
Türkiye Petrolleri A. O. nm tasvibe sunulacak 
olan işte bildiğiniz senelere ait netice hesap
ları ve faaliyetleri. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Eğer Türkiyede petrol 
emperyalizminin elleri ayakları ünlü kartel 
bulunmamış olsa idi, Türkiye Petrolleri A. O. 
ismiyle anılan iktisadi devlet teşebbüsü mü 
değil mi müzakeresi, münakaşası hâlâ bitme
miş olan bu teşekkülün bugünkü durumu böy
le olmayacaktı. Bu adeta sebep - netice gibi 
bir şey. İlliyet var bunların aralarında. Tür
kiye Petrolleri A. O. mücerret bir petrol çıka
rıcı, petrol tasfiye edici bir müessese değil. 
Türkiye Petrolleri A. O. Türkiye'de Türk 
Petrollerini Türk sermayesiyle, Devlet para
sı ile petrol çıkarmaya çalışan ve fakat kar
şısında katiyen yenmesi mümkün olmıyan, 
dünyada şimdiye kadar hiç kimsenin yeneme
diği, krallar düşüren, tahtlar düşüren, impa
ratorları yok eden, tarihini yazmaya kalksa
nız belki insanlık tarihinin en enterasan say
falarını teşkil edecek olan kartel var. E.. Tür
kiye Petrolleri bu kartelle karşı karşıya ve 
Türkiye'de petrol çıkarmaya çalışıyor ve dü
şünün Türkiye Petrollerinin malî gücü, ma
zisi, yapısının vüs'ati bir yana, küçüklüğü, 
za'fı bir yana bir de hani, kartellerin çok 
büyüklüğü, çok büyük malî güce sahiboluşları, 
muazzam, dünya üzerinde büyük rolleri oluşu, 
büyük hâkimiyetleri oluşu, bir de Türkiye'de 
cari bir kanun var, Türkiye Petrolleri A. O. 
m yok etmek için her şeyi ihtiva ediyor. Pet
rol Kanunu ismiyle anılan ve 1954 te neşre-
delin Kanun Türkiye Petrollerinin malî güç
süzlüğü ve tecrübesizliği, maliyesinin yeniliği 
yanında bir de kanun yüzünden Türkiye Pet

rollerinin bugünkü durumu ortada ve böy
lece bizi söz söylemeye sevk edecek hattâ, he
pimizin üzerinde düşünmeye mecbur olduğu
muz konu oluyor. Siz, 1954 te çıkarılan Pet
rol Kanununun maddelerini bilmiyor mu idi
niz? Elbet biliyorsunuz. Türkiye'de bugün cari 
olan Petrol Kanunu Anayasa gereğince Dev
letin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yer
altı servetlerini Türklerin çıkarmasına müsaa
de etmiyen bir Kanundur. Türkiye'de mevcut 
Petrol Kanunu tröstlerin avukatı Maks Bool 
tarafından, o kartelin ihtiyaçlarına ve sürdür
mek istedikleri emperyalist baskıya uygun ha
zırlanmış bir kanundur. 

Böyle bir kanun içinde, böyle güçsüz bir 
müessesenin bu kartelle döğüşmeslnin macera
sını burada okuyoruz, bu raporda. Bu rapor
da, Yüksek Denetleme Kurulu bu denetlemeyi 
güç yapıyorlar, onların salâhiyetleri dışına 
çıkıyor gibi gözüküyor. Hatta bizim alt ko
misyonumuzu şey edelim, ben olsam bu ra
porda hiçbir şey yazmazdım. Türkiye'de böyle 
bir Petrol Kanunu oldukça, Türkiye'de bir kar
tel mevcut bulundukça, Türkiye Petrolleri A. O. 
denilen, petrol çıkarıcı ve tasfiye edici şirke
tin hesabına, kitabına bakılmaz derdim. Ba
kılmaz hakikaten, affedersiniz tabiri maruz 
görün, erkekliğe sığmaz bu. Bu kadar dev 
bir şirketin, dev bir kartelin kanun da ondan 
yana olduğu bir hengamede Türkiye Petrol
lerinin hesabına bakılması acaip bir şeydir. 
Ve eğer Türkiye Petrolleri buna rağmen az 
çok muvaffakiyet sağlıyorlarsa, doğrusu çok 
takdire şayan bir müessesedir. Güç şeydir bu. 
Düşünsenize, Türkiye'de Petrol Ofisinin, Tür
kiye Petrollerinin mamullerini satmak ve Tür
kiye Petrollerinin satıcısı dağıtıcısı haline 
getirilmek istenen ve Kanununda birtakım 
maddelerin değişt'rilmesinin düşünülmesi yü
zünden bâzı Mobil, Shell ve kartele mensup 
diğer şirketlerin bayilerinin bakanlara mek
tup yazdığı bir ülkede yaşıyoruz, biz. Ve ya
zıyor ki «Ben Türk vatandaşıyım, Mobil ba-
yiiyim. Siz bir kanun çıkarmak istiyorsunuz, 
Petrol Ofisini, Türkiye Petrolleriyle birleş
tirmek istiyorsunuz ve Türkiye Petrollerinin 
dağıtma müessesesi haline getirmek istiyor
sunuz. O ne demektir? Benim gibi Mobil 
bayii bir kişinin ticaret hürriyetine mâni olu
yorsunuz. Ben vatandaşım, Türk'üm Anayasa-
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da bana serbest ticaret etme hakkı verilmiştir.» 
diye burada mektup var, Bakana yazılmış. 
Bir vatandaş bu feryadı çıkarabiliyor ve Baka
na iletebiliyor da Türkiye'de Türkiye Petrolle
rinin, Kartele karşı ve kanunun da kartelden 
yana olduğu bir düzen içinde hiç mi taraftarı 
bulunmasın? Onun bu halini dile getirmesin 
Bu nasıl bir düzendir. Bu devam etmesi her gün 
Türkiye aleyhine, her türlü insaf hukuk, man
tık, bağımlılık ve bağımsızlık konusunu kapsı-
yan çok önemli bir meseledir demesin? Niye 
bir kişi çıkmasın benim gibi de, olur mu bu ar
kadaşlarım, bir tarafta kartel, ondan yana bir 
kanun; bir tarafta Türkiye Petrolleri böyle bir 
düzen doğru bir düzen değildir. Kötü bir dü
zendir bu. Bu düzen değişmelidir? Neden? 
Anayasanın 130 ncu maddesi de zaten bunu em
rediyor dediği zaman bumda zannım o ki, o va
tandaşın, Mobil bayii vatandaşın Petrol Ofisi
nin, Türkiye Petrollerinin dağıtma müessesesi 
olmasından yakınmasından çok daha kapsamlı 
ve anlamlı bir feryat vardır. Bu itibarla de
ğerli arkadaşlarım, işte C. H. P. olarak ve 
Anayasanın da maddesine gayet isabetli olarak 
konulduğu gibi biz başından beri petrolün Dev
letin malı ve Devletin eliyle isletilmesi gereken 
bir madde olmasını savunan bir partiyiz. 1954 
ten beri devam edeırelen ve Türkiye PetroDeri
nin Devlet eliyle değil, yabancı hususi müte
şebbisler tarafından da, Türk müteşebbisler ta
rafından da değil yabancı bir kartel tarafından 
el altında bulundurulmasını katiyen tasvibet-
miyoruz. iktidara geldiğimiz zaman ilk değiş
tireceğimiz düzenden birisi de budur. (A. P. sı
ralarından İnşallah sesleri) Ve siz kar^mjzd.a-
kiler yine siz, sermaye enicü^T'iiP'üT^ü^dpm. ela
man yokluğundan bahsederek kartelin Türki
ye'deki emperyalist baskılarına mazeret anya-
caksmız, ama biz halka anlatacağız, bunu. 
Türkler bu kartelin yardımı olmaksızın, bu kar
tel bulunmaksızın memleketlerindeki petrolü 
kendi güçleriyle, kendi paralariyle ve kendi 
elemanlariyle bu kartelin yaptığından daha iyi 
bir şekilde çıkarabilirler, isletebilirler. Bumu 
anlatacağız. Millet bunu anlıyacak. Ve siz de 
o zaman hakikaten bir emperyalist ÖTÜCÜ iste-
miyerek de olsa savunanlar haline düzeceksiniz. 
O da sizin bileceğiniz is, tarihi mesuliyetinizdir. 

ORHAN AKÇA (Kütahya) — Çekoslovak
ya gibi demek. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GtmDO-
ĞAN (Devamla) — Çekoslovakya'da başka bir 
ülke var. Türkiye'de de başka yabancı şirket
ler var. Biz başkalarına karşıyız. 

ORHAN AKÇA (Kütahya) — Hevesiniz o. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-

ĞAN (Devamla) — Biz başkalarına karşıyız, biz 
milliyetçiyiz. 

ORHAN AKÇA (Kütahya) — Orası belli 
değil. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız efen
dim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — O belli oldu, o. Petrol Ka
nununun Türkiye'de, Türk ekonomisi aleyhine 
işliyen birçok maddelerini ben bu kürsüden de
falarca dile getirdim. Bilmeyeniniz kalmadı. 
Şu kadarını söyliyeyim ki Petrol Kanunumuz 
A. P. iktidarı tarafından Meclislere sunulan, 
Hükümet programında değiştirilecektir hükmü 
ile yazıldığı 'halele, 1965 ten bu yana iktidarda 
bulunan A. P. nin bizim getirdiğimiz Petrol Ka
nunu değişikliğini yürütmediği gibi, Kendisi
nin de bir Petrol Kanunu getirmediği, getirmi-
yeceği de besbellidir. 

Şimdi pek ümidederim ki, bana cevap ver
mek üsere buraya gelecek A. P. li veya Hükü
mete mensup arkadaşlardan her birisi burada 
oturup yabancı şirketlerin, bilhassa 1965 ten 
sonra nasıl petrol istihracında büyük ilerleme
ler kaydettiğini, buna mukabil Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığının istihraçta ve rafi
najda nasıl gerilemeler kaydettiğini dile getire
cek ve gılya bu suretle Türk efkârı umumiyesi-
ni, Türkiye petrollerinin istihraç ve rafinajı
nın ancak ecnebi şirketler eli ile olabileceği ze
habını uyandırmaya çalışacak. 

Arkadaşlarım, bilinmesi gereken bir haki
kat vardır, ifade etmek isterim. Türkiye Pet
rollerini ecnebi şirketlerin 1965 ten sonra bir 
miktar daha fazla çıkarmaya başladıkları bir 
hakikattir. Kimsenin inkâr etmiyeoeği bir ha
kikat. Ama, Türkiye Petrollerinin ecnebi şir
ketler tarafından 1965 te değil, 1954 te ele ge
çirildiği. o günden 1954 ten 1965 e kadar Türk 
petrollerinm ecnebi şirketler tarafından hic de
necek mesabede yer yüzüne çıkarıldığı da bir 
hakikat. O zaman, su kadarını söyliyeyim M, 
1954 - 1965 e kadar şirketler sanır mısınız ki, 
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Türkiye'de petrol bulunmadığı için veya arama 
için vakit kaybetmişlerdir. Hayır, ecnebi şir
ketlerin fevkalâde rahatça kondukları bir mi
rası da dile getirmek isterim. Maden Tetkik 
Arama Enstitüsünün 1935 ten beri yaptığı bü
tün jeolojik tetkikler, milyonlara varan tetkik
ler ecnebi şirketlerin eline verilmiştir. Ecnebi 
şirketler daha 1954 te isteselerdi petrol istih
raç edebilirlerdi. Ama, etmemişlerdir. Çünkü, 
ecnebi şirketler, yabancı şirketler bir kartele 
mensuptur, kartel 1951 de New - York'ta Dün
ya Bankasında toplanmış.. 

ORHAN AKÇA (Kütahya) — 1951 de Dün
ya Bankası yoktu, o bankanın adı Volsbank 
idi, yanlış biliyorsunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ameri
ka dışındaki petrol rezevrlerinin ne suretle iş
letileceği, çalıştırılacağı, istihraç edileceği hu
susunda bir karar almıştır. Pardon 1952 de, 
affedersiniz neyse. Tabiî sen ben Dünya Ban
kası ile ilgilenmem, Dünya Bankasından bizim 
alacağımız vereceğimiz yok. Ecnebi sermaye 
ile, yabancılarla ilişiğimiz yok bizim. 1952 de 
(A. P. sıralarından bilmiyorsun sesleri) mesele
nin esasını dinle, bunlar basit taktiklerdir. 
'Sen Kartelin dalaverelerini dinle, 0, 51 olmuş, 
52 olmuş, Dünya Bankası olmuş, senin ban
kan olmuş fark etmez. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, hatibin 
zaman zaman sözünü kesmek ve aşağıdan yu
karıdaki müdahalede bulunmak, olsa olsa vaktin 
israfına ve müzakerenin intizamının bozulma
sına vesile teşkil edebilir, yardımınızı rica ede
rim, bir an evvel görüşmelerimizi daha selâ
metle yapalım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Kartel 
siyasi durumları kuvvetli olan ülkelerle, olmı-
yan ülkeleri ayırmıştır. Hükümetleri kuvvetli 
olan ülkelerle, olmıyanları ayırmak suretiyle 
petrollerin hangisinde öncelikle çıkarılmasına 
karar vermiştir. Bu karar vardır, işte bu iş
lemişlerdir. Türkiye sonraya bırakılmak isten
miştir. Bir de hunim üzerine tüketim buhranı 
olmuştur. Türkiye petrolleri yabancı şirketler 
tarafından 1954 - 1985 e kadar bu karar yüzün
den. emperyalist, bir karar yüzünden çıkarıl
mamıştır. Nerede alınırsa alınsın; var mı bu
na itirazın? Bu itibarla bana lâzım olan, benim 
memleketimin petrolünü pençesi altma almış 

olan bir kartelin bana yaptığı iyilik veya kö
tülüğü dile getirmektir. 52 - 51 kusura bakma. 
Şimdi 1965 te de 1964 lerde, 1963 lerde sür
dürülen antiemperyalist mücadele neticesinde 
şirketler göz boyamak için bir miktar petrol çı
karmaya başlamışlardır. Kanım o M, yine 
eğer durdurulursa ve Adalet Partisi iktidarı 
çok sürerse, ki sürmiyecektir. (A. P. sıraların
dan 100 sene sürecektir sesleri) Yine 1954 -
1965 dönemine dönülecektir, hiç şüpheniz ol
masın. Çünkü kartelin stratejik politikası bu
dur. Bunu iyice hafızalarınıza nakşediniz. Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığını başka bir 
yönden de güçsüz düşürmeye çalışmışlardır. 
Ama, çok bereket versin ki, 1965 te yaptığı
mız mücadele sonunda, Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığının sermaye tezyidi sırasında 
yeraltı rezervlerinin değerlendirilmesi gerekir, 
gerekmez diye bir münakaşalı rapor, bugün 
artık hukukî değerini kaybetmiştir. Senatoca 
verilen karar gereğince o rapor 10 ncu madde 
raporu Kamu İktisadi Teşebbüsleri raporları 
meyanmdan çıkarılmıştır. Onun üzerine tek
rar dönr?iveceğim. O tehlikeli bir görüş idi. 
Onu belki de çok iyi niyetle öyle söylemişlerdi 
ama. aslında cıkmıs olması dolayısiyle tekrar 
üzerinde söz etmiyeceğim. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığını güç
süz düşüren başka bir durum daha var. Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bugün dağıt
ma işini yapmaktan menedilmiş bulunmakta
dır. Bu men keyfiyeti Adalet Partisi iktidarı
nın marifetidir. Türkiye Petrolleri Adalet Par
tisi iktidarından önce kendisi dağıtım istasyon
ları açmak suretiyle mamullerini satmaya muk
tedir oluyordu ve hattâ güzel bir propaganda so
nunda Türkiye Petrolleri mamulleri, Türklerin 
vatanperverlik 'hislerine de hitabederek daha 
ziyade satılmaya başlandı, satış arttır. Her 
yerde Türkiye Petrolleri istasyonları görüldü. 
O zaman hic Petrol Ofisi ile çatışma olmadı, İM 
tarafın r'üdürleri anlaştırlar, onlar da açıyor
lardı. Ama hepsinin gayesi Türkiye Petrolleri
nin. Türk petrollerinin daha doğrusu Türk da
ğıtım organlarının petrol satımında rol oyna
masını temin idi. Bu süreç bozuldu, bu düzen 
bozuldu. Bunun bozulmasına elbetteki Türkiye 
Petrollerivle. Pe+rol Ofisi arasındaki anlaş-
ma^hk etkiledi. Türkiye Petrollerinin de, Pet-

I rol Ofisinin de genel müdürlerini sık sık değiş-
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tirdi, Adalet Partisi iktidarı. Ve Adalet Par
tisi iktidarının bu personel ameliyeleri yüzün
den iki müessesenin anlaşmaları ve birbirlerini 
destekleme imkânı kalmadı. Ve Türkiye Pet
rollerinin dağıtma merkezi açması önlenince, 
bütün dünyadaki petrol şirketlerinin kendi da
ğıtım merkezlerini kendilerinin açmasından bu
nun mahrum edilmesi, onu zayıflatan bir hare
ket oldu. Bilinen bir hakikat ki, Türkiye^deki 
kartelin mensupları BP, Mobil, Shell dağıtım 
organlarına sahiptir ve dağıtım işini beraber 
yapar, istihracını yapar, rafinajını yapar hat
tâ nakiliyesini yapar, ondan sonra dağıtım işi
ni de kendisi yapar. Bir petrol müessesesini, 
petrol çıkaran bir müesseseyi, rafine eden bir 
müesseseyi dağıtım organından mahrum etmek, 
o müesseseyi daha başından kârsız kılmaya 
mahkûm etmektir. O müesseseyi zayıf düşür
meye yeterdir. E, şimdi Türkiye Petrollerinin 
istasyon açmalarını önleyici karar alan Ada
let Partisi Hükümeti, Türkiye Petrollerini güç
süz düşürmüştür dediğimiz zaman iddiamız bu
günkü durumla ortadadır ve sabittir Petrol 
Ofisi ile bu işin görülmesi mümkün müdür? El
bette mümkündür, ama ta 1964 ten beri Pet
rol Ofisi ile Türkiye Petrollerinin birleştirilme
si hususunda Meclise verilmiş kanun hiçbir şe
kilde ele alınmamış, uyutulmaktadır Böyle 
bir yola gidilmemektedir Tekrar ediyorum, 
bu; Adalet Partisi iktidarının yanlış bir poli
tikasıdır ve Türkiye Petrollerini güçsüz düşü
ren bir davranıştır Hemen Türkiye Petrolleri
nin bünyesine kalbedilmesi gerekir, Petrol 
Ofisi ve bir dağıtım organı olarak Türkiye Pet
rolleri diğer yabancı şirketler gibi dağıtım or
ganına da sahip kılmak gerekir. Bu zaaftan da 
kurtarmak şarttır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Petrollerin
de tenkide uğrayan bir başka hususu da ser
maye tezyidi sırasında 1964 veya 1965 te aklım
da katı olarak değil, galiba 1964 te galiba 
150 milyondan 500 milyona sermayesi çıkarı
lırken, Türkiye Petrollerinin hisse senetlerini 
tercihan almaya hakkı olan bâzı bankaların al
mamalı sonunda bu hisse senetlerini üstünde 
yazılı olan değerleri ile Ordu Yardımlaşma Ku
rumuna vermiş olmasıdır. Bu hep Denetleme 
Kurulu rakorlarında ve bizim komisyonıiTnnz 
raporlarımda dile getirilip yeriliyor. Eleştiri
liyor, yeriliyor. Deniliyor ki, Türkiye Petrol

leri sermaye tezyidi yaparken mutlaka hisse 
senetlerini o günkü rayiç bedelleri ile devretme
li idi, Ordu Yardımlaşma Kurumuna. Ben ön
ce bunda Ordu Yardımlaşma Kurumuna devre
dilmesinden ötürü bir itiraz kontr revizyonel 
bir düşüncenin ihtilâlden sonra dile getirilmek 
istenen çok moda olmuştur. Antimilitaris, an-
timiliter bir düşüncenin ve ihtilâlin aksine bir 
düşüncenin temelinde yattığında yine hâlâ mu-
sirrim, ama o olmasaydı da belki ekonomik ola
rak bu tenkidi yapmak mümkündü. Hakikaten 
ilk nazarda sermaye tezyidine gidilirken satıla
cak birtakım hisselerin nominal değerleri değil 
de piyasa değerleri üzerinden satılmasını öngö
ren raporun ekonomik kurallarına uygun ol
duğunu kahul etmek ilk bakışta mümkündür. 
Doğru gelir adama. Hakikaten öyle olmak ge
rekir. Meselâ beş liralık bir senet piyasada 15 
liraya geçerken onu beş lira üzerinden alıcısına 
yslhut X e satmak yerine 15 liradan satmak el
bette doğru bir kaide gibi gözüküyor ve itiraz 
edilmez bir kaide gibi gözüküyor. Ama Türkiye 
Petrollerinin sermaye tezyidi sırasında başın
dan geçen olaylar yahut o sıradaki durum ve 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığını doğuran 
kanunun hususiyetleri ve yine Türkiye'deki 
ekonomik durum o bu raporu tam mânası ile 
haki1, kılacak gibi değil. Bir kere raporda san
ki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ken
disi satılıyormuş gibi bir hava var. Değil. Sa
tılan şey hisse senedidir. Bu hisse senetleri de 
kimseye başka şirketlerde olduğu gibi büyük 
haklar, büyük salâhiyetler bahsetmez. Satın 
alana büyük haklar bahşetmez. Neden? Çünkü 
TPAO lığı Kanununa göre bir kere hisselerin 
yüzde 51 i Devlete aittir. Binaenaleyh ne alır
sanız alınız, söz yine Devletindir. Bundan dolayı 
salâhiyetiniz artmaz. Dahası var. Bu hisse senet
leri yükünden cok k^r almanız imkânsızdır. Çün
kü kârın haddi belirtilmiştir. Dahası var. Türki
ye'de, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
daiha uzan yıllar kârlarını hisse senetleri saye
sinde dağıtması değil, ama sermayesine kalbet-
mesi zorunluğu var. Bu itibarla Türkiye Petrol
leri Anonim OrtaMığmm sermaye tezyidi sıra
sında nominal değerler üzerinden değil de daha 
fazla değerler üzerinden devretmesi gerekirdi 
hisse senetlerim demekle önceden haklı £"*5diken 
kaidenin bu sebeplerle cürütülmesi mümkün. 
Daha da sebepler ilâvesiyle bu işi raporun doğ-
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ru kıymetlendirmediğini ifade etmek mümkün
dür. Türkiye'de bu hisse senetlerini almıyan 
bankalardır. Sümerbank, iş Bankası ve sair 
bankalardır. Bu bankaların Türkiye Petrolle
rinden elde edecekleri kârdan çok daha 
kâr elde edecekleri belli o para ile, 38 milyonla. 
Çünkü Türkiye'de bankalar muhtelif sebeplerle 
çok yüksek faizlerle para veriyorlar. O bakım
dan bankaların buna iltifat etmemesi de anla
şılır. Sonra bankaların bir hesap yaptıklarını 
sanırım. Türkiye'de bugün para değeri, diye
lim (1) ise, iki sene sonra bu para değeri ya
rıma düşüyor. Hiç değilse 0,75 e düşüyor. Da
ha ileri gittiğiniz zaman bu para değeri bugün 
sıfıra düşecek kadar ileri gidiyor. Bankalar 
bugün pahalı para ile senet alıp ileride ucuz 
bir servetin sahibi olmak istememişler de ola
bilir. Bir sebep daha var ki, onu da zannede
rim raporu tanzim edenler kabul ederler. Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortakhğı yatırım yap
maya mecbur edilmiş bir müessesedir, haklı ola
rak Birinci Beş Yıllık Plân tarafından. O za
man sermayeye, paraya çok ihtiyacı olan bir 
durumda idi. O sermaye tezyidine gittikleri 
zaman kasalarında hiç paraları yok olduğu an
laşılıyor. Çok kısa zamanda bu isin yapılması 
ve para ele geçmesi lâzım. Makina alınması lâ
zım. Yeni kuyular açılması lâzım. Rafineri 
tesirlerinin, takviye edilmesi lâzım. Bu itibarla 
Türkiye Petrollerinin sermaye tezyidi sırasın
da hpse senetlerinin nominal delerleri üzerin
den devretmesini tenkidi, arz ettiğim sebepler 
muvacehesinde, gücünü biraz kaybediyor. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Petrolleri
nin 1954 te 1965 te ve 1966 da durumları de
ğişiktir, denecektir. 1964 te şöyle olmuş, 
1965 te böyle olmuş, 1966 da beyle olmuş ve 
bilhassa Adalet, Partisi iktidarı zamanında kâr
lı duruma geçtiği iddia edilecektir. Bunun se
bepleri de izaüı edilmiyecektir. Adalet Partisi
nin cok kullandığı, fakat şimdiye kaıdar bence 
deşifre e^ilme^isi için daima kullanmakta de
vam ettiği bir hususiyeti vardır. Adalet Partisi 
taMî ve tarihî selisimi hep kendi politikalarının 
dehakâr olusuna hamleder. Halbuki tarihî ve 
tabiî p-eli«sim diye ekonomide ve sosyal bili-mler-
de bir kanun vardır. Bir sey el^et durduğu 
yerde dahi hic dokımmasanız, bir politika iz-
lemeseniz dahi çelişir. Binaenaleyh. Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığında Adalet Partisi

nin aldığı menfî kararlara rağmen gelişme var
sa bu tabiî ve tarihî gelişimdir. Tabiî, tarihî 
gelişimdir; çünkü Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığının kârlarına yalnız Türkiye petrol
lerinin kendi kârları değil bu sefer rafineri 
kârları ve diğer kârlar da girmeye başlamıştır. 
0,77 milyon farz edelim; 77 milyonluk kâr gö
züktüğü yerde bunun 30 bilmem kaç milyonu 
yahut 50 milyonunun nereden olduğunu söyle
mez, burada konuşan cevap verici Adalet Par
tili mensuplar. 

C. H. P. sinin Türkiye Petrollerini çok ya
kından tutan bir parti olduğu önceden bellidir. 
Sermayesinin tezyidi ile Batman Rafinerisinde 
birikmiş beyaz maddeleri, Petrol Kanununun 
karteller lehine açıkça yazılmış maddesinden 
istifade ederek, almıyanlara karşı Halk Partisi 
iktidarı sırasında kararnamelerle hattâ Danış
tay kararı ile o maddelerin alınmasını sağla
mak gibi bu memlekette Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığına büyük yardımlar yaptığı 
bilinen hakikattir. C. H. P. si petrol mevzuun
da çok, sayılmıyacak kadar iyilikler getirmiştir, 
memlekete. Biz pahalı petrolü 10 seneden faz
la zaman alıp kabul etmişizdir. Birtakım dav
ranışlarla, bilmem kartelin dikte ettiği fiyatla
rı kabul etmiştir, bu memleket. Ama bizim 
itkidarımız zamanında indirimli fiyatlarla pet
rol alınması sağlanmıştır. Yine bizim iktidarı
mız zamanında jet benzinlerinin daJhi yapılma
sı için çok vatanperverane çalışmalar yapıl
mıştır. Keşke Adalet Partisi de bunlara benzer 
şunu yaptık, bunu yaptık diye bir öğünme pa
yı bulabilse de karşımıza çıksa. Bugün Türki
ye Petrolleri Anonim Ortaklığının bütün tek
nik elemanlarının petrol çıkaran sahalardan çe
kilip merkezde toplandıklarına dair ciddî bilgi
ler sahibiyiz. Ve bugün Türkiye Petrollerinin 
arama yaptığı sahalarda gerekli teknik elema
nın bulunmadığı ve bu yüzden istihracın za
yıfladığı yine bilinen hakikatlerdendir. Yine 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklısı Künyesinde 
fevkalâde huzursuz bir havanın estiği herkes ta
rafından söylenen ve bu yüzden bu ortaklığın 
ekonomi alanında, iş alanında gerilediği yine 
bilinen hakikatlerdir. Bunlar A. P. iktidarı 
zamanında olmuş şeylerdir. 

Değerli arkadaşlarım, TPAO. nın kuvvetli 
bir şekilde desteklenerek, sermayesinin daha da 
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yükseltilerek Türkiye'de Anayasanın emrine 
uygun bir şekilde yegâne petrol çıkarıcı mües
sese, petrol rafine edici müessese, petrol taşıyıcı 
müessese, petrol dağıtıcı müessese olması Tür
kiye'nin Kurtuluş Savaşı hedeflerinden biridir. 
Bunu böyle bilmek ve bu yola hemen girmek 
lâzımdır. Petrol Kanununu ilga etmek gerekir. 
Onun yerine elbet Türkiye'de müktesep hakları 
tanıyan ve fakat bütün petrol işlemlerini Türk 
müessesesinin yapmasını sağlayıcı bir kanunun 
getirilmesi bir kurtuluş savaşı gayesi ve hede
fidir, bunun böyle bilinmesinde büyük fayda 
vardır. Türkiye Petrolleri hakkında çok daha 
sözler söylemeye imkân vardır. 

Değerli arkadaşlarım; şimdi Türkiye Petrol
leri ile birlikte müzakeresini yaptığımız petrol 
boru hattı ve Petkim Sanayii, Petro - Kimya 
Sanayii, Petrol Kimyası sanayii üzerinde de bir 
iki kelime söylemek ve sonra da Isılit hakkında 
da yine birkaç söz söylemek üzere müsaadenizi 
istirham edeceğim. 

Bu Petro - Kiyanın kurulması sırasında yi
ne Kartel'in ve ona bağlı veyahut başka bir 
kartelin, (National distris) onun isimini beye
fendiler siz daha iyi bilirsiniz, onun bizim mem
leketimizde nasıl bu petro kimyayı ele geçirme
ye uğraştığını, neler yaptığını ne baskılarda 
bulunduğunu, ama yine biraz evvel bahsettiğim 
gibi, vatanperver Türk çocuklarının münevver 
kafasında Türkiye'nin kurtuluş savaşının bu 
yollardan geçeceğini iyice bilenlerin mücadelesi 
sayesinde bu National Distris, her halde anladı
ğım kadarı bunun karşılığı millî arıtma olacak, 
çok büyük mücadeleler verdiği ve Petro - Kim
yayı ele geçirmek istediği, petrol tarihimiz ya
zıldığı zaman meydana çıkacaktır. Ama tekrar 
ediyorum, bunu millî olmak imkânına kavuştur-
muşuzdur. Küçük küçük enteresan şeyler cere
yan etmiştir, işte bu National Distris falan da 
bir de bu kompleksi yapmak için umumi müta-
ahhit firma olarak çalışan bir Foster Bler diye 
bir firma var. Bu firma ile bizim bu Petro -
Kimya arasındaki ilişki gayet enteresan. Adam
ların kendi bünyelerinden kovduğu birtakım 
memurların, hemen bizim Petro - Kimyaya alın
ması hiç de kolay izah edilecek şeyler değil. 
Her halde bunlar burada el. Muhakkak ki Pet
ro - Kimyayı yine biraz evvel arz ettiğim gibi 
bir başka emperyalist sanayici devletin emrine 

vermek istedikleri besbellidir. Ama Petro -
Kimya bugün görüyoruz ki ilerliyor, yann Türk
lerin çok istifade edecekleri bir sanayi dalı 
olacak. Ve zannederim ki Petro - Kimya ile 
biz birçok döviz kaybından kurtulacağız. Yal
nız, çabuk olmasını ve hiçbir yabancı ekonomik 
tesirin altında kalmadan tamamen yerli ve millî 
bir müessese haline gelmesini A. P. iktidarından 
niyaz ederim. 

Petrol Boru hattının hikâyesi daha entere
sandır. Bunu da bilmiyeniniz hemen yok gibi
dir. Türkiye'de petrolü boru ile nakletmek is
temeye kalktığı gün TPAO bütün ecnebi şirket
ler, Kartel, hayır Türkiye'de boru ile nakledile
cek petrol mü var M, siz Türkiye'de petrol 
çıkarmıyorsunuz, katran çıkarıyorsunuz demiş
lerdir. Bu itibarla g'ayet yanlış bir hareket 
içindesiniz, böyle şey olmaz. Boru hattı yapma
yınız, çünkü sizi şöyle zarara sokar, böyle za
rara sokar, siz petrol bulamazsınız, edemezsiniz, 
v. s. demişlerdir. Çok büyük tazyikler olmuştur. 
Ben dahi bir şahsın mâni olmak için vekâletler
de neler yaptığına şahidoldum. 

Daha da ileri gidilmiş tehdidedihniştir Türk 
Hükümetleri. Bâzı kimseler birtakım mektup
lar almışlardır. Hep bu biraz evvel arz ettiğim 
gibi, o beynelmilel kartelin, o emperyalist kar
telin boru hattını ele geçirmek için, yahut Türki
ye'yi bundan mahrum etmek için yaptığı çaba
lardır. Boru hattını ele geçiremiyeceklerini an-
hyan kartel mensuplarından bâzı daha kurnaz
ları bu boru hattına ortaklık için çok çaba sarf 
etmişlerdir. Kendi ince petrollerini bizim kalın 
petrollerle naklettiğimizi takdirde ekonomik ola
cağını, millî gururu inciltici bir alayla söyîiyen 
şirket vardır. Hakikaten burnumuzun dibinde 
demek tâbiri caizse petrol çıkaran ecnebi şirket
lerin ince petrolleri vardır. Ama biz Türteye'de 
Petrol Kanunu yüzünden 25 metre ilerimizde 
45 graviteli petrolü çıkarmaktan mahrum bir 
milletiz. Ve bir ecnebi petrol şirketi oradan © 
petrolü çıkarıyor, bizi çok ağır şekilde ve inci
tecek surette ince petrollerimi nakletmeme mü
saade eder misiniz? Ama onun için de ortaklığı
ma müsaade buyurunuz gibi tarih içinde fevka
lâde enteresan ve ibretle seyredilecek bir tablo
yu meydana getiriyor. Bunu iddia etmiyorum, 
Vekâletler bunu biliyor. SHELL Şirketinin böy
le bir müracaatı olmuştur. Çok uzun bu. Ama 

/ 
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buna rağmen Türkiye Petrolleri dayatmıştır, di
renmiştir ve bâzı dış işler, pardon Parlâmento ve 
Hükümet dışı bâzı güçler bu işe el atmışlardır, 
burada Güvenlik Konseyinin rolü olduğunu işit-
mişimdir, çok olumludur, tebrik ederim. Petrol 
hattım emperyalist kartelin eline düşürmemiş ol
mak, antiemperyalist mücadelede büyük bir aşa
madır. Şerefinin büyük payı açtığımız petrol 
mücadelesidir. Petrol milliyetçiliğidir. Bunu her 
zaman söylemek bizim hakkımız ve gururumuz
dur. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bir nebze îsılit 
ismi ile anılan, her halde ısı maddesi dağıtan bir 
ortaklığın meseleleri üzerine atfı nazar etmek 
istiyorum. Bir milyon sermaye ile kurulmuş bir 
şirkettir bu îsılit Şirketi. Ve TPAO ile Petrol 
Ofisinin kurdukları bir millî şirket Fuel - Oil 
dedikleri akar yakıt dağıtımı için kurulmuş bir 
şirkettir. Bu ortaklık seneler içinde şöyle ge
lişiyor. Kurulduğu sene 1965 te 14 bin lira za
rar, ediyor. 1966 da 702 bin lira kâr ediyor. 
1967 de 1 milyon 225 bin lira kâr ediyor. 1968 in 
dokuz ayında bir milyon 597 bin lira kâr ediyor 
ve bu ortaklık bir yerli şirkettir. Bunun karşı
sında kartelin karayakıt dağıtan teşekkülleri 
var. Kalörişel, Eklor Limited, İstanbul Petrol, 
Anzallar, Akpetrol, Oil Transport, Akar ya
kıt Petrol Fuel - Oil servisleri, Termo Limited 
Şirketleri, Bu sözlerin büyük bir kısmının Türk
çe olduğuna bakıp da bunların yine bizim meselâ 
TPAO ile alâkalı kuruluşlar olduğunu sanmayın. 
Çünkü Kalörişel, Shell'in, Eklor Limited ShelT-
in, İstanbul Petrol - ismi Türkçe fakat - Mo
bil.'in, Anzallar Mobil'in, Akpetrol Mobil'in, Oil 
Transport Türk Petrol dediğimiz yine Mobil'in, 
yabancı şirketin sermaye verdiği ismi Türk olan 
şirketin, dağıtma şirketleridir. Şimdi bunlar 
amansızca bu îsılit'i yok etmenin çaresini arı
yorlar. 1928 anlaşması gereğince öldürmek mec
buriyetinde oldukları rakiplerini öldürmek için 
yavaş, yavaş zehirlerini akıtıyor-In? ve Petrol 
Ofisi bayilerine düşük fiyatla Fuel - Oil veriyor
lar. Onu sattırıyorlar, böylece onu güçsüz ve 
kârsız hale getirip nihayet feshe, infisaha sevk 
etmeye çalışıyorlar. Isılit'in de basma bu gelir
se şaşmam. Bir gün bunu burada konuştum, bir 
gün bu îsılit ama aslında bu sebeple, fakat görü
nürde başka sebeplerle yok olursa - Türkiye Pet
rolleri A. O. mn da bu gidişle sonu odur - asıl 
sebep bu olacaktır, kartelin amansız, emperya

list mücadelesi olacaktır. Ama biz yine başka se
bepler varmış gibi inanacağız, avunacağız, gide
cek. Nasıl ki, Türkiye'de sermaye yokluğu ve 
eleman kıtlığı yüzünden ecnebi şirketlerin ge
tirildiği ve onların ancak petrolü çıkarabileceği 
düşüncesine yaptığımız gibi. 

Hürmetlerimi sunarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Tur
gut Yaşar Gülez. 

A. P. GKUPU ADINA TURGUT YAŞAR 
GÜLEZ (Bolu) — Sayın Başkan, Yüce Senato
nun değerli üyeleri; bugün Kamu iktisadi Te
şebbüsleri Karma Komisyonunun raporları üze-

i rinde cereyan eden görüşmelerimiz bir haftadan 
i beri devam etmektedir. Ve bugün de mevzuu-
! muz olan Türkiye Petrolleri A. O.; Petrolrimya 

ve îsılit Şirketinin Komisyonca hamlanan ra
porları üzerinde görüşlerimi arz edeceğim. 

0-. 
Benden evvel görüşen sayın arkadaşımız Gün-

doğân Beye bâzı hususlarda cevaplar vermek is
terim. Hepimizin malûmu olduğu üzere petrol 
mevzuu, bu konuyla ilgili bulunsun bulunmasın, 
birçok kişiler tarafından bir polemik vasıtası ha-

| üne getirildi. Bunun mücadelelerini iki seneden 
j beri yapmaktayız. Petrol işlerimizin memleket 
i gerçeklerine uygun bir yönde düzenlenip yürü-
I tülmesinin sırrını yalnız muayyen kişilerin şah-
! smda görmek ve göstermek suretiyle bu alanda 
j çalışan yüzlerce elemanın gayretlerini hiçe say-
! mak ve herkesin vatanseverliğinden şüphe 
| uyandırmak çabalarının insaf ve mantık ölçüle-
I riyle bağdaştırılamıyacağı kanısındayım. Bu iti-
| barla petrol işlerimizin memleketimizde geçirdi-
j ği safhaları, sayın arkadaşımın da yaptığı gibi, 
I objektif şekilde, ilmî yönden incelemeyi faydalı 
I görmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar, bizde petrol arneliye-
i leri 19 ncu asrın ikinci yarısında başlamıştır. Bu 
I tarihçeyi uzatmıyacağım, ve 1933 senesinde Pet-
i rol Arama ve İşletme Enstitüsü namı altında bir 
i Enstitüye devredilmiş ve 1935 te Maden Tetkik 
; ve Arama Enstitüsünün kurulmasıyle petrol ara-
I rna işleri bu Enstitüye maledilmiştir. 1935 ten 
| 1954 senesine kadar 85 milyon lira bu mevzu 
| üzerinde MTA taralından para sarf edilmiş, yi-
| ne bu Enstitü tarafından Raman ve Garzan pet-
| rol sahaları 1940 ve 1945 senelerinde keşfedil-
j mistir. Bunu mütaakip, 1954 te çıkarılan Petrol 
! Kanununu mütaakip Türkiye Petrolleri A. O. mil-

488 — 
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lî müessesesi teessüs ettirilmiş ve bu müessese 
MTA dan devralmış olduğu Raman ve Garzan 
sahasını isletmeye başlamıştır. 

Biran için bu kıymetli müessesemizin geçir
diği devrelere bakalım: Türkiye Petrolleri A. 
O. nın ham petrol üretimi ve istihsaldeki artış 
nisbeti - şurada size izah edeceğim 1955 yılından 
banlamak üzere - 1955 yılında 178 bin ton olan 
üretim nihayet 1968 yılında 770 bin ton olmuş 
ve 1968 de de tahminimce bir milyon tona ula
şacaktır ve hattâ geçecektir. Bu gösteriyor ki, 
1956 senesini esas alacak olursak, yerli ham pet
rol istihsalimizdeki ortalama artış nisbeti % 10 
ve 12 yi göstermektedir. Tüketim artışı olarak 
da, tüketim artış nisbetini de % 10 alacak olur
sak, yerli hara petrol istihsalimizin bu çok cüzi 
bir artışla memleket ihtiyacının tümünü karşı
laması çok uzun zamana vabeste kalacaktır. 

Şimdi yine sayın arkadaşımızın memleketi 
karteller himayeleri altına almışlar, emperyalist
ler Türkiye Petrollerine petrol çıkarttırmamak-
tadırlar gibi birtakım beyanlarda bulundular. 

Şunu şu şekilde izah etmek isterim ki, Tür
kiye Petrolleri A. O. ve bu bünyede çalışan 
bütün arkadaşlar bütün gayretlerini sarf et
mektedirler, Türkiye'yi kendi kendine yeterli 
bir hale getirmek için. Ama Türkiye'nin pet
rol durumu nedir? Petrol nasıl bulunur? Pet
rol nerde teşekkül eder? Bunlara hiç değinmi
yoruz. Bugün memlekette en fazla faaliyet gös
teren Türkiye Petrolleri A. O. dır. 11 tane ma-
kina ile çalışmaktadır. Petrol aramalarına ara
lıksız devam etmektedir. Neden acaba biz de 
bu rezervleri bulamıyoruz? Acaba Türkiye'de 
petrol var mı yahut kâfi derecede var mı? Bun
lar iddia edilmektedir. Burada deniyor ki, evet 
karteller bu petrolleri çıkarmıyorlar. Türkiye'
nin jeolojik durumu nedir? 

Muhterem arkadaşlar şimdiye kadar mem
lekette 8 - 10 tane petrol sahası bulunmuştur. 
Teknik olarak bu sahaları etüdettiğimizde gö
rüyoruz ki, bunlar büyük rezervleri ihtiva 
eden sahalar değillerdir. Yani Türkiye hiçbir 
zaman, yani bugüne kadar, şu ana kadar elde 
ettiğimiz done ve malûmata göre konuşuyo
rum yanlış anlaşılmasın lütfen, bugüne kadar 
çalışılan sahalardan elde edilen teknik malû
mata göre rezervlerimiz ufak çaptadır. Türki
ye'yi hiçbir zaman için bir Orta - Şarkın büyük 

mikyasta petrol istihsal eden bir memleketi 
olarak görmemiz mümkün değildir. Bugüne 
kadar elde ettiğimiz malûmata göre mümkün 
görmemekteyim. Ama yarın başka bir çağda, 
başka bir jeolojik strüktürde bir petrol saha
sı bulunabilir, tekrar bu malûmatlar kıymet
lendirilir. O zaman durum değişebilir muhte
rem arkadaşlar. Fakat bugüne kadar bir teknik 
eleman olarak, nihayet bundan evvel elde edi
len malûmatı kıymetlendirerek elde ettiğimiz 
rakamlara dayanarak verdiğim bir ifadedir, 
sakın yanlış anlaşılmasın. Bugün bâzı iddialar 
da ortaya atılmaktadır. Bilhassa Petrol Araş
tırma Komisyonu çalışmalarında nazarı dikka
timi celbetti, Türkiye'de birçok sedimanter ba
senler vardır, yani rusubi kayalardan müteşek
kil basenler vardır ve bunların hepsinin altı 
petrol doludur. Ve bunu söyliyen sayın millet
vekili arkadaşımız, ismini zikretmiyeceğim, bu
nu bir kitapta okuduğunu ve bu petrollerin ye
rin altında kaldığını ve sanki bizim Türkiye 
Petrolleri olarak bunları bulmadığımızı bize 
esefle ifade etmiştir. Bu da hakikat değildir. 

Muhterem arkadaşlar, birçok rusubi kaya
lar ve sedimanter basenler memlekette mevcut
tur. Hattâ ve hattâ çok pahalı yapılan çok pa
halı olarak bilinen birçok ameliyeler yapılmak
tadır. Meselâ bunda bir sahaya girdiğiniz za
man yapacağınız jeolojik etütler jeofizik etüt
ler, bunlar milyonlarca liraya baliğ olmakta
dır. Bunların hiçbir tanesi muhakkak aşağıda 
petrolün mevcudiyetini bize göstermez. Bunlar 
yalnız yer altında bulunan petrol terakümüne 
elverişli tabakaların mevcudiyetini bize göste
rir. Gene burada bir sondaj yaparak delip bu
radaki formasyonda petrol bulunup bulunmadı
ğını tesbit etmek lâzımdır. Bunun için hepini
zin malûmu olduğu üzere, binlerce, milyonlar
ca lira sarf edilmektedir. Neden? Bu güçsüz 
olduğumuzdan mı? Kapital bakımından mı? 
Hayır. Türkiye Petrolleri senede muayyen mik
tarda kuyular açmaktadır. Ama bu açılan ku
yularda neftice ne olmaktadır? Demek M, Tür
kiye'de daha birçok arama kuyularının açılma
sı, birçok etütlerin yapılması icabediyor. Bu
gün istihsalimiz 3 milyon tona ulaşmıştır diye
lim ve halen 3 milyon ton da hampetrol ithal 
etmekteyiz. Bu önümüzdeki senelerde biz yal
nız bugünle uğraşıyoruz, hiç 1975 te 1980 de 
ne olacağını düşünenimiz yok. Bugün Türkiye 
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petrollerini hiçbir zaman kötülemek aklımdan 
bile geçmez. Çünkü bütün arkadaşlar, yine tek
rar ettdğ'im gibi, feragatle çalışıyorlar. Fakat 
Türkiye petrollerinin bugün elinde 5 tane saha 
vardır. Bunlardan, Raman, Garzan miyadını 
doMurmak üzeredir arkadaşlar. Geriye kalan 
Mağrip ve Batı Raman düşük viskoziteli ve ye
rinden kalkmaz ağır bir petroldür. Yüksek as
falt ihtiva eder. 1970 te ihtiyacımızı ne ile 
karşıkyacağız arkadaşlar? Biz müesseseleri 
tahriibetmeye uğraşıyoruz. Biz gelelim hep be
raber elele verelim bu müesseseyi kalkındır
mak, bu müessese istihsalinin memleket ihti
yacını yeterli bir şekilde sağlıyacak bir duru
ma sokmaya çalışalım. 

Günümüzde bahsediliyor; yabancı şirketler 
buna mâni oluyor. Yabancı şirketler sanki Tür
kiye'nin bütün petrol ihtiva eden rezervlerini 
bulmuşlar, bunları kapatmışlar, biliyorlar ve 
bizi sıkışık bir duruma sokup sonradan gelip 
bu rezervleri sanki tekrardan eksplurate (esep-
laîter) etmek istiyorlar gibi bir durum seziyo
rum, bu konuşmalardan. Halbuki böyle değil. 
Bir Petrol Dairesi var muhterem arkadaşlar. 
Bugün diğer şirketlerde de aynı sıkıntılar mev
cuttur. Bunlar da birçok yerlerde jeofizik, je
olojik, gravnıetik, etütler yapmakta ve aldık
ları netaiceler bunları da hüsrana uğratmak
tadırlar. 

Petrolcülükte şunu anlatmak icabeder ki, 
petrolcülük bir kumar işidir. Bunu da bilelim. 
Bugün hâlâ tekniğin bu kadar ileri gitmesine 
rağmen % 12,5 u tekniğe dayanıyorsa % 87,5 
da yine şanstır. Bugün kuyular açılıyor, belki 
malûmunuzdur, bir denizde yapılan sondajı bu
na misal olarak vereyim. Bir sondaj 27 milyon 
liraya mal olmuştur. Neticede ne elde edilmiş
tir? Sıfır. Yani ofanperdü olarak sarf edilen 
bir para. Biz de Türkiye petrollerinde çalışan
lar muhakkak ki memleketimizi kendi yeterli 
haline getirmek için petrol istihsali bakımın
dan çalışmaktalar, ama bir de buna strüktürle-
rin müsaade etmesi lâzım, bir de Türkiye pet
rollerinin teknik eleman ve para bakımından 
mücehhez bir hale getirilmesi lâzım. Bugün 
şöyle bir deyim edelim. Türkiye'nin bütün pet
rol bulunabilir ihtimallerini meydana çıkar
mak için diyelim ki, bir birim kullanalım, me
selâ bin tane arama kuyusu açmak lâzım. Bi

liyorsunuz ki, petrolcülükte probabilite aşağı -
yukarı her 9 arama kuyusunda bir petrollü 
saha bulunduğu zaman probabilitesi çok iyi bir 
durumdadır. Bugün Türkiye'de 15 e birdir bu 
nisbet. Yani bugün bir birim olarak 1 000 ku
yuyu kullanacak olursak, bunun için bu ku
yudan elde edilecek neticeler; yani bu kuyula
rın açılmasından sonra elde edilecek neticenin 
ne olduğunu bilmemekle beraber, bu gibi 4 bin 
kuyuya sarf edilecek ve bunun yanına yapıla
cak yeni tesisleri ve yatırımları da ilâve ede
cek olursak, bu meblâğ aşağı - yukarı Türkiye'
nin petrol envanterini tâyin etmek 15 - 20 mil
yar lirayı bulacaktır. Şimdi bu 15 - 20 milyar 
lirayı biz bütün gücümüzle verecek durumda 
mıyız? Mühim olan şey, malî ve teknik imkân
larımız nasıldır? Eğer bunu halledersek zaten 
ortada bir mesele yok. 

Muhterem arkadaşlar Türkiye petrollerinin 
1964, 1965, 1966 seneleri raporlarına baktığı
mız zaman görüyoruz M, müessese gayet mo
dern bir tarzda çalışmaktadır. Ve bilindiği gi
bi her sene kâr eden bir müesesedir. Fakat bü
tün problemi bir ince petrolü bulmak, yani 
petrolü, yeni petrol havzalarını bulmak. Bunun 
için de eminim ki, bütün çalışmalar devam et
mektedir. inşallah, yakın bir gelecekte bol 
miktarda petrol veren sahalar bulunur ve he
pimizin ümidi tahakkuk eder. Bunun için de 
çalışılmaktadır. 

Yalnız bonim burada değineceğim bir nokta 
var. 1965 senesi Türkiye petrollerinin raporun
da tavsiyeler kısmında 472 nci sayfada «Bu
günkü Devlete ait petrol dağıtım teşkilâtının 
(Petrol Ofisi ve TPAO) gücü beyaz ürünler 
olarak (benzin, gaz yağı, motorin) mevcut 
(Batman ve İpraş) ve plânlanmış olan (4 ncü 
rafineri 3 milyon ton, ipraş rafinerisi 2,3 mil
yon ton ham petrol) galip hissesi Devlete ait 
rafinerilerin üretim gücünden düşüktür. Yurt 
içinde beyaz ürünlerin % 70 inin istasyon pom
palarında satıldığı ve bunun da % 80 inden 
fazlasının diğer tevzi şirketlerine (Mobil, Shell, 
B. P., Türk Petrol) aidolduğu bilinmektedir. 
diye devam etmekte ve bunun sonunda «Bunun 
için de devletin bu iki dağıtım teşkilâtı ara
sında petrol ürün dağıtım, ve yatırımları 
- akar yakıt istasyon ve ikmal tesisleri yer 
ve hacımları, ikmal hizmetleri, satış fiyatları 
ve kredi politikası gibi - konuların da tam bir 
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işbirliği ve koordinasyon sağlanması lüzum ve 
zaruretini komisyonumuz Hiilriimetimizin dik
katine sunar denmektedir.» 

Şimdi 1966 da görüyoruz, ikinci bir şeyle, 
bunun iki müessesenin ikinci Beş Yıllık Plân
da öngörüldüğü gibi birleştirilmesi. Acaba bu
rada bir tenakuza mı düşülmüştür? Muhakkak 
ki, Sayın Enerji Bakanımız bu kararı alırken, 
iki müessesenin birleştirilmesi kararını alır
ken, muhakkak ki, bu teşkilâtın daha verimli 
bir şekilde çalışacağını göz önünde tutmuştur. 
Muhakkak ki, bu işi de yakından izlemektedir. 
Ümidederim ki, öyle olsun. Sayın Bakan, eğer 
konuşmalarımızı cevaplandıracak olursa, bu 
husustaki düşüncelerini ve ileride yapmak iste
nilen bu iki şirketin birleştirilmesinden elde 
edilecek faydaları, kürsüde söylesinler, bunu 
kendilerinden bekleriz. 

Muhterem arkadaşlar; ikinci kısım olarak 
Petro - Kimya Anonim Şirketi raporlarına ge
lince; malûmunuz olduğu veçhile bu şirket 
1965 senesinde kurulmuş 250 milyon lira serma
ye ile. % 55 i Türkiye petrollerine ait % 25 i 
Emekli Sandığına, % 20 si de Ordu Yardımlaş
maya ait bir şirkettir. Bu memleket ekonomisi
ne büyük bir katkı yapacak olan Petro - Kim
ya Anonim Şirketinin ürünleri polivinin - ko-
lorür, poli - etilen ve deterjan maddesini teş
kil eden dodesil - benzendir, ilk etapta bu pro
jeler değerlendiriliyor. Bunun temeli 1966 sene
sinde atılmıştır ve tahminimize göre 1969 sene
sinin ortalarına doğru şirket işletmeye açıla
caktır. Ümidimiz burada ikinci etabın da, bi
ran evvel bu etap için lüzumu gereken dış fi
nansmanın sağlanması ve Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığının Apel'den olan borcunun 
zamanında ödenmesi. Tabiî Türkiye Petrolleri
nin de bunu ödiyebilmesi için Maliyenin yardı
mına ihtiyacı vardır. 

Sayın Maliye. Bakanımızın da bu hususla 
alâkalanmasını rica edeceğim. 

Çalışmalar gayet iyi devam etmektedir, za
manında bitirilecek bir projedir, tamamen 
Türk mühendislerinin emeği ile birtakım fir
malarla lisans anlaşmaları yapılarak kurulmuş 
olan bu tesis memlekete büyük faydalar sağlı-
yaoaktır. Şimdi bilanço üzerinde konuşmamıza 
hiç lüzum yok. Çünkü tamamen inşaat halinde
dir. inşallah gelecek senelerde istihsale başla

dığı zaman onun bilançoları hakkında da ko
nuşmak fırsatını buluruz. 

Üçüncü olarak; Isılit Petrol ve Ticaret Li
mited Şirketi hakkında konuşmak istiyorum. 
Bu şirket kurulan millî petrol rafinerimizin çı
kardığı siyah yakıt denilen fulayl denilen pet
rol mahsulünü piyasaya sürebilmek ve halen 
rakip şirketler olan Mobil, Shell, B.P., gibi ya
bancı petrol şirketlerinin uyguladığı usullerle 
piyasada sonuç alabilmek için Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığı ile Petrol Ofisin bir mil
yon lira sermaye ile kurdukları bir Isılit Pet
rol Ticaret ve Limited Şirketidir. Bu 1965 Şu
bat ayında istanbul'da faaliyete geçmiştir. Ya
bancı petrol şirketlerinin dağıtım için kurduk
ları şirketlerle mücadeleye girişen bu millî te
şekkül 1965 yılında piyasada yerleşme mücade
lesi yapmış, ve 1965 yılını 14 430 lira gibi bir 
zararla kapatmıştır. Bunun 1965 senesi çalış
maları hemen hemen altı ay gibi bir zamana 
tekabül etmektedir. Yabancı petrol şirketleri
nin dağıtım için kurdukları bu şirketlerle mü
cadeleye girişen bu millî teşekkül 1966 yılın
da büyük bir sıçrama ile faaliyet sahasına İs
tanbul'dan başka Marmara bölgesindeki illeri 
de katmış, neticede 1966 senesinde 702 000 lira 
gibi bir net kârla kapatmıştır. 1966 yılında 
şirketin bir milyon lira sermayesine oranla kâr
lılık durumu net % 70,2 olmuştur. Türkiye'de 
mevcut İktisadi Devlet Teşekkülü iştirakleri 
arasında sermayesine oranla % 70,2 net kâr 
veren bir kuruluş hemen hemen mevcut değil
dir. Hakikaten bu şirket 440 sayılı Kanunun 
da öngördüğü gibi, müdebbir bir tüccar gibi 
hareket etmek ve büyük kazanç sağlamakta
dır. Burada şunu da kaydetmek isterim. Yap
tığımız incelemelere göre Isılit Petrol Şirketi 
1967 yılında 1 225 000 lira net kâr vermiştir. 
Şirketin 1968 yılı net kârı iki milyon lirayı ge
çecektir. Devletin koyduğu bir milyon lira ser
mayeye karşılık bütün masraflarını çıkardık
tan sonra net 2 milyon lira kâr verecek hale 
gelip % 200 net kârlı duruma geçen bu şirketi 
yabancı petrol şirketleri karşısında daha çok 
güçlendirmek lâzımdır. Bunun için bu şirketin 
ortaklan olan Petrol Ofisi ile Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığının Isılit Şirketinin bu
günkü iktisadi çöküntülere göre çok kısır olan 
bir milyon liralık sermayesinin artırılması ve 
bu şirketin sadece Marmara bölgesinde değil, 
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bütün Türkiye'de faaliyet gösterip yabancı 
petrol şirketleri ile mücadele edecek şekilde 
güçlenmesinin sağlanması lâzımdır. Hakikaten 
muhterem arkadaşlar bu sermaye azdır ve bu 
şirket de tümünde yani Türkiye petrollerinde 
olsun, Petro - Kimyada olsun ve Isılit Petrol 
Şirketinde olsun hakikaten burada çalışan ar
kadaşları candan tebrik etmek lâzım. Hakika
ten bunlar büyük bir şevk içinde memleketimi
zi kendikeridine petrol bakımından yeterli bir 
hale getirmeye ve aynı zamanda bu ticaret ala
nında da diğer şirketlerle boy ölçüşme gibi bir 
faaliyet halindedirler. Kendilerine huzurunuz
da teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 

Muhterem arkadaşlar, huzurunuzdan ayrı
lırken beni dinlemek zahmetinde bulunduğu
nuz için hepinize teşekkür ederim. Saygılarım
la. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı efen-
rim? 

Hükümet adına? Sayın Müftüoğlu, buyu
run. 

DEVLET BAKANI SADIK" TEKİN MÜF
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, bendeniz huzurunuzu 
bir iki noktayı aydınlatmak için işgal etmiş 
durumdayım. Banlardan birisi, Sayın Gündo
ğan; konuşmasını yaparlarken dediler ki, 
TPAO nm sermayesini artırmak için Ordu Yar
dımlaşma Kurumuna satılmış bulunan hissele
rin bu satışının nominal değer üzerinden yapıl
masının gerek Yüksek Murakabe Heyetinin ra
porlarında ve gerekse Yüce Meclisler adına va
zife deru.hde eden komisyonun raporunda ten-
kid edildiğini, bunun gerçek sebebinin, kendi
sine göre, bu kişilerin antimilitarist olmaların
dan ileri geldiğini söylediler. Devletin yüksek 
memurlarının, mümtaz memurlarının böyle bir 
itham altında bırakılmasına gönlüm razı olma
dığı gibi, milletin temsilcilerinin de böyle bir 
itham altında bırakılmasına gönlüm razı olma
dığı için huzurunuzdayım. Haddizatında Sayın 
Gündoğan bunu niçin söyledi bilmiyorum. Ama 
atıf yapılan Karma Komisyon raporunda oldu
ğuna göre, kendisi de Karma Komisyonun bir 
üyesidir. Her ne kadar rapor hazırlanıp bası
lacağı zaman imzada bulunamamış ise de ra
porun başında komisyon üyesi olarak kendisi 
de bulunmaktadır ve bu ismin altında ne bir 

muhalefet şerhi, ne bir söz hakkım mahfuzdur 
diye her hangi bir şerh dahi bulunmamakta
dır. Binaenaleyh Sayın Gündoğan bilerek ve
ya bilmiyerek eğer bu konuşmasını savundu 
ise bizatihi kendikendini de itham etmiş du
rumdadır. Kendisi hakkında birşey diyemem, 
ama diğer arkadaşlarımı huzurunuzda bu it
hamdan tenzih etmek isterim. 

Aziz arkadaşlarım, yine bu konuşmada em
peryalistlerin, kartellerin Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığının petrol bulmasına mani 
olduklarının ifadesi vardır. Bunun uzun boylu 
tartışmasına girecek değilim. Ancak petrol 
aramanın bir teknik güç ve bir tecrübe mesele
si olduğunun bilinmesinde fayda olduğuna ka-
aniim. 

Yine bu muhterem arkadaşımız, Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığında yıllar itibariy
le müspet yönde gelişen kârlılık durumlarını; 
ki, bu kârlılık durumları A. P. iktidarı zama
nına raslamaktadır, tabiî ve tarihî bir hâdise
nin gelişmesi olarak mütalâa etmektedir. Ne
dense bu tabiî ve tarihî hâdiselerin gelişmesi 
bizim zamanımıza raslarda 0. H. P. sinin za
manına raslanmz. Bu tabiî ve tarihî hâdisele
rin gelişmesinde liyakatin, bilginin ve iyi bir 
sevkü idarenin tesirleri ve müspet sonuçları 
kaale alınmaz. 

Aziz arkadaşlarım, meydana gelen eser mil
letin eseridir. Bu eseri küçümsemek, bu eseri 
olduğundan küçük göstermek gayretleri sayın 
muhalefet sözcüsüne ne kazandırır bilemiyo
rum. Ama biz milletin eserlerinin lâyıkı ile de
ğerlendirilmesinin, milletin yapıcı ve yaratıcı 
gücünün artmasında büyük ve müspet bir tesir 
icra edeceğine kaaniiz. 

Sayın arkadaşım, yine konuşmasının bir ye
rinde 1928 de dünyanın büyük petrol şirketleri 
arasında varılan anlaşmadan bahisle Türkiye'
deki petrol faaliyetlerinin de bu kartellerin 
kontrollerinde bulunduğunu, 1954 te çıkarıl
mış olan Petrol Kanununun Türkiye'de Türk
lerin petrol aramalarına imkân vermediğini 
ifade etmektdir. Haddizatında 1954 yılında çı
karılan Petrol Kanunu Türkiye'de Türklerin 
yani, millî şirketlerimizin petrol aramasına 
mâni olan tek bir hükmü yoktur. 

Arkadaşım devamla diyor ki, iktidara gel
dikleri zaman ilk değiştirecekleri düzenin bu 
olacağı ve müktesep haklar baki kalmak üzere 
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Petrol Kanununu değiştireceklerini söyledikten 
sonra, Adalet Partisi Hükümet programında 
Petrol Kanununun değiştirileceği ifade edilmiş 
olmasına rağmen, bu söz yerine getirilmemiş-
tir, buyuruyorlar. 

Gerçek nedir? Gerçek şudur: Sayın inö
nü'nün Başbakan olduğu zaman; 1954 yılında 
çıkarılan bu kanun hakkında söylemiş olduğu 
sözler, vâki beyanına istinaden bu konular Mec
liste tartışılırken muhterem arkadaşım Enerji 
Bakanı Sezgin tarafından Meclis zabıtlarına 
tescil edilmiştir. Sadece bu beyan ile, bu mü
zakerelere ait muhterem arkadaşlarımın hafı
zalarını tazelemiş oluyorum. 

Bize gelince; biz, iktidarda iken sıkı sıkı
ya sarıldığımız, muhalefete düşünce de iktidar
da sıkı sıkıya sarıldığımız kanunları tehzil et
mek için ne kadar küçük düşürücü, tenkid 
edici kelimeler varsa hepsini mubah saydığımız 
bir parti anlayışına, bir iktidar felsefesine sa
hip değiliz. Evet, Hükümet programında Pet
rol Kanununun değişeceğini ifade ettik. Bu ta
ahhüdümüze sadıkız ve bu taahhüdümüzü ye
rine getireceğiz muhterem arkadaşlarım. 

Elimdeki notlar bunlardan ibaret. Zannedi
yorum, ileri sürülen tenkidlerin başlıcalarma 
cevap vermiş durumdayım. Yüce Senatoya say
gılarımı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Bir usul konusunu aydınlatmak 
zarureti hâsıl oldu. 

C. H. P. sözcüsü Sayın Fikret Gündoğan, ger
çekten üzerinde görüşme yaptığımız raporu ha-
zırlıyan Karma Komisyonun üyesidir. Ancak, 
raporun imzası sırasında bulunamadığı cihetle 
muvafakat veya muhalefetini kaydettirmek im
kânını bulamamıştır. Bir komisyon üyesi katıldı-
ği komisyonda iki şıktan birisini tercih edebi
lir. Ya muhaliftir, ya muvafıktır. Ama imza sı
rasında sayın üyenin bulunamaması sebebiyle 
bulunmamış, olması bilâhara bu iki şıktan, bu iki 
durumdan bir tanesini intihabetmesine mâni 
teşkil etmez. Bu itibarla komisyon üyesi olduğu 
bilindiği halde, Sayın Fikret Gündoğan'a şu 
anadek söz verildi. Aslolan Sayın Fikret Gün
doğan, muvafık olsaydı da burada muhalif bir 
görüşü savunsa idi, bu o zaman gerçekten tü
züğe aykırı olurdu. 

Sayın Suphi Gürsoytrak'm durumu da aynı
dır. Bundan evvelki birleşimlerde Sayın Suphi 
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ı Gürsoytrak ben celsede bulunduğum bir sırada 

söz istedi ve fakat, ben kendisine bir hata eseri 
olmak üzere söz vermedim. Bu dm umu tesbit 
etmek ve zabıtlara geçirmek için bu görüşmeyi 
yaptım. Yüce Senato huzurunda ve millet huzu
runda bunu zabıtlara böylece almış oluyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Gündoğan^ 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkanım, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonu üyesi olduğumdan ve fakat imza sı
rasında, bulunamadığından dolayı bu teşebbüs
leri denetleyen komisyonun hazırladığı rapora 

i muhalefet veya muvafakat ettiğim, hususunda 
bir bilgi bulunmadığını ifade buyurdunuz. Fa
kat sonradan hangi hattı hareketi takibetmem 
gerektiğini söylemediniz. Ancak, şu kadarını 
arz edeyim ki... 

BAŞKAN — Söyledim efendim, imza esna
sında bulunmamış olması bilâhara bu iki durum
dan birini intihabetmeye mâni teakil etmez de
dim. Bu itibarla kendisine zaten söz verildi ve 
usul yönünden bir yanlış olmadı demek istedim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Teşek
kür ederim Saym Başkanını. Ve ben muhalefet 
ettiğim yerlerde muhalif olduğum açıkça belli 
oldu. üstelik ben grup başkanvekiliyim. Müsaa
denizle o itibarla da söz almak imkânım var. 
Ben Sayın Adalet Partisi sözcülerinden birinin 
hattâ ikisinin bu tasvibe sunulan veya ıttılaa su
nulan raporların içindeki müesseselerin vaktiy
le mesuliyetini deruhde etmiş olan kişilerin dahi 
konuşmalarını hiç mahzurlu bulmadım. Âdeta 
kendilerinin tebriyesini istiyorlar gibi idi, doğ
ruydu. Senatör olmuştur adam, gitmiştir; mil
let adına artık burada konuşacaktır. Bu itibarla 
nerede muhalefetim varsa buradan ifade ettim. 
Muvafakatim olan yerleri de ifade ederim. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı efen
dim? Yok. 

Şimdi ek No, 2 sayılı cetvelde görüştüğümüz 
müesseselerin bilanço ve netice hesaplarını okut
mak suretiyle bilgilerinize sunacağım. 

XXVI. — Türkiye Petrolleri Anonim ortak
lığı. 

1 1964 yılı : 77 011 231 lira 78 kuruş kâr. 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1965 yılı : 68 230 414 lira 74 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1966 yılı : 65 902 203 lira 25 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
A) Petkim, Petro - Kimya Anonim Şirketi: 
1964 yılı : Yok. 

174 278 lira 81 kuruş zarar. 
- Bilgilerinize sunulur. 
302 048 lira 15 kuruş zarar. 
- Bilgilerinize sunulmuştur. 

e Ticaret Limited Şirketi: 

1965 yılı 
BAŞKAN 
1966 yılı 
BAŞKAN 
B) I süit Petrol 
1964 yılı : Yok. 
1965 yılı 
BAŞKAN 
1966 yılı 

14 430 lira 38 kuruş zarar. 
— Bilgilerinize sunulur. 
702 198 lira 64 kuruş kâr. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Genel Kurulun kararına iktiran eden 6 sa

yılı Danışma Kurulu kararının (C) fıkrası; 

Günlük program tesbit edilen gün ve saat
ten evvel Mierse, bir sonraki güne ait program 
müzakereye alınacak ve saat 19,00 a kadar de-
var olunacaktır.» demektedir. 

Her ne kadar böyle ise de bu fıkranın yürür 
olabilmesi; dana evvel isimleri tesbit edilmiş 
olan grup sözcülerinin ve müzakere edilecek mü
essese genel müdürlerinin burada bulunması 
şartına bağlıdır. Halihazırda gerek C.H.P. nden 
söz taMrafemiş ve gerekse Adalet Partisinde söz 
taiebetmiş olan arkada§larcımzı salonda goreme-
meEkteyim. 

Müessese müdürleri burada mı efendim? On
lar da burada olmadığına göre bugünkü bir
leşimi yarınki 19 Ekim 1968 Cumartesi günü 
saat 10,00 da toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,30 

3. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 
Abdülkerim Saraçoğlu'nun, İpek yolunun Nu
saybin - İdil kazaları arasındaki kısmına dair 
sorusu ve Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in ya-

--ti ±) 

19 . 7 . 1968 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunun Bayındırlık Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz ve rica ederim. 

Dr. Abdülkerim Saraçoğlu 
Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 

ipek yolun Nusaybin - idil kazaları arasın
daki kısmının stabilizasyonu ne zaman ele alı
nacak, kışın yolun çamur deryası haline gel
mesinden dolayı, Nusaybin kazasiyle irtibatla
rı kesilen yol giizergâhındaki köy ve nahiye 
sakinleri bu dertten kurtulup ne zaman 20 nci 
asırdaki insanlar gibi seyrüsefer edebilecekler
dir? Bu hususta bakanlığınızca çalışma ve 
etütler mevcut mudur? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 17.10.1968 

Hususi Kalem 
Sayı : 375 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 30 . 9 . 1968 gün, Kanunlar Müdür

lüğü 9239/7-471/1810 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Abdül

kerim Saraçoğlu'nun yazılı sorusu aşağıda ce
vaplandırılmıştır : 

Nusaybin - idil yolu şimdilik yaz geçidi sağ
lanabilen bir Devlet yoludur. 

Mevcut yolun stabilize malzemesi çekilmek 
suretiyle ıslahına imkân görülememekte ve ye
niden yapılması gerekmektedir. 

Bütçe imkânlarımız ve çok yüklü bulunan 
yol ihtiyaçları muvacehesinde şimdilik progra
ma alınması mümkün olamıyan söz konusu yol, 
bütçe durumumuza göre ilerdeki yıllarda ele 
alınabilecektir. 

Arz ederim. 
Orhan Alp 

Bayındırlık Bakanı 
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4. — DÜZELTÎŞ 

Sayın Başkanlığa 

18 . 10 . 1968 Cuma günü gündeminde görüşülen Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait raporda 
itashihi gereken hususlara ait liste takdim edilmiştir. 

Gerekli tashihin yapılmasını arz ederim. 

Cilt Sayfa Satır Y'anibş 

Devlet Malzeme Ofisi : 
1 597 Başlık 
1 598 Başlık 

Devlet Malzeme Offisd 1966 yılı 
(bilançosu 
Devlet Malzeme Ofisi 1966 yılı 
kâr ve zarar (hesabı 

Et ve Balık Kurumu üe Petrol Ofisi Millî Korunma Konsolide 
1 Ek No. 1 
1 Ek No. 1 
1 Ek No. 1 

.1 603 
1 609 Alttan 
1 604 
1 604 

53 
53 
53 
12 
20 

5 
9 

+ 46 409 635 78 
+ 6 106 803 99 
+ 3 073 29ı6 33 

Kâr işlerinin 
... iştirak 'etmektedir. 
2. P. Ofisine/103 (K/196) 

1 
A 

604 15 VII - Oeçmiş yıl zararları 

1 
1 
1 
1 
1 

'604 
604 

. 604 
609 
610 

13 
21 
23 
30 
23 

9 158 322 
43 989 731 

454 500 970 
İştirak ^etmektedir. 
IV - Bilanço... 

91 
18 
25 

1 
1 
1 
1 

610 
612 
612 
612 

31 
4 
7 

16 

180 784 472 28 
Ödenmiş sermaye 

56 667 482 43 
Et ve Balık Kurumunun geçmiş 
yı'l'lar zararları 

612 
612 ıMttan 

20 
3 

M. K. Kos. Bilançosu 
Mahsubedilen kartlar 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonu Sözcüsü 

G-ültekin Sakarya 

Doğru 

Devlet Malzeme Ofisi 1966 yılı 
füzyon 'bilançosu 
Devlet Malzeme Ofisi 1966 yılı 
füzyon 'kâr ve Zarar hesabı 

Bilançosu : 
+ 46 409 635 38 

+ '54 275 947 32 
+ 4'8 869 829 29 

Y'ağ işlerinin 
... İştirak etmemektedir. 
2. P. Ofisi K/103-196 
31766 899,55 (iki satır yukarı 
alınacak) 
VIII - (Geçmiş yıl zararları 
(E.B.K.) 

8 158 322 91 
43 989 731 16 

454 520 970 23 
iştirak etmemektedir. 
IV - Egzersiz kârı 
48 169 143,33 lira geçmiş yıl 
zararından mahsubedildikten 
sonra bilanço... 

180 748 472 28 
ödenmemiş sermaye 

56 667 462 43 
Et ve Balık Kurumunun geçmiş 
yıllar zarar kalıntısı : 
48 169 143,33 lira -egzersiz kâ
rından Kurumlar Vergisi uyrik-

»diktan sonra kalan 38 380 075,08 
ıliira geçmiş yıllar zıartona amallı-
sm'bediikniştir. 
M. K. Kon. Bilanço kârı 
Mahsuibeddlen kâr «egzersiz kâı-
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Cilt Sayfa Satır Yanlış Doğru 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 

614 
614 
614 
617 
618 
'620 

620 

622 
'622 

622 

623 
627 
632 
632 

Alttan 
Alttan 
Alttan 
Alttan 

Altttan 

Alttan 

Alttan 
Alttan 
Alttan 

9 
4 
3 
8 

18 
22 

8 

9 
12 

3 

11 
9 

10 
8 

18,9 
% 81 
% 5rl 

46,6 
15 900 

Bilanço zararı... 

.... Bilançosuna 'alınması geçmiş 
yıllara.... 

113 123 162 36 
Et ve Balık Kurumunun geçmiş 
yıllar zararları 

Geçmiş yıl zararlarından mah-
subedilen kârlar 
5. Cari yıl kârı 

244,0 
66 865 566 
1'6 425 756 

Bursa Soğnk Depoculuk Limited Şirketi : 

2 
2 
2 
2 

500 
500 
504 
508 

Alttan 
Alttan 

Alttan 

20 
16 
19 
22 

Gelibolu Soğuk Depoculuk Ltd. 
'2 
2 

Türkiye 

520 
'511 Alttan 

Petrolleri A. O. 
1 Ek No. 2 
2 
2 
2 
2 
'2 
2 
2 
2 
2 

461 
641 
641 
468 
468 
468 
468 
468 
469 

9 
14 

57 
1 
3 
6 

12 
13 
14 
17 
31 

1 

1 874 339 
Döner ıkârı 
... tabii tutulması 
...lirası diploma 

'578 531 
56 078 

+ 65 902 203 
631 186 
'57 854 
18 979 

'725 689 737 
276 910 864 
628 670 162 

3 290 
69 230 413 

543 449 

14 
64 

17 

25 

17,9 
+ 81 
+ 5,1 

64,6 
15 990 

Egzersiz kârı 45 796 532,96 lira, 
geçmiş yıl zararlarından mah-
subedildi'kten sonra bilanço za
rarı... 
.... Bilançosuna alımması, E. B. 
K. ile Petrol Ofisinin 
65 100 593,28 lirası geçmiş yıl
lara.... 

133 122 162,36 
Et ve Balık 'Kurumunun 'geçnı'iş 
yıllar zarar kalıntısı : 
G-eenıiş. yıl za
rarları 158 918 695 32 
Mahsub edilen 
egzersiz kârı — 45 796 532 96 

Geçmiş yıl 'zararlarından analı-
sulbedilen kâr «egzersiz kârı» 
5. Cari yıl Ikâr kalıntısı 

244,9 
66 865 966 14 
16 423 756 64 

4 874 339 
Dönem kârı 
... tabi tutulmaması 
... lirası depolama 

—• 
96 078 

+ 65 902 283 25 
631 586 
54 854 
13 979 

725 689 787 
278 910 864 
628 570 162 

3 299 
68 230 413 

545 449 
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Güt 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Sayfa 

476 
476 
476 
476 
476 
476 
476 
476 
477 
478 
480 
482 

C. Senatosu 

Satır 

Alttan 
Alttan 
Alttan 
Alttan 

14 
14 
24 
26 
27 
11 

5 
5 
5 

19 
9 
4 
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Yanlış 

752,7 
— 67,5 
+ 384 
+ 39,7 

19,6 
+ 13 878 

252,2 
252,2 

+ 46,4 
13 '348 

10.88 
137 327 03 

Doğru 

725,7 
— 40,5 
+ 357 
— 39,7 
+ 19;6 

+ 13 848 
225,2 

+ 73,4 
13 848 
10 880 

437 327 
89 617 304 

03 
32 

Petkim Petro-Kimya A. Ş. : 
2 484 10 
2 486 Birinci Baş

lık 
2 486 'İkincib aşlık 
2 490 Başlık 

490 10 

69 617 304 32 
24 . 8 . 1965 
1965 yılı Ibilânço'su 
1965 yılı ıkâr ve z'a.rar taiblosu 
1966 yılı (bilançosu 

476 326 96 

IsıKt Petrol ve Ticaret Limited Şirketi : 
2 
2 
2 
2 

2 
2 

2 
2 
2 
2 

2 

491 
493 
495 
496 

496 
497 

497 
497 
497 
497 

Alttan 
Alttan 
Alttan 

1 15 
5 243 796 01 
3 '687,7 

15 Vasıtalar, demiribaş 'mefruşatlar 

16 Yakıt depolama tanıkları 
7 3. '"Muhtelif (muayyen 'alacaklar 

8 4. Müibayaatt'an alacaklar 
9 5. Emanet maldan lalacaklar 

10 6. Krediden alacaklar TPAO 
13 — 

497 15 3. Ödenen Ibelediye iştdrak ver
gisi 

2 498 (Başlık Isllit Petrol ve Ticaret Ltd. Şrk. 
2 498 11 103 823 79 
2 499 5 Satılan mallın mahiyeti 

24 . 3 . 1965 
Petkim. 1965 yılı bilançosu 
Petkim 1965 yılı !kâr ve zarar 
'talbılosu 
Petkim 1966 yıılı Ibilânçosu 
Zarar toplamı 476 326 96 

16 
234 796 01 
687 768 26 

Vasıtalar, demirbaş, mefruşat, 
yakıt depolama tankları 
Amortisman 
3. Muhtelif muameleden ala
caklılar. 
4. Mubayaattan alacaklılar 
5. Emanet maldan alacaklılar 
6. Krediden alacaklılar TPAO 
(III. Emanet paraların mıüfre-
datındaki «ödenen» kelimeleri 
«ödenecek» olacak) 
3. ödenek (belediye istihlâk 
vergisi 
Isılit Petrol ve Ticaret Dtd. Şt. 

103 825 79 
Satılan malın maliyeti 

t>m<* 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

72 NCİ BİRLEŞİM 

18 . 10 . 1968 Cuma 

Saat : 10,00 

I 

A - (BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA iSUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu iktisadi 
Teşebbüslerinin (1964 - 1965 - 1966 faaliyet 
yıllan) denetimi sonuçlan hakkında rapor 
(3/681) (S. Sayısı : 1131) [Dağıtma tarihi : 
7 . 10 . 1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


