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XXX - T. C. Devlet Demiryolları 
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1. — GEÇEN T 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisa
di Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 12,5.1964 
tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ge
reğince hazırladığı Kamu İktisadi Teşebbüsle
rinin (1964 - 1965 - 1966 faaliyet yılları) dene
timi sonuçları halikında raporu üzerinde görüş
melere devam olunarak: 

Devlet Malzeme Ofisi, Devlet Malzeme Ofisi 
izmit İmalât Atelyesi Müessesi, Et ve Balık 
Kurumu ile Petrol Ofisi Millî Korunma Konso
lide Bilançosu, Bursa Sağuk Depoculuk Limited 
Şirketi, Gelibolu Soğuk Depoculuk Limited Şir
keti, Türkiye Petrolleri A. O., Petro - Kimya A. 

Raporlar 
1. — Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Gö

ğüs ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Ka
nununun 31 nci maddesinin yürürlükten kal
dırılmasına dair kanun teklifinin reddine dair 
Millet Meclisi Adalet Komisyonu raporunun 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri, Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma, Anayasa ve Adalet komisyonları ra
porları. (Millet Meclisi 2/41; Cumhuriyet 3e-
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Sayfa 
XXXI - T. C. Posta, Telgraf ve Te

lefon İşletmesi 531,565:567 
XXXII - Denizcilik Bankası T. A. O. 531, 

568 
A) D. B. Deniz Bankası T. A. S. 531,568 
XXXIII - Türk Havayolları A. Ş. 531,568 
A) Uçak Servisi A. Ş. (1964 - 1965) 531,568 
5. — DÜZELTİŞ ^ 568:572 

ÇANAK ÖZETİ 

Ş., Isılit Petrol ve Ticaret Limited Şirketi Bi
lanço, kâr ve zarar cetvelleri kabul edildi. 

19 Ekim 1968 Cumartesi günü saat 10 da top
lanılmak üzere birleşimi saat 16,30 da son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Eskişehir 
Macit Zer en Ömer Ucuzal 

Kâtip Kâtip 
Hatay Çanakkale 

Enver Bahadırlı Nahit Alt an 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 

natosu 2/240) (S. Sayısı : 1152) 
2. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 

ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdür
lüğü kısmına kadro eklenmesi baklanda kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu içişleri, Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları. (Millet Meclisi 
1/511; Cumhuriyet Senatosu 1/907) (S. Sayı
sı : 1153) 

2. — GELEN KAĞITLAR 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekiîi Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Âdil ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 73 ncü Birleşimi açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANIITIlî 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce iki 
tezkere ile bir yazı vardır, okutuyorum. 

1. —• Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Sa
di Koçaş'ın Kontenjan Grupu yerine C. II. P. si 
Grupunda çalışacağına dair önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Ankara 

Siyasi partilere istinadeden bir rejimde si
yasi partiler dışında bağımsız kişilerin münfe
rit çabalarının memleket çıkarları yönünden ba
şarılı bir sonuç vermiyeceğini tecrübe ile gör
müş bulunmaktayım. Bu müşahedemi bizi Par
lâmentoya getiren müessesesinin başı olan Sa
yın Cumhurbaşkanına da duyurduktan sonra 
Kontenjan Grupu yerine senatör olarak C. H, P. 
Grupu içinde faaliyetime devam etmek kararını 
verdim. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Bilgilerine arz ederim. 
Kontenjan Senatörü 

Sadi Koçaş 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden 
Sadi Koçaş'ın gruplarından istifa ettiğine dair 
Kontenjan Grupu Başkanlığı tezkeresi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Grupunıuz Üyesi Sadi Koçaş Cumhurbaşkan

lığı Kontenjan Grupunda 17 Ekim 1968 tari
hinde istifa etmiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
Grup Başkanı Cemal Madanoğlu 

yerine 
Âdil Ünlü 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

1. — Gaziantep MUletvekil 
ğüş ve 12 arkadaşının, 5680 saydı Basın Ka
nununun 31 nci maddesinin yürürlükten kal
dırılmasına dair kanun teklifinin reddine dair 
Millet Meclisi Adalet Komisyonu raporunun 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumlı-
huriyet Senatosu İçişleri, Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma, Anayasa ve Adalet komisyonları ra
porları. (Millet Meclisi 2/41; Cumhuriyet Se
natosu 2/240) (S. Sayısı : 1152) (1) 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

ili İhsan Gö- I ilişkin bir önerge 

(1) 1152 S. Sayısı basmayazı tutanağın so-
nundctdır. 

BAŞKAN — Gündemle 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
5680 sayılı Besin Kanununun 31 nci mad

desinin yürürlükten kaldırılmasına dair 1152 
S. Sayılı kanun teklifi tabedilip sayın üyelere 
dağıtılmış bulunmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosundaki görüşme süresi 
bitmek üzere bulunduğundan bütün işlere tak-
dimen gelen kâğıtlardan gündeme alınarak ön
celikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 
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BAŞKAN — Sözü edilen kanun teklifinin q 
Cumhuriyet Senatosunda görüşme müddeti 
21 Ekim Pazartesi günü bitmektedir. Bu sebep
le bugünkü gündeme alnıması ve görüşülmesi is
tenmektedir. Gündeme alınması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, önergede gündemde bulunan di
ğer bütün işlerden önce görüşülmesi istenmekte
dir. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Gündem
de bulunmadığı ve biraz önceki oylarınızla gün
deme alındığı için bilgilerinize sunulmak üzere 
komisyon raporunu okutuyorum. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu rapora 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 1 Mart 1968 tarihli 56 ncı 

Birleşiminde görüşülerek işari oy ile reddinden, 
5680 sayılı Basın Kanununun 31 nci maddesi
nin yürürlükten kaldırılmasına dair kanım tek
lifi, Millet Meclisi Başkanlığının 5 Mart 1968 
tarihli ve 123-2/41 sayılı yazıları ile Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığına gönderilmekle komisyo
numuzun 16 Ekim 1968 tarihli Birleşiminde 
Adalet Bakanlığı temsilcisi de hazır bulunduğu 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Millet Meclisince reddolıınan teklif, 5680 
sayılı Basın Kanununun 31 nci maddesi hükmü
nün Anayasaya aykırı olduğu gerekçesi ile yü
rürlükten kaldırılmasını öngörmektedir. 

Adı geçen kanunun gerekçesinin ve Büyük 
Millet Meclisinde kanunun görüşme tutanakları
nın tetkikinden anlaşıldığı üzere; söz konusu 
madde hükmü, yurt dışındaki muzır ve yıkıcı 
faaliyetlerin memleketimize girmesine vasıta 
olacak yine yurt dışında basılmış eserlerin yur
da sokulmasını enlemeye mahsus ve münhasır 
olmak üzere vaz'edilmiş ve Devletin bütünlüğü
nü, millî güvenliği, millî şuur ve dayanışmanın 
ve toplumun huzurunun bozulmasına sebebola-
cak kitap, broşür, gazete ve dergi gibi basılı 
eserlerin memleketimize girmesinin, Bakanlar 
Kurulu kararı ile önlenmesi gerekli mütalâa 
edilmiştir. 

Bu gerekçeler tahtında, Bakanlar Kurulu
nun önleme yetkisi sınırsız olmayıp ilmî, edebî 
ve sanat eserlerinin yurda ithali söz konusu 
madde hükmü kapsamı dışında kalmaktadır. 

Madde hükmünün, kanunun vaz'edilmiş ge
rekçesi ve Meclis tutanakları esaslarında uygu

lama alanı bulduğu ve sadece arz edilen hu
susları kapsadığı cihetle, Anayasa teminatı al
tında bulunan haklara ilişkin bir sınırlama ma
hiyetinde kabul edilmiyeceği açıktır. 

Nitekim, T. i. P. tarafından söz konusu mad
de hükmünün Anayasaya aykırı olduğu iddiası 
ile açılan iptal dâvası Yüksek Mahkeme tarafın
dan bu nedenlerle ve geniş bir gerekçe ile red
dedilmiş bulunmaktadır. (Anayasa Mahkemesi 
Esas : 1963/170 - Karar : 1963/178) 

Arz edilen nedenler, teklifin reddine dair, 
Millet Meclisi kararı komisyonumuzca da be
nimsenmiş ve teklifin reddi kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üze
re Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan ve bu konuda 

Sözcü Kâtip 
Kastamonu Tokat 
A. N. Tuna Z. Betil 
Tabiî Üye Diyarbakır 
S. O'Kan S, Cizrelioğlu 

Hatay istanbul 
M. Deli veli E. özden 

Rize Tekirdağ 
O. M. Agun H. Mumcuoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Balıkesir 
L. Akadlı N. Demirci 

BAŞKAN — Eapor üzerinde söz istiyen? 
Yok. Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonunun raporunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu şekli ile Anayasanın 92 nci maddesinin 
5 nci fıkrası gereğince sözü geçen kanun teklifi 
düşmüştür. 

2. — Türkiye Büyük Mûlet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hasırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin (1964 - 1965 - 1966 faaliyet 
yılları) denetimi sonuâları hakkında rapor 

(3/681) (S. Sayısı : 1131) (1) 

XXVII - TÜRKİYE SELÜLOZ VE KÂĞIT 
FABRİKALARI İŞLETMESİ : 

A) Çaycuma Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları 
Müessesesi (Kâr ve zararı yok (1966) 

(1) 1131 S. Sayılı basmayazı 10 . 10 . 1968 
tarihli 65 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 
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XXVIII - AZOT SANAYİİ T. A. §. : 
XXIX - TÜRKİYE ÇİMENTO SANAYİİ T. 

A. Ş. : 
A) Afyon Çimento Sanayii T. A. Ş. 
B) Balıkesir Çimento Sanayii T. A. §. 
C) Bartın Çimento Sanayii T. A. §. 
Ç) Çorum Çimento Sanayii T. A. Ş. 
D) Elâzığ (Altınova) Çimento Sanayii T. 

A. §. 
E) Gaziantep Çimento Sanayii T. A. §. 
F) Niğde Çimento Sanayii T. A. S. 
G) Söke Çimento Sanayii T. A. Ş. 
H) Trakya Çimento Sanayii T. A. Ş. 
1) Adana Kâğıt Torba Sanayii A. §. 
J) Ankara Çimento Sanayii T. A. Ş. 

BAŞKAN — Görüşmelere devam ediyoruz. 
Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikası işlet

mesi, Çaycuma Selüloz ve Kâğıt Sanayii Mües
sesesi, Azot Sanayii, Türkiye Çimento Sanayii, 
Afyon Çimento Sanayii, Balıkesir Çimento 
Sanayii, Bartın Çimento Sanayii, Çorum Çi
mento Sanayii, Elâzığ Çimento Sanayii, Altıno
va Çimento Sanayii, Gaziantep Çimento Sana
yii, Niğde Çimento Sanayii, Söke Çimento Sa
nayii, Trakya Çimento Sanayii, Adana Kâğıt 
Torba Sanayii, Ankara Çimento Sanayii T. A. 
Ş, lerinin netice hesap ve bilançoları üzerin
de görüşmelere bir arada devam ediyoruz, ilk 
söz C. H. P. Grupu adına Sayın Mumcuoğlu'-
nur». Buyurun, Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fab
rikaları işletmesi ile Çaycuma Selüloz ve Kâ
ğıt Fabrikaları müesseseleri üzerinde. 

C. H. P. GRUPU ADINA HAYRi MUMCU-
OĞLU (Tekirdağ) — Sayın Başkan, Cumhuri
yet Senatosunun değerli üyeleri. Türkiye Se
lüloz ve Kâğıt Fabrikaları işletmesinin 1964 -
1965 - 1966 yıllarının ve SEKA, Çaycuma mü
essesesinin 1966 yılı çalışmalarına ilişkin par
tim C. H. P. Grupu adına sunuşlarda bulun
mak üzere huzurunuzdayım. Hepinizi saygı
larımla selâmlıyarak sözlerime başlıyorum. 

Değerli senatörler, tekrar vaktinizi alma
mak için konuya geçmeden evvel tamamen ki
şisel nitelikte bir iki noktaya değinmeme, da
ha doğrusu temennilerimi arza müsaadelerini
zi istirham ederim. 10 Ekim 1968 gününden be
ri Kamu iktisadi Teşebbüslerinin Senatoda de
netimi vesilesiyle genel görüşme yapılmakta
dır. Bir kez de 1965 yılında yapılmış, 1959 -

1963 yıllarına ait çalışmalar denetlenmişti. Bu 
iş Anayasamızın emri gereğince çıkarılmış bu
lunan 12 Mayıs 1964 gün ve 468 sayılı Yasaya 
göre yapılmaktadır. Bu yasa gereğince, bizden 
sonra Millet Meclisinde de görüşmeler olacak 
ve teşekküllerin ibrası veya ibralara teklifi 
reddolunacaktır. Hemen arz etmeliyim, ikti
sadi Devlet Teşebbüslerinin, birleşik toplantı
da denetimlerinin yapılmasını, uygun mutalar, 
ederim. Bu birinci temennimdir. Hemen belir
teyim. Anayasa birleşik toplantıların ne za
manlar yapılacağım belirtmiştir. Bu temen
nimin bugün için gerçekleşmesi mümkün gö
rülmemektedir. Ben bu temenniyi izhar eder
ken, as gelişmiş bir ülke olan yurdumun kay
bedilecek tek günü olmadığını, milletin parlâ
mentodan çok şeyler beklediğini burada 15 gün, 
Millet Meclisinin 20 gün vaktin israf edildiği 
kanısına müsteniden arz ediyorum. Sonra 468 
sayılı Yasanın 3 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası 
aynen; «Karma Komisyonun bütün Kamu ikti
sadi Teşebbüslerini kapsaması gereken rapo
ru, Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna sevk 
edilir, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu bu 
rapor üzerinde en çok 15 gün süren bir genel 
görüşme acar ve bu genel görüşme sonunda 
bilançolar ile netice hesaplarının tasvibedilip 
edilmediği hakkındaki görüşlerini Millet Mec
lisine bildirir.» hükmünü taşır. Gerçekten gene! 
görüşme bir denetim müessesesidir. Ve Türk 
mevzuatında bu müessese yenidir. Kurucu Mec
liste Temsilciler Meclisi İçtüzüğüne girmiştir. 
Anayasamızda da hiç şüphe yok 1961 de gir
miştir. Bu denetim müessesesinin niteliği gen
soru ile soru arasında bir karakter taşır ve 
özü belli bir konuda bilgi edinmek ve asıl mües-
siriyeti sorumluları, icrayı, Hükümeti uyarmak
tan ibarettir. Binaenaleyh, Kamu iktisadi Te
şebbüslerinin denetimi için seçilen gene! gö
rüşme usulünü yeterli ve elverişli bir denetim 
aracı olarak görmediğimi de arz etmek isterim. 
Çünkü, bu görüşme neticesinde her hangi bir 
sorumluluğa, özellikle siyasi sorumlulğa mün
cer bir karar teklifi yapılamaz. E.. 10 Ekim
den beri birçok değerli arkadaşlar burada uzun 
uzun izah ettiler, bizim denetlemekte bulun
duğumuz Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Devlet 
bütçemizin 10 katında bir değer taşımaktadır. 
Bugünkü haliyle de 468 sayılı Yasada teşek
küllerin Millet Meclisinde ibra edilmemeleri ha-
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linde dahi bir müeyyide yoktur. Ne olacaktır? 
Esasen Cumhuriyet Senatosunda gensoru mües
sesesi işlemez. Millet Meclisinde de bu müesse
selerin âdemi ibraları halinde kanunda bir 
müeyyide yoktur. Bu nedenlerle daha olumlu 
bir denetleme sağlanması için 440 ve 468 sayılı 
yasaların yeniden gözden geçirilmesi ve teşek
küllerin özel yasalarına da aynı amaçlarla hü
kümler konulması gereklidir. 

Bunlardan başka, Karma Komisyonumuzun 
468 sayılı Yasanın ikinci maddesinin, ikinci 
fıkrası, gereğince raportörler seçerek incele
me yaptırmasının daha uygun olduğunu belirt
mek isterim. Bu sözlerimle, Yüksek Denetleme 
Kurulu uzmanlarının verdikleri raporların ki
fayetsiz görüldüğünü kasteddiğimin anlaşılma
masını bilhassa istirham ederim. Memleketi
min, özellikle teknik ve idari sahada yetişmiş 
güzide evlâtlarından kurulu Yüksek Denetle
me Kurulu üyelerinin sebkeden mesailerini 
şükranla yadetmeyi yerine getirilmesi lâzım, bir 
vazife sayarım. Kastım, madem ki T. B. M. M. 
denetim yapıyor, bu halde T. B. M. M. adına 
faaliyette bulunan Karma Komisyonun rapor
törler seçerek, müesseselerin bünyesine girerek 
araştırma yapmasının daha müessir bir dene
tim imkânını sağlıyacağını ifade etmektir. 

Bu temennilerden sonra sunuşlarımda SEKA 
olarak ifade edeceğim, Türkiye Selüloz ve Kâ
ğıt Fabrikaları işletmesinin çalışmaları hak
kında düzenlenen rapora geçiyorum. 

Karma Komisyon raporuna mesnedolan Alt 
Komisyonun üç raporu ile Yüksek Denetleme 
Kurulunun keza üç raporunda, teşekkülün üç 
yıla ait çalışmalarının ve sonuç olarak bilan
ço ve netice hesaplarının tasvibi görüşü be
lirtilmiştir. Gerçekten, teşekkül sırası ile 1964 
yılında 41 447 098,61 lira 1965 yılında 
20 408 209,33 lira, 1966 yılında da 37 665 422,00 
lira kâr etmiş ve sırasiyle birinci yıla ait kâ
rın kullanılan sermayeye göre oran, yüzde 13 
ikinci yıla ait kârın yüzde 7, son 1966 yılma 
ait kârın da yüzde 9,6 yi bulduğu anlaşılmıştır. 

Bu sonuca göreı teşekkülün Kamu iktisadi 
Teşebbüsleri arasında kâr sağîıyan ender ku
ruluşlardan biri olduğunu kabul etmek yerin
de olur. Bu konudaki sunuşumu tamamlamak 
için teşekkülün iştiraki olduğu müesseselerin 
de kâr ettiklerini ve teşekküle yük olmadıkla-
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nnı belirtmek isterim. Bunun dışında teşekkü
lün plânlı devreye girdikten sonra, uzun va
deli kalkınma plânında öngörülen hedeflere 
uygun tarzda faaliyet gösterip göstermediği 
konusunun incelenmesi gerekmektedir. Bu yön
den yapılan incelemede de teşekkülün olumlu 
yolda ve yönde olduğunu belirtmek insaflı ve 
hakşinas bir davranış olur. Gerçekten, Kâğıt 
ve Karton Fabrikası ve sonradan isimleri de
ğişerek Selüloz Sanayii Müessesesi ve nihayet 
SEKA olarak çalışan teşekkül, ilk verim yılı 
olan 1937 de 9 788 tonluk üretimini, 1966 yı
lında 106 182 tona çıkarmıştır. Şüphesiz, ge
lecek yıllar bu üretim daha çok artacaktır. Ni
tekim, 2 nçi 5 Yıllık Kalkınma Plânında, bu plâ
nın son icra yılı olan 1972 de üretim hedefi
nin 308 000 ton olduğu yazılıdır. Esasen, Çay
cuma, Dalaman, Aksu müessese ve fabrikaları 
üretime geçtiklerinde bu üretim hedefinin önem
li. bir kısmı gerçekleşmiş olacaktır. Ancak, dün
ya ulusları arasında fert başına en az kâğıt 
tüketen uluslar arasında olmamıza rağmen ik
tisadi ve sosyal bünyemizdeki gelişmeler, kâğıt 
tüketimini hızla artırmaktadır. Devlet Plânla
ma Teşkilâtı ile Yüksek Denetleme Kurulu
nun verdiği rakamlar arasında fark olmakla 
beraber, 2 nci 5 Yıllık Plân dönemi sonunda 
yine de kâğıt ihtiyacımızı karşılamak üzere 
milyonlarca döviz kaybına uğrıyacağımız an
laşılmaktadır. Hiç şüphe yok ki yeni yatırım 
projelerinin hızlanması lâzım ve zorunludur. 
Çaycuma, Dalaman ve Aksu projeleri 1 nci 5 
Yıllık Kalkınma Plânında olması itibariyle bun
ların gerçekleşmesi çeşitli nedenlerle gecik
miştir. A. P. iktidarının bir kısım mensupla
rı, özellikle bu konuda haksız ve insafsız ölçü
ler içinde 1 nci 5 Yıllık Kalkınma Plânının ya
rışma ait bir devrede, özellikle başlangıçta ik
tidarda bulunan C. H. P. ni tenkid etmişler ve 
her şeyi hazır devraldığı, andığım müessesele
rin temellerini atmakla öğünmekte bulunmuş
lardır. Sayın Başbakan, basın toplantılarının 
hemen hepsinde arz ettiğim bu konularda uzun 
uzun konuşmuştur. 

Değerli senatörler, bu türlü tartışmaların 
bir yarar getireceği kanısında değiliz. C. H. 
P. nin Koalisyonlar başında iktidarda bulun
duğu zamanın şartlarını bilenler ona yönelti
len bu çeşit isnatların haksız ve yetersiz oldu-
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ğunu takdir ederler. Biz C. H. P. olarak İkti
sadi Devlet Teşebbüslerinin daha uzun süre 
bu memleketin vazgeçemiyeceği müesseseler 
olduğunu, onların kurucusu olmamız hase
biyle iyi biliriz. Böyle bir istirdat yapmanın 
nedeni; yararsız tartışmaları bırakarak, el bir
liği içinde İktisadi Devlet Teşebbüslerimizi 
kalkınma plânları hedeflerine yöneltmek için 
tedbirler üzerinde durmayı sağlamaktır. Bu
nun içindir M, 1972 yılında dahi ithalât zo-
runluğunda olacağımız göz önüne alınarak, 
iktidarın Kalkınma Plânında hemen alınması 
öngörülen yeni yatırım projelerinin hazırlan
ması işini ele alıp almadığını öğrenmek 
istiyoruz. Almışlarsa bunlar nelerdir, lütfe
dip açıklasınlar. 

Bu noktayı böylece belirtten sonra mevcut 
ve yapılmakta olan fabrikaların hammad
de ihtiyaçlarının özellikle, Çaycuma, Dala
man ve Aksu müesseselerinin çalışmaya baş
ladığı zaman kemaliyle karşılanamıyacağın-
dan endişe duyduğumuzu belirtmek yerinde 
olacaktır. 

Nitekim Yüksek Denetleme Kurulunun 
1966 raporunun 11 nci sayfasında da bu nok
taya değinilmiştir. Raporda, kâğıt üretimin
deki artışnı tüketimi karşılıyamadığı, döviz 
gücümüzün kâğıt ithali yerine yatırım giderle
rine harcamada büyük isabet olduğu açıklan
dıktan sonra; bu durum nazarı dikkate alına
rak 1971 den sonraki talepler için şimdiden 
yeni projeler hazırlanmalıdır. Bununla bera
ber ihtiyacın istihsal yoliyle tamamen mem
leket içinden karşılanması keyfiyeti selüloz 
istihsali yönünden gerek orman ürünleri, ge
rekse tarım artıklarının kâğıt sanayiine ve
rilebileceği imkânlarına bağlı bulunmaktadır. 
Bu itibarla yeni projelere ait tesislerin muh-
tacolduğu hammaddeyi temin edebilmesi bu 
kaynakların değerlendirilmesi ve geliştirilme
siyle mümkündür, demişti. Bu görüş noktai 
nazarımızı teyideder. Bilhassa gelecek yıllar 
için hammadde ihtiyacının karşılanması ko
nusunda ne gibi tedbirler alındığını. Sayın 
Hükümetten öğrenmek isteriz. 

Değerli senatörler, inceleme konumuz olan 
teşekkülün Yüksek Denetleme Kurulu tarafın
dan yapılan denetimi sonunda düzenlenen ra
porlarda (kaydedilen temennilere katıldığımızı 
belirtmek isteriz. Yalnız burada bir noktaya 

değinmekten kendimizi alamıyoruz. 19J84 yılı 
Yüksek Denetleme Kurulu raporu ve Alt Ko
misyon raporunda teşekkül genel müdürünün 
yönetim kurulunu hiç nazara almadan tasar
ruflarda bulunduğu ve bu cümleden olarak De
netleme Kuruluna verdiği cevabı yönetim ku
rulundan dahi geçirmediği, teşekküle hiç 
icabı olmadan boş işçi kadrolarını doldur
mak için işçiler aldığı, yönetim kurulunun yet
kisine girmesi lâzımgelen tasarrufları re'sen 
yaptığı belirtilmiş 1965 raporlarında da 
teşekkülden genel müdür ve iki yardımcısının 
almaıak, çalışma yerlerine sakin ve insicamlı 
bir çalışmanın hâkim olduğu ve genel müdürün 
mevzuat dışı davranışlarının 1965 yılı çalışmala
rım ziyadesiyle etkilediği yazılmıştı. 1966 rapo
runda da teşekküle huzur geldiği belirtilmiş, ne 
Yüksek Denetleme Kurulu raporunda ve ne de 
alt komisyon raporunda mevzuat dışı davranış-
îaundan bahsedilen eski genel müdür hakkın
da ne yapıldığı belirtilmemiştir. 

Teknik karakteri galip olan raporda bunun 
bildirilmemiş olması bir tenkid konusu olmamak 
icabeder. Ancak, mevzuat dışı hareket ettiği bil
dirilen umum müdür zamanında teşekkül ve tet
kik ettiğimiz devrenin en büyük kârını sağla
mıştır. Burada biz kanun dışı hareketleri savu
nacak değiliz, ama siz 440 sayılı Kanunun em
rettiği teşekküle ait özel kanunu ve keza aynı 
yasanın çıkarılmasını zaruri gördüğü tüzüğü 
zamanında çıkarmayınız, ondan sonra da teşek
külün başlıca sorumlusu mevkiinde olan genel 
müdürü tenkid ve yerinden uzaklaştırın... Biz 
buna muhalifiz. 

Aziz senatörler, bu sözler yeni bir konuda 
birkaç söz söylememi zaruri kılmaktadır. Tek
rar ifade edeyim; kanunsuz davranışları hiçbir 
zaman tasvip ve savunacak mevkide değilim 
Eski genel müdür hakkında; tasarruf yerinde
dir, değildir, onunda tartışmasına gmniyorum. 
Yalnız söylemek istediğim şudur; her sektörde 
bizim maalesef yetişmiş elemanımız azdır. Kamu 
sektörü böyledir, diğer sektörler böyledir. De
riz ki, çok ciddî sebepler olmadan yetişmiş ele
man harcamalarına son vermeli. Bundan millet 
sarar görüyor. Bir mütearife; müesseselere ruh 
veren asıl personeldir. Dünyanın her yerinde bu 
kural, bu etkenliğiyle işler. Bir devlet adamı ge
lir devleti initattan.kurtarır. Bir devlet adamı 
gelir, ordusu yenildiği halde onun şerefini kur-
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tanr. Memleket gerçeklerini kavramış bir eko
nomist gelir, geldiği müessese zarardan kurtarı
lır. Bizim kısa tarihimizde! bunun nice nice em
sali vardır. Kendilerini halen dinleyiciler ara
sında gördüğüm için isimlerini söylemiyeceğim, 
değerli genel müdürler bu memleketin başlıca 
kamu iktisadi teşebbüslerinin- başlarında, isim
lerini müesseselere ve memleketin ekonomik ha
yatına hak getirmişler ve bunlar maalesef ve 
maalesef çeşitli nedenlerle hizmetlerinden uzak
laştırılmışlardır. Bugün o müesseseler, tâbirimi 
lütfen mazur görün, herhalde bmm arzuladığı
mız yönde çalışamıyacak duruma getirilmişler
dir. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Bursa Milletvekili) — isim, isim... 

C. H. P. GRUPU ADINA HAYRi MUMCU-
OĞLU (Devamla) — Sayın Bakan, şahsiyata 
girmeyi hiç arzulamıyorum. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Bursa Milletvekili) — Müessese ismi. 

C. H. P. GRUPU ADINA HAYRi MUMCU-
OĞLU (Devamla) — O müessese de zatı devlet
lerine bağlı müesseselerden bir M tanesidir, 
belki tasarruf zatı devletlerinden evvelki bir za
mana aittir. Bir polemiğe hiç girmek istemiyo
rum. Böyle bir polemiğe beni icbar etmemenizi 
bilhassa istirham ederim. Görüyorsunuz, haklı 
olunan noktalarda hakka büyük bir vicdan hu
zuru ve zevk ile ifade ediyorum. 

Bu sözlerimi biraz da bu kürsüden; Türkiye'-
mizdeki başarıları şahıslara bağlamak doğru 
değildir, herşey milletindir, bir umum müdür gi
der yenisi gelir, şeklinde ve mealinde konuşan 
bir değerli arkadaşıma arzı cevap için söylemiş 
bulunuyorum. Bu hususa da böylece değindik
ten sonra SEKA'nın bünyesdnde mevcut memur 
ve işçi kadrolarına da değinmek isterim. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nu raporunun müzakeresi sırasında bir değerli 
arkadaş, bugünkü rayiçle 150 milyonu aşan var
lık içinde Kamu İktisadi Teşebbüslerinin çok 
cüzi kâr ettiğini ve bunun nedenlerinin, meselâ 
kâğıt fabrikalarımızda 5 bin küsur Mşi çalıştı
rıldığını, halbuki Amerika'da aynı büyüklükte 
ve aynı teçhizatı bulunan bir kâğıt fabrikasın
da 450 işçi istihdam olunduğunu, buna karşılık 
Amerika'da bize nazaran aynı müesseseden İM 
kat kâr edildiğini bildirmiştir. Biz bu görüşe 

katılmıyoruz. Zira, evvelâ şartlar ve teknik im
kânlar bizim müesseselerimizde Amerika'da 
olduğu gibi az işçi çalıştırmaya müsait değil
dir. Sonra, biz de Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
kuruluş nedenleri arasında biraz da kurulduk
ları çevrenin işsizlik problemini halletme ama
cının bulunduğunu kabul etmek yerinde olur. 
Bu espri içinde deriz ki, kâğıt sanayiinde bir 
gelişme vardır. Halen çalışan memur ve işçile
rin kısmen kadroları ile yeni müesseselere akta
rılması hem tartışma konusu olan fazla istih
dam konusunu bertaraf eder ve hem de yeni 
kurulan müesseseler yetişmiş elemanlara kavu
şur. Bu suretle istihdam politikasının düzenlen
mesinde isabet vardır, kanısındayım. 

Değerli arkadaşlarım, SEKA nın Çaycuma 
Müessesesi hakkında da netice hesapları, kâr -
zarar hesapları henüz işlememiş olmakla bera
ber, birkaç söz söylememe izninizi istirham ede
rim. 

Yüksek Denetleme Kurulu raporunda 333 
çalışma gününe göre 60 - 66 bin ton kraft se
lülozu ve 60 - 66 bin ton kraft kâğıdı ile 32 bin 
ton yarı kimyevi selüloz kapasiteli olacağı bil
dirilen kraft selülozu ve kraft kâğıdı tesisi ile 
yarı kimyevi selüloz tesis olan Çaycuma Mües
sesesi henüz kâr ve zarar hesapları çalışmaya 
başlamamıştır. Sayın Başbakan basın toplantıla
rından 5 . 3 . 1966 tarihli olan üçüncü basın 
toplantısında Çaycuma Müessesesinin kraft kâ
ğıdı üretiminin 50 bin ton olacağını ve 22 Nisan 
1967 tarihli basın toplantısında da müessesenin 
1969 da hizmete gireceğini ve 1970 yılında da 
kâğıt ihtiyacımızın hemen hemen kâğıt fabri
kalarımızdan karşılanacağı müjdesini vermiş
tir. Sayın Hükümet Başkanının beyanları ile 
Yüksek Denetleme Kurulu raporunu teyideden 
Karma Komisyonumuzun 18 . 1 . 1968 gününde 
inceleme yapan Alt Komisyonunun raporları 
arasında çelişme vardır. Müessese her halde Hü
kümet Başkanınma daha sıhhatli bilgi vermiş 
olması icabeder. Sunuşlarımıza son vermeden 
evvel yine bu müessese içinde hammadde konu
suna değinmek zorunluluğunu hissediyorum. 
Müessesenin çalışmaya geçtiği zaman 414 bin 
metreküb odun tüketeceği anlaşılmaktadır. Bir 
ara kâğıt sanayiinde kullanılacağı için geniş 
ölçüde kavak yetiştirilmiştir. Kavak ağaçları
nın özellikle kısa elyaflı olması ve imalâtta çok 
zayiat vermesi nedenleriyle kâğıt imalinde kul-
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lanılamıyacağına göre arz ettiğim miktarda 
köknar, ladin ve kayın cinsi ağaçların müesse
senin nereden ve nasıl tedarik edeceğini merak 
ediyorum. 

O zaman idarenin 1970 yılında ancak 270 
bin metreküb civarında odun verebileceği he-
sabediliyor. Bildiğimiz kadarı müessesenin ku
rulduğu Çaycuma yakınındaki Devrek, Yenice, 
Karabük, Bartın ormanlarında ihtiyacı karşıla
mak mümkün değildir. Bu ormanlardaki kayın 
ve köknar cinsi ağaçlar nitelik bakımından 
uygun değildir. SEKA nın orman yetiştirmekte 
olduğunu hesaplarının tetkikinden anlıyoruz. 
Bu hususta edinmek istediğim bilgiyi temin et
mek maalesef mümkün olmadı. Dışardan veya 
yurdun uzak bölgelerinden hammadde tedarik 
edildiği takdirde de maliyete esaslı şekilde te
sir edecek ağır masraflar yükleneceği aşikâr
dır. Bu halde filhal ormanlarımızda bilhassa bu 
sanayi dalını göz önüne alarak iyi bir amenaj-
man plânı uygulanması ve bunun uygulanma
ması halinde müesseselerimizin 440 sayılı Ka
nunun öngördüğü kârlılık ve verimlilik ilkele
rini uygulamıyacakları meydana çıkar. Esasen 
dış piyasada kâğıt ucuzdur ve kâğıt sanayiimiz 
bunun etkisi altındadır. Gazete kâğıdını mali
yetinden aşağı satan SEKA bundan hâsıl olan 
zararı ithal malı kâğıt kazancı ile kapattığı bi
linmektedir. Binaenaleyh, Hükümetin de bu ko
nuda aydınlatıcı bilgi vermesini ümit ve temen
ni ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, beni lütfettiniz, dinle
diniz. Size teşekkür ve saygılarımı sunuyorum 
ve SEKA da çalışan değerli memleket evlâtla
rına basanlar diliyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Özlen. 
C. H. P. GRUPU ADINA FAKİH ÖZLEN 

(Konya) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Azot Sanayii ve Çimento Sanayii hakkındaki 
raporlarda okuduğumuz ve tekrarında faydalı 
gördüğüm bir kaç konuyu kısaca arz edece
ğim. 

Azot Sanayii Türk tarım ve topraklarının 
gübre ihtiyacının zaruri kıldığı bir teşekkül 
olarak 1954 te kurulmuş ve 1962 de üretime 
geçmiştir. Memleketimiz için yeni bir sanayi 
kolu olması ve ikmal süresinin sekiz sene uza
ması birtakım talihsizliklere yol açmıştır. Ara 
yerde Türk parasının kıymeti değişmiş, dolayı-
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siyle tesisin maliyeti alabildiğine yükselmiştir. 
Kuruluş hesaplarına esas alınan tüketim tahmin
leri sınırlan aşmış binnetice tesis ihtiyacı he
saplanan ithalâtta birlikte zor karşılar duruma 
düşmüştür. Bu hal maliyet ve satış fiyatlarını 
etkilemiştir. Kararnamelerle tesbit edilen satış 
fiyatlan maliyetin altında kalmış 440 sayılı 
Kanunun 24 ncü madesi gereğince aradaki far
kın Devlet Hazinesinden karşılanması icabet-
miştir. Müessesenin kârlı görünmesi ancak bu 
karşılama ile mümkün olmuştur. 1966 yılı so
nuna kadar gübre satışlarından hâsıl olan zarar 
tutarı 286,7 milyon lira olup, bunun 205,7 mil
yon lirası maliyeden tahsil olunmuştur. Kanaa
timce üretim ve tüketim tahminlerinde çok ge
niş davranmak lâzımdır. Raporda tavsiye edil
diği üzere 15 - 20 senelik talep projeksiyonu 
tesbit edilerek üretim hedefleri yeniden tâyin 
edilmelidir. 1963 - 1964 istatistiklerine göre 
hektar başına toplam gübre tüketimi dünya va
satisi 74 kilogramdır. Türkiye vasatisi ise 3,6 
kilogramdır. Bu rakam İspanya'da 38,6; Yuna-
nistanda 57,8 kilogramdır. Memleketimiz top-
raklannın yorgunluğu ve gübre tüketimini ar
tıracak olan sulama tesislerimizin her yıl artığı
nı göz önünde tutarsak ve topraklanmızın ge
nişliğini de ispanya ve Yunanistandan farkını 
nazara alırsak bizim en az Yunanistan ve is
panya tüketimi kadar tüketim yapmamız yani 
üretime ihtiyacımız olacağı ortaya çıkar. Bunu 
yapmalıyız da. 1966 nın 3,6 kilogramlık raka
mını 38,6 ya, veya 57,8 kilograma çoğaltmak 
demek 1966 tüketimini 11 - 17 misline çıkarmak 
demektir. 1966 da 312 891 ton ithalât yaptığı
mızı da nazara alırsak yeni yeni pek çok azot 
sanayii üretim tesilerine olan ihtiyacımız orta
ya çıkar. Esasen bu istikamette önemli adımlar 
da atılmıştır. Bizim raporlardan edindiğimiz 
bligilere göre dileklerimiz şu olacaktır. 

Suni gübre sanayii memleketin en büyük 
sanayilerinden birisi olmak zorundadır ve ola
caktır. Bu sanayii maliyetin desteğine ihtiyaç 
duymıyacak şartlarla kurmamız lâzımdır. Bu
nun da çaresi kurulş ve işletme sanayiin mem
leket dâhilinde yerleşmesi yani dağılması konu
larını çok dikkatle tetkik ve hesabetmek eko
nomik çözüm yollarını bulmak lâzımdır. Biz 
C. H. P. si olarak Azot sanayiinde yüzde yüz 
devletçilik taraflısıyız ve bunu tavsiye edece
ğiz. özel sektörle birlikte tesisler kurma tema-
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yülü bizi bu tavsiyeyi yaptırmaktadır. Raporda j rar ediyor, hem de gübre yarı fiyatına düşüyor. 
ki satış ve dağıtım şekilleri teferruatı üzerinde 
durmuyoruz. 

Yeni kurulmakta olan büyük bir sanayiin 
elde doğru dürüst verileri de bulunmayınca 
başlangıçta bu gibi maliyet yükseklikleri satış 
aksaklıkları olmasını bir dereceye kadar nor
mal karşılamak mümkündür. Fakat kamu gö
revi ile yükümlü olan bu sanayi kolunda de
vamlı olarak pahalı satma ve çok kâr etme eği
liminde olan özel sektör iştirakinin baskıların
dan sureti katiyeda kaçınmak lâzımdır. Aksi 
halde bu sanayi kolunun geleceği çıkmaza sokar 
veya Devlet Hazinesini özel sektörün kâr arzusu 
hesabına sokmak gibi, hiçbirimizin arzulama
dığı bir sonuca varırız. 

Raporun temennilerinde suni azotlu gübrele
rin fabrika teslim satış fiyatlarının incelenerek, 
devamlı ve müstakar bir satış politikasının iz'en-
mesi tavsiye ecülmetkedir. Çiftçiyi ilgilendiren 
bu sanayi kolunda satış fiyatlarını müstakar tut
manın şartlarından birisi de fiyatlara zorlayıcı 
etkiler yapacak olan özel sektör kesiminin etki
si dışına çıkmaktır. 1966 bilançosu ve kâr ve 
zarar cetvelinde verilen faiz ve komüsyon «sıfır» 
görülmektedir. Halbuki, borçlular ve alacaklı
lar farla 180 milyon liradır. Bu 180 milyon li
ra faizsiz midir, faiasiz mi teinin edilmiştir? Bu
nun da - bendeniz anî-yamadım - aydınlığa ka
vuşturulmasını rica ediyorum. 

Rapordaki temennileri teker teker tekrar et-
miysceğis. İhalelerde titiz davranmak maliyeti 
yeni kurulacak tesislerle satışı kurtaracak sevi
yeye indirmek ve memleketimizde tüketimi teş
vik edici yönde üretim, satış ve dağıtımı tanzim 
etmek belli başlı temennilerdir. Bu arada su 
günlerde seçim bölgemden gelen bir şikâyeti de j 
faydalı olur diye ilgililere du3r.uT.1ak is
tiyorum. . Yunak ilçesinde tohumla birlikte 

Konunun incelenmesinde fayda olduğunu tah
min ediyorum. 

Muhterem senatörler, Azot Sanayii her gün 
büyük inkişaf gösteren bir mevzudur. Bu sana
yi kolunda daha ziyade gelecek yıllar için, mese
lâ şu konuştuğum anda yeni tesislerin temelleri 
atılmış veya hali inşadadırlar. Bunun gelecok 
seneki hesap ve raporlarında daha aydınlığa ka
vuşacağımız için bu mevzuda daha fazla bir şey 
söylemeye lüzum görmüyorum. Yalnız Azot Sa
nayii görevlilerine başarılar dilemek ve bugüne 
kadarki başarıları için teşekkür etmeyi de bir 
borç biliyorum. 

Çimento mevzuunda raporlardan edinebildi
ğimiz malûmatı ve temennilerimizi arz ediyoruz: 
İ 068 yılında 14 ncü çalışma devresini tamamlı-
yan Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş., raporla
rım kuşbakışı bir tetkika başlarken dünya mil
letlerine kıyaıla memleketimizdeki çimento üre
timinin durumunu gösteren birkaç rakamla söze 
başlıyacağım. Nüfus basma çimento tüketimin-

j de 1965 senesinde 103 Kg. ile dünya vasatisi olan 
İSİ Kg. m gerisinde bulunan memleketimiz, is
panya'nın 373, Yunanistan'ın 359 - bunları al
maktan maksadım bize daha yakın âhra, daha 
münasiptir diye tercih ettim - daha diğer mem
leketler Fransa, İtalya çok daha üstte büyük ra-

fasla gübr 
imiş. İhtiy" 

almaya zorlanmakta 

y-anı 
O "T T'5-1"! T 

ıc'.an lasia gmmayı 
humu alabilmek için zorla kendisine 
bulunan gübreyi de hemen oracıkta fazla gübre
yi yan bedelle başkasına devretmekte imiş. Me
selâ yarım ton tohum alan bir çiftçiye S ton güb
re almak mecburiyeti konmuş. Adamın ihtiyacı 
olmadığı için 90 - 05 kuruş civarında aldığı bu 
gübreyi, tohumu almak için peki diyor, fakat ka
pının dışında 50 kuruşa satıyor. Hem çiftçi za 
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kamlar göstermektedir. Yunanistan'ın 359 Kg. 
lık tüketimine erişebilmek için üretimi % 350 
artırmak, 700 Eg. ile 400 Kg. arasında değişen 
isviçre, italya gibi memleketlerin üretimine ulaş
mak için ise üretimi % 400 ilâ 700 arasında ço
ğaltmak mecburiyetindeyiz. Memleketimizde çi
mento henüz şehirler ve kasabalara girebilmiş 
bulunmaktadır. Orta şiddette sarsıntılarda bü
yük yıkılma zayiatı veren köylerimize çimento
yu götürdüğümüz, başka bir deyimle çimentoyu 
köylülerimizin de kullanabileceği bol ve ucuz 
üretim seviyesine çıkardığımız zaman şahsi tah
minime göre nüfus başına tüketim yukarıda ar
zuladığımızı söylediğimiz % 400 ilâ 700 artışın 
daha ötesine geçecektir. Çimento Sanayiinde 
tüketim grafiğinin Birinci ve İkinci Kallnnma 
Kanlarındaki hedefleri aşarak karaborsayı hız
landırıcı yönde üretim hedeflerini kifayetsiz ha
le getirmesinin nedenlerinden birisi de köy isti-

| kametine girmeye başlamasıdır. Yani şikâyetçi-
i olduğumuz karaborsa bir bakıma bizi daha 

http://du3r.uT.1ak
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mesut neticelere götürmek üzere, köye çimento
nun girmesinden doğmuştur, sebeplerden biri 
de budur demek istiyorum. Çimento tüketim ve 
üretim hesaplarımızın bizi sık sık yanılttığı Sa
yın Sanayi Bakanının son beyanları ile bir daha 
ışığa kavuşmuş, anlamış bulunuyoruz. Ancak, 
fiyatların, tesislerin yaş usul veya kuru usul ile 
yapılmasına ve karaborsanın yalnız üretimin 
karşılanmamasına bağlanması görüşü ile % 100 
mutabık olmadığımızı belirtmek istiyorum. 

Raporun hesaplar lasmında Çimento Sanayii 
T. A. Ş. nin 1984 te 11; 1965 te 16,7; 1966 da 
22,5 milyon faiz ödediği görülüyor. Kaynak bul
maktaki güçlük ve bulunan kaynağa ödenen fai
zin yüksekliği çimento sanayiinde özel sektör 
kesimine görev vermeyi zorunlu kılmıştır. Yu
karıda arz ettiğimiz çimento fiyatları ve kara
borsa konusu bu zorunlulukla yakından ilgili
dir. özel sektör kesimi fiyatları yüksek tutmak, 
çok kâr etmek eğilimindedir. Bu eğilim aynı 
zamanda karaborsayı besleyici bir eğilimdir de. 
Şöyle M: Raporlarda mevzuubahsolan fabrika
ların dışında Çimento Sanayiinin % 30 hisseda
rı olduğu bir özel kuruluş, çimento satış fiyat
larında mevsim ve aylara göre % 6 ucuzluktan 
% 7 pahalılığa kadar % 10 ilâ 13 civarında bir 
fiyat değişikliği yapabilmekte, bununla da kal-
mıyarak ucuz mevsimde, yani depolarının sıkış
tığı mevsimde - arkadaşlar bunlar şuradan çık
maktadır - Türkiye'de 7 ay çimento sat?lav.il
mekte ve beş ayda depolamak lâzımdır. Afşağı 
yukarı bütün fabrikaların depolama imkânları 
bu ihtiyacı karşılamamakta, kliııkeri ihtiyacın 
çok olduğu zamanda üğütecek değirmenler de 
yine kifayet etmemektedir. Bu biraz da iklim 
meselesidir. Bu sebeple ucuz mevsimde teminat 
mektubu mukabili 20 000 ton gibi büyük mik
tarda bağlantılar yapabilmektedir. Yani tüke
ticiye değil, aracıya büyük parti tahsisler yap
maktadır. Ve karaborsanın istiyerek veya is':-e-
miyerek böylece yardımcısı olmaktadır. Çimento 
fiyatları 140 liradan 155 liraya ve 155 liradan 
170 liraya hangi baskılar altında çıkarıldığını il
gililer bizden iyi takdir ederler, demek oluyor 
M, çimento sanayiimiz finansman bakımından 
özel sektör kesiminin yardımına muhtaçtır. Ve 
fakat fiyat ve karaborsa ve bir kamu görevi 
görme bakımından da Devletçi olmak zorunda
dır. Hükümetlerin ve görevlilerin başarısı bu 
karşıtlığı halk yararına bağdaştırmak noktasın

da toplanmaktadır. C. H. P. olarak karma eko
nomide ve bu meyanda Çimento Sanayiinde 
Devlet sektörüne daha büyük pay ve görev ver
me politikamız bu zorunluluktan doğmaktadır. 
Nitekim, raporun tenkid ve temenniler kısmın
daki birkaç konu bu bakımdan çok ilginçtir. 
Ösel sektörün Bursa'da Bursa Çimento Sanayii 
ve İzmir'de Batı - Anadolu Çimento Sanayii adı 
ile kurduğu iki fabrikanın inşa işlerini yürütme
yi Çimento Sanayn T. A. Ş. üzerine almış bulun
maktadır. Bu yüklenimin bir sözleşmesi olma
yıp, şartlar bir vekâletname ile, noterden tasdik 
edilen bir vekâletname ile düzenlenmiştir. ¥,o-
terce tasdikli bu vekâletname şartlarına göre, 
tafsilâta girmiyoruz, etüd, plân, proje safhasın
dan itibaren tesisin faaliyete geçirilmesine ka
dar bütün inşa ve montaj işlerinin yapılması, 
bunlara ait giderlerin ödenmesi ve hizmetleri 
karşılığı olarak % 0,7 ücret alınması taahhüt 
edilmiştir. Yani bu fabrikaları yapan mütaalı-
hidin parasını özel sektör kendisi ödiyemezse, 
Çimento Sanayii T. A. Ş. ödiyecektir. Yukarıda 
22,5 milyon faiz verdiğimiz müessese inşa sıra
sında istihkakları ödemek yükümlülüğü ile de 
yükümlüdür. 

Diğer taraftan Türldye Çimento Sanayiinin 
% 80 - 90 oranında ortak olduğu mahallî şirket
ler fabrikalarından, yani kendisinin çok payı ol
duğu fabrikalardan yalnız idare görevleri kar
şılığı olarak 1966 rayiçleriyle yüzde 1,3 ilâ 
1,117 arasında yani yuıkardaki rakamın iM 
misli ücret almaktadır. Kendisi para sıkıntısı 
çeken, milyonluk faizler ödiyen Çimento Sa
nayii özel sektörün giderlerini ödüyor ve ken
di tesislerinden aldığı sembolik ücretin de ya
rısını alıyor. Bu konuda karma ekonominin ti
tiz davranilacak bir sakmcasiyle karşı karşı-
yayız. Devlet sektörünün özel sektöre yumu
şak bir deyimle iltimas etmesi bahis konusudur. 

Daha pek çok fabrika kurulacağını sanıyo
ruz. Bu fabrikalar kurulurken bu sakıncadan 
sakmilmasma yardımcı olmak için, saknnlnıa-
sını rica etmek için bu bahse bu kadar değin
miş bulunuyoruz. 

Raporda temenniler kısmında üç mevzu 
var : Biri kamyon mevzuu, biri klinker karış
ma işi ve sigorta mevzuu vardır. Bu mevzula
rı müsaade ederseniz rapordan aynen kısaca 
okumaya çalışacağım. Temennilerden okuma
sında fayda vardır. 
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Sayın senatörler, hemen hemen "bütün ra
porlarda müşterek olan bir temenni vardır, 
o da : 440 sayılı Kanuna göre İktisadi Devlet 
Teşekkülleri için getirilmesi öngörülen kuru
luş kanun tasarısının biran evvel çıkarılması. 
Biz de bunu tekrarda fayda görüyoruz. 

Temennilerin 12 nci maddesi : «Fabrikalar
da kül ve tras karıştırılarak imal edilen çimen
toların normal Portlant çimentosu adı altında 
piyasaya sürüldüğü görüldüğünden norm ni
zamnamesine ayrıkı olarak imal olunan ve sa
tışları yapılan bu çeşit çimentoların kullanıl
ması konusunda inşaat ve tesislere ilişkin pro
jeleri hazırlıyan teknisyenlerin yürürlükteki 
norm donelerine göre hesap yapmaları zaruri 
bulunduğundan ve projelerin uygulanması sı
rasında normal Portlant çimentosu adı altın
da özellikle değişik olan bu tür çimentoların 
kullanılmaları tehlikeli sonuçlar doğurabilece
ğinden kullananın üretilen çimento özelliğini 
önceden bilmesini sağlamak üzere bu kabîl çi
mentoların da ayrı ayrı normlarının biran ön
ce hazırlanarak yürürlüğe konulması için ge
reken işlemin yapılması; 

13 — Kül ve tras karıştırılarak imal edilen 
(NPÇ - 350) normal Portlant adı altında piya
saya sürülen çimentoların satış şekli norm ni
zamnamesine aykırı olduğundan ilgili bakan
lıkça konunun soruşturma ve incelenme konu
su yapılması;» 

Arkadaşlar, bendenizin burayı tekrardan 
maksadım şudur : Bu gibi tasarruflar yapılabi
lir, yalnız rapordan ben iyice anlıyamadım. 
Bu karışık olarak satılan veya sırf üretimi ço
ğaltmak için yapılan bu halitanın torbaları üs
tüne karıştırıldığı kaydı yazılıyorsa kanaatim
ce çok büyük bir mesele değildir. Bu çeşit çi
mentoların kullanılabileceği yerler de vardır. 
Ama torbalar üzerinde işaret yok ise malûmu-
âliniz çimentolar 350 dozlu betonarme betonla
rından tutun da kanal kablamalarına kadar 
çeşitli yerlerde kullanılırlar. Biz Niğde'nin çı
kardığı traslı çimentoyu rahatça kullanabiliyo
ruz. Devlet Su işleri inaşatlarında. Ama bu ka
rışık çimentolar nereye gitti bilinemez halde 
olunca bu büyük bir sakıncadır. Sayın Ba
kandan bunu vuzuha kavuşturmasını istiyorum. 
Yani büyük bir kusur diye arz etmiyorum, 
böyle bir şeye zaruret hâsıl olduğu zaman lüt
fedip, kerem edip torbaların üstüne işaret koy

mak ve nerelerde kullanılabileceğini yazmakla 
bu mesele hallolur zannediyorum. Esasen in
şallah üretim çoğalır ve bu gibi tedbirlere de 
ihtiyaç kalmaz. 

Yine temenniler bahsinde Batı - Almanyalı 
bir firmadan alman 391, 392 dolar karşılığın
da iki partide satınalınan 30 aded damperli 
kamyon mevzuu vardır. Buna 400 bin dolar 
dersek arkadaşlar Türkiye'de satış bedeliyle 12 
milyon liradır bu. Bütçeden para çıkma bede
liyle de 4 milyon liradır, aşağı - yukarı kaba
ca söylüyorum. Elbet koskoca sanayi kuran bir 
müessese, kurmak üzere olan bir müessese bir
takım alış - verişler yapacaktır. Ama bu alınan 
kamyonlar, raporun içinde teferruatı çoktur, 
arzu eden arkadaşlar oradan da daha detaylı 
okuyabilirler, meselâ, Van için alınmış başka 
yere verilmiş. Bu da mühim değildir, bunun 
üzerinde de çok titiz durmak istemiyoruz. Ama 
mühim olan şu : Bu alınan kamyonlar trafik 
normlarına aykırıdır, yani Türkiye'de kullanı-
lamıyan kamyonlardır. Ve anlaşıldığına göre 
şu anda hiçbir iş görmeden şu fabrikada veya 
bu müessesede yatmaktadırlar. Bu da gelip 
geçmiş bir iştir. Ama Çimento Sanayii Umum 
Müdüründen aldığımız malûmata göre daha 
memlekette pek çok çimento fabrikaları kura
cağız. Bunları kurarken kamyon alışında tra
fik kurallarına uymamak gibi gösterilen ih
malin diyelim tekerrürü olmasın diye diğer 
alışlarda daha dikkatli davranılsın diye bu ka-
darcık değinmede fayda mülâhaza ettik. 

Sayın senatörler, sözlerimi bitirirken de
netimini yaptığımız kurumlar - birkaç cümle 
ilâve etmek istiyoruz - devletçilik prensibinin 
temelinde yattığı, devletçiliğin yıkılmaz, yok 
edilmez, kendilerinden vazgeçilmez muvaffak 
eserleridir. 45 senedir devletçilik prensibinin 
karşısında saf tutanların bugünkü mümessilleri
ni de bu eserleri çoğaltır ve savunur görmek 
bize görevini yapmış partilerin ve insanların 
huzur ve cesaretini kazandırmıştır. Bizi bu hu
zura kavuşturan Kamu iktisadi Devlet Te
şekküllerinin gelmiş geçmiş ve halen nöbet tut
makta olan bütün mensuplarına şükranlarımı
zı sunar, başarılar diler, Yüce Senatoyu say-
giyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Karaağaçlıoğlu. 
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MUSA KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Af-
yon Karahisar) — Muhterem Başkan, Yüce 
Senatonun saygı değer üyeleri ve Kamu İk
tisadi Kuruluşlarının kıymetli temsilcileri; 
Yüksek huzurlarınızda T. B. M. M. Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre 
hazırladığı Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. 
ile Afyon, Balıkesir, Bartın, Çorum, Elâzığ, 
Gaziantep, Niğde, Trakya, Söke ve Ankara Çi
mento Sanayii T. A. Ş. leri ve Adana Kâğıt 
Torba Sanayii A. Ş. nin 1964, 1965, 1966 
faaliyet yıllan denetim sonuçları hakkındaki 
raporun, Anayasanın 127 nci maddesinin son 
fıkrası ve İçtüzüğün 92 ve 93 ncü maddeleri 
gereğince, yapılmakta olan müzakereleri mü
nasebetiyle bendeniz de Cumhuriyet Senatosu 
A. P. Grupu adına bu celsede, 

A) Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. 
B) Ankara Çimento Sanayii T. A. Ş. 
C) Afyon Çimento Sanayii T. A. Ş. 
D) Balıkesir Çimento Sanayii T. A. Ş. 
E) Bartın Çimento Sanayii T. A. Ş. 
F) Çorum Çimento Sanayii T. A. Ş. 
G) Elâzığ Çimento Sanayii T. A. Ş. 
H) Gaziantep Çimento Sanayii T. A. Ş. 
I) Niğde Çimento Sanayii T. A. Ş. 
î) Söke Çimento Sanayii T. A. Ş. 
J) Trakya Çimento Sanayii T. A. Ş. 
K) Adana Kâğıt Torba Sanayii A. Ş. 

nin eleştirilmeleri sonucu tesbit edebildiğimiz 
görüş, düşünce ve temennilerden kayda değer 
başlıcalarmı sırasiyle Cumhuriyet Senatosu
nun Muhterem Heyetine arz ve ifade etmeye 
gayret edeceğim. 

Bu husustaki maruzatıma başlamadan önce 
şahsan ve temsil ettiğim A. P. Cumhuriyet Se
natosu Grupu adına Yüce Heyetinizi saygiyle 
selâmlarım. 

Şu hususu peşinen arz ve ifade etmek iste
rim ki, eleştirme konusu olarak ele aldığımız 
yukarda biraz evvel isimleerini saydığımız 12 
teşekkül hakkındaki umumi görüş ve fikrimiz 
T. B. M. M. Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüs
leri Karma Komisyonu ile Alt komisyonları
nın uzun emek ve gayretleriyle tanzim etmiş 
oldukları kıymetli raporların muhteviyatına 
umumiyetle mutabık mahiyette olduğudur. 

Genellikle bu mevzudaki öngörüş ve fikir
lerimizi telhisan beyan ettikten sonra şimdi 

müsaadenizle sırasiyle bu (12) kuruluuşn du
rumunu kısaca gözden geçirelim. 

Türkiye'mizde ilk çimento bundan 58 yıl 
önce Aslan - Osmanlı Şirketi tarafından 1910 
tarihinde Darıca civarında istihsal olunmuştur. 
bir yıl sonra da Eskişehir dolaylarında ikinci 
bir tesis daha kurulmuştur. Birinci Dünya 
Savaşının başladığı tarihlerde Türkiye'nin 
yıllık çimento üretimi bu iki tesis marifetiyle 
ortalama 40 000 ton civarında idi. Kapitü
lâsyon rejimi ve arka arkaya devam eden 
harplerin yarattığı sosyal ve ekonomik en
geller sebebiyle bu kapasite 1926 yılına kadar 
hiçbir artış göstrememiştir. Bu tarihten sonra 
Ankara ve Bakırköy fabrikaları kurulmuş 1935 
yılında işletmeye açılan Kartal ve Zeytinbur-
nu gibi tesisler bunları takibetmiştir. Bu fab
rikaların üretimi ise 195 000 ton civarında ol
muştur. Artan ihtiyacı karşılamak amaciyle 
1943 yılında Sümerbank tarafından Sivas'ta 
yeni bir çimento tesisi gerçekleştirilmiştir. 
Bu suretle 2 nci Cihan Harbinin sonunda mem
leketimizde kurulan yukarda isimlerini arz 
ettiğimiz 5 tesisin yıllık toplam kapasiteleri 
395 000 ton idi memleketimizin ihtiyacına ce
vap vermeye çalışan bu fabrikalar eskimiş 
yada yıpranmış durumda olduklarından yıllık 
fiilî üretimleri 375 000 tonu geçmiyordu. Harb 
sonu dünyasında olduğu gibi 1950 tarihin
den itibaren Türkiye'de de başlıyan geniş 
ölçüdeki imar ve inşa hareketleri çimento 
ihtiyacını çok artırmış olduğundan bir yan
dan mevcut tesislerin kapasitelerinin artırıl
ması yoluna gidilirken öte yandan da yeni 
fabrikaların bir an önce inşa ve devreye so
kulması zarureti hasıl olmuştur. Bu cümleden 
olarak Sümerbank'in kurduğu Sivas çimento 
fabrikasına 1952 yılında 100 000 ton kapasiteli 
bir fırın daha eklenmiş izmirde 1953 yılında 
yüzelli bin tonluk bir fabrika hizmete konmuş, 
Zeytinburnu fabrikasının kapasitesini yılda yüz-
bin ton artıran tevsiat yapılmış keza 1954 yılın
da Kartal - Yunus Çimento Sanayii fabrikası
na yüzyirmibin ton Darıca fabrikasına yılda 
ikiyüzbin ton kapasiteli bireyler eklenmiştir. 

Baştan başa memleketi bir şantiye haline 
getiren şümullü bir kalkınma hamlesi içinde 
imar ve inşa hareketlerinin gittikçe artan tem
posuna uyabilme zarureti karşısında devrin De
mokrat Parti hükümetleri kalkınmanın ana 
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stratejik maddesi olan çimento mevzuu üzerine 
eğilmek suretiyle bir yandan mevcut tesislerin 
kapasitelerini artırmayı öte yandan da çok sa
yıda yeni fabrikalar kurmayı uzun vadeli bir 
Devlet hizmeti projeksiyonu içinde uygun gör
müşlerdir. 

işte bu güzel fikrin realize edilebilmesi 
maksadiyle gerekli tedbirleri almak çalışmaları 
düzenlemek, plânlamak, projelendirmek ve bu 
projeleri uygulamak amaciyle 23 . 10 . 1953 
tarihinde 50 milyon lira sermaye ile (Türkiye 
Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi) kurul
muştur. Bu sermaye 21 . 6 . 1956 tarihinde 
yüz milyon liraya çıkartılmıştır. Kurulan bu 
müesseesnin ortakları Türkiye Emlâk Kredi 
Bankası. Sümerbank, Sümerbank Sivas Çimento 
Sanayii Müessesesi, Ankara Çimento Sanayii 
T. A. Ş. ve Türkiye İş Bankasıdır. 

Muhterem senatörler, Türkiyede bu çalış
maların yapıldığı devrelerde Dünya Milletleri 
çimento üretiminde büyük merhaleler katedmiş, 
üretimin artırılması için yeni metotlar dene
miş bulmuş ve uygulamış bulunuyordu. 

Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. gayesine 
uygun olarak memleketin dört bir köşesine ayrı 
birer Anonim Şirketin malı olan fabrikaları 
kurarken Çimento Sanayiinde Teknolojinin ge
tirdiği kalite ve istihsali artırıcı modern mel 
totlardan da faydalanarak yaş usulle çalışan 
üniteler halinde tesis etmiş olduğu fabrikaları 
kuru sisteme çevirme yoluna gitmiş, bu arada 
birçoğunuda tevsi ederek istihsal kapasiteleri
nin artırılmasını temin etmiştir. 

Devrin iktidarının Büyük Türk Milletinin 
refahi yolundaki samimi hizmet ve gayretlerine 
muvazi olarak bu ortaklık 1953 - 1954 yılların
da başladığı hummalı faaliyetlerine durmadan 
devam ederek 1957 yılında Adana ve Afyonda 
1958 yılnda Çorum, Balıkesir ve Pmarhisarda 
1959 yılında Elâzığda 1961 yılında Gaziantepte 
1932 yılında Söke ve Bartmda 1964 yılında Niğ-
dede olmak üzere 10 çimento fabrikasını kur
muş ve işletmeye açmıştır. 1965 - 1966 yılların
da da bunlardan yaş usulle çalışan üçünü kum 
usulle çalışır hale döndürmüş birinide hem 
tevsi etmiş ve hemde kuru sistemle çalışır hale 
getirmiştir. 

Kurulan bu fabrikalar sermaye hâkimiyet
leri Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. inde ol-

| mak üzere mahalli ortaklıklara tevdi edilmiş 
durumdadır. 

Ortaklığın 1965 yılı çalışmaları hakkındaki 
Yüksek Denetleme Kurulu raporunda belirtil
diği üzere bu fabrikalardan (Çukurova Çimen
to Sanayii adı) altında çalışan Adana fabri
kası sermayesinin 20 milyon liradan 42 milyon 
liraya çıkarılması ve bunun % 52,38 ini teş
kil eden 22 milyon lirasının özel sektör iştira
kine verilmesi sonucu 1964 yılından itibaren 
resmi sektör dışında bırakılmıştır. 

Türkiye Çimento Sanayiinin gelişme seyri 
hakkında kısaca Yüce Heyetinize mâruzâtta bu
lunduktan sonra bir nebzede çimento üretimi
miz ve tüketimimiz hakkında malûmat arz et
mek istiyorum. Çünkü, Türkiye Çimento Sa
nayii T. A. Şirketinin faaliyetlerinin hedefle
rinin tesbiti bakımından faydalı olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Dünya milletleri
nin çimento üretimi mütemadiyen artmaktadır. 
Almanya, İtalya, Belçika Lüksemburg ve Ho-
lândanm teşkil ettiği Devletler topluluğunun 
(E. E. O. Memleketleri) 1964 yılı üretimi 1963 
yüı üretimine göre ortalama % 13,4 artmış ay
nı ülkelerin 1965 yılı üretimleri de % 2,8 ilâ 
% 8,8 arasında artmaya devam etmiştir. 1965 
yılında bu ülkelerdeki çimento üretimi 84.980.000 
tonu bulmuştur. 

Diğer taraftan Avusturya, Danimarka, Nor
veç, Portekiz, İngiltere, İsveç ve İsviçre'yi içine 
alan (EFTA) memleketleri çimento üretimi 
1985 yılında 1964 yılma göre ortalama % 9 ar
tarak 33 920 000 tona baliğ olmuştur. 

Keza Türkiye'mizin de içinde bulunduğu İs
panya, Yunanistan, İrlanda, İzlanda ve diğer 
Avrupa memleketlerinde bu artış % 17,8 i bul
muş, bu ülkelerin toplamı üretimleri 1964 yılın
da 14 829 000 ton iken 1965 yılında 17 462 000 
tor? çıkmıştır. Bu arada şunu da ifade etmek 
isterim ki ortalama değerin üzerinde bir artış
la istihsalini geliştirme imkânını bulan memle
ketler arasında başta gelen İspanj/a % 21,1 Yu
nanistan %20,2 değerinde bir ilerleme kaydet
mişlerdir. 

Bu arada gayri resmî bilgilere göre Rus-
I ya'nm çimento üretimi 1960 yılından bu yana 

senede 65 000 000 tondan aşağı olmamak üzere 
durmadan artış kaydetmiştir. Kısaca ifade et-

[ mek gerekirse Dünya çimento istihsali 1964 de 
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302 592 000 tondan 1965 tarihinde 307 922 000 
tona yükselerek bir yılda 5 330 000 tonluk bir 
artış kaydetmiştir. Dünya üretimi tümü içinde 
Türkiye'mizin payı % 1,05 dir. Bu itibarla git
tikçe artan nüfusumuzun ekonomiye baskısını 
süratle kalkınmadaki zorunluğu hesaba katarak 
önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin çimento sa
nayiinin kendisine ait tesislerini yeni üniteler 
ekliyerek yada mevcutları genişleterek çoğalt
mak mecburiyetinde olduğunu ifade etmek iste
riz. Aslında Türkiye'de fert basma çimento tü
ketimini diğer Avrupa memleketleri ile muka
yese edersek çok düşük olduğunu görürüz, zira 
1965 yılı Avrupa ortalaması nüfus başına tak
riben 412 kilo iken Türkiye'nin aynı yıldaki nü
fus başına tüketimi 103 kilodur. Bütün bu mu
kayeselerden edindiğimize göre kalkınmanın 
ana stratejik maddesi olan çimentonun üretimin
de müessesenin takibedeceği politikasının baş
tan başa yeni tesislerin inşası ile geniş bir şan
tiye haline gelen memleketimizin yarının mü-
rehfeh Türkiye'sini tarsin eden eserclrinin rea-
lize edilişinde ihmal edilemiyecek bir ağırlığı 
olacaktır. Bir zamanlar bu kadar çimento fab
rikasına ne lüzum var diyen malûm siyasi mah-
feller şimdide ölmes eserler halinde abideleşen 
fabrika bacalarını ve yeniden yükselecek eser
leri görmemezlikten gelerek mevcut imkânları 
dahilinde mükemmel ve verimli çalışma gayreti 
içinds bulunan Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. 
ni ve Hükümeti nisbi çimento darlığı sebebiyle 
en insafsız en yıkıcı tenkit ve tarizlerine hedef 
tutmaktadırlar. Yıllarca Devlet yönetiminde 
dar ve kısır görüşleri kendilerine vefa etmiyen 
ortanın solunda karar kılan sola şaşı bakan ma
lûm politikacıların uzun vadeli bir Devlet hiz
metinin ileri görüşlülüğü içinde 1950 - 1960 
yılları arasında Demokrat Parti Hükümetleri 
1965 den sonra da Adalet Parti Hükümetleri 
itibar ederek hareket etmiş olsalardı 1986 yılın
da Türkiye'nin çimento üretimi 3 864 737 ton 
olmıyacaktı ithal edilen çimentoda 163 367 ton 
kalmıyacaktı, yapılan hesaplara göre ortalama 
yılda 1 300 000 ton civarında çimento ithali ge
rekecek ve binnetice bu günkünden takriben 
12 517 400, dolar yani ortalama 125 174 000, Tl. 
lik bir döviz kaybına sebebiyet verecekti. Huzu
runuzda arz ettiğim bu matematik gerçekler 
göstermiştir ki kül halinde Büyük Türk Milleti
nin refah ve saadetine hizmeti bu kürsüden et

tiği yeminle ifade eden Pariömanterlerin parti
ler yelpazesi içerisinde ister iktidara ister mu
halefete mensup olsunlar, meseleleri olumlu ve 
yapıcı yönleriyle ele almak suretiyle asgari 
müştereklerde birleşerek hizmetleri engel
lemek illâ yapılanları ben yapamadım es-
pirisi içinde bunun ezikliği altında hak ve nafa-
set ölçüleri dışında y&ıcı tenkidlerde bulun
mak yerine hizmetlerin bütün yönleriyle mü
kemmel bir şekilde ifasında iktidara samimî 
olarak yardımcı olmalarıdır. 

Büyük Türk Milleti bunu böyle istiyor. 
Kalbleri memleket sevgisinin samimî heyecanı 
ile çarpan her siyasi aynı kanaati taşıyor. Bu 
itibarla hükümetlerin kendilerini iktidara geti
ren seçim beyannamelerinde ve iktidara gelince 
de Hükümet programlarında yer alan millî 
menfaatlerimize uygun düşen hizmetlerin ifa
sında Meclislerimizin tümüyle Sayın Parlâmen
to üyelerimizin çoğunluğu ile icraya yardımcı 
olmamız yersiz tenkid ve temennilerine siyasi 
ahlâkın nezaket ölçüleri içerisinde birbirimizi 
kırmadan samimî yapıcı tenkit ve temennileri
mizi hizmetin kusursuz ifasına imkân verecek 
bir mânada tevcih etmemizin memleketimizin 
menfaati cümlesinden olduğunu ifade etmek is
terim. 

Sayın senatörler; 

Türkiye Çimento Sanayiinde biri (Sivas Çi
mento fabrikası) resmî sektör olmak üzere 10 nu 
kamu sermayenin hâkim olduğu özel ve yaban
cı sermayenin iştirak ettiği 8 zi özel sermayenin 
hâkim olduğu anonim şirketler olmak üzere 19 
tesis Karma Ekonomi düzeni içinde öğünülecek 
bir örnek faaliyet göstermektedirler. Bu koor-
dine çalışma içinde özel sektör devlet sektörü 
yardımlaşması müstehlike en müsait imkânlarla 
çimentonun intikalini sağlamak yolundadır. 

1950 tarihi başlarında kurulmuş çimento fab
rikalarının adedi 5 kapasitesi yılda 395 bin ton 
fiilî istihsalleri 375 bin ton civarında iken 1959 
tarihinde fabrika adedi 11 e çıkmış ve istihsali 
de 1 734 000 tona ulaşmıştır. Bu artış durma
dan yükselmiş 1960 yılında 2 milyon tona 1961 
de fabrika adedi 12 ye çıkmış istihsal yine 2 mil
yon tonda devam ettirmiştir. 1962 yılında fab
rika adedi 14 de ve istihsal 2 323 263 tona, 1963 
de istihsal senede 366 000 ton kadar artarak 
2 697 795 tona yükselmiştir. 1934 yılında ise 
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bu artış periyodik devam ederek 2 939 876 tona 
ulaşmış bulunuyordu. 1963 tarihinden sonraki is
tihsaldeki artışlar Çimento Sanayiinin 1960 ta
rihine kadar inşaasına başladığı fabrikaların 
kademeli olarak işletmeye açılmasiyle olmuştur. 
Çimento istihsalimizin 2 939 876 tona yükselme
sine rağmen 1963 - 1964 yıllarında memleketi
miz hariçten 170 000 ton civarında çimento it
hal etmek zorunda kalmıştır. 

1965 yılında ise çimento istihsalimiz 1964 yı
lma nazaran 304 554 ton artarak 2 244 430 to
na yükselmiş 1966 yılında ise bu artış devam ede
rek 620 357 ton fazlası ile 3 864 787 tona çık
mıştır. Diğer taraftan 1965 yılında 49 769 ton 
1966 yılında da 163 367 ton çimento dışarıdan 
ithal edilmiştir. Bu sebepledir ki Türkiye Çi
mento Sanayiinin ikinci Beş Yıllık Plân döne
minde Hükümetimizin kamu ve özel sektör ola
rak yapacağı 119,5 milyon liralık yatırımın ger
çekleşmesi için lüzumlu olan çimento ihtiyacını 
kaışılıyacak yatırımlara hızla devam etmesini 
ve ikinci Beş Yıllık Plân dönemi sonunda is
tihsalini 10 000 000 tona ulaştıracak tedbirleri 
almasının zaruri olduğunu ifade etmek isteriz. 
Sfemleketimizin kalkınması bugünkü tempo
sunda ve gittikçe artan bir hızla devam ettiği 
takdirde 1977 yılında Türkiyenin çimento istih
sali takriben 22 milyon tona çıkacaktır. Bu ra
kam Almanya'nın 1965 de istihsal ettiği çimen
tonun 2/3 sine eşittir. 

Çimento Sanayii için yukarda arz ettiğim 
hususlardan sonra sırasiyle Sivas - Ankara ve 
Türkiye Çimento Sanayiine ait kuruluşlardan 
bahsedeceğim. 

Yüksek Denetleme Kurulunun raporların
dan anlaşılacağı veçhile özel sektör dışında faa
liyet gösteren Çimento Sanayi M, bunların ser
mayesinin ekseriyeti kamu sermayesidir üç ayrı 
elde toplanmıştır. 

1. — Sümerbank tarafından şevki idare edi
len Sivas Çimento Fabrikası, 

2. — Sümerbank, Emlâk Kredi Bankası ve 
Türkiye İş Bankasından ibaret ortaklıkla Ano
nim Şirket halinde idare edilen Ankara Çimento 
labrikası, 

3. — Aynı ortaklarla teşkil olunan Türkiye 
Çimento Sanayii Anonim Şirketi, 

Kamu sermayesinin hâkim olduğu aynı sa
nayi şubesinin üç ayrı idareye tabi oluşu mura

kabe raporlarında da tenkit konusu yapılmış
tır. Şevki idarede birlik sağlamak ve bunun 
avantajlarından istifade etmek düzenli ve 
ahenkli bir işletme sistemi kurmak teknik im
kânlardan karşılıklı ve âzami derecede fayda
lanmak için bu hususun dikkatle ele alınması 
lâzım olduğu kanaatindeyiz. 

Sivas Çimento Fabrikası : 
Kamu sektörünün yegane tesisi olan bu 

fabrika dalgalı bir istihsal kapasitesine sahibo-
lup ortalama istihsali yılda 150 - 200 bin ara
sımda değişmekte enerji kaynaklarına uzaklığı 
vesair sebepler dolayısiyle kârlı bir çalışma ya
pamamakta fondan aldığı paralarla bilançosun
da kâr göstermektedir. Bu arada 1963 yılında 
fabrikanın kuru sisteme tahvili kararlaştırılmış 
ise de ancak 1965 yılı başlarına kadar bu faali
yetle ilgili hiçbir çalışma yapılmamıştır. Crerek 
kuru sisteme tahvili ve gerekse mevcut kapa
sitenin 200 000 ton artırılması hususu 1966 -
1967 yıllarında tekrar ek alınmış bulunmakta
dır. Halen bu husus gerçekleşmiştir. 

Ankara Çimento Sanayii T. A. Ş. : 
Ankara Çimento Sanayii T. A. Ş. nin Alt 

Komisyon raporlarında da 'belirtildiği gibi 1964 
yılı istihsali 131 102 ton civarında olup bâzı 
teknik sebeplerden dolayı tam kapasitesine 
ulaşamamıştır. Aynı yılda işletme faaliyetlerini 
2 052 674,74 T. lirası kârla kapanmıştır. 1965 
yılında istihsali 180 144 ton olmuş ve şirket bu 
dönemdeki işletme faaliyetini 5 198 364,28 Tl. 
lık bir kârla kapamıştır. 1966 yılında vukubu-
lan teknik arızalar ve Denetleme Kurulu rapo
runda tesbit edilen döner fırın ve diğer tesis
lerin randımanlı işletilmemesi sebebiple istihsal 
174 264 tona düşmüş aynı yıl işletme bilânço-
sundaki kâr miktarı da 4 481 329,23 Tl. sına 
inmiştir. 

Bu kuruluş hakkındaki 1964, 1965, 1966 yıl
ları hesap ve işlemlerini tetkike memur Alt Ko
misyon raporlarının temenni ve sonuçlar bahsin
de ifadesini bulan komisyon görüşlerine genel
likle katıldığımızı ifade etmek isteriz. 

T. Çimento Sanayii T. A. Ş. : 
Konuşmalarımın başında kuruluşundan ser

mayesinden ve faaliyetlerinden etraflıca bah
settiğim Çimento Sanayii T. A. Ş. hakkında 
fazla yeni bir malûmat arz etmek istemiyorum. 
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Sadece Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. ve 
topluluğunun 1964 -1965 - 1966 yılları faaliyet 
sonuçları hakkında kısaca malûmat arz ederek 
sözlerime devam edeceğim 23 . 10 . 1953 yılın
da kurulan bu şirketin halen sermayesi 
100 000 000 Tl. sı olup bu tarihe kadar mem
leketimizin muhtelif yerlerinde 10 adecl çimen
to fabrikasının kuruluşunu gerçekleştirmiş, bu 
gaye ile de tesislerin bulunduğu mahallerde ser
maye ekseriyetini kendi elinde tutmak suretiyle 
maihallî adları ile anılan anonim şirketler teş
kil etmiştir. 

T. C. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuru
lunun 1964 yılı raporunda belirtildiği gibi ana-
şirket hukukî bünyesinin bir İktisadi Devlet 
Teşekkülü statüsüne konulması ve sermayesi
nin tamamı veya ekseriyeti Devlete aidolan Si
vas ve Ankara çimento fabrikalarının anaşir-
kete bağlanmaları bu suretle çimento sanayiine 
tahsis edilmiş Devlet sermayesinin tek elden 
idaresi suretiyle bu iki çimento fabrikasının 
alım satış ve imalât politikalarında daha iyi ko
ordinasyonunun sağlanması hakkındaki teklifi 
tarafımızdan da şayanı itibar görülmektedir, 

T. Çimento Sanayii T. A. Ş. ile mahallî şir
ketleri topluluğunun 1964 yılı kaynakları 532,2 
milyon lira olup bunun (%32,5) 173,1 milyon 
lirasını öz kaynaklar ve (% 67,5) 359,1 milyon 
lirasını da yabancı kaynaklar teşkil etmektedir, 
Diğer taraftan bu kaynakların 362,8 milyon 
lirası bağlı değerlere 169,4 milyon lirası da dö
ner değerlere yatırılmıştır. Halbuki Çimento 
Sanayii için kaynaklar toplamının % 80 inin 
öz kaynak % 20 sinin de yabancı kaynak ol
ması normal telâkki edilmektedir. Bu durumda 
anaşirketin ve mahallî şirketlerin büyük bir kıs
mını öz kaynaklar bakımından kifayetsiz olduk
ları anlaşılmaktadır. Filhakika 1964 yılında çi
mento şirketleri topluluğunun öz kaynakları 
173,1 milyon lira olduğu halde yatırımları 362,8 
milyon lirayı bulmuş ve bu yüzden şirket ya
bancı kaynaklara müracaatla borçlanma zorun
da kalmış ve bu yüzden 13,8 milyon lira faiz 
ödenmiştir. Bu itibarla durumun bu şekilde de
vamı halinde şirket tesislerinin ıslahına ve ye
ni yatırımlara oto finansman yoliyle gidilmesi
nin imkânı olamıyacağı fikrine iştirak etme
mek mümkün değildir. Aslımda % 7 genel kal
kınma hızına göre yılda ortalama % 16 nisfce-
tinde artan çimento ihtiyacını karşılama göre

vinde olan şirketin bu maksatla yapacağı yeni 
yatırımların para ihtiyacının dahada şiddetlen
direceği hususunu da dikkate almak gerekmek
tedir. 

Bu maksatla şirketin sermayesinin yetteri 
kadar artırılması ve bunun ödenmesi sırasında 
154 sayılı Kanun uyarınca konsolide edilen ve 
1984 yılı sonunda 63,1 milyon lira olan Hazine 
alacağının da şirket sermayesine eklenmesi uy
gun mütalâa olunmaktadır. 

Yabancı sermaye ve özel sermayenin de işti
rak ettiği bu şirketlerin sevk ve idaresini ana-
şirket ifa etmektedir. 

Şirket bu 10 tesisin kademeli kuruluğu ve 
hizmete girişine göre 1960 tarihinde tesis etti
ği 6 fabrika ile 337 000 ton 1961 tarihinde 7 nci 
fabrika ile 718 000 ton 1962 yılında 9 a baliğ 
olan fabrika ile 845 983 ton 1963 yılında yine 
9 fabrika ile 1 208 671 ton 1964 yılında 10 a 
baliğ olan kuruluşla 1 343 820 ton 1965 yılın
da tesislerin bir kısmının tevsi ve kuru sisteme 
tahvilleri sonunda istihsal miktarı 1 471 444 
ton ve 1966 yılında ise aynı gayretlerin neticesi 
olarak 1 881 580 tona yükselmiştir. Bu rakam
lara 1962 yılma kadar 7 özel kuruluşun bu ta
rihten sonra ise 8 e ulaşan özel fabrikaların is-

| tihsalleri dâhil değildir. Ancak Balıkesir Çi-
j mento Fabrikasının imal ettiği 3273 tonluk 'be

yaz çimento bu rakamlara dâhildir. 
ı J 

i 

1964 yılında beyaz çimento ihtiyacını kar
şılamak ve piyasada fiyat istikrarını sağlamak 
maksadiyle Balıkesir fabrikasında iyi vasıflı be
yaz çimento üretilmiş ve bu suretle ihtiyaç kar
şılandığı gibi döviz tasarrufunu da sağlamıştır. 
Bu hususta Yüksek Denetleme Kurulunca fces-
bit edilen rijit görüşlere değil ekonomi ve tek
nolojinin emrettiği istihsal bölgelerinde bu hu
susun gerçekleşmesini uyun görmekteyiz. 

Yukarda ifade ettiğim istihsal artışlarının 
mütemadiyen yükselmesi ilâve ünitelerden ve 
aynı ünitelerin daha yüksek randımanla çalış
tırılmasından ve kuru sisteme tahvil gibi kapa
site artışlarından ve bütün tesislerin yüksek 
randımanla çalıştırılmasından ileri gelmiştir. 
1964 - 1965 - 1966 yılları içinde istihsalin artı
şına parelel olarak maliyetlerin düştüğünü ve 
şirketin kârlarının gittikçe yükseldiğini görmek-

\ teyiz. 
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Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. ııin (işti
rakler hariç) 1964 yılma ait kân 10 076 146,98 
Tl. 1965 hesap yılma ait kârı 9 833 399,80 Tl. ve 
1966 yılma ait kâr ise 8 750 582,41 Tl. sidir. 

Buraya kadar Çimento Sanayii hakkındaki 
genel düşüncelerimizi kısaca yüksek huzurları
nızda arz ve ifade ettikten sonra ikinci Beş 
Yıllık Plânın bu sanayie ait öngördüğü prensip
lerin ışığı altında grup görüşümüzü kısaca ve 
topluca hülâsa etmek isterim. 

1. 1964 -1965 yıllarına ait Başvekâlet Yük
sek Denetleme Kurulunun tavsiye ve temenni
lerinin yerine geirilmiş olanlarının dışında ka
lan ve 1966 yılı raporunda da tekraren veya ye
niden tavsiye edilen temennilerin büyük bir 
kısmına samimi olarak iştirak etmekte ve bun
ların ilgili Bakanlık ve T. Çimento Sanayii 
T. A. Ş. ve Hükümeti ilgilendiren kısımlarında 
da icranın gerekeni yapmak suretiyle bu mües
sesenin gün geçtikçe artan ihtiyaca cevap vere
cek şekilde güçlenmesinin ve kanuni mütearife-
ler içine giren kudretli ve mükemmel bir Kamu 
İktisadi Teşekkülü haline getirilmesini yerinde 
mütalâa etmekteyiz. 

2. Türkiye Çimento Sanayinin çalışmaları 
bugünün teknik ekonomik idari ve hukuki an
layışı içersinde eski yıllara nazaran rasyonel ve 
daha modern bir işletmecilik esprisi içinde cere
yan etmektedir. 

3. Şmketin genel olarak iştigal mevzuları 
içinde yer alan işletmecilik ve pazarlama konu
larında her hangi bir problemin mevzuubahsol-
madığmı Denetleme Kurulu raporlarından açık
ça müşahede etmekteyiz. Ancak ikinci Beş 
Yllık Plânda öngörülen çimento üretimi gerçek
leştirebilmek için kurulmasında zaruret bulu
nan fabrikaların finansmanını bugünkü mah
dut öz kaynaklariyle karşılamaya imkân ol
madığını ifade etmek isteriz. Bu itibarla 1969 -
1975 yıllan, arasmda inşası düşünülen tesislerin 
kendi öz kaynakları dışında kalan 1,5 milyar
lık finansman ihtiyacının karşılanması için ge
rekli gayretlerin Hükümetçe gösterileceğine 
inanmaktayız. 

Filhakika mezkûr kredinin ya Devlet Ya
tırım Bankası veya dış proje kredisi olarak şir
kete zamanında verilebilme sinin Hükümetimizin 
alacağı yerinde ve isabetli tedbiriyle mümkün 
olacağı inancı içindeyiz. 

4. Memleketimizdeki çimento istihsalinin is
tihlâke nazaran az olması hasebiyle çimento ko
nusunda memlekette birtakım dar, boğazların 
teşekkül ettiği çimento karaborsasının az da ol
sa vakit vakit vukubulduğu aşikârdır. Bu 
hususta alman aşağıda arz ve ifade edilen köklü 
ve geçici tedbirleri müessesenin ve ilgili Bakan
lığın bu mevzudaki hassasiyetine samimi ve iha
talı görüşüne memnuniyet ve takdir İlişlerimizle 
katılmakta olduğumuzu ifade etmek isteriz. 

Şöyleki : 
A) Alınacak köklü tedbirler. 
1. Piyasanın arz ve taleplerinin dengesi için

de yeni tesis yatırımlariyle artan çimento ihti
yacını karşılamak amaciyle bugünkü çimento 
kuruluşlarına nazaran boşluk gösteren bölgeler
de yeni çimento ünütelerinin kurulması ve çi
mento istihsalini 1977 yılında 22 milyon tona 
ulaştıraoak bir programın tahakkuku, 

2. Halen 12 ayda üretilen çimentonun in
şaat mevsimlerindeki had talepleri karşılamak 
amaciyle 8 ayda istihlâke hazır hale getirilmesi 
için fabrikaların üğütme kapasitelerinin artırıl
ması, 

B) Geçici tedbirler. 
1. Çimento karaborsasının önlemek maksa-

diyle 1967 ve 1968 yıllarında çimentoyu hakiki 
ihtiyaç sahiplerine intikal ettirebilmek amaciyle 
Ankara - İstanbul - izmir gibi büyük istihlâk 
merkezlerinde şantiye teslimi satışlara başvurul
muş fabrikaların bulunduğu bölgelerde de va
lilikler ve belediyeler emrine tahsisler yapılmak 
suretiyle satışlar yaptırılmış ve buna inzama-
men zaruret duyulan bölgelere (özellikle istan
bul ile Karadeniz bölgesi) çimento ithal edile
rek karaborsacılığın önlenmesine geçici olarak 
çahşılmıştır. 1969 yılında bu hususta daha ge
niş çalışmalar yapılarak karaborsanın nisbeten 
tesirsiz hale getirileceğine kâani bulunmakta
yız. 

4. 440 sayılı Kanunun bâzı hükmlerinin 
neşrini müta-akıp şirketin bünyesine uygulan
maya başlanmış olup Ticaret Kanunu hükümle
rine bağlı olan şirketin mezkûr kanun muvacehe
sindeki hukuki durumunda bâzı çelişmelerin 
meydana geldiği müşahede edilmitşir. Diğer 
yandan 440 sayılı Kanunun geçici birinci mad
desinde sözü edilen yeniden Düzenleme Komis
yonu çalışmaları neticesinde başvurulacak ted-
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birlerin teşekküle henüz intikal etmemiş olması 
sebebiyle kanundan beklenen sonuç müessese ta
rafından tamamiyle elde edilememiştir. Diğer 
taraftan şirketin çalışmaları 440 sayılı Kanunun 
bâzı maddeleriyle yeni kayıtlara bağlandığı için 
şirket bu kanunun nesrinden evvelki seyyaliye-
tini bulamamaktadır. Bu sebepten de tahakkuk 
ettirmek istediği gayelere ulaşmakta büyük 
güçlüklere uğramaktadır. (Misâl 440 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesi) 

Bu itibarla mazkûr kanunun teşekküllerin 
yönetim organlarının teşkili program ve bütçe
lerinin hazırlanması, denetleme müesseselerinin 
daha yetkili organlara verilmesi gibi bâzı fay
dalı maddelerinin nazarı dikkate alınmasında 
kârlılığın artırılması bakımından büyük fayda
lar vardır. 

5. Şirketin hali hazır teknik ve yönetici 
kadrosu mevcut fabrikaları ancak idare edebi
lecek durumdadır. Hattâ teknik kadrolarda bü
yük miktarda eksiklikler mevcuttur. Bu itibarla 
kurulacak tesislerin muhtaç olduğu kadroları 
karşılamak ve bu arada özel sektörün ihtiyacı 
olan teknik personelin temini hususunda gere
ken tedbirlerin alınmasında büyük bir zaruret 
olduğunu ifade etmek isteriz. Bu arada Çimen
to Sanayiinde teknik personel için tatbik edilen 
10195 sayılı Kararnamenin yeniden günün icap
larına göre değiştirilmiş olması da mevcut şart
lar içinde kifayetsiz olduğu yatırımcı bütün 
bakanlıklarda olduğu gibi çimento sanayiinde 
de teknik kadro bakımından dar boğazların te
şekkül etmiş olduğunu bu mevzuya en kısa za
manda bir çözüm bulunmasının lüzumlu oldu
ğunu ifade ve beyan etmek isteriz. 

Yukardaki izahlarımızda da ifade ettiğimiz 
gibi işletme neticeleri kârlı olduğu gibi keza 
işletme bakımından malî kaynakları da yeterli
dir. Ancak yeni yatırımlar için malî kaynak
lar bulunması ve özellikle memleket sathına ya
yılmış bulunan ve hemen hemen hiçbir işe yara-
mıyan küçük çaptaki özel sektöre ait sermayenin 
çimento sanayiinde kanalize edilmesi için 
440 sayılı Kanunda iktisadi Devlet Teşekkülle
rini kayıtlar altına alan bâzı hükümlerin değiş
tirilmesinde kaçınılmaz zaruret bulunduğunu 
ifade etmek isteriz. 

6. İkinci Beş Yıllık Plnâda Çimento Sana
yiinin güçlenmesi için öngörülen ana prensiplere 

ilâveten Çimento Sanayiinda karma ekonomi 
sisteminin benimsenmemesini şayanı arzu bul
maktayız. 

Bu arada Hükümetimizin karma ekonomi dü
zeni içinde özel sektöre büyük bir ağırlık veren 
ekonomik esprisi içinde tevsileri yapılmış ve 
rantabl bir hale getirilmiş bulunan fabrikaların 
özel sektöre devri veya sermayelerinin tezyidi 
suretiyle elde edilecek kaynaklarla yeni yatı
rımlara gidilmesi hususunu memleket için fay
dalı sonuçlar verecek hizmetler olarak kabul 
etmekteyiz. Böylece T. Çimento Sanayii A. A. 
Şirketi hakkındaki 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre 1964 - 1965 - 1966 faaliyet yıl
lan denetim sonuçlan hakkındaki rapor üzeri
ne Anayasanın ve içtüzüğün verdiği kanuni 
imkânlar içerisinde yapılan müzakeresinde Gru-
pumuz adına görüş ve temennilerimizi arz ve 
ifade etmek imkânını bulmuş olduk. 

Türkiye ekonomisinde büyük bir yeri olan 
yannın modern ve medeni Türkiye'sinin kurulu
sunda ana stratejik madde olan çimentonun is
tihsali piyasalanması işletmesi ve onun memle
ketimizin genel dengesi içinde politikasının yü
rütülmesi bakımından ağır sorumluluklan bulu
nan Çimento Sanayiinin kurulduğundan bugüne 
kadar hizmetlerini gaye ve maksatlanna uygun 
bir şekilde ifa etmiş olduğunu bunda ilgili Ba
kanlığın ve şirket idarecilerinin şerefli bir gö
rev payı olduğunu bu itibarla Türk Kamu İkti
sadi Teşekkülleri arasında muvaffak olmuş ku
ruluşlar olarak müessesenin yöneticilerini bu 
muaffakiyetlerinden dolayı samimi duysrulan-
rnızla Grupumuz adına tebrik ettiğimizi yüksek 
huzurlannızda ifade etmeyi büyük bir vazife te
lâkki etmekteyiz. 

Sözlerime müsaadenizle burada son verirken 
uzun süren mâruzâtımı dinlemek lûtfunda ve 
zahmetinde bulunan Muhterem Heyetinize te
şekkür eder saygılanmı sunanm. (Alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Meh
met Güler, buyurunuz. 

ADALET PARTÎSÎ GRUPU ADINA MEH
MET GÜLER (Balıkesir) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlanm, A. P. Grupu adına Kamu 
İktisadi Devlet Teşekkülleri Denetleme Komis
yonu raporu hakkında kısa bir konuşma yapa
cağım. 

SEKA hakkında genel bilgiler : 14 Ağus-
I tos 1934 günü İzmit'te temeli atılan ve 6 Ka-
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sim 1936 da işletilmeye açılan bu fabrika 
1944 yılına ikinci bir kâğıt ve selüloz fabri
kası ilâvesi, 1945 yılında da klor alkoli fab
rikasının ilâvesi, yine 1945 yılında üçüncü 
kâğıt fabrikası ilâvesi ile işletmeye açılmış
tır. 1955 yılma kadar tesisler, önce Sümer-
banka bağlı kâğıt ve karton fabrikası, sonra 
yine Sümerbanka bağlı selüloz sanayii mües
sesesi, olarak faaliyetlerine devam etmiştir. Se
lüloz Sanayii Müessesesi 21. 6 .1955 tarihinde 
yürürlüğe giren ve 6560 sayılı Kanunla Süriıer-
banktan ayrılarak Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fab
rikaları işletmesi Genel Müdürlüğü (SEKA) adı 
altında bir İktisadi Devlet Teşekkülü olarak ku
rulmuştur. Bu tarihten sonra SEKA İktisadi 
Devlet Teşekkülü gittikçe genişliyen ve hal sn 
işletmede mevcut tesisleriyle 10 kâğıt maki-
nasma havi 5 tane kâğıt fabrikası, mekâniki 
odun hamuru tesisleri, oluklu mukavva te
sisleri, odun sülfik selülozu fabrikası, saman 
selülozu fabrikası, kendir - paçavra selülozu 
fabrikası, sarı saman tesisleri, klor alkali te
sisleri, kuvvet santrali, atelye tessileri ve su 
istasyonlarından ibaret olarak 1964 senesin
de 93 403 ton kâğıt ve mukavva, 1965 sene
sinde 97 946 ton kâğıt ve mukavva, 1968 se
nesinde de 106 182 ton kâğıt ve mukavva is
tihsal etmiştir. 

SEKA nın kendi iç bünyesindeki huzur
suzluklar dolayısiyle Birinci Beş Yıllık Plân
da yapımı gecikmiş olan Zonguldak'a bağlı, 
Çaycuma'da kurulmakta olan Graft Selüloz 
Fabarikası ve Giresun'a bağlı Aksu mevkiin
de kurulmakta olan Mekâniki Odun Hamuru 
ve Gazete Kâğıdı tesisi, yine Muğla'ya bağlı 
Dalaman'da kurulmakta olan Sülfat Viskos 
Selülozu Yazı Tabi Kâğıdı ve Karton Tesisleri 
yapımına Birinci Beş Yılllık Plânda gecik
mekle başlanılmasına rağmen zamanında biti
receklerini ümidettiğimiz SSKA idarec.lerine, 
çalışanlara burada huzurunuzda teşekkür et
meyi bir vazife bilirim. 

İkinci Beş Yıllık Plânda kurulması dü
şünülen Graft Selülozu ve Graft Kâğıdı Te
sisi, ikinci fabrika olarak saman selülozu ve 
yazı tabi kâğıdı tesisi, üçüncü fabrika olarak 
da beyaz sülfat selülozu tesisi, dördüncü ola
rak da odunhamuru ve gazete kâğıdı tesisleri 
için hazırlıkların süratle yapılmasını ve bun
ların İkinci Beş Yıllık Plân dâhilinde bitiril

mesini SEKA idarecilerinden ve Hükümetten 
rica ederiz. 

Halen SEKA nın sermayesi kanaatimizce 
bu tesisleri ikmal etmeye yetişmez diyoruz. 
Bunun 750 milyon liraya çıkarılmasını tale-
bederiz. İkinci Beş Yıllık Plânda yapılması 
düşünülen dört fabrika ile, Birinci Beş Yıl
lık Plânda yapılmakta olan üç fabrikanın, 
personel ihtiyacını şimdiden düşünülerek eği
tim, öğretim gibi yetiştirilme faaliyetlerine 
şimdiden başlanılmasını rica ederiz. Gazete 
Ikâğıdı satışlarındaki zararın süratle gideril
mesini rica ederiz. Veresiye ve Peşin satış
larda uygulanan iki muamelenin birleştiril
mesini arzu ederiz. 440 sayılı Kanuna göre 
hazırlanması gereken kuruluş kanun tasarısı
nın biran evvel hazırlanıp kanunlaşmasının 
tem'nini arzu ederiz. Beni dinlediğiniz için 
sizlere teşekkür ederim, (Alkışlar.) 

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

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA TUR
GUT GÜLEZ (Bolu) — Sayın Başkan, Yüce 
Senatonun değ-erli üyeleri, Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin Karma Komisyonca hazırlanan 
1964 - 1965 - 1966 raporları üzerinde cereyan 
eden müzakerelerimiz bir haftadan beri de
vam etmektedir. Adalet Partisi Grupunun 
Azot Sanayii Şirketi hakkındaki görüşlerini 
belirtmeden evvel bir iki noktaya temas etmek 
istiyorum. Yüksek Murakabe Heyetinin ra
porlarında, Alt Komisyon raporlarında, Kar
ma Komisyonun raporlarında ve hattâ çeşitli 
gruplara mensup sözcü ve hatip arkadaşları
mızın burada ileri sürdüğü mütalâaların 
içinde değerlendirilmesi lüzumlu hissedilen hu
susları şu şekilde özetliyebiliyorum. Bir ser
maye kifayetsizliği mevzuubahistir. Personel 
politikasında ve işletme tatbikatında, rasyonel 
olmıyan metodlara iltifat edilmektedir. Ve
yahut rasyonel bir hale getirme gayretleri 
esaslı bir semere vermemiştir. Kamu İktisadi 
Devlet Teşebbüslerinin kârlılık ve verimlilik 
esasına göre çalıştırılmaları, iktisadi teşeb
büsleri bağımsız çalışma imkânlarına sahibol-
maları, israfların önlenmesi, sanayii maliyetler 
üzerinde önemle durulması, çok faiz ödememek 
için işletmelerin aşırı borçlanmadan kaçınma
ları, yatırımların öz kaynaklara veya başka 
sağlam kaynaklara dayanılarak yapılması, tek-
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nik ve idare elemanların günün icaplarına göre 
is başında eğitilmesi. 

Bütün bu mütalâaları şu grup altında toplı-
yabiliyoruz. Bugün de şimdi görüşeceğimiz Azot 
Sanayii A. Ş. nin raporlarında da bunların bir 
ve iki eksiği ile raporda zikredilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, benden evvel konuşan 
'arkadaşlar Azot Sanayiin kuruluşu hakkında 
ve memleketteki gübre kullanılmasında ki ar
tışlardan bahsettiler. Ben bu hususlarda her 
hangi bir mütalâada bulunmıyacağım ve ma
ruzatım çok kısa olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Azot Sanayii A. Ş. 
nin tamamı ödenmiş olan sermayesi 120 milyon 
liradır. Halbuki bugün mevcut ve kurulması 
ve vazifeli bulunduğu yatırım giderleri toplamı 
1968 yılında bir milyarın üzerinde ve 1969 yı
lında ise, 1 milyar 400 milyon lira olacaktır ve 
kurulması düşünülen üçüncü azot kompleksi de 
dâhil, bu yatırım tutarı, iki milyarı aşacaktır. 
Şimdiye kadar yatırımların finansmanı yaban
cı kaynaklardan temin olunmakta ve sebeple 
satış fiyatları Bakanlar Kurulu kararı ile dü
zenlenen mamullerine ait maliyetlere büyük 
bir faiz yükü tahmil olunmaktadır. Meselâ bu 
Azot Sanayii tarafından 1966 senesinde yaban
cı kaynaklardan temin edilen paralara ödenen 
faiz miktarı 21 milyon civarında ve bunun 1969 
senesinde 48 milyon lira gibi bir meblâğa baliğ 
olacağı görülmektedir. 440 sayılı Kanun kap
samına alman müessesenin bu kanunun ışığı 
altında hazırlanan ve İktisadi Devlet Teşekkül
lerini yeniden düzenleme komisyonu tetkikin
den geçerek, Bakanlığa takdim olunan Teşkilât 
Kanununun biran evvel çıkarılması ve derpiş 
olunan sermayenin tahsisi hem faiz külfetinin 
kalkmasına ve gübre maliyetlerinde bir azal
mayı sağlıyacak ve hem de bu suretle müessee-
nin yeter sermayeye kavuşarak yatırımlarını, 
kaynak aramaksızın samanında ikmalini müm
kün kılacaktır. Muhakkak ki Sayın Sanayi Ba
kanımız bütün ilgilerini göstermekte ve bunu 
da kısa zamanda halledeceğini tahmin ediyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar malûmunuz olduğu 
üzere, gübre satış fiyatları, Bakanlar Kurulu 
kararı ile düzenlenmektedir. Bütçe imkânı 
nislbetinde, bu düzenlenen satış fiyatlarına 
göre, tabiî, bu azot sanayii de birtakım satış 
zararlarına mâruz kalmaktadır. Bu da 440 sa

yılı Kanunun 24 nci madesine göre mütaakip 
sene bütçesinde tahsili icabetmektedir. Bugün 
hâlâ hazineden 61,5 milyon lira Azot Sanayiinin 
yani, sübvansiyon olarak alacağı bulunmakta
dır. öteyandan da bu Azot Sanayiinin 33 mil
yon lira gibi hazineye Gümrük Vergisinden do
layı bir borcu olduğunu biliyoruz. Bu finansman 
darlığı nazarı itibara alınarak Azot Sanayiinin, 
bu tecilli Gümrük Vergisi borcunun, bu ala
cağından mahsubu ile, kalanının hiç olmazsa 
1969 senesi bütçesinde Azot Sanayine tahsisi 
yapılması, bu sanayiinin yatırımlarında ve fi
nansmanında ferahlık sağlıyacaktır. Yine, Kü
tahya Azot İşletmelerinin ana hammaddelerin
den birisi olan kömürün % 30 kül miktarında, 
mütecanis evsafîı ve az rutubetli olması gerek
mektedir. Ancak her yıl gittikçe gelişen serbest 
satış dolayısiyle Seyit Ömer'den teslim edilen 
kömürün gayri mütecanis külü ve rutubeti ve 
plânlanan maldan fazla olması gübre istihsa
linde düşmeye sebebolmaktadır. Şöyle ki kö
mür hazırlama ve kurutma dairesinde ameli
yenin uzaması, çok küllü olması dolayısiyle cü
ruf bağlaması sebebiyle bilnetice vingler je-
naratöründe sık sık inkitalar ve durmalar ol
maktadır. 

Bu hâdiseler vingler tesislerinin devre dışı
na çıkmasına ve böylece gerek gaz istihsalinde, 
gerekse buna paralel olarak amonyak istihsalin
de kayıplara sebebiyet vermektedir. Beher ton 
amonyak için 1964 yılında 6 150 ton, 1965 yı
lında 6 219 ton; 1966 yılında 6 074 ton; 1967 
yılında ise 6 423 ton kömür sarf olunduğu mü
şahede olunmuştur. Kömür evsafının ıslahı ve 
müstakar bir şekilde gönderilmesi konusunda 
gerek yazılı, gerekse şifahi temaslara rağmen de
vamlı ve iyi evsafta kömür temin edilememiştir. 
Bunun için Türkiye Kömür İşletmeleri ile bir 
anlaşmaya varılarak gerekli evsafta ve müsta
kar bir sevkiyatm temini icabetmektedir. İlgi
lilerinin bu hususla alâkalanacaklarını ümidedi-
yoruz. 

Bundan gayri, yine cereyan kesilmeleri, vol
taj dalgalanmaları hususunda da arzı malûmat 
etmek istiyorum. Azot Sanayii işletmelerinde 
elektrik enerjisi esaslı bir maliyet unsurunu teş
kil etmektedir. Bu işletmelerde sık sık vukubu-
lan elektrik inkıtaları, voltaj dalgalanmaları, is
tihsal kayıplarına ve fuzuli masraflara sebebol-
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maktadır. Bu hususun da, Etibank Enerji işlet
meleriyle gerekli mutabakata varılarak, düzgün 
voltajlı ve inkıtasız bir cereyan temin edilmesi 
elzem bulunmaktadır. 

Enerji mubayaasına gelince, burada sarf olu
nan elektrik cereyanı sebebiyle Etibankça Kütah
ya Azot işletmeleri için istenen depozito aşağı 
yukarı 3 600 000 lira civarındadır. Müessese
ye ait diğer işletmeler de nazarı itibara alındı
ğında bu miktar birkaç misli daha artmaktadır. 
Bunun dar imkânlarla çalışan, finansman güç
lüğü olan bir resmî teşekkül olduğu da nazarı iti
bara alınırsa bu paranın, depozitonun bir temi
nat mektubu şeklinde, banka teminat mektubu 
şeklinde kabul edilmesinin, Etibankça kabul 
edilmesinin sağlanması da uygun olacaktır. 

Bundan gayri istihsal olunan gübrelerin satı
şı, mevsim icabı bâzı aylarda kesif trafik duru
mu dolayısiyle anlaşmak bulundukları, Azot Sa
nayiinin anlaşmalı bulunduğu Türkiye Zirai Do
natım Kurumu ve Türlüye Şeker Fabrikaları A. 
Ş. gibi teşekküllerin Demiryollarından yeteri ka
dar vagon temin edemediklerinden gübre tesli
matı da zamanında yapılamamakta ve bu aylar
da, trafiğin kesif aylarında, mamul stokların
da birtakım artmalar gözükmektedir, Devlet De
miryolları ile temas olunarak bu durumun da 
izale edilmesi için gerekli tedbirlerin alınması 
gerekmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, A. P. nin, Azot Sana
yii hakkındaki görüşlerini sunmuş bulunuyo
rum, Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için 
hepinize teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Sami Turan. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA SAMİ 
TURAN (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın se
natörler, Güven Partisi Grupu adına T. B. M. 
M. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonunun Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları 1964,1965, 
1966 yılları denetimi hakkındaki raporu üzerin
deki görüşlerimizi arz edeceğim. 

1936 yılında kurulan ve 10 000 ton kapasite 
ile çahşmaya başlamış olan Selüloz ve Kâğıt 
Fabrikaları her yıl biraz daha kapasitesini artır
mış ve 1966 yılında bu kapasiteyi 110 000 tona 
çıkarmıştır. Yurdumuzun ekonomik ve sosyal 
yönden olduğu kadar, fikir ve eğitim hayatımız
da da büyük önem taşıyan ve kâğıt, karton, sut-

kostik, klor, kireç kaymağı ve tuz asiti gibi mad
deleri yaparak memleket kalkınmasına yardım 
ve hizmet etmektedir. Kuruluş yıllarında her 
ne kadar kapasitesi ve üretimiaz, olan bu te
şekküller yıllar geçtikçe daha iyi organize edil
miş ve üretimlerinde 1960 yıllarına doğru iyi 
bir artış olmuştur. Faaliyetlerini incelemekte 
olduğumuz 1964, 1965 ve 1966 devresi sonun
da yani, 1966 yılanda üretim 106 182 tona çık
mıştır. Ayrıca özel sektörün üretimi olan 
10 000 ton da buna ilâve edilirse yurt içi kâ
ğıt üretimi; 116 180 tonu bulmuş olur. Bu mik
tar tüketimi karşılıyamadığından 1966 yılında 
42 836 ton da ithal edilmek mecburiyetinde kal
mıştır. Bu şekilde üretim 159 000 tona çıkarıl
mıştı. Devlet sektörünün az da olsa artışına 
mukabil, özel sektör 1962 den beri aynı sevi
yede kalmış ve 10 000 tonun üzerine çıkmamış
tı. Türkiye Selüloz ve Kâğıt işletmeleri yurt 
içinde artan taleplere paralel olarak tam ka
pasite çalışmasına rağmen ihtiyacı karşılama-
yakâfi gelmemiştir. Talepler yüzde 11 arttığı 
halde, üretim yüzde 4 civarında kalmıştır. 
1966 yılındaki üretim, 1960 yılma nazaran bir 
misli artmış olmasına rağmen tüketimin dai
ma gerisinde ve altında kalmıştır. Yurdumuz
da nüfus başına kullanılan kâğıt miktarı 1966 
yılında 4 045 Kgr. dır. 1966 yılı istatistiklerine 
göre Türkiye'nin genel kâğıt tüketim seviyesi 
Tunus, Irak ve Arnavutluk gibi devletler tü
ketiminden azdır. Devlet Plânlama Teşkilâtının 
kâğıt tüketiminin ileri senelere ait tahminleri 
şöyledir 1968 de 220 000 ton, 1969 yılında 
250 000 ton ve 1970 yılında 275 000 ton ve ni
hayet 1976 yılında da 530 000 tondur. Bu ta
lep karşısında halen tatbikata alman proje
lerin üretim kapasiteleri ihtiyaca kâfi gel-
miyecek ve daha çok miktarda ithalât yap
mak zorunluluğu ortaya çıkacaktır. Halbuki 
ilk senede ithale verilecek dövizle yeni bir 
fabrika kurulması mümkün olacaktır. Birinci 
Beş Yıllık Plân devresinde kâğıt sektörüne 
1 295 000 000 lira yatırımı öngörmüştür. Fa
kat yatırımlar çok ağır yürümüş ve bu dev
rede üretime müessir olacak bir güç olamamış
tır. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında ha
zırlanan projeler 1966 yılında tatbik sahasına 
girmiştir. Bu yatırımların üretim güçleri ikin
ci Beş Yıllık Plân döneminin birinci yarısında 
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faydalı olabilecektir. Bu meyanda Çaycuma, 
Aksu ve Dalaman tesislerinin üretime katıl-
masiyle umumi üretim kapasitesi; 1970 yılın
da 216 000 ton, 1971 yılında 280 000 ton ve 1976 
yılında da 298 000 ton olacaktır. Halbuki aynı 
senelerde tüketim tahmini 1970 yılında 275 000 
ton, 1971 yılında 310 000 ton ve 1976 yılında 
530 000 ton olacaktır. Bu durum karşısında 
artan tüketimi karşılıyacak yeni yatırımla
ra ihtiyaç vardır ve yeni projelerin hazırlan
ması. lâzımdır. Şimdiye kadar her sahada oldu
ğu gibi kâğıt ve selüloz fabrikalarının montaj 
ve tesis işleri ihaleden itibaren üç yıldan evvel 
gerçekleştirilememiştir. Bu bakımdan önümüz
deki. yıllarda yeni yatırım projelerinin hazır
lanması icabetmektedir. Aksi takdirde itha
lât yoliyle temin edilecek olan kâğıt üretimi
ni döviz ile karşılamak zorunluluğu olacaktır. 
Bu durum ise kâğıt ve mamullerinin ithali için 
dış ödemeyi icabettirecektir. Bunun da genel 
ekonomimiz üzerinde büyük etkileri olacak
tır. Bu hususta Hükümetin yeni projeleri var 
mıdır? 1960 -1966 yılları arasında ithalât karşı 
lığı 523 000 000 lirayı bulmuştur. Halbuki Çay
cuma, Aksu ve Dalaman tesislerinin senelik 
üretime katkıları 58 000 000 dolardır. Bunun 
karşılığı 522 000 000 Tl. dır. Bu tesislerin her 
yıl sağlıyacakları asgari kâğıt üretim gücü 
tam kapasitede 180 000 ton olacaktır. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında kâğıt 
tüketimi kalkınmaya paralel olarak bir talep 
artışı olacağı ve talebin ekonomik olmak şar-
tiyle yurt içinden karşılanması lâzımgeldiği 
esası kabul edilmiştir. Buna göre kâğıt sanayii 
müesseseleri için yeni projeler hazırlanmasına 
çalışırken bu sanayii besliyecek ormanlarla ta
rım artıklarının da değerlendirilmesi ve geliş
tirilmesi hususunda gereken projenin yapılması 
ve uygulanması şarttır. Selüloz - kâğıt fabrika
larının esas hammaddesini odun teşkil etmek
tedir. Her türlü ağacı bünyesinde toplıyan or
manlarımıza rağmen, selüloz - kâğıt sanayii 
1966 yılında 62 893 ton odun ithal etmiştir. Bu
günkü odun fiyatları oldukça yüksektir. Odu
nun maliyetinin düşürülmesi, kesim ve fabrika
ya teslimi arasındaki geçen zaman zarfında vu-
kubulacak zayiatın önlenmesi çok lüzumludur. 
Orman ürünlerinin daha ucuza maledilmesini 
temin maksadiyle Birinci Beş Yıllık Plânda 

ele alınmış bulunan orman yollarının, kesim 
ve nakil işlerinin ıslahı projelerinin ivedilikle 
gerçekleştirilmesini öngörmektedir. Halen or
manlarımız gereği gibi etüdedilememektedir. 
Maalesef kâğıt sanayii için lüzumlu lâboratu-
varlar henüz yeterli bir şekilde kurulmamıştır. 
Bu mevzuda gerek selüloz ve kâğıt sanayii ve 
gerekse Orman Genel Müdürlüğü yeteri kadar 
önem vermemektedir. Kâğıt hammaddesi yönün
den Türkiye'nin ciddî bir envanteri yoktur. Ay
nı zamanda bu hammaddenin teknolojik ve kim
yevi vasıflan İncelenmiş değildir. Selüloz ve 
kâğıt sanayiinde söz sahibi olan memleketler
de kâğıt hammaddesinin evsafını araştıracak 
tesisler, enstitü ve lâboratuvarlar vardır. Biz
de de olması şayanı arzumuz ve temennimizdir. 
Ancak bu zaman daha evsaflı, daha verimli 
hammadde işlemek mümkün olur ve üretim 
arttığı, gibi mal da ucuz olur. 

Selüloz ve kâğıt sanayiinin kavak ormanla
rı yetiştirmeye çalışması memnuniyet vericidir. 

işçilerin sosyal hayatına gelince : Bu mev
zu ile müessesenin yakinen ilgilenmesi memnu
niyetimizi mucibolmuştur. Selüloz ve kâğıt fab
rikalarının 1966 yılındaki kârı 41 600 000 li
radır. Bakanlar Kurulunun 440 sayılı Kanun 
hükümlerine istinaden, gazete kâğıdı maliye
tinden düşük fiyatla satılmış ve bu satış neti
cesi müessese 5 500 000 lira zarar etmiştir. 
Bu para Hazineden ödenmesi lâzımgelirken 
şimdiye kadar ödenmemiştir. 

Bu arada raporda özel sektörün çalışmala
rı hakkında bilgi mevcut değildir. Acaba özel 
sektör yalnız 10 000 ton kapasitede mi kala
cak ve diğer yatırımlar veya tevsii mevzuu-
bahsolmıyacak mıdır? Bu arada Personel Ka
nununa istinaden dağıtılan % 19 ve % 15 nis-
betindeki Avans Kanunundan faydalanmıyan 
İktisadi Devlet Teşebbüsleri mensuplarının 
da faydalanmalarını samimiyetle istemekteyiz. 

Selüloz ve kâğıt fabrikaları hususundaki 
sözlerime son verirken, komisyon raporundaki 
temennilere iştirak ettiğimizi, üretimi artır
mak için tam kapasiteyle çalışan selüloz ve kâ
ğıt fabrikaları işletmelerinin ibrama tafaftar 
olduğumuzu beyan ederken, Türkiye Selüloz ve 
Kâğıt Fabrikaları işletmelerinde çalışanları 
grupum adına selâmlarım. 
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Sayın senatörler, Azot Sanayii Türk Ano
nim Şirketi çalışmalarına da temas etmek iste
rim. 

Azot Sanayii T. A. Ş. 1954 senesinde 
30 000 000 lira sermayeyle kurulmuştur. 1961 
yılında 120 000 000 liraya çıkartılan sermaye 
tamamen ödenmiştir. Gelişmenin ve kalkınma
nın esasında tarım ürünleri baş yeri alır. Ta
rımsal ürünleri artırmak için modern araçlar 
yanında gübrenin de büyük rolü olduğunu an
lamayan çiftçi Türkiyemizde kalmamıştır. Bu
na rağmen yurdumuzda hektar başına gübre 
sarfiyatı ve üretimi çok düşüktür. Hektar başı
na 1966 yılında Avusturalya'da 100, Fransa'
da 99,8, Yunanistan'da 58, Portekiz'de 36,3 
olurken, Türkiye'mizde 3,5 kilogramdır. Azot 
sanayiinin Kütahya'daüri tesisleri gübre üreti
mi için büyük bir gayret sarf etmektedir. Bu
na rağmen ihtiyacın ancak % 34 ünü temin 
etmektedir. Geri kalan % 66 sı ise ithal yolu 
ile karşılanmaktadır. 1962 de 99 600 ton, 1963 
yılında 140 000 ton, 1964 te 149 000 ton ve ni
hayet 1966 da 150 000 ton suni gübre üretmiş
tir. 1966 yılında yurdumuzun tüketim miktarı 
470 000 tonu bulmuştur. Bu tüketimin 157 000 
tonu yerli üretimden, geri kalanı da ithal yolu 
ile karşılanmıştır. Senelik 150 000 tonuluk üre
timle 470 000 tonluk tüketimi karşılamak için 
elbettki yeni tesislere ihtiyaç vardır. 1964 yı
lında yatırım için ayrılmış olan 44,5 milyon 
lira ancak % 50 nisbetinde gerçekleş
miştir. 1966 yılında ise yatırımların % 94 ü 
gerçekleşmiştir, üretimi artırmak için köklü 
ve büyük yatırımlara gitmek lâzımdır. Bugün 
120 milyon lira olan sermaye yetersizdir. İler
deki inkişafı göz önüne alınarak sermayenin 
arıtılması lâzımdır. Şirket zarar eden bir işlet
medir. ithal edilen gübfre için üretilenden da
ha ucuz maliyet üzerinde durmalı, masraflar
dan kaçınılmalı ve daha ucuz gübre üretimi 
çareleri aranmalıdır. 

Sanayinin bu konuda memur adedi işçiye 
nazaran çok kabarıktır, üç işçiye bir memur 
düşmektedir. Hangi Devlet dairesinde memur 
adedi çoksa orada daha az iş görüldüğünü her 
gün müşahede etmekteyiz. 1966 yılında 1 050 
işçi çalıştırılması öngörüldüğü halde yeniden 
işçi alınmış ve işçi adedi 2 000 i bulmuştur. 
Bakanlar Kurulunun 440 sayılı Kanuna daya-

! narak gübre fiyatlarını tesbit etmesi ve zarar
larının Hazineden ödenmesi fabrikayı adalete 

1 sevk etmektedir. 
| Gübrelerin ambalajı da iyi yapılmamakta

dır, Gübreler rutubet alarak taşlaşmakta ve 
aynı zamanda torbalar çabuk ve kolay yırtıl-

| maktadır, ithal mallarındaki ambalajları nu
mune olarak göstermek mümkündür. 

Bu arada birçok çiftçiler gübrelerin kul
lanılma miktar ve usullerini bilmemektedir
ler. Dağıtım yerlerinde istenilen gübre veril
mekte ve dol ay isiyle gelişi güzel kullanılmak
tadır. Toprak - Bu İşleri tarafından yapılma
sı îâsıaıhg'ekn toprak tahlilleri yapılmamak-

| tadır, Hangi mevsimde hangi gübrenin kulla
nıla cağı da bilinmemektedir. Meselâ yazın kul
lanılan amonyum nitrat hiç erimemekte ve bir 
sene sonra tesir etmektedir. 

S Esporun tetkiki sırasında bir husus nazarı 
I dikkatimi celbetti; Azot Sanayiinde çalışan iş

çilerin giriş ve çıkışlarında dalgalanmalar var
dır. Fabrikaya 1365 yılında 171 işçi, 1966 yı-

I Lüda da EGO işçi alınmıştır. Buna mukabil 
1065 yılında 157 ve 1966 yılında da 211 işçi 
fabrikadan ayrılmıştır. Acaba bunun sebebi 
nedir? Çizelgede çıkan işçilerin % 48 i kendi 
istekleri vs diğer şartlardan olduğu belirtil
mektedir. Acaba bu şaartlar nelerdir? Doktor 

! raporu ila binda 9, askere alınma % 5,7, de-
j vamsıalıktan % 4,7, ölümden % 1,8, iş değiş-

tirjnsdsn de % 36,9 olarak gösterilmiştir. Fab
rika içerisindeki % 1,8 ölüm nisbeti oldukça 
yüksektir, Fabrika idarecileri fabrika içerisin-

j dsı iaçlnin sıhhat emniyetini temine mecburdur-
| 1ar ve bunun üzerinde önemli durulması iktiza 
I eder. 

Fabrikada sıhhi şartların günün şartlarına 
[ göre ayarlanması lâzımdır. Devlet bütün va-
I ^andaaarm beden ve ruh sağlığını korumaya 
j mecburdur ve bu bir Anayasa hükmüdür. 

Sadeahae son verirken, Azot Sanayii men-
1 sapla.anı arupum adına hürmetle selâmlar, Yü-
| G3 Senatoya saygılar sunarım. (Alkışlar) 
| BAŞKAN —~G. P. Grupu adına'Sayın Ka-
1 r? kapıcı,. 

j G. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ETEM 
| KARAKAFICI (ürfa) — Muhterem Başkan, 
j değerli arkadaşlarım; Türkiye Çimento Sana-
| yii T. A. Ş. ile bu sanayie ortak bulunan ve 
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yurdun muhtelif yerlerine serpilmiş 9 çimen
to fabrikasının 1964, 1965 ve 1966 yıllarına 
ait bilançoları, kâr ve zarar durumlarını gös
teren komisyon raporu üzerinde Güven Partisi 
adına kısaca görüş ve bilgilerimizi arz etmek 
üzere söz aldım. 

Türkiye Çimento Sanayiin ortakları olan 
9 çimento fabrikasının üç yıllık bilançolarını 
ayrı ayrı tetkik etmekle beraber bunları bu
rada teker teker söylemek ve incelemek elbet
te büyük zaman kaybına sebebolacaktır. Bu 
itibarla toplu olarak Çimento Sanayiinin Tür
kiye'mizde umumi hatlariyle ele almayı daha 
pratik ve faydalı buldum. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 
1964 yılı raporuna göre Türkiye Çnmento Sa
nayii Anonim Şirketinin idari bünyesi malî 
bünyesi işletme faaliyetleri ve yatırım faa
liyetleri kısımlarında gerekli incelemeyi yap
maktadır. idari bünye olarak işletmenin tek 
elden idaresi öngörülmekte; malî bünyesinde 
1964 yılında kaynakları 532,2 milyon olduğu, 
bunun % 67,5 oranında olarak 359 milyonunun 
dış kaynaklardan temin ettiği beyan edilmekte
dir. Halbuki şirketin anaprensibi kaynaklar 
yekûnunun % 80 inin öz kaynaklardan ve 
% 20 sini yabancı kaynaklardan temin etmesi 
gerekmektedir. Buna göre Çimento Sanayiinin 
öz kaynaklarının kifayetsiz olduğu ortaya çık
maktadır. Bunun sebebi 1964 ve bundan evvelki 
yıllarda ve ondan sonraki yıllarda 362,8 mil
yon liralık yatırım yapmasından tevellüdet-
mektedir. 

Yabancı kaynaklardan aldığı meblâğ için 
şirket 1964 yılında 13,8 milyon faiz ödemiştir. 
Bu yatırımların bu kadar geniş yapılması her 
halde mecburi midir? Ve bunun bilinmesinde 
izahat verilmesinde elbetteki faydalı bilgiye 
sahibolacağız. 

Türkiye'mizde ortalama olarak her yıl çi
mento ihtiyacı % 16 oranında artmakta oldu
ğuna göre bu hali ile ve durumu ile ihtiyaca 
cevap vermekten uzak durumda bulunduğu da 
ortaya çıkmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, şirketin iş kapasitesi
nin artırılması için 1964 yılında rapora göre 
Hazineden alacağı 63,1 milyon liranın henüz 
şirkete ödenmediği görülmektedir. Ve şirket 
bunu istemektedir, şirket bunu istemekte hak

lıdır ve ödenmesi gerekir. Türkiye'nin bahset
tiğimiz bu resmî çimento fabrikaları 1964 yı
lında 1 555 450 ton çimento istihsal etmişler
dir. Bu çimento istihsalimizin Türkiye'de % 41 
oranını teşkil etmektedir. Memnuniyetle gör
mekteyiz ki, eskiden dışardan ithal edilen be
yaz çimento şimdi kendi fabrikalarımızda ya
pılmakta ve böylece döviz tasarrufu sağlan
maktadır. Buna cidden memnun olduğumuzu 
beyan etmek isterim. 

Komisyonun 1964 yılma ait raporunda be
lirtilen temenniler şöyledir: Kısaca memur ve 
işçi kadrolarında tasarruf, beyaz çimento is
tihsalinin artırılması ve gerekirse ihracı, ton 
üretim maliyetinin düşürülmesi, bâzı malzeme 
mubayaasında diğer kuruluşlarla işbirliği ya
pılarak ucuza maledilmesi gibi konuların ye
rine getirildiği ve bâzı hususların henüz ya
pılmadığı müşahede edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, 1964 yılı faaliyet so
nuçlarına göz atarsak anaşirketin ben Çimento 
Sanayii Türk Anonim Şirketinden bahsediyo
rum, itibarı ödenmiş sermayesi 100 milyon. 
iştirak taahhütleri 18,4 milyon, iştiraklerin
den sağladığı kâr 8,6 milyon. Sermayesine gö
re nisbet edilirse % 4,7 ediyor. Bu sanayiin 
imal ettiği çimento 1 212 718 ton ve satışı da, 
satış olarak çimento satışı aynı yıl içinde 
1 205 758 tondur. Anaşirketin bilanço kân 
ise 10 milyon lira üzerinde görülmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, diğer fabrikalarla 
birlikte anaşirketin 1964 yılı kâr ve zarar bi
lançosunu da şöyle hülâsa etmek mümkün. Kâr 
eden çimento fabrikalarımızı sayıyorum. Tür
kiye Çnmento Sanayii 10,7 milyon. Afyon Çi
mento Sanayii 1,9 milyon. Balıkesir Çimento 
Sanayii 3,2 milyon. Çorum Çimento Fabrikası 
1,9 milyon. Elâzığ 90 000 lira. Gaziantep 1,1 
milyon. Söke 536 000 lira kâr etmişlerdir. Bu 
çimento fabrikalarının içinde zarar edenler 
de Bartın Fabrikası 1,3 milyon zarar etmiş. 
Niğde Çimento Sanayii 666 000 zarar et
miş. Trakya Çimento Sanayii de 1,3 milyon 
zarar etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Çimento Sa
nayiin şimdiden 1966 yılındaki durumunu göz
den geçirelim, ödenmiş sermaye 100 milyon, 
öz kaynaklar, 127,6 milyon. Yabancı kaynak
lar 368,9 milyon. Bilanço kârı 8,7 milyon. Ko-
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misyonun görüşleri ve temennileri bu yıllar 
içinde de aşağı - yukarı aynıdır. Dana evvel
den de Yüksek Murakabe Kurulunun tavsiye
lerinin çoğunun yerine getirildiği görülmekte
dir. Türkiye için Çimento Sanayii ve çimen
to istihsali cidden mühim bir problemdir. Mem
leketin imarı, sıhhi binaların inşaası ve hele 
gelecek yıllarda köylerde de yapılacak sıhhi 
evlerin çimento istihlâkinin artacağı düşünü
lerek bu sanayi dalının çoğaltılması ayrıca 
özel sektörün de geniş mikyasta bu sahada ya
tırım yapması lâzımdır. Halen resmî sektör ka
dar özel sektörün de istihsal yaptığı raporlar
dan anlaşılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bir hususu burada 
belirtmek meeburiyeteindeyim. Bu da çimento
nun zaman zaman karaborsaya düşmek istihda-
dını gösterdiği, kıyas kabul etmiyecek dere
cede fiyatlarda bâzı zamanlarda artma oldu
ğu, fabrikaların muayyen bayilere verdiği ton
larla çimentonun bunlar elinde halkın zararı
na menfaat sağladıkları görülmektedir. Bu hal 
memleketin uzak bölgelerinde bilhassa Doğu 
bölgelerinde tesirini daha çok hissettirmekte
dir. Hükümetin bu hususta neler düşündüğü
nü ve ne gibi tedbirler aldığını bilmekte fayda 
mülâhaza etmekteyiz. 

Son olarak bütün Kamu iktisadi Devlet Te
şebbüsleri için istediğim hususu bu sanayi bö
lümünü de temenni ediyoruz. Bu da 440 sayılı 
Kanunun biran evvel uygulanması ve teşkilât 
kanunlarının çıkarılmasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, G. P. olarak bizini 
bu konularda particilik anlayışımız halk hizme
tinde ve refahında devamlı hizmeti olacak bu 
müesseselerin kendi kanun ve nizamları içinde 
işelmesi ve gelişmesi ile yükselmesidir. Kısır çe
kişmelerden kurtulmanın tek çaresinin bu oldu
ğuna kaani olarak muhterem Heyetinizi Grupum 
adına saygı ile selâmlarım. (G. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Fehmi Baysoy. 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, Azot Sanayii üze
rinde bir iki görüşümü arz etmek için söz almış 
bulunuyorum. Sayın arkadaşlarım, dünya nüfu
su sayısı senede 48 milyon artmaktadır. Bu he
saba göre ayda 4 milyondur. Bu ölçüsüz artış 
karşısında zirai istihsal aynı tempoyu devam et
tirmemektedir, talribetmemektedir. Bilhassa geri 

.kalmış memleketlerde. Yeryüzü 1850 yılında tak
riben 1 milyar 100 milyon nüfusu taşırken, 1950 
de 2 milyar 125 milyon, 1980 de 4 milyar ve 2000 
yılında 5 milyar 900 milyon olacağı tahmin edi
liyor. Şu halde bu artan nüfusu beslemek için 
elbette çaba sarf edilmesi mecburiyeti vardır. 
Dünyada bugün ekilen arazi miktarı 3 milyar 
hektar civarındadır. Üç milyar hektar ekilebilen 
arazinin yarısı miktarı ekilebilir durumdadır. 
Hal böyle olunca bu arazilerden çok daha fazla 
verim alma gayreti içine girme mecburiyetini 
dünya yüzünde yaşıyan insanlar hissetmektedir
ler. Topraktan bol mahsul almanın şartlarından 
birisi de ona bol gübre vermektir. Nihayet ben
den evvel konuşan arkadaşlarım, rakamları teba
rüz ettirdikleri için ben üzerinde fazla durmı-
yacağım, Türkiye'nin kullandığı gübre miktarı 
çok azdır. Ama bu plânlı çalışma devremizde bir 
gayret içine girilmiş, seneden seneye hem istih
salimiz hem de gübre kullanma ihtiyacını hisse
den halk tarafından kullanılmaya başlanmıştır 
ve hiç şüphesiz bu tempo devam edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de yakıt 
mevzuu halledilmediği için çiftlik gübrelerimizi 
maalesef heder etmekteyiz. 1960 tahminlerine 
göre Türkiye'de tezek olarak kullanılan gübre 
miktarı 14 bin tondur. Bizim gübre üretimimizi 
temin eden başlıca müessese de hiç şüphesiz Azot 
Sanayiimizdir. Raporların tetkikinde memnuni
yetle görüyoruz ki, Azot Sanayii her sene istih
salini bir miktar artırmakta ve yeni yeni gübre 
fabrikaları tesisi için çalışmalara girişilmiş bu
lunmaktadır. Bu hiç şüphe yok Türkiye'mizin ve 
ziraatimizin inkişafı için mühim bir faktördür, 
memnuniyet verici bir şeydir. 

Ancak, benim bu sözü almakta ve kendi ken
dimi tatmin edemediği bir tarafı vardır, eğer 
ilgili arkadaşlar bu hususta bizi tenvir ederlerse 
memnun kalacağım, o da şudur arkadaşlar : 
Türkiye'de Avrupa memleketlerine göre işçi üc
reti düşüktür. Biz fabrikalarda çalıştırdığımız 
memur ve teknik elemana verdiğimiz ücreti Av
rupa ile mukayese edecek olursak daha az ücret 
öderiz, daha az maaş veririz. Aşağı - yukarı di
ğer imkânlarımız da var. Niçin ithal ettiğimiz 
gübreler çok ucuza mal olduğu halde bizim is
tihsalimiz çok yüksek oluyor. Şimdi burada bir 
nokta var, Azot Sanayii ilk kuruluş tarihi ile 
faaliyete geçiş zamanı arasında uzun bir fasıla 
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geçmiştir; hiç şüphe yok ki, bu dönemin üzerine 
eklenmesi ile amortisman bedelleri çok yüksek 
olmuştur. Her halde bunun bizim gübre üretimi-
mizdeki fiyat yüksekliğine bir tesiri olacaktır. 
Ama; acaba yeni açacağımız fabrikalarda da ay
nı hal devam edecek midir, yoksa daha ucuza 
mal temini mümkün olacak mıdır? Zira biz güb
reyi kendi çiftçimize ne kadar ucuz fiyatla vere
bilirsek o kadar kârdı olacağız. Vakıa bugün Hü
kümet tedbirlerini almıştır, gübreyi temel mad
delerden kabul ettiği için aradaki farkı müesse
seye ödemektedir. Ama bu kifayetli bir tedbir 
değildir. Çünkü, ne de olsa Hazineden ödenen 
bir paradır. Bizim gönlümüz ister ki, müessese 
kendi kendini idare etsin, daha ucuza mal temin 
etsin ve Hazineye de yük olmasın. Ümidederim 
ki önümüzdeki zamanlarda açılacak fabrikalar
da bu fiyat düşüklükleri olacaktır. Bu hususta 
bir izahat lütfederlerse çok memnun olacağım. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt. 
FAİK ATAYURT (Uşak) — Muhterem Baş

kan, değerli senatörler, Türkiye Selüloz ve Kâ
ğıt Fabrikaları îşletmesi, kısa ifadesi ile SEKA 
Genel Müdürlüğü 1964,1965 ve 1966 faaliyet yıl
larına ait kesinhesap biflânço, kâr ve zarar du
rumu ile bu Genel Müdürlüğe bağlı olarak faa
liyete geçmiş bulunan Çaycuma Selüloz ve Kâ
ğıt Fabrikaları Müessesesinin kâr ve zarar bahis 
mevzuu olmadan 1966 yılma ait durumunun mü
zakeresi münasebetiyle şahsan bâzı önemli gör
düğüm hususlara temas ederek vaktinizi işgal 
edeceğim, bunun için şimdiden özür dilerim, 

BAŞKAN — Konuşma müddeti 10 dakika
dır Sayın Atayurt, ona göre ayarlayınız. 

FAtK ATAYURT (Devamla) — Sayın sena
törler, bugün dünya milletleri sizlerce de yaki-
nen bilindiği veçhile, üç kategoride mütalâa edi-
legelmektedir. Bunları bilhassa ekonomistler ıs
rarla tasnif etmiş bulunmaktadırlar. Bunlar da 
gelişmiş ülkeller, gelişmekte olan ülekeler, geliş
memiş ülkeler olarak ifade edilmektedir. Ölçü 
olarak iktisadi, içtimai ve bilhassa maarif ala
nındaki kalkınmalar esas alınmaktadır. Kâğıt 
bu tasnifin yapılmasında önemli bir ölçü olarak 
kullanılimâkta ve kâğıt istihlâk miktarı bu tas
nifler yapılırken esas alınabilmektedir. 

Hakikaten dünyada kâğıt istihlâki bakımın
dan birçok kaynaklar enteresan rakamlar ver-

| miş bulunmaktadırlar. Meselâ, 1962 - 1965 dev
resine ait FAO istatistiklerinin ve bu istatistik 
bültenlerinde yer alan rakamları tetkik ve mü
talâa edecek olursak şöyle bir netice ile karşı
laşmaktayız : Birinci sırayı A. B. D. işgal et
mektedir. 1962 de fert başına 199 kilogram kâ
ğıt istihlâk edilmiştir. 1965 te 227,4 kilogram 
çıkmıştır. Bu istatistik bülteninde Türkiye'miz 
73 PCÜ sırayı işgal etmiştir ve 1962 deki kâğıt 
istihlâki fert başına 4,6 kilogram, 1965 te ise 
tahakkuk eden bilfiil 4,17 kilogramdan ibaret
tir. 135 nci sırayı ise bu listede Nijerya işgal et-

| mektedir. 1962 deki kâğıt tüketim miktarı bi
linmemekte ve fakat 1985 te 0,090 kilogramdan 
ibaret olduğu görülmektedir. Dünya ortalaması 
rakamları ise şu seyri takibetmiş bulunmakta
dır : 1955 te 21,5 kilogram, 1965 te 29 îdlogram, 
1975 te 40 kilogram olacağı ifade edilmiştir. 
Türkiye'miz için yapılan projeksiyon çalışma
larında ve buna ait tahmin ve takdirlerde şöyle 
bir seyirle karşı karşıya kalınmış bulunmakta
dır. 1963 te 4,6 kilogram, 1965 te 5,4 kilogram, 
1970 te 8,3 kilogram, 1975 te 13.4 kilogram, 
1980 te ise 18,9 kilogramdır. Gerçi 1985 te 5,4 
kilogram projeksiyon hesabı göstermekte ise ds 
bilfiil tahakkuk eden 4,17 kilogramdan ibaret
tir. Bununla beraber bu projeksiyon hesapları
nın ışığı altında 1955 neticesi dünya ortalama
sının ancak yüzde 20 sine, 1975 rakamı ise dün
ya ortalamasının yüzde 35 ine tekabül edebil
mektedir. Bu rakam, done ve istatistik! bilgile
rin ışığı altında memleketimizin kâğıt endüstri
sine ne kadar fazla önem vermesi icabettiği hu
susu kendiliğinden açıkça meydana çıkmış bu
lunmaktadır. îşte plânlı devreye intikalden son
ra iktidarlar ve onların hükümetleri bu konu
ya eğilmişler ve İzmit'te mevcudoîan çeşitli kâ
ğıt imal etmekte bulunan fabrikaya ilâveten 
Çaycuma'da, Aksu'da ve Dalaman'da olmak üze
re önemli ve büyük çapta kâğıt üretecek ve bu
nun müştaklarını temin edecek büyük endüstri 
faaliyetlerine geçilmiş ve bunların realize edil
mesiyle karşı karşıya kalınmış bulunmaktadır. 

Bu müesseselerin dışında ayrıca Antalya ve 
Balıkesir mıntakasında da yeni endüstri
lerin, buna mütenazır endüstrilerin etütle
rinin yapılmakta olduğu ve kâğıt üreti
mine hız verildiği ve bunun üzerinde cid-

| den takdire değer şekilde çalışılmakta oldu-
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ğu dikkati çekmiş bulunmaktadır, İzmit Kâğıt 
Fabrikasiyle halen bilfiil İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânı esasları gereğince ele alınmış bu
lunan üç fabrika ile birlikte mütalâa ettiğimiz 
saman mecmu kapasitenin 534 bin tona baliğ 
olacağı görülmektedir, detaylarını arz etmiyo
rum vakit kısadır. Buna mukabil hammadde 
ihtiyacı ise 585 bin metreküb çam, 500 bin met-
reküb ladin veya köknar, 1.20 bin metreküb ka
yın, 10 bin metreküb kavak olmak üzere 1 215 
bin metreküb orman mallarına bu fabrikaların 
tam kapasite ile çalınabilmesi için ihtiyaç bu
lunduğu ve bu ihtiyacın yurt ormanlarını ha-
rabetnıeden, tahribiyete sürüklemeden devamlı 
şekilde temin edilmesi, müstakâr bir şekilde, 
mukannom bir şekilde verilmesi, - iktisadi esas
lara riayet olunması ve imalât için lüzumlu ebat, 
evsaf ve kalitenin de muhafasası şart bulun
maktadır. Bıı kadar miktarda bir orman malı
nın bu fabrikaların interlandını teşkil eden or
man bölgelerinden teminindeki güçlükler, zor
luklar ve bunların yenilmesi için alınması ieabe-
den tedbirlerin önem ve ehemmiyetine bilhassa 
işaret edip dikkati çekmek istiyorum, Şüphesiz 
hepsi de birer etüde dayanmakta ve bu ham
madde kaynaklarının temin edilebileceği kanaat 
vs mütalâasına varılmış olmalıdır ki, bu yatırım 
gerçekleşme safhasına intikal etmiş ve buna m-
zımamen yeni yatırımların da yapılması zorını-
luğu üzerinde durulmuş ve durulmaktadır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Ata-
yurt. 

MEHMET FAİK ATAYÜRT (Devamla) — 
Sayın Başkan, bu 10 dakika zarfında bu ka
dar çok sayıdaki müesseselerin durumunun be
lirtilmesini şahsan mümkün ve kabil görmü
yorum. Faydalı olur düşüncesiyle bâzı esaslı 
noktalara teması zaruri görmekteyim. Eğer mü-
sade ederseniz kısa bir müddet daha tanınma
sını Umumi Heyete lütfen.. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, müddetimiz 
yok. Saat 13 te bitiyor, programı bitireceğiz, 
Daha Bakan konuşacak, 15 dakika içinde bütün 
bunları yapacağız; oylamalar var, hepsi 15 da
kika içinde bitecek. 

MEHMET FAİK ATAYURT (Davamla) — 
Efendim, söyliyebildiklerimi arz edeyim şu hal
de bu bir dakikalık müddet zarfında. Bu selü
loz istihsal edilecek, kraft selülozu istihsal edi

lecek veyahut mihaniki hamur yapılacak mal
ların şüphesiz kabuklu gövde hacmi olarak ifa
desi yüzde 50 - 60 randıman alınmış olması esa
sına istinaden ormanlardan 2,5 milyon veya
hut 2,6 milyon metre küp bir kesimin düzen
lenmesi ve planlanmasını, rasyonel bir orman 
işletmeciliğinin tatbikatını zaruri kılmaktadır. 
Bunu temin edebilmek için de bu ormanlara 
yapılacak olan teknik müdahalelerin neticesin
de elde edilecek malların şüphesiz heyeti umu-
mıyesinin de selüloza elverişli olmıyacağı ge
rek türleri itibariyle, gerek ebat, evsafı itiba
riyle, lif durumları itibariyle bunların bir kaç 
misli fazla kesimle temin edilebileceği nazarı 
itibara alınarak yalnız bu endüstrinin değil aynı 
zamanda bununla birlikte diğer yan sanayi ve 
endüstri kollarının da orman mahsulleri sa-
nayiyle alâkalı endüstrinin de aynı zamanda bu 
mmtakalarda vücut bulması, teşekkül etmiş ol
ması icabeder. 

BAŞKAN — Tamam, müdeiiniz doldu Sa
yın Atayurt. 

Sayın Başkan, Sanayi Bakanı Sayın Turgut, 
buyurunuz. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Bursa Milletvekili) — Yüce Senatonun de
ğerli üyeleri; Çimento Sanayii, Azot Sanayii 
ve Kağıt tesisleri hakkındaki tenkidlere ce
vaplarımı arz ediyorum. 

Evvelâ Hayri Munıcuoğlu arkadaşımın ko
nuşmasından bağlıyacağım. Zannediyorum ki, 
Hayri Munıcuoğlu arkadaşımın konuşmasına ce
vap verdiğim zaman diğer tenkid eden arka
daşlarımın büyük bir kısmının cevabı verilmiş 
olacak. 

Şimdi evvelâ bu müesseselerin müdürleri 
mevzuunda aşağı - yukarı her umum müdür
lüğün hesapları burada geçerken konuşulmak
tadır. Kâğıt Fabrikalarının hesapları buradan 
geçerken çok tipik olduğu için bu mevzuda 
biraz geniş izahat vereceğim ve arkadaşlarım 
emin olsunlar ki, bütün bu müesseelere gelen 
arkadaşlar ehliyetlidir ve müesseeler her hu
susta daima dünün durumundan daha iyiye git
mektedir. 

BAŞKAN — Sayın Turgut bir dakikanızı 
rica edeyim. Eğer izahatınız uzun olacaksa öğ
leden sonraya da bırakabiliriz. 
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SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Hayır hayır 15 dakika içinde bi
tiririm. 

BAŞKAN — Sayın Bakanın görüşmesinin 
sonuna değin ve oylamalara kadar görüşmele
rin devamını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler,.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. Buyu
run Sayın Bakan. 

SANAYİİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Evvelâ mevzubahis umum mü
dür arkadaşımız 1964 yılı 5 ııcı avında SEKA'-
ya tâyin edilmiştir: 22 . 5 . 1964 te SEKA'ya 
tâyin edilmiştir. 1964 yılı kârları üzerinde te
siri, bir umum müdürün beşinci ayda tâyin edil
mesi halinde ne ise o ölçüdedir. 

Ayrıca 41 milyon kârın, 15 milyonu da 
sayım fazlası olarak ambardan gelmektedir. Üs
telik bir umum müdürün muvaffakiyeti sadece, 
kâr elbette mühimdir ama sadece kârla da öl
çülmez. Diğer faktörleri ele gözden geçirmek 
lâzım. Bunlardan birinci faktör : İstihsaldir. 
1964 yılı SEKA fabrikaları istihsali, 98 500 
tondur. 

2 nci bir ilâve faktör, yatırımların tahakkuk 
nisbetidir. 1964 yılında bu tahakkuk nisbeti 
% 19,9 dur. Esas, bu arkadaşımızın 1965 yılı
nın başından sonuna kadar ki 12 nci ayın 15 
inde tâyin edilmiş halihazırda umum müdür 
olan arkadaşımız. Bu 1965 yılındaki bilançoya 
baktığınız zaman kâr 20 milyona düşmüş, istih
sal 97 000 tona düşmüş, yatırımların tahakkuk 
nisbeti de % 12,50 civarındadır. Şimdi bu üç 
rakam, bu umum müdür arkadaşımızın burada 
huzur mu, huzursuzluk mu meydana getirdiği
ni ve bu umum müdür arkadaşımızın idarecili
ği, bilgisi hususunda bir şey diyemem, ida
reciliği hakkında Yüce Heyetinize bir fikir ve
rir kanaatindeyim. Yine yerine gelen umum 
müdür arkadaşımın da bu müesseseye ne ge
tirdiğini ifade edebilmek için 1966 ve 1967 yıl
larının rakamlarını huzurunuza getirmek iste
rim. 

1986 yılında, raporlarda da olduğu gibi, kâr: 
40 milyon lira civarındadır. Yatırımları tahak
kuk nisbeti: % 54,5 a çıkmıştır. İstihsal 106 bin 
tona çıkmıştır. 97 bin tonda almış, 106 bin 
tona çıkmıştır. 

1967 yılı kârı zanediyorum 45 milyon, 1988 
yılı kârı da 65 milyon olacaktır. Yine 1967 
yılında istihsal 108 600 ton, 1968 yılında istih

sal 114 000 ton olacaktır. Görülüyor ki alman 
umum müdürle, getirilen umum müdür arasın
da hem kârda, hom istihsal de hem de yatırım
ları tahakkuk nisbetinde, ki 1967 yılında yatı
rımları tahakkuk nisbeti % 10 mertebesinde ol
muştur, mukayese edilemiyecek kadar ilerleme 
vardır. 

Arkadaşımız hammadde mevzuunda durdu
lar. Biraz evvel konuşan senatör arkadaşım da 
hammadde mevzuunda durdu. Hammadde me
selesi halledilmeden yeni tesislerin kuruluşuna 
gidilmemektedir. Bir bölgede bir fabrika kuru
lacağı zaman evvelâ hammadde meselesi temin 
edilmekte bu garantiye bağlanmakta. Ondan 
sonra tesisin kuruluşuna gidilmektedir. Ham
madde mevzuunda yapılan yeni etütler orman 
kaynaklarımızın bize bugün tahmin edilenlerin 
çok üstünde hammadde temin edeceği netice
lerini vermektedir. Bölge, bölge bu etütler bi
tirilmek üzeredir. 

Yine arkadaşımız işçi mevzuu üzerinde dur
du. SEKA'nın işçi miktarı her yıl azalmaktadır. 
Fakat bu azalış, işçi tasfiyesine gidilmeden ol
duğu için ve çıkan kalifiye işçiler yerine de 
kalifiye işçi almak mecburiyetinde olduğumuz 
için biraz ağır gitmektedir. Meselâ 1964 yılın
da 5 469 işçi varmış SEKA'da, 1968 yılında 5350 
isçiye düşmüş. Bu araçla hemen hemen isçi 
alınmamıştır. 

Yine arkadaşımız, eski kıymetli genel mü
dür arkadaşlarımız üzerinde durdular. Bu kıy
metli genel müdürler, çalışmaları takdir ve sta-
yişle belirtilen bir kuruluşta yine çalışmak
tadırlar. Kıymet her yerde kıymettir. Devletin 
burasından alınıp başka bir yerinde kendilerin
den istifade edilmektedir. 

Kurulmakta olan ve kurulması derpiş edi
len fabrikalar hakkında izahat istediler. Aşağı -
yukarı bunun üzerinde bütün arkadaşlar dur
duğu için kısaca belirtmek isterim. Kurulmakta 
olan 3 fabrika vardır. Çaycuma'da, Giresun'da 
diğeri de Dalaman'dadır. Bunların Çaycuma 
fabrikası, 387 milyon, Dalaman Fabrikası 750 
milyon, Giresun Fabrikası da 362 milyon liraya 
mal olacaktır. Çaycuma, gelecek sene, diğer 
ikisi de 1970 yılının ortalarına doğru bitirilecek
tir. İkinci Beş Yılılk Plânda 4 büyük tesis 
etüdü bitmiştir. Bunlardan üc tanesi 1969 
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plânına alınmak üzeredir. Bunların inşatma 
1989 yılında başlanacaktır. 

Dördüncüsü etüdedilmektedir. Tahmin edi
yorum bu 1970 programına alınacaktır. 1969 
programına alınacaklardan; yerlerini bildir
mek istemiyorum çünkü tam kati şekillerini al
mamışlardır. Birisi 617 milyon liraya mal olacak, 
ikincisi 495 milyon liraya mal olacak, üçüncüsü 
de 350 milyona mal olacaktır. 1970 programına 
gireceğini ümidettiğimiz dördüncü tesisi 450 
milyon Türk Lirasına mal olacaktır. Bunların 
hepsi hammaddeleri garantiye bağlandıktan ve 
hammadde meselesi halledildikten sonra prog
ramlanmaktadır. 

Yine Halk Partisi temsilcisi arkadaşım Sa
yın Fakih özlen, Yunak ilçesine ait bir şeyden 
bahsetti, bu hiç şüphesiz bizim Bakanlığımızın 
mevzuu dışındadır, ben bunu bir haber olarak 
alâkalı vekil arkadaşıma bildireceğim. 

Çimento mevzuunda hakikaten aynı fikre 
gelmiş olmamızdan memnunum. Kendisinin çi
mentoyu kullanan bir insan olarak bunu asgari 
benim kadar bileceğine ve hakikatte de kabul 
edeceğinden zaten emindim. Bu hususta kendi
lerine teşekkür ederim, önümüzdeki yıllarda çi
mento fabrikalarının kurulması için bütçelerde 
getireceğimiz, koyacağımız paralarda bize yar
dımcı olacaklarından eminim. 

Yalnız bir kaç nokta üzerinde durdular, tah
min ediyorum ki bir yanlış anlaşma vardır. Bun
lardan birisi müşavirlik meselesidir. Bilhassa 
Bursa ve izmir Fabrikalarının bir hususiyeti 
var, bunlar halka açık fabrikalardır, büyük 
sermaye bunların içinde yoktur. Meselâ Bursa 
1 200 küsur vatandaşın bir araya gelmesiyle ku
rulmuştur ve çimento sanayii buna parası kar
şılığında müşavirlik yapmaktadır. Çimento sa
nayiinin müteahhitlere para ödemesi diye bir 
şey mevzuubahis değildir. Anlaşmalarda şöyle 
bir madde vardır; Bursa ve İzmir için Çimen
to Sanayiinin tediye de bulunması meczuubahis 
değildir. Çimento Sanayiindeki cari hesap baki
yesinde fazla ödeme yapılmıyacağı şöyle bir 
madde ile sabittir. Eğer bu iki şirketin çimento 
sanayiinin hesabında parası yoksa her hangi 
bir şekilde fazla para yapmaz ve mesuliyet da 
kabul etmez diye bir madde vardır. Sureti ka-
tiyede çimento sanayii bunlara kendi para öde
mez. Yalnız bunun şu faydası vardır; vatandaş 
Türkiyede bir araya gelmektedir. Parayı da 

I bulmaktadır. Fakat yol gösterecek kimseler her 
zaman bulunmamaktadır. Türkiyenin en iyi çi
mentosunu başına getirse dahi birtakım eksik
likler olmaktadır. Halbuki çimento sanayiinin 
senelerden beri tecrübesi vardır, bu şekildeki 
tesislere çimento sanayiinin bu tecrübesinden 
istifade ettirmekteyiz ve bunun karşılığında da 
parayı almaktayız. Bundan sonraki tesislerde 
de aynı yardımı yapacağız. 

Bir başka husus; Bartın ve Niğde cüruflu 
çimento istihsali meselesidir. Bunlar normlara 
uygun yapılmaktadır ve torbalarının üzerine 
de cüruflu çimento diye yazılmaktadır. 1968 
senesi içinde son olarak küllü çimento normu 
da çıkmıştır. Yani bunlar normlara uygun ya
pılmaktadır, torbalarının üzerine de yazılmak
tadır. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Bütün çimento 
fabrikalarında bir karıştırma olmuştur, onlar 
da yazı yoktur. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Şu anda yazılıyor. Onu tahkik 
edeyim. Batı Almanyadan alman kamyonlar 
meselesi, bunlar taşocağı tipi ağır kamyonlar
dır, şartnameye en uygun ve ben ucuz teklif ve
ren firmaya ihale edilmiştir. G-eldikleri tarih
ten beri de çalışmaktadırlar. Bunlar umumi
yetle fabrikalarla hammadde arasında çalış
makta ve devlet yollarına çıktığı zaman hususi 
izne tabi tutulmaktadır. 

Azot mevzuunda; Türkiye'nin gübre ihtiya
cı aynen çimento ihtiyacında olduğu gibi sü
ratle artmaktadır. Bunu nazarı itibara alarak 
gerek birinci plânda birtakım değişiklikler yo
luna gidilmesi, gerekse İkinci Beş Yıllık Plânın 
son yıllarında düşünülen projelerin ilk yılla
rına alınması temin edilmiştir. Halihazırda 
Elâzığda, Mersinde ve Samsunda üç gübre fab
rikası inşa halindedir. Marmara bölgesinde ku
rulmasını ikinci Beş Yılık Plânın son yılların
da düşündüğümüz fabrikanın bütün projeleri 
hazırlanmıştır, bunun da gelecek yıl inşaasına 
başlanacaktır. 

Kütahya tesislerinin 335 bin ton ilâve kısmı 
iki. sene içerisinde 469 milyon sarfiyle bitirilmiş 
ve işletmeye açılmıştır. Bu azot tesislerinin kâr 
durumları, daha doğrusu zarar eden müessese
lerdir, zarar durumları her yıl azalmaktadır. 
Tahmin ediyoruz 1968 yılında bu büyük ölçüde 
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azalacak ve 1969 yıl* n da da ortadan kalkacak
tır. 1984 yılında 56 milyon, 1985 yılında 54 mil
yon, 1966 yılında 46 milyona düşmüştür, bu sene 
büyük ölçüde düşecektir. 

Bir arkadaşım, yeni kurulan fabrikaların ma
liyetlerinin ne olacağını gübrenin ucuza mı pa
halıya mı mal olacağını sordular. Yeni kuru
lan fabrikaların hepsinde maliyetler düşük ola
caktır ve tahmin ediyorum ki, çiftçiye 35 kuru
şun üzerinde gübre satmıyacağız, 35 kuruşun al
tında gübre satılacaktır. 

Yine bir arkadaşım, azot hesaplarında faiz
lerin hesaba dâhil edilip edilmediğini sordular. 
Azotun üç sene sarfında ödediği faizler 1964 te 
19 milyon, 1965 te 18 milyon, 1966 da 18 mil
yon, küsuratlar]m okumuyorum, faizler mamul 
maliyetlerine eklendiğinden ayrıca kâr zarar he
saplarında gösterilmemiştir. Bu müesseseler üze
rinde çalışmalarımız devam etmektedir. Bilhassa 
yatırımların tahakkuk nisbeti son yıllarda büyük 
ölçüde artmıştır. Hemen hemen bütün başla
nılan isler zamanında bitirilmektedir ve tahmin 
ediyorum, ki, 1971 - 1972 yılından sonra çimento 
ve gübre mevzuunda istihsal istihlâkin önüne 
geçecektir. O yıllara kadar çimento gübre fi
yatlarında birtakım oynamaların olması büyük 
ihtimal, dahilindedir. Bütün tedbirlerimize rağ
men bilhassa Çimento Sanayiinde mevsime ve 
bölgeye göre oynamalar olmaktadır. 

Bir arkadaşımız Doğu illerindeki çimento fi
yatları hakkında bir sual sordular. E i â sğ fab
rikası 350 bin tondur. Bunun bayilere verilen 
kısmı 60 bin ton civarındadır, geri kalanlar di
rekt valilikler ve belediye reislikleri emrine ve
rilmektedir. Bölge çok geniş olduğundan bayi
lere bir miktar vermek mecburiyetinde kalıyo
ruz. Fakat aşağı yukarı her fabrika bölgesinde 
Bakanlığın iki tane müfettişi vardır ve daimî 
olarak" fiyatlar kontrol edilmektedir. 

Saygı ile arz ederim. (Alkışlar) 

XXVII - TÜRKİYE SELÜLOZ VE KÂĞIT 
FABEtKALAIU İŞLETMESİ : 

BAŞKAN — Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fab
rikaları İşletmelerinin 1964, 1985, 1966 yılı netice 
hesap ve bilançolarım okutuyorum : 

1964 yılı : 41 447 098 lira 61 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu tas

viplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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j 1985 yılı : 20 408 209 lira 33 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu tas

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

1968 yılı : 37 665 422 lira 82 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu tas

viplerinize sunuyorum. Kabul edenler.,, Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

--U Çaycuma Selüloz ve Kayıt Fabrikaları 
Müessesesi : 

BAŞKAN — 1964 - 1965 ve 1966 yılları.. Yal
nız 1966 yılında inşasına başlandığı için rakam 
olarak 1966 yılı için de her hangi bir hesap yok
tur. Yalnız 1966 yılında inşaata başlaması se
bebiyle bu yıla aidolnıak üzere netice hesap ve 
bilançoyu tasviplerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

XXVIII - AZOT SANAYİİ TÜRK ANO
NİM ŞİRKETİ : 

BAŞKAN — 1964 yılı : 4 828 584 lira 40 
kuruş kâr. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1965 yılı ; 3 854 826 lira 19 kuruş kâr. 
BAŞKAN —. Bilgilerinize sunulur. 
1968 yılı : 6 019 385 lira 87 kuruş kâr. 
BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulur. 

XXIX - TÜRKİYE ÇİMENTO SANAYİİ 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ : 

1964 yılı : 10 079 146 lira 93 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1965 yılı : 9 833 399 lira 89 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1986 yılı : 8 750 582 lira 41 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

A) Afyon Çimento Sanayii Türk Anonim 
Şirketi : 

1964 yılı : 1 958 710 lira 16 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1985 yılı : 330 658 lira 36 kuruş zarar. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1986 yılı : 4 390 142 Ura 54 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
B) Balıkesir Çimento Sanayii Türk Anonim 

Şirketi : 
1964 yılı 3 229 737 lira 99 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1965 yılı : 5 970 050 lira 54 kuruş kâr. 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1966 yılı : 6 372 240 lira 19 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

C) Bartın Çimento Sanayii Türk Anonim 
Şirketi : 

1964 yılı : 1 955 537 lira 55 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1965 yılı : 7 032 608 lira kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1966 yılı : 6 611 168 lira 31 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Ç) Çorum. Çimento Sanayii Türk Anonim 
Şirketi : 

1964 yılı : 1 941 857 lira 83 kuruş kâr. 
BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulur. 
1965 yıl] : 4 528 417 lira 48 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1966 yılı : 4 267 000 lira 6 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
D) Elâzığ Çimento Sanayii Türk Anonim 

Şirketi : 
1964 yılı : 910 784 lira 25 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1965 yılı : 630 484 İka 75 kuruş zarar. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1966 yılı : 6 361 632 lira 81 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

E) Gaziantep Çimento Sanayii Türk Ano
nim Şirketi : 

1964 yılı : 1 147 977 lira 61 kuruş kâr. 
BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulur. 
1965 yılı : 3 769 849 lira 19 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1966 yılı : 77 547 lira 73 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
F) Niğde Çimento Sanayii Türk Anonim 

Şirketi: 
1964 yılı : 606 690 lira 9 kuruş zarar. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

1955 yılı : 4 193 097 lira 79 kuruş zarar. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1966 yılı : 1 339 145 lira 54 kuruş zarar. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

G) Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şir
keti : 

1964 yılı : 1 214 650 lira 28 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1985 yılı : 2 402 250 lira 74 kuruş zarar. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1858 yılı : 4 893 939 lira 73 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

II) Trakya Çimento Sanayii Türk Anonim 
Şirketi : 

1964 yılı : 372 793 lira 87 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1965 yılı : 1 300 841 lira 08 kuruş zarar. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1966 yılı : 644 045 lira 56 kuruş zarar. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1) Adana Kâğıt Torbası Sanayii Anonim 

Şirketi : 
1964 yılı : 509 700 lira 86 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1965 yılı : 1 365 453 lira 98 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1966 yılı : 1 905 305 lira 19 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
J) Amkara Çimento Sanayii Türk Anonim 

Şirketi : 
1964 yılı : 2 052 674 lira 74 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1965 yılı : 5 198 364 lira 28 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1966 yılı : 4 481 329 lira 23 kuruş kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Saat 14,30 da toplanmak üzere birleşime ara 

veriyorum. 

Kapanma saati : 13,17 

W»H • J 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati: 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren 
KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir) Enver Bahadırlı (Hatay) 

4 

BAŞKAN — 73 noü Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devamı) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu; 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin (1964 - 1965 - 1966 faaliyet yuları) 
denetimi sonuçları hakkında rapor (3/681) (S-
sayısı: 1131) 

XXX - T. C. DEVLET DEMİRYOLLARI 
İŞLETMESİ : 

XXXI - T. C. POSTA TELGRAF VE 
TELEFON İŞLETMESİ : 

XXXII - DENİZCİLİK BANKASI T. A. O.: 
A) D. B. Deniz Bankası T. A. Ş. 
XXXIII - TÜRK HAVAYOLLARI A. Ş. 

(1964 - 1965) : 
A) Fçak Servisi A. Ş. (1964 - 1965) 
BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti Devlet 

Demiryolları İşletmesi, Türkiye Cumhuriyeti 
Pasta Telgraf ve Telefon işletmesi, Denizcilik 
Bankası T. A. O,, D. B. Deniz Nalkliyatı Türk 
Anonim Şirketi, Türk Havayolları Anonim Şir
keti, Uçak Servisi Anonim Şirketi üzerinde gö
rüşme açılmıştır. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Ekrem Özden, 
buyurunuz. 

O. H. P. GRUPU ADINA EKREM ÖZDEN 
(istanbul) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun değerli üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet Demiryolları işletmesinin 1964, 1965 ve 
1966 yılları hesap ve işlemlerini tetkik eden 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 
tarafından Umumi Heyetimize sunulan rapor 
üzerinde Cumhuriyet Senatosu C. H. P. Grupu 
adına düşünce ve temennilerimizi Yüksek hu
zurunuzda izah. etmeye çalışacağım. 

1956 senesinden beri çalışma sonuçları her 
yıl zararla kapanan ve 1966 yılı bilançosunda 

1 milyardan fazla zarar içinde bulunan Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının bâzı idari 
ve malî tedbirler alınmak sureti ile geleceğini 
gelir ve gideri ile ahenkli bir şekle sokmanın 
kabil olabileceği kanaatini ifade etmek isteriz. 
Bilhassa, temel taşıma kanunu tasarısının biran 
evve! çıkmasını -temin ederek karayolları taşıt
ları ile Devlet Demiryolları arasındaki eşitsiz
liği telâfi etmenin en büyük konulardan birisi 
olduğunda şüphe yoktur. Bir âmme hizmeti gör
mekte bulunan bu idarenin senelerden beri za
rar etmekte olması keyfiyetini en ziyade bu 
eşitsizliğe bağlamak lâzımdır. Memleket taşıma 
hikmetlerini düzenliyecek ve taşıma sistemleri 
arasın da rekabete son verecek, kuvvetli ulaş
tırma örgütlerinin yurdun her tarafında uygun 
bir kapasite ile çalışmasını sağlıyacak kanun
lar henüz çıkarılmamış ve demiryolu ile kara
yolu ulaştırma sistemleri arasındaki rantabiliteyi 
etkiliyen eşitsizlikler de maalesef giderilmeıniş-
tir. 

1966 yılında idare Nakliye Vergisi olarak 
14,5 milyon lira ödemiştir. Halbuki kara taşıt 
vasıtalarında böyle bir ödeme yoktur. Hükü
metçe bu acı durumun biran evvel ıslahı lâzım
dır. Filhakika yapılmakta olan Van - Kotur 
hattı yakm gelecekte tamamlanmakla Türkiye'
nin Orta - Doğuda başlıca transit ülkesi olma 
durumu bir kat daha değer kazanacaktır. An
cak, Boğaz geçidi meselesi henüz halledilmemiş
tir. Avrupa'yı Asya'ya bağlıyan İstanbul Bo
ğazından geçen katarları nakledecek büyük fe
ribot veya sualtı geçitleri yapılmadıkça Türki
ye'nin transit olma durumu daima aksak bir 
halde kalacaktır. İktidar tarafından yaptırıla
cağı vadedilen köprü trenlerin geçmesine mü
sait bir şekilde bulunmadıfkça bu mühim konu
nun da halledileceğine imkân görmüyoruz. 
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Fikrimizce, Alt Komisyonun raporunda da 
belirtildiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları günün ihtiyaçlarına yetmiyen tü
zük ve yönetmeliklerin yenilenmesi, çalışma me-
todlarınm düzeltilerek norm kadro ttesbitine 
çalışılması, özlük işlerinde sorumsuz kişilerin te
sirine yer verilmemesi lâzımdır. 

Yol ve cer işlerine gelince, malzeme ihtiyaç
larının vaktinde sağlanması, yol düzeltilmesinin 
hızlandırılması, işçilerin iş yerlerine taşınma
larının daha verimli olacak şekle getirilmesi, 
revizörlüklerin yeterli cihazlarla takviyesi 
depolardaki makinist ve ateşçi eksiğinin gederil-
mesi, yeterli besleme suyu sağlanması önemli 
konular içindedir. 

Hareket işleri ile ilgili olarak şu tedbirleri 
ileri sürmekteyiz: 

Doğu için vagon verilmesi, vagonlarda te
mizliği riayet olunması, yükleme ve boşaltma 
ve triyaj konuları ile kazaların en dar sınır
ları içinde kalabilmesi hususunda personelin 
eğitimi şarttır. Trenlerin tarifeye göre kalkış 
ve varışlarına dikkat olunması da çok önemli
dir. 

Ücret tarifelerine gelince; yapılacak özel 
nakliyata ve ciddî özel maliyete ve ciddî pi
yasa araştırmalarına dayanması elzemdir. Pa
halı olan taşıma ücretlerinin indirilme imkân
ları araştırılmalıdır. Kaybolan ve bilhassa ha
sara uğrıyan mal bedellerinin ödenmesinde de
ğer beyanlı tarife uygulanmasının ele alınma
sa icabetmektedir. Malzeme alımları için bir 
plân hazırlanarak bunun ilgili bir kuruluş ma
rifetiyle düzenlenmesi de gerekmektedir. 

Sayın senatörler, 1924 te başlamak üzere 
katma bütçeli bir idare ve 1953 yıllarından bu 
yana da iktisadi Devlet Teşekkülü olarak ça
lışan TCDD. yolları, 1966 da geçen yıla kıyas
la 396 artışla 27 716 memur, hizmetli ve yev
miyeli personel kullanıldığı ve çalıştırılan işçi 
sayısının da 1965 yılında 2 357 fazlası ile 33 813 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu rakamları tabiî 
raporlardan alıyoruz. Bütün tavsiyeler, me
mur adedinin azaltılmasına dair olduğuna göre, 
memur adedinin artırılması bu idarenin neden 
dolaya zarar ettiğini bir yönden de açıkça gös
termektedir. Bu gibi idareler iktidarda bulu
nanların adam kayırma yerleri oldukça 440 sa
yılı Kanunun tatbikatından memleket nâmına 

fayda ummak mümkün olamıyacaktır. Adalet 
Partisi iktidarının bu idarede misali binlerce 
olan usulsüz tâyinler ve ehliyetsiz kimselerin 
başa getirilmesi, ehliyetli olanları şu veya bu 
parti mensubu addedilerek, pasif hale sokul
ması TCDD. Yollarını çalışamaz bir hale ge
tirmiştir. 

Kıymetli senatörler, DDY. 8 bin küsur met
relik.... iktidara temas ettiğimiz için belki söz 
kesilebilir. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Kara-
hisar) — Beyefendi rahatlıkla konuşunuz, kimse 
kesmez. Kanun size o hakkı vermiştir. 

C.H.P. GRUPU ADINA EKREM ÖZDEN 
(Devamla) — Teşekkür ederim ben rahatlıkla 
konuşmasını bilirim. Teşekkür ederim. Üç elek
trikli ve 107 dizelli lokomotif ile 31 motorlu 
tren mevcudunda geçen senelere nisbetle bir 
değişiklik olmamıştır. Buharlı lokomotifle
rin adedi eksilmiş, motorlu vagon sayısı azal
mış, buna karşılık vagonlar fazlalaşmıştır. 
Yolcu adedi ise, 1966 da büyük fazlalık göste
rerek 85,5 milyonu bulmuştur. Şu vaziyet gös
teriyor ki, dizelli veya elektrikli lokomotif te
min edilmediği takdirde, idarenin gelecek se
nelerde büyük müşküllerle karşılaşacağı şim
diden gözükmektedir. Hükümetin bu hususta 
gerekli tedbirleri almadığı da esefle müşaha-
de olunmaktadır. Grup adına Ulaştırma Ba
kanlığı bütçesinde DDY. kısmına ait fikirle
rimiz Hükümetçe itibar görmemiş ve sebep
leri de bugüne kadar izah edilmemiştir. De
mokratik hayatta iktidarlar, muhalefetin ten-
kidlerine hürmet etmeleri ve programlara uy-
;̂ ur>. meseleleri varsa, onları tatbik etmeleri, 
programa uymuyorsa bunları gerekçesi ile 
kamu oyunda bu meseleleri izah etmesi lâzım-
gelir. Maalesef Adalet Partisi iktidarında bu 
istidadı görmek kabil olmamıştır. Bu temen
ni ve tenkidlerimizle beraber TCDD. Yolların
da çalışan feragatli âmir, memur ve işçi va
tandaşlarımızın gördükleri işlerde muvaffak 
olmalarını diler grupumuz adına hepinizi say
gı ile selâmlarım. Efendim, Denizcilik Banka
sı ve saire bunların hepsinin üzerinde görüşe
bilir miyim? 

BAŞKAN — Efendim, öğleden sonra gö
rüşülmesi iktiza eden, programda yazılı meşe-
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lelerin hepsi üzerinde görüşebiliyoruz. Varsa 
buyurun Sayın Özden. 

O.H.P. GRUPU ADINA EKREM ÖZDEN 
(Devamla) — Efendim, tensip buyurursanız, 
Denizcilik Bankasını da izah edelim. 

BAŞKAN — Evet efendim buyurunuz. C. 
H. P. Grupu adına ayrıca yine bu konulardan 
bir kısmını Sayın Saffet Ural izah etmek için 
söz istemişler. 

C. H. P. GRUPU ADINA EKREM ÖZDEN 
(Devamla) — Bana aidolan kısmı arz edeyim 
efendim. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, 5842 
sayılı Kanunla 1952 yılında 500 milyon serma
ye ile kurulan Denizcilik Bankası T. A. Or
taklığının 1964 - 1965 - 1966 senelerine ait Kar
ma Komisyonca tanzim edilen rapor üzerinde, 
C. H. P. Grupu adına düşünce ve temennile
rimizi arz etmek istiyorum. Diğer ortaklıklar
da olduğu gibi, 440 sayılı Kanunun neşrinden 
sonra intibakı sağlı yacak, kuruluş kanunu
nun bugüne kadar çıkarılmış olmaması mües
sesenin iyi islemesine mâni olduğu, gün gibi 
aşikârdır. Bu cihet hem Yüksek Denetleme Ku
rulu rakorlarında, hem de Alt Komisyonun ra
porunda açıkça gösterilmiştir. Hükümetlerin 
şimdiye kadar bunu nazarı dikkate almama
sı cidden üzücü bir olaydır. Bankanın perso
nel liderleri, mütemadiyen artmaktadır. Nite
kim 1966 senesinde, gecen seneve nispetle yüz
de 16 5 oralında ve 47,5 milyon lira artan bu 
giderler 337.5 milyon liraya yükselmiştir. Büt
çe müzakerelerinde de grupumuz adına yaptı
ğımız beyenlerda, gemi inşası kredi fonu ih
tiyacını dile getirmiş ve her sene bu temenni
lerimizi tekrar edegelmişizdir. Denizcilik Ban
kasının. esas temel fonksiyonu, gemi inşaat 
kredisi fonu olduğu halde, 1966 senesinde sa
dece bu fona 15 mi İyon gibi cüzi bir meblâğ 
ayrılmış olması raporlarda da belirtildiği gibi, 
bu meseleyi tatmin edici olmaktan çok uzak
tır. Ancpk üc tarafı denizle çevrili Türkiye'
mizde ufak veya büvük g-emi inşaatı süratle 
ele alınmalıdır. Bankanın plasmanlarından 
20,5 milyon liralık kısmının tahsili gecikmiş 
ve tasfiye durumuna düşmüştür. Bu tasfiye
nin kısa zamanda ikmali zaruridir. Banka, 
batan ve ömürlerini dolduran ve bu suretle 
kadro harici edilen 7 gemiye karşı onların ye

rini dolduracak yeni gemiler alamamıştır. Bu 
suretle müessesenin günden güne inkişafı te
menniye şayan iken, bir duraklama devresi
ne girdiği anlaşılmıştır. Hele Denizyolları iş
letmesinin her sene zarar içinde bulunmasına 
çareler aranıp bulunmaması ve tavsiyelere ria
yet olunmaması esefle karşılaşılacak bir durum 
yaraktmaktadır. işletme, 1966 yılını 81 500 000 
lira ile kapatabilmiştir. Bu zararların bir plân 
ve program dâhilinde ve vasıtaların tesbit edi
lecek gemi tiplerine göre değiştirilmesi sure
tiyle nihayet bulacağı, kanaatindeyiz, idarenin 
biran evvel bunları ele alması lâzımdır. Dış 
memleketteki acentelerin davranışları üzerin
de bir nebze durmak gerekir. Bu acentelerin 
bir kısmının Türk gemileri için bilet kesmedik
leri vâki. şikâyetlerden ve ilgililerin itirafla
rından anlaşılmaktadır. Bu konuda ciddî tedbir
ler alınmalıdır. 

İstanbul. Limanı işle+mesi. kâfi değildir. Sa-
ray^urnu ve Fındıklı - Kabataş arası rıhtımla
rının onarılması, liman isletmesine ferahlık ve
receğinden bunların biran evvel Hükümetçe ve 
belediyelerce müştereken ele alınması zaruri
dir istanbul Liman isletmesi bu düzensizlik
lerde 1966 yılında 1 500 000 lira zarar etmiştir. 
izmit isletmesi, de zarardadır. Bu zararın faz
la -personeli, tasfiye edemiven Alavbey Tersane
sinden ileri çeldiği görülmektedir. Bu işyerle
rinde p-erekli tedbirler alınmamış olması, za-
ra^n p-elecek senelere de sirayet edeceğini ta
biî kılmaktadır. Trabzon, Giresun Liman Tesis
leri. de biran evvel Denizcilik Bankasına dev
redilmelidir. 

Değ°rli sena+'Ver, ranorlara îröre tersane
l i m de zarar ettiği anlatılmaktadır. Her mem
lekette tersanelerin kâr ettiği meydanda iken 
Türkiye'de tersanelerin bilançolarını zararla 
kanatmaları doğrusu hayreti muciptir. Se
kenleri. de aşikârdır. Söyleki tersanelerde işçi 
ade^i fadadır ve üstelik is randımanı düşük
tür. Mütehassıs isçi ve elemanlara önem veril
memektedir. Bunların oraya bağlanması da te
min olunamamaktadır. Bunlar üzerinde niçin 
durulmadığı bir türlü anlaşılamamaktadır. 

Van Gölü tersane işlerinin Devlet Demiryol
larına devrini uypnn görmüyoruz. Göl işletmesi 
ve tersanelerinin tümünün Denizcilik Bankasın
da kalması gemi ve tersanelerin Banka tarafın-
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üyesinin, yüksek bir okulda ek görev aldığından 
tazminatının düşürülmesi hakkında 12 Şubat 
1965 günlü Bakanlar Kurulu kararı maalesef 
yerine getirilmemiştir. Bu aksaklığın biran ev
vel düzeltilmesi temenniye şayandır. Bittabü bu 
mevzuda ilgililer bize izahat vereceklerdir. Mü
essesenin personel giderleri her zaman fazlalaş
mıştır. Bu giderlerin daha ziyade toplu sözleşme
lerden ötürü arttığı anlaşılmaktadır. Ortaklığın 
acentelerle olan münasebetleri hâlâ tanzim edile
memiştir. Bunun en muazzam misali, İzmir 
Acentesinin 3 000 000 liraya yalan bir navlunu 
zimmetine geçirineye kadar, bu acentenin muha
faza edilmesi ve murakabeden uzak bulundurul
mağıdır. Bu olay acı ihmal ve teseyyüblerin bir 
şahaserini teşkil etmektedir. 4 ü çalışmıyan 32 
aded şilep, 4 tankerden müteşekkil olan ortaklık 
filosu 1968 da 182 211 tonaja düşmüştür. Bu 
durum Türk Denizcilik Nakliyatı için çok acı
dır. Millet olarak bu meselenin üzenine eğilmeye 
mecburuz. Ortaklığın malzeme1 tedariki ve stok-
lanması işleri de bir türlü düzene sokulamamış-
tır. Ortaklığın 3 seneye göre gelir ve giderleri 
karşılaştırıldığında; 8 küsur milyon lira zararda 
olduğu müşahede olunmaktadır. 3 - 4 gemisi ve
ya 1 - 2 şilebi olan özel sektöre ait şirket veya 
şahısların milyonlar kazandığı ve devlete de öy
lece vergiler verdiği bu devirde 35 şilebi olan bir 
ortaklığın hiç yatırım yapmadan her sene müte
madiyen zararda olmasının, idareyi elde tutan 
kişilerin Yüksek Denetleme Kurulunun tavsiye
lerine asla ehemmiyet vermemeleri yüzünden 
ileri geldiği bir hakikattir. Hangi devirde olur
sa olsun bu laubali ve sorumluluk duygusu hari
cinde hareket edenler ortaklığın duçar olduğu 
zararlardan dolayı hukukî ve cezai müeyyideler
le karşılaşmadıkları müddetçe bu keşmekeş ha
lin devam edip gideceğinden hiç kmısemn şüphe
si olmamak gerekir. 

Hepinizi sevgi ve saygıyla grupum adına se
lâmlarım. (Alkışlar) 

dan idaresi mâkul ve mantıkî olacaktır. Esasen 
halihazırda bir kanuna göre Banka Van Gölü 
işletmesini ve idaresini elinde tutmaktadır. Dev
let Demiryollarının, denizcilik işleriyle ve tersa
nelerle bir ilişiği tasavvur edilemez. Bu konuya 
da Bütçe müzakerelerinde tafsilâtiyle temas edi
leceği tabiîdir. 

Denizcilik Bankası bahsine son vermeden ev
vel bir ciheti de yüksek huzurlarınıza getirmek 
istiyorum. O da, Denizcilik Bankası ile Deniz 
Nakliyatı T. A. O. nın birleştirilmesi keyfiyeti
dir. Kardeş iki müessesenin lüzumsuz rekabetine 
son vermek, gelir kaynaklarını birleştirmek ve 
bâzı tesislerinden müştereken istifade etmek ba
kımından bu birleşmeyi zaruri görmekteyiz. 
Yüksek Denetleme Kurulunun da noktayı nazarı 
böyledir. Şu veya bu şahsa maaş mevki bııluna-
mryacağı düşüncesinden sıyrılarak bu kardeş 
müesseseleri birleştirmek zarureti vardır. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi Denizcilik Ban
kası T. A. O. ndan bahsedeceğiz. 5842 sayılı Ka
nunun 31 nci maddesine dayanılarak Denizci
lik Bankası tarafından kurulan Denizcilik Ban
kası Nakliyat T. A. Ş. nin 1964, 1965, 1968 sene
leri faaliyetlerini C. H. P. Senato Grupu adına 
kısaca eleştirmek ve aksak taraflarını hüsnüni
yet kaideleri içinde göstermek istiyorum. 

Hemen ifade edeyim ki, diğer kuruluşlarda 
olduğu gibi bu müessesenin de 440 sayılı Kanu
na göre tümüyle intibakı sağlanacak mevzuat 
henüz çıkmamıştır ve dolayısiyle verimi ve so
nuçları da iyi olmamıştır. Mahkemelere intikal 
eden birtakım hukuki anlaşmazlıkların bu üç 
sene içinde devam edip gittiği rapordan anlaşıl
maktadır. Ancak, son zamanlarda mahkeme ka
rarı ile 1964 ve 1965 seneleri için birer olağanüs
tü ve 1966 senesi için de âdi genel kurul toplan
tıları yapılmış ise de, tereddütlerin devam ettiği 
ifade olunmaktadır. Müessesenin Denizcilik Ban
kası ile birleştirilmesi hususunda Yüksek Denet
leme Kurulunun temennilerine alt komisyonun 
uyduğu anlaşılmıştır. Denizcilik Bankası üze
rindeki mütalâalarımızı biraz evvel arz ederken 
bu konuya temas etmiştik. Birleştirmeye taraf
tar olduğumuza dahi kesin fikirlerimizi yine de 
tekrarlıyoruz. 1966 senesine ait alt komisyon ra
porunda yazılı bir cihet nasarı dikkatimizi cel-
betmiştir. O da şudur : Ulaştırma Bakanlığı 
temsilcisi olarak görev alan bir yönetim kurulu 

BAŞKAN — C. H. P. adına Sayın Saffet 
Ural .. Yok. A. P. Grupu adına Sayın Kâzım Ka-
raağaçlıoğlu. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA M. KÂ
ZIM KARAAĞAGLIOĞLU (Afyon Earahisar) 
— Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üys-
leri, kamu iktisadi teşekküllerinin kıymetli te~ı-
sicilleri, bugün yüksek huzurlarınızda Türkiye 
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Büyük Millet Meclisi Kamu iktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonunun 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı raporların Türki
ye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına ait kısmı 
ile, 1964 - 1965 faaliyet yılîarma ait denetim so
nuçlan hakkında, Anayasanın 127 nci maddesi
nin son fıkrası ve İçtüzüğümüzün 92 ve 93 ncü 
maddeleri gereğince yapılmakta olan müzakeresi 
münasebetiyle bendeniz de A. P. Senato Grupu 
adına görüş ve temennilerimi arz ve izaha çalı
şacağım. 

Maruzatıma başlamadan önce, biraz evvel 
yüksek huzurlarınızda cereyan etmiş olan ufak 
bir hâdiseyi tavzihi faydalı mütalâa etmekteyim. 

Benden evvel konuşan C. H. P. Sayın Senatö
rü Ekrem Özden Beyin, iktidarımızı hedef tutan 
tenkidlerinin ifadesi esnasında husule gelen tek
nik bir arıza sebebiyle şu ifadede bulunmuş ol
maları beni bu mevzua temas etmeye mecbur 
etti. Buyurdular ki... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Şaka yap
tım... 

BAŞKAN —- Lâtife olarak söylediler. 
A. P. GRUPU ADINA MUSA KÂZIM KA-

KAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — Özür dilerim, 
affedersiniz. Mâruzâtıma başlıyorum, efendim. 

29 . 7 . 1953 tarihinde 6186 sayılı Kanun ile 
İktisadi Devlet Teşekkülü hüviyetini iktisabe-
den Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
440 sayılı Kanun ile bu hüviyet içinde faaliyeti
ne devam etmektedir. 

1967 yılı sonu itibariyle teşekkülde 27 358 i 
memur ve hizmetli, 37 841 i işçi, 658 i yevmiyeli 
teknik eleman olmak üzere cem'an 65 857 kişi 
çalışmış bulunmaktadır. 

1968 yılı Haziran sonu itibariyle ise 27 735 
memur ve hizmetli, 41 544 işçi, 659 yevmiyeli 
teknik eleman olmak üzere 69 938 personel ça
lışmaktadır. 

1953 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet De
miryolları İktisadi Devlet Teşekkülü olduğu za
man iktisadi ve teknik imkânını tüketmiş, bü
yük bakım ve tamir masraflarına ihtiyaç göste
ren ve bugünkü modern demiryolculluk anlayışı 
ile bağdaşmıyan demode, çeken ve çekilen araç
ları ile sabit kıymetleri devralmış bulunmakta
dır. 

Esasen birçok hatlar iktisadi ve ticari faali
yet gözetilmeksizin inşa edilmiş bulunmaktadır. 
Bunun dışında memleketin sosyal gelişmesine 

muvazi olarak teşekkülün sosyal ve maflî yükleri 
de artmış, zaman zaman işçi ve memur ücretle
rine yapılan zamlar ki, bunların büyük bir kıs
mını işçi niteliğini haiz olan personel teşkil et
tiği için toplu sözleşmelerin getirmiş olduğu malî 
ve sosyal hükümlerin bütçelerine inikası sebebiy-
He, kalkınma plânı hedeflerine ulaşabilmek için 
borçlanmalar neticesi ödenen faizler, yıldan yıla 
yükselen sabit kıymet ve amortismanları, mal
zeme ve akar yakıtlardaki fiyat artışları ile, nak
liyatın birçok mmtakalarda karayoluna kaçmış 
olması ve bilhassa son yıllarda pipe - line'nin 
hizmete girmesi doflayısiyle petrol taşımaların
dan mütevellit gelirin yılda asgari 50 ilâ 60 mil
yon Tl. asalmış bulunması teşekkülün iktisadi 
ve malî bünyesinin iyice bozulmasına vesile ol
muştur. 

Teşekkülün 1964 - 1967 yıllarına ait gelir -
gider durumu aşağıda arz edeceğim şekildedir : 

1984 yıllında geliri 3 milyon 805 bin lira. Gi
deri ise 1 milyar 196 milyon lira. Zarar 390 mil
yon lira. 

1965 yılında gelir 966 milyon lira, gider 1 
milyar 227 milyon lira, zarar 251 milyon. 

1966 yılında geliri 1 milyar 123 milyon lira, 
gideri ise 1 milyar 379 milyon lira, zarar 255 
milyon lira. 

1967 yılında gelir 1 milyar 135 milyon lira, 
gider ise 1 milyar 603 milyon lira, zarar 467 mil
yon lira. 

1968 yılında işe 1 milyar 190 milyon liralık 
gelire mukabili, 1 milyar 671 milyon liralık bir 
gider öngörülmekte, yıl zararının ise ortalama 
olarak 480 milyon lira civarında olacağı düşü
nülmektedir. 

1966 yılma göre 1967 yılındaki gider artışla
rının başlıcalarmm : 107 milyon Tl. ile işçi istih
kakları, 21 milyon Tl. ile amortismanlar, 28 mil
yon lira ile de malzeme, kömür, akar yakıt fiyat 
yükselişi, 35 milyon Tl. ile de fiyat, 17 milyon 
ile de memur istihkakları teşkil etmektedir. 

Gelirdeki düşüşün nedenleri ise 1964 - 1966 
yıllarındaki ortalama gelir artışı % 20 olduğu 
halde, bu nispet 1967 yılında 1966 yılma naza
ran 1967 yılı gelirleri içinde gösterilen 87 milyon 
lira tutarındaki rıhtım resmi de dâhil olduğu 
halde % 1 e düşmüştür. Düşüşün başlıca sebep
lerinden birisi de teşekkülün bilhassa cer vasıta
larının yani lokomotif parkının teknik ömürleri-
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ni doldurmuş olması sebebiyle pafka yenilerinin 
ilâve edilememesi neticesi çeki gücünün azalması 
ile hamulenin zamanında nakledilememesinin 
çok büyük rolleri olmuştur. 

1967 yıllı itibariyel izah edilen bu durum 1968 
yılında da vasati olarak aynı minval üzere de
vam etmektedir. İşletme açıkları için her sene 
Hazinece yardım yapılmakta ise de, bu yardım
lar aşağıdaki çizelgede de görüleceği üzere yıl 
açıklarını karşılıyacak nitelikte değildir. Sene
ler olarak ifade edersek : 

1964 yılında TCDD nin zararı 391 milyon 
lira, Hazine yardımı 223 milyon lira, kapatılmı-
yan fark ise 168 milyon liradır. 

1965 yılnıda 252 milyon lira, Hazine yardımı 
213 milyon lira, kapatılamıyan miktar ise 39 mil
yon liradır. 

1966 yılında TCDD nın saran 256 milyon li
ra, Hazinenin yapmış olduğu yardım 232 mil
yon lira, kapatılamıyan açık ise 24 milyon lira
dır. 

1967 de 468 milyon lira olan zararın 231 mil
yon lirası Hazine yardımı ile karşılanmış, geri
ye kalan 237 milyon lirası ise maalesef karşıla
namamıştır. 

1968 de (ki, bu zamana kadar yakılan hesap
lara göre ifade ediyorum, henüz kati hesap ya
pılmamıştır, raalî yıl dolmamıştır) zarar 480 
milyon lira, Hazine yardımı 205 milyon lira, ka
patılamıyan miktar henüz daha belli değildir. 

1968 yılı zararı, yine yukarda ifade ettiğim 
gibi, tahminî rakamlara dayanmaktadır. 

Teşekkülün 1966 yılı sonu itibariyle amortis
manlar düştükten sonra 2 milyar 847 milyon li
rası sabit kıymetlere aidolmak üzere bağlı de
ğerler 2 milyar 848 milyon Tl. dır. Öz kaynak 
ise 1 milyar 773 milyon liradır. Bağlı değerler 
bu öz kaynağın 1,61 katma tekabül etmektedir. 

1967 yılında ise amortismanlar düşüldükten 
sonra 3 milyar 257 milyon Tl. sabit kıymetlere 
aidolmak üzere, bağlı değerlerin 3 milyar 258 
milyon Tl. öz kaynak, 1966 yılına nisbetle 
% 12,39 artışla 1 milyar 630 milyon liradır. 
Bağlı değerler öz kaynağı takriben 1,99 milyon 
katını teşkil etmektedir. 

1966 yılı itibariyle teşekkül borçları 423 mil
yon lirası kısa vadeli olmak üzere 1 milyar 957 
milyon liradır. 1967 yılında ise borç 767 milyon 
lirası kısa vadeli olmak üzere 2 milyar 417 mil

yon liraya yükselmiştir. Bir evvelki yıla nis
betle bu artış miktarı % 23 değerini bulmakta
dır. 

1967 yılı borçlarının başlıca kalemlerini şöy
le sıralamak mümkündür : 

1. Devlet Yatırım Bankasına 1 milyar 360 
milyon lira. 

2. Hazineye 521 milyon lira. 
3. Diğer iç ve dış borçlar da 536 milyon 

lira olmak üzere tüm borçları 2 milyar 417 mil
yon liraya baliğ olmaktadır. 

1963 yılında ise 1 milyar 750 milyon lirası 
Devlet Yatırım Bankasına, 500 milyon lirası da 
Hazinaye aidolmak üzere borcun 2 milyar 650 
milyon liraya çıkacağı tahmin edilmektedir. 
Ynkardaki izahattan da anlaşılacağı üzere te
şekkül finansman kaynağının tamamını borç
lanma, yani yabancı kaynak ile karşılamakta
dır. Hazine yardımları da zararın tamamını kar-
şılıyamadığmdan her sene öz kaynağını bir par
ça daha tüketme yolundadır. Yabancı kaynak
ların yıldan yıla artması neticesinde teşekkül 
1954 yılında 60 milyon 873 bin, 1965 yılında 61 
milyon 488 bin, 1968 yılında 114 milyon 165 bin, 
1987 yılında ise 132 milyon 333 bin lira faiz öde
mek zorunda kalmıştır. 1968 yılında ise Devlet 
Yatırım Bankasından kısa vadeli ve yüzde se
kiz faizli işletme kredisi alarak temin edilmiş 
bulunan 338 milyon lira da borçlarına ilâve edil
diği miktarda faiz miktarının daha da artacağı 
tabiîdir diğer yabancı demiryollarının da 
durumları da tetkik edildiği takdirde bütün 
dünya demiryollarının yıllık faliyetlerini za
rarlı olarak kapattıklarını görmek mümkündür. 

Aslında bu işletmelerin rantabl çalışmaları 
keyfiyeti yanında bir hizmetin tabiatı olarak 
görülüyor ki, aşağıda arz edeceğim tablodan da 
müşahhas olarak ifade edeceğim gibi dünya de
miryolculuğu sadece Türkiye'de değil bütün 
modern işletmelerin hepsinde de bilhassa Avru
pa demiryolculuğu da hizmetlerini yıllık bilan
çolarında zararla kapatmak mecburiyetinde kal
maktadırlar. Bu itibarla Devlet Demiryollarına 
yöneltilen tenkidleri bu zaviyeden de mütalâa 
etmek suretiyle insaf ölçüleri içersinde değer
lendirip hizmetin ifası icabı yapılagelmekte olan 
zararları eşyanın ve hizmetin tabiatına atfetmek 
zaruretinin olduğunu ifade etmek isterim. Fe
deral Almanya aşağıda izah edeceğim tabloda 
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yine Avrupa'da devlet demiryollarına emsal teş
kil edebilecek olan demiryolu işletmeciliğinin 
zararlarım ayrı ayrı rakamlar halinde arz edece
ğim. Federal Almanya Demiryollarının yıllık 
zararları vasati olarak 5 milyar 363 milyon lira 
civarındadır. Fransa Demiryollarınnı zararları 
ise 2 milyar 826 milyon lira civarındadır. Avus
turya demiryolları 871 milyon, İspanya demir
yolları 313 milyon ve italya demiryolları da 
3 milyar 346 milyon lira sararla yıllık hizmet 
bilançoları kapatmak mecburiyetinde kalmışlar
dır. Teşekkül yukarıda da muhtelif kısımlarda 
açıklandığı gibi halihazn'da kullanmakta bu
lunduğu ve bugünkü modern demiryolculukla 
bağdaşmıyan mevcut demode vasıtalarını ve 
gayri iktisadi şekilde inşa edilmiş bulunan had-
larının tashihi yolunda bir ve İkinci Beş Yıllık 
Plânın hedefleri çerçevesinde vasıta parklarını 
ve inşa edilmiş bulunan hatlarını büyük borçlan
ma altına girmek suretiyle yenileme yoluna git
mektedir. Birinci Beş Yıllık Plânda yıllık prog
ramlarca kabul edilmiş bulunan 1 milyar 543 
milyon lirahk yatırımdan 1 milyar 96 milyon li
rasını gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Bu ger
çekleştirme de programa konulan miktarla ger
çekleştirme nisbeti arasındaki yüzde milrtan 
% 71 civarındadır. Gerçekleşen bu miktarın 
437 milyon 800 bin lirası yol, 426 milyon lirası 
cer, 116 milyon lirası tesis ve 28 milyon lira?? 
liman, 86 milyon 900 bin liralı da tevsi yatırım
larını teşkil etmektedir. İlsri'ji Beş Yıllıkta ise 
544 milyon lirası Birinci Beş Yıllık Plândan de
vir olmak üzere 2 milyar 494 milyon lira öngö
rülmüş bulunmaktadır. Toplam yatırımın 994 
milyon lirası yola, 1 milyar 21 milyon lirası ise 
cer vasıtalarına, 266 milyon lirası da tesis, 
41 milyon lirası liman, 119 milyon lirası fabrika 
tevsii ve 53 milyon lirası da diğer yatırımlar ola
rak tefrik edilmiş bulunmaktadır. 

Yukarda işaret edildiği gibi T. C. Devlet De
miryollarının yaptığı bu yatırımlar günün ihti
yaçlarına cevap vermekten çok uzak bulunan 
hat ve araçlarının idame yatırımlarını ancak 
karşılıyabilmektedir. Bu suretle hizmeti yürüt
me çabası içinde bulunan demiryolları hizmet
lerin ifasında bu malî yetersizlikler dolayısiyle 
büyük sıkıntılar çekmiş bulunmaktadır. Tabi-
atiyle bu yatırımların tamamı idame yatırımları 
olmayıp teşekkülün kalkınmasını temin edecek 

vagon ve lokomatif imalâtının ihtiyaçlarını kar-
şılıyabilecek seviyeye çıkarılabilmesi için mev
cut fabrika ve atelyelerini tevsi etmek zorunda 
kalmış olup bu tevsiat tamamlanmış bulundu
ğunda yani İkinci ve Üçüncü 5 Yıllık Plân dev
relerinde lokomatif ve vagon ihtiyaçlarını kendi 
imalâtı ile karşılıyabilecek yeteneğe gelecektir. 

Memleketimizde üretilen yük taşımalarının 
yüzde 40 ı ve yolcu taşımalarının da % 5 i Dev
let Demiryollannca sağlanmış bulunmaktadır. 
T. C. Devlet Demiryolları yurt dışı ve yurt içi 
üretimi nakliye ve yolcu bakımından ve ticari 
faaliyetleri taikbetmek mecburiyetindedir. Son 
yıllarda bir hayli artmış bulunan motorlu kara 
nakil vasıtalarının bu artan tesirleri Devlet De
miryollarını da haliyle etkilemiş bulunmakta
dır. Rekabet imkânlarını artırmak üzere mev
simlere ve mallara göre tarifi esnekliğini sağ
lamak ve dolayısiyle boş kapasiteyi gelirini ar
tırmak amaciyle gerekli tedbirler almak sure
tiyle kullanmak yoluna gitmiş bulunmaktadır. 
Bu cümleden olarak Devlet Demiryolları beher 
kilometrede yollcu başına muhtelif mevkilerde 
aşağıda ifade edeceğim tenzilâtı yapmış bulun
maktadır : 

1. 600 kilometre arasında nakliyelerde yol
cu nakliyelerinde birinci, ikinci, üçüncü mev
kilerde yüzde 100, yüzde 70, yüzde 50 nisbe-
tinde tenzilât yapılmıştır. 600 ün üzerinde ve 
1 000 kilometreden aşağı olan yolcu nakliyele
rinde ise aynı katagoridefki yerler için yüzde 
80, yüzde 56, yüzde 40. Binin üzerinde 1 500 
kilometre ile olan kısımlarda 30, 21, 15 ve 
1 500 den fazla olan yolcu nakliyelerinde yüz
de 20, yüzde 14, pardon bunların hepsini kuruş 
olarak ifade etmek istiyorum, yani 1 500 kilo
metrenin üzerindeki yolcu nakliyelerinde bi
rinci, ikinci, üçüncü sınıflarda sırasiyle 20 ku
ruş, 14 kuruş ve 10 kuruş kilometre başına ten
zilât yapmış bulunmaktadır. Yukardaki değer
leri de bu şekilde ifade ettiğimi kabul buyur
manızı istirham ederim. 

Bundan başka Devlet Demiryolları muhte
lif hatlarında da bâzı çalışmalarda bulunmuş, 
sırasiyle bunları ıttılaınıza ara edeceğim. Bas
mahane - Eşme, Alsancaik - ödemiş, Alsancak -
Denizli, Ortaklar - Söke dâhil Ankara - Kı
rıkkale, Mersin - iskenderun ve islâhiye arasın
da işliyen mıntaka trenlerinde yüzde 30, Hay
darpaşa - izmit ile Adapazarı arasında yüzde 
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40, Sikreci, Edirne - Kırklareli hattında yüz
de 50 indirim yapmıştır. Diğer taraftan 
6 . 10 . 1965 tarihinden itibaren Ankara -
Haydarpaşa arasında işletilen ikinci mevki ana-
hat Boğaziçi ekspresinin 43,85 liradan biletleri 
31 liraya indirtilmiş bulunmaktadır. Yüne 
1 . 4 . 1968 tarihinden itibaren Ankara - Bas-
imıahane - Ankara arasında çalışan ikinci mevki 
Ege mototreni 60 liradan 54 liraya biletleri in
dirilmiştir. 24 . 6 . 1968 tarihinden itibaren 
Ankara - Zonguldak - Ankara arasında çalışan 
Karaelmas mototreninde Ankara - Çankırı 14 
liradan 10 liraya, Ankara - Karabük 28 lira
dan 15 liraya, Ankara - Zonguldak 37 liradan 
27 liraya indirilmek suretiyle tarifelerde indi
rim yapılmıştır. 26 . 4 . 1968 tarihinden itiba
ren Ankara - Malatya ve Ankara arasında ça
lışan Fırat motorlu tren ücretleri ikinci mevki 
62 liradan, üçüncü mevki 44 liraya düşürül
mek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Devlet De
miryolları idaresine yolcu celbi sağlanması 
yoluna gidilmiştir. Bunun yanında trenlerin 
zamanında gidip gelmesi, temizliği, konforu 
üzerinde de ayrıca Devlet Demiryalları işlet
mesi ekonamik bir işletmenin piyasa istekle
rine uygun bir şekilde tanzimini ve yürütülmesi
ni dikkat ve itina ile taMbedegelmektedir. 

Bundan başka Devlet Demiryollarının en 
büyük kazanç unsurlarından birisini- teşkil 
eden büyük hacımda yük nakliyeleridir. Şim
di biraz sonra Yüce Heyetinize bu hususta 
malûmat arz edeceğim. 

TCDD kara nakil vasıtalarına kaçan eşya
nın tekrar işletmeye celbi gayesiyel bir yıl 
içerisinde şu tedbirleri almış bulunmaktadır : 
Bir yıl içerisinde 50 bin ton veya 3 milyon 
ton Km. taşıma yaptıranlara taşıma ücreti 
olarak tahsil edilenin % 15 i, 10 bin ton 
veya beşbin ton Km. lik taşıma yaptıranlara 
taşıma ücreti olarak tahsil edilen ücretin 
% 20 si ristrun olarak geriverilmektedir. 
Diğer taraftan bir yıl içerisinde 10 bin ton 
taşıma yapmak şartiyle kaydiye, vagon, si
pariş, tartı temizlik, hammaliye, ambar, yük
leme, boşaltma hatlar dâhilinde birer ma
nevra ve diğer beyan ücretlerine ait ücretleri
ni de içine alan tek bir taşıma ücreti ile an
laşmalı taşımalar yapılma yoluna gidilmiştir. 
Diğer taraftan Çimento Sanayii T. A. Ş. ile 

yapılan götürü anlaşma üzerine Ankara ve 
Afyon'dan İstanbul'a 55 bin ton çimento Eti-
bank ile yapılan götürü anlaşma ile, Ma
den'den İskenderun'a 130 bin ton krom, Çaüfeı-
n'dan Maden'e 13 500 ton bakır cevheri, Sü-
merbank ile yapılan götürü anlaşma ile 10 bin 
ton muhtelif cins eşya Trasnak Nakliyat Şir
keti ile yapılan götürü anlaşma ile de 10 
bin ton muhtelif cins malzeme, Karabük Demir 
ve Çelik Sanayii ile yapılan götürü anlaşma 
ile 21 000 ton mamul demir, İpraş ile yapılan 
götürü anlaşma ile Irak'tan ithal edilen 75 000 
tonluk nafta taşımaları Devlet Demiryolla-
rınca yapılmış bulunmaktadır. Veya bir kısmı 
da yapılmaktadır. 

Bundan başka boş vagon akımının değer
lendirilmesi suretiyle Çankırı'dan Çaycuma 
ve Kokaksu'ya yapılacak alçı taşı, Soma'dan 
Bandırma'ya yapılacak linyit kömürü, Çiğil-
tepe'den yapılacak parke taşı, Kütahya'dan 
Ulukışla istikametinde yapılan linyit kömürü, 
Gömeç ve Sarmısaklı'dan Yapı'ya yapılacak 
tras taşı ve toprağı taşımalarına % 10 ilâ 
% 40 a yaklaşan indirimler yapılmak sure
tiyle bu istikamette geniş taşımalara geçilmiş 
bulunmaktadır. Yine Ankara - İstanbul ve Hay
darpaşa'da kapıdan kapıya taşıma yapabil
mek suretiyle müşterilere gerekli kolaylıklar 
sağlanmış ve dolayısiyle işletmeye bu istika
metteki nakliyelerin celbedilmesi sağlanmış bu-
maktadır. 

Liman hizmetlerinde : 
A) İhracatı geliştirme amaciyle ihraç 

eşyasının gemiye, iskelede veya açıkta yük-
letilmesine ve hizmetin mesai dâhili ve haricin
de yapaılmasına bakılmaksızın, eşya grupları
na göre indirimli ücretleri kapsıyan götürü 
bir tarife yapılmıştır. Bu tarifeye göre bir 
ton eşyanın grupuna göre fiyatları şöyledir : 

(A/l), (A/2), (A/3), (A/4), (A/5) diye 
eşyalar gruplara ayrılmış ve bu grupların sı-
rasiyle (A/l) grupu 14 lira, (A/2) grupu 16 
lira, (A/3) grupu 18 lira, (A/4) grupu 21 
lira, (A/5) grupu 24 lira tonu olmak -üzere 
tahmil tahliye hizmetleri görülmüştür. 

B) Transit eşyasının limanlarımıza celbi 
için de aynı şartlarla götürü bir tarife yapı
larak, eşyanın gemiye açıkta ve rıhtımda 
yüklenmesi hususlarını da içine almak sure-
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tiyle bir tonunda eşya grupuna göre yine 
aşağıda ifade edeceğim değerler t&sbit edil
miştir. 

(A/l) grupu 15 lira, (A/2) grupu 18 lira, 
(A/3) grupu 21 lira, (A/4) grupu 24 lira, 
(A/5) grupu da 28 liradır. 

O) îhraç eşyasının konveyyörle yükletil-
mesinde esas ücretler üzerinden % 50, transit 
eşyanın konveyyörle yükletilmesi halinde ise 
esas ücretler üzerinden % 40 indirim yapıl
ması sağlanmış bulunmaktadır. 

Bu yönden hizmetlerin daha mütekâmil, 
daha ucuz» ve halka hitabeder şekilde yapılma
sını sağlamak amaciyle TCDD İdaresi gayret -
lerine devam etmektedir. Bu ifade etmiş ol
duğum rahatlıklar, hizmetteki ekonomi henüz 
daha neticelenmiş değildir. Bunlar üzerinde 
yapılacak çalışmalar tevali edecek ve en ikti
sadi ve en serî şekilde hizmetlerin görülmesine 
çalışılacaktır. 

Teşekkülün yıldan yıla artan zararlı du
rumdan kurtarılmasını teminen alınması gerek
li tedbirlerin başlıcalarını şöyle sıralıyabili-
riz: 

A) En kısa zamanda ulaştırma politika
sının düzenlenerek, karayolu ile demiryolu ara
sındaki hem millî ekonomi hem de TCDD aley
hine gelişen yıkıcı rekabetin ortadan kaldırıl
ması. - Burada hemen şunu işaret etmek yerin
de olacaktır TCDD ve Hükümetin konuyu cid
diyetle ele almış olup TCDD nm kalkınmasını 
ve kendi kendine yeterli hale getirecek, ulaş
tırma dâhilinde fonksiyonunu kusursuz yapa
bilecek hale gelmesini sağlamak maksadiyle 
Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası nezdinde 
lüzumlu teşebbüslere geçilmiş olup konuyu 
Dünya Bankası ele almış ve işletme ile diğer 
ulaştırma sektörlerinin bugünkü durumunu 
etüt ve ıslahı tedbirleri için müşavir beynelmi
lel bir firmayı tesbit etmek üzere, mezkûr fir
ma Ocak 1969 tarihinden itibaren Türkiye'de 
çalışmalarına başlıyacaktır. 

B) DD nm moderniz© edilerek, mevcut, 
ömrünü tüketmiş cer vasıta parkının bugünkü 
modern demiryolu işletmeciliği anlayışı çerçe
vesi dâhilinde daha hızla yenilenmesi, bâzı hat 
ve güzergâhların günün şartlarına uygun ıslah 
ve tasfiyesi. 

C) Bilindiği gibi işletme 6186 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesine göre Devletçe kendisine | 
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verilen demiryollarını işletir ve bu demiryolla
rının inşası 3487 sayılı Kanun gereğince Bayın
dırlık Bakanlığına aittir. Bayındırlık Bakanlı
ğı inşa ettiği hatları teşekküle terk ederden, 
hatla birlikte çeken ve çekilen araçları da bir
likte teşekküle vermek zorundadır. Ancak mez
kûr bakanlık ve vecibeyi yerine getirmediği 
için teşekkül bunları kendisi büyük malî kül
fetler altına girmek suretiyle temin etmek zo
runda kalmış bulunmaktadır. 

Biraz evvel yukarıda muhtelif rakamlarla 
arz etmiş olduğum zararlı durum ve tablo as
lında bu kabil icranın davranışları neticesinde 
yani, Bayındırlık Bakanlığının hatları sadece 
yapmak değil, hat üzerinde çalışan, çeken ve 
çekilen vasıtaları işletme malzemesini de tes
lim etmek gibi keyfiyetini, vecibesini yerine 
getirmemesinden ileri gelmektedir. 

Bu sebeple (B) fıkrasında belirtilen husus
ların yerine getirilebilmesi için, işletmenin mo
dernizasyonu ile ilgili bütün yatırımların Dev
letçe yapılması ve ancak işletici durumda bu
lunan teşekkülün bunların bakımları ile mü
kellef tutulması gerekmektedir. 

B) iktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden 
Düzenleme Komisyonunca hazırlanmış bulunan 
tasarı halindeki Kuruluş Kanununun biran ev
vel kanunlaştınlarak tasarıda öngörülmüş olan 
sermayenin sekiz milyar liraya çıkarılarak 
borçların biran evvel sermaye mahsubu cihe
tine gidilmesi veya 2,5 milyar lirayı geçen 
borçların uzun vadeli ve küçük faizlerle konso
lide edilmesi. 

Özel sektörün ödediği yüksek ücretlere mu
kabil TCDD gerek memur ve gerek hizmetli
lerine ve gerekse teknik elemanlarına az ücret 
ödemesi neticesi bünyesinin ihtiyaç duyduğu 
ve fakat temin edemediği genç ve kalifiye ele
manların tatmin edilmesi yollarının araştırıl
ması zaruri görülmektedir. Zira işletmelerde te
sislerin ve üzerinde çalışan malzemelerin dı
şında o işletmenin mükemmel hizmet ifasına 
büyük sayii olan personelin, kadronun rolü 
unutulmamak gerekir. Bilhassa teknik kad
ro bakımından çok kifayetsiz bir şekilde ça
lışan DD ve buna mümasil kuruluşların bün
yelerindeki bu kadroları takviye edecek kali
fiye elemanların, mütehassıs elemanların bu 
kabîl işletmelere teveccühünü temin edecek 
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birtakım piyasa tedbirlerinin alınması ve bil
hassa bu zaruretlerle değiştirilmiş bulunan 
10195 sayılı Kararnamenin malî hükümlerinin 
değiştirilmesi ile bile bu istikamette bir akıma 
imkân sağlıyamıyacağı kanaatini ifade etmek is
teriz. 

Kurulduğu yıllardan beri Türk ekonomik, sos
yal kültürel hayatında çok büyük ve unutulmaz 
hizmetler ifa eden Türk millî savunmasının 
stratejik ve sevkülceyşi yönlerden ikmal ve 
hareketinin anabağlantı yollarında hayatî 
ehemmiyeti haiz hizmet ve fonksiyonu olan iş
letmenin genel manzarasını kısa pasajlar ha
linde arz ve izaha çalışmış bulunuyorum. Ku
ruluşu itibariyle çok köklü olan bu müessese
nin ihraz ettiği ehemmiyeti nazarı dikkate ala
rak yukarıda arz ettiğimiz tedbirlerin uzun va
deli bir Devlet görüşü içinde behemahal ele 
alınması cihetine gidilmesinde kaçınılmaz zaru
retler bulunduğuna kaaniiz. 

Tesisin ve hizmetin tabiatından gelen bütün 
şanssızlıklara rağmen samimî bir arzu içerisin
de fedakârane hizmetlerine bir işletmenin mec
bur olduğu ağır çalışma şartlan içinde devam 
eden bu müessesenin huzurlarınızda müzakere
si yapılan 1964 - 1965 - 1966 faaliyet yıllarına 
ait kesinhesap raporu, bilanço, kâr - zararının 
kabulü ile yönetim kurullarının ibrasını tas-
vibettiğdanizi Yüksek Heyetinize arz etmekte
yim. 

Sözlerimi burada bitirirken beni dinlemek 
lûtfunda bulunan Muhterem Heyetinize şah
sım ve grupum adına teşekkür eder, fedakâra
ne gayretleriyle herhalükârda Türk demiryol
culuğuna büyük emek ve hizmet veren kurulu
şun kıymetli idareci ve personeline teşekkür 
eder, işlerinde başarılar dileriz. 

En derin hürmetierimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu 

konuşmasının bir başka kısmına devam edi
yor. 

MUSA KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (De
vamla) — Muhterem Başkan, Yüce Senatonun 
saygı değer üyeleri, Kamu iktisadi Teşekkül
lerinin kıymetli temsilcileri, yüksek huzurla
rınızda T. B. M. M. nin Kamu İktisadi Teşeb
büsleri Karma Komisyonun 468 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesine göre hazırladığı PTT İşlet
mesinin 1964 - 1965 - 1966 faaliyet yıllarına 
ait raporun sonuçları hakkında Anayasanın 

127 nci maddesinin son fıkrası ve içtüzüğün 
92 ve 93 ncü maddeleri gereğince yapılmakta 
olan müzakereleri münasebetiyle bendeniz ikin
ci defa olarak Cumhuriyet Senatosu Adalet 
Partisi Grupu adına görüş ve temennilerimizi 
Yüce Heyetinize arz ve izaha çalışacağım. 

idari bünye ve kuruluşu: Çeşitli kanunlar
la yurt içi ve yurt dışı posta, telgraf ve tele
fon hizmetlerini ifa etmekle görevlendirilen 
PTT işletmesi genel bütçeye dâhil bir idare 
iken 1933 yılında 208 sayılı Kanunla katma 
bütçeli bir idare olmuş ve Ekim 1953 yılında 
da 6145 sayılı Kanunla iktisadi Devlet Teşek
külü haline getirilmiştir. Bu statü teşekkülün 
bünyesine uymuş ve gelişmesini sağlamıştır. 
440 sayılı Kanun gereğince kurulan yeniden 
düzenleme komisyonu yani reorgonizasyon ça
lışmaları, iktisadi Devlet Teşekküllerinin re-
organizasyon çalışmaları da aynı hukukî bünye 
dâhilinde kalmasını kararlaştırdığından mezkûr 
kanun hükümlerine göre hazırlanan yeni kuru
luş kanunu tasarısı Başkanlığa sunulmuş bulun
maktadır. 

işyerleri: Memleketin artan nüfusuna, eko
nomik ve kültürel gelişmesine muvazi olarak 
çoğalan haberleşme hizmetlerini daha çok hal
kın ayağına götürerek, aynı zamanda emniyet, 
sürat ve intizamla ifa etmek için teşekkül plân
lı devrenin öngördüğü kârlılık ve verimlilik 
prensiplerine bağlı kalmakla beraber görmüş 
olduğu yaygın hizmetlerin geniş ölçüde kamu 
vasfını da nazara almak suretiyle 1963 yılı 
sonunda 1389 olan merkez, şube ve acenta ade
dini üç yıl içerisinde 227 aded artırarak 1616 
ya çıkarmıştır. 1960 - 1963 yılları arasında 
açılan 67 işyerine nazaran bu artış yüzde 340 
civarındadır. Keza 1967 yılında müessese mem
leketimizin muhtelif yerlerinde bir yılda 382 
merkez, şube, acenta açmış; keza 1968 yılında 
da üçyüze yakın merkez, şube ve acenta açmak 
gayreti içerisindedir. 

Personel durumu; haberleşme hizmetleri 
1964 yılında 21 197 ve 1966 yılında 24 621 me
mur ve hizmetli ile görülmüştür. Artış 1964 
yüz kabul edilirse 1964 yılında yüzde 116 teş
kil etmektedir. Alt Komisyon raporlarında kay-
dolduğu üzere personelin aylık kazancı 1964 
yılında 991 - 100 iken 1966 yılında 1065 - 107 
olmuştur. Halbuki mezkûr komisyonun raporu
na nazaran bütün Kamu İktisadi Teşekkülle-
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lerinde çalışan memur ve hizmetlilerin adedi 
1964 te yüze göre 1966 yılında yüzde 110 ol
muştur. Yani PTT deki artıştan az olmuşken 
genel ödeme yekûnu yine 1964 te yüze naza
ran 124 e yükselmiştir. 

Diğer taraftan kullanılan sermaye ve elde 
olunan kârlar aşağıda izah edeceğim şekilde
dir. Yıllar itibariyle kullanılan sermaye yekû
nu, kâr ve yüzde miktarlarını arz edeceğim. 
1964 yılında kullanılan sermaye 581 300 bin 
lira, yüzde itibariyle bu rakamı yüzde yüz ka
bul edersek kârı 49 milyon ve netice yine kul
lanılması yüzde yüz, 1966 yılında kullanılan 
sermaye 803 milyon iken yüzde nisbeti artış, 
yüzde 28 nisbetinde artmış ve kârı da 92 mil
yon lira olmuş, kullanılma miktarı ise yüze na
zaran yüzde 187 olmuştur. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bu tablo PTT 
işletmesinin, daha doğru bir ifade ile PTT per
sonelinin ne kadar vefakâr ve verimli çalışma
larının açık bir dedilini teşkil etmektedir. Bir
çok kuruluşun personeline elde ettikleri netice
lerden daha yüksek ücret ödendiği malûmları
dır. PTT işletmesinde 1964 - 1965 yıllarında 
kullanılan sermaye yüzde 128 e çıkmışken, elde 
olunan kâr yüzden yüzde 187 ye gelmiştir. 
Yani teşekkül kullandığı sermaye artışına na
zaran yüzde 200 e yaklaşan bir kâr artışı sağ
lamış bulunmaktadır. Bütün Kamu iktisadi 
Teşebbüslerinin 1966 yılında elde ettikleri kâ
rın kullandıkları öz kaynaklara oranı yüzde 
8,7 dir. 

Dağıtıcı ve hat bakıcısı ile her kademedeki 
bütün işletme personelinin gösterdiği bu başa
rı ve fedakârlığından dolayı A. P. Grupu ola
rak takdirlerimizi ifade etmeyi yüksek huzur
larınızda ifası gereken bir görev addetmekte
yiz. 

Ancak burada teşekkülün önemli gördüğü
müz personeli ile bâzı konularına müsaadenizle 
değinmek istiyorum. 

A) Modern ve medeni bir idarenin gerek
tirdiği bütün vecibeleri yerine getirebilmesi 
için, getirebilmesi hususunda kuruluşun yuka
rıda arz ettiğim Kamu iktisadi Teşebbüsleri 
içerisinde iftihara lâyik kârlı bir işletmeciliğin 
numunesini veren ve cansiperane çalışan bütün 
personelinin, sosyal, adalet ilkeleri içerisinde 
mânevi yönden olduğu gibi maddi yönlerden 

19 . 10 . 1968 O . 2 

j de huzura kavuşturacak ücret imkânlariyle 
I sosyal ihtiyaçlarının müessesenin gördüğü 
j hizmetin önemi derecesinde nazari dik

kate alınmasının bir borç olduğunu ka
bul ve bu hususta alınacak tedbirleri -
memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek iste
rim. 

Milletlerarası telsiz, telefon, teleks ve posta 
servislerinde hizmetlerin gerekli şekilde ifası 
için iyi yabancı dil bilen personelin bugünkü 
ücret rejimi içinde sağlanmasındaki imkânsız
lık dolayısiyle çeşitli Kamu iktisadi Teşebbüs
lerinde olduğu gibi PTT tarafından da zaruri 
olan ve âzami 1 250 lira gibi mâkûl ücretlerle 
uzun senelerden beri çalıştırılan az sayıdaki 
mukaveleli personel hakkında teşekkülce yapı
lan teşebbüslerin biran evvel yerine getirilme
si ve teşekkülün verimlilik ve kârlılık teminin
deki rolü olan görevlere de teşmili suretiyle 
440 sayılı Kanunun 29 ncu maddesinin tatbik 
alanının ihtiyacı karşılıyaoak şekilde genişleti
lerek tadilinin gerektiği hakkındaki Alt Komis
yon tarafından izhar edilen hususlara aynen 
iştirak ettiğimizi ifade etmek isterim. 

Diğer taraftan PTT işletmesindeM ihtisas 
kadrolarından istifade edenlerin sayısı 1966 
yılında 24 621 aded olan fiilî personel içerisin
de yalnızca binde 1,5 nisbetinde ve 33 aded-
dir. Benzer kuruluşlarda yüzde 10 nisbetine 
varan ihtisas kadroları mevcut bulunduğuna 
göre teşekkülce bu kadroların bir miktar artı
rılması için yapılan teşebbüslerin en kısa bir 
zamanda olumlu bir şekilde sonuçlandırılması 
ve mevcut boş kadroların gördükleri hizmetle 
mütenasibolarak lâyıklarına verilmesini uygun 
mütalâa etmekteyiz. 

İşletme faaliyetleri : Posta İşletmesi; yurt 
dışı ve yurt içi posta maddelerinin süratle inti
zamlı sevk ve dağıtımı için teşekkülce bâzı ted
birler alınmıştır. Bu cümleden olarak trafiği 
çok olan büyük merkezler arasında otobüsle di
rekt posta sürücülükleri ihdası, önemli demir
yolu kavşaklarında posta mübadele binalarının 
inşası, evvelce 10 günde bir yapılan köy sefer
lerinin 5 - 7 güne indirilmesi ve mektupların 
kutulardan daha sık olarak toplanması, büyük 
merkezlerin imkân nisbetinde mekanize edil
mesi, programlaştırılmıştır. İşletme, 1964 - 1966 

I yıllarında sırasiyle 318 milyon ve 372 milyon 

541 — 
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yurt içi ve 52 - 84 milyon yurt dışı çeşitli posta 
maddeleri yurt içinde 1,7 milyon ilâ 2 milyon, 
yurt dısmda da 2CO bin aded koli taşımıştır. 
Yurt için mektup postasında 3 yıllık artış 
% 29,75 tir. Kabul edilen yurt için havaleler 
1964 yılında 6,5 milyon iken, 1965 yılında 7.1 
milyon olmuştur. Yurt dışından işçilerimizin ai
lelerine gönderdikleri havalelerin adedi aynı 
yıllarda 62 hinden 512 bine, döviz karşılımı Türk 
lirası miktarı ise 32 milyon 200 bin liradan, 351 
milyon 600 bin liraya yükselmiştir. Tercihan 
posta havaleleriyle gönderilen bu paraların ge
ciktirilmeden alıcılarına ödenmesi için gerekli 
bütün tedbirlerin işletme tarafından alındığını 
memnuniyetle müşahede etmiş bulunuyoruz. Bu 
suretle işçilerimizin gönderdikleri havalelerin 
dış tediye muvazenemize önemli derecede olum
lu etkilerde bulunduğunu da ifade etmek iste
rim. 

Muhterem arkadaşlarım halen Meclislerde 
bulunan Posta Tasarruf Sandığı kanun tasarısı, 
kanunlaştığı takdirde küçük tasarrufların birik
mesi zamanla memleket çapında girişilen büyük 
yatırımların finansmanında önemli bir kaynak 
teşkil etmesi tabiîdir. 17 . 1 . 1968 de Danış
tay ca kabul olunan Posta Çekleri Tüzüğünün 
bir an evvel yürürlüğe konulmasını biz de te
menniye şayan bulmaktayız. 

Telgraf işletmeci : 1961 yılında Sfy milyon 
yurt için telgraf kabul edilmişken bu rakam; 
1953 yılında çok cüzi bir düşüşle 8,5 milyon ol
muştur. Yurt içi telgraf trafiğinin diğer haber
leşme hizmetlerine göre az bir miktar azalması, 
teleks servisinin gün geçtikçe inkişafı ve bu hiz
metin telefona kayması neticesinde olmaktadır, 
Fitekim, teleks abone adedi; 1961 yılında 203 
iken, 1963 yılında 335 e yükselmiştir. Yurt içi 
gelen ve giden telgrafların adedi ise; a'mı yıl
larda 0,9 milyondan 1,1 milyon çıkmıştır. 1966 
yılı başında açılan milletlerarası teleks servisi 
çok iyi neticeler verdiğinden bu servilin inki
şafı sağlanmıştır. Teşekkül telgraf hizmetlerini 
daha süratli ve kolaylıkla ifa edebilmek için 
bir yandan, muhaberenin telemle yapılmasına ça
lışmakta öte yandan da telgraf devrelerinin ve 
kuran portör sistemlerinin adedi ile kanal sayı
sını çoğaltmaktadır. 

Telefon İşletmesi : 
Saygı değer arkadaşlarım, haberleşme hiz

metlerinin bilhassa son zamanlarda en çok geli
şen kolu da telefon işletmesi olmuştur. 1963 yı
lında 281 milyon adedi olan yurt içi konuşma
ları, 1966 yılmda % 43 artarak 401 milyon 700 
bine ve bu üç yılın artış ortalaması ise. % 14 e 
yükselmiştir. Şehirlerarası konuşmalardaki artış 
ise geçmiş yılların çok üstünde seyretmiştir. 
Hakikaten 1963 yıllarında şehirlerarası konuş
maları 12,5 milyondan 2,8 milyon artış kayde-
derel: 13 milyon 200 bine çıkmıştır. 1966 trafi
ği ise 7 milyon 500 bin artışla 22 milyon 800 bine 
yükselmiş bulunmaktadır. Yalnız 1966 yılındaki 
artış, 1960 - 1963 yıllarına ait artışın 1,5 milyon 
fazlası ile 4,3 milyon olmuştur. Milletlerarası 
konuşmaları ise aynı yıllarda 2 milyon dakika
dan, 2,8 milyon dakikaya çıkmıştır. Bundan ev
vel izah ettiğim ve vermiş olduğum rakamlar, 
doğrudan doğruya konuşmaların adedidir. Mil
letlerarası konuşmalarda ifade etiğim rakamlar 
ise dakika olarak konuşulan süreleri ifade et
mektedir. 

Çok muhterem senatörler, telefon muhabere-
ierrıdeki bu yükselmeyi memleketimizin bil
hassa ekonomik alandaki sürati ve canlı bir 
kalkınmasının ifadesi olarak kabul etmek iste
riz. Esasen bu hususu nazarı dikkate alan 
PTT idaresi, haberleşme hizmetlerinin ağırlığını 
millî ekonomimize yardımcı olacağı mülâh azası 
ile telefon işletmesine yöneltmiş bulunmaktadır. 
Bu da işletmenin piyasa hareketlerini 440 sayı
lı Kamunun espirisine uygun olarak zamanın
da ve yakından takibetmiş olduğunun güzel 
bir ifadesidir. 

Teşekkül telefon hizmetlerinin daha kalite
li ve daha süratli yapılması için çeşitli tedbirler 
almış ve bilhassa şehirlerarası konuşmalardaki 
iptal nisbetlerini azaltmak maksadı ile perso
nelin eğitimine önem vermiştir. Yine memnu
niyetle ifade edelim ki, bu tedbirler neticesinde 
1964 yılmda % 14,1 olan iptal nisbetleri, 1966 
yılında % 12,5 nisbetine inmiştir, önümüzdeki 
yıllarda alınacak tedbirlerle bu miktarların da
ha da aşağıya ineceğini ümidetm ekteyiz. 

işletme, diğer taraftan telefon santralleri 
ve şebeke tesislerini de imkânları nisbetinde 
geliştirmeye gayret etmiştir. Teşekkülün 1963 -
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1966 yıllarındaki telefon tesislerinin durumu 
şöyledir. Tesisin nevi, santral adedi 1963 yı
lında 669, 1966 yılında 849. Artış % 180 dir. 

Santraller kapasitesi 1963 yılında 223 702, 
1966 yılında 290 045. Artış miktarı 66 343 aded. 
Abone adedi 1963 yılında 199 451. 1966 yılın
da 262 547. Artış 63 096 aded. Şehir içi şebeke
si, 1963 yılında 303 000 şehiriçi şebekesi kran-
portör -pardon şehiriçi şebekesi 1963 yılında 
303 bin 938 - 1956 yılında 441 415. Artış 137 477 
aded. Kuranportör kanal adedi 1963 yılında 
1 153, 1968 yılında 2 208. Artış 1 055 aded. 
Yalnız işletmenin her giüı artan samimî tedbir 
ve gayretlerine rağmen, memleketimizin süratle 
gelişen telefon ihtiyacı maalesef 1969 yılı sonu
na kadar karşılanmaktan çek uzaktır. 

Her yüz kişiye Amerika'da 46, Yunanistan'
da 5, Bulgaristan'da 3 aded telefon düşerken, 
Yurdumuzda bu miktar halen 1.1 nisbetindedir. 
Bu ihtiyacın karşılanması için hazırlanan 
220 000 hatlık otomatik telefon santrallerine ait 
projenin gerçekleşmesi 1967 yılma intikal etmiş
tir. Diğer yandan manuel santraller evvelce 
dışarıdan ithal edilirken 1965 yılından beri te
şekkülün istanbul'daki firmasında imaline baş
lanmıştır. Bu suretle önemli miktarda döviz 
tasarrufu sağlanmış bulunmaktadır. İsletme 
mevcut telislerle telefon hizmetlerini âzami se
viyede ifa etmek için, jandarma telefon 
santraîleriyle iabirligi yapmış ve işyerlerinin 
çalışma saatlerim halkımızın k hine olarak uzat
ma yoluna PİtmMir. 1966 yılı babında 67 il ve 
85 ilce olmak üzere 152 icyeri peçe gündüz şe
hirlerarası muhaberelerine acık iken, 1.9,1966 
tarihinde jandarma telefon santralleri va^ t -^v-
le 480 ilçenin ilâvesi ile bu miktar 632 ye yük
selmiş brhtnmn.kt.?"'lır. Bu tatHkat iyi ne+ice 
verdininken cMha sonra bue-ak hattâ köylere de 
teşmil edilmeye başlanacaktır. SeVkeve bağ-
IÛV.PTI. işyerlerinin saysı son hes yılda 136 a^ed 
ıKm yelnız 1966 yılınca 106 olmuştur. Ayrıca 
fiolkı-n, lebine olarak indirimli tarife saati 25 
den 19 a indirilmiş bulunmaktadır, 

Yatırım faaliyeti: memleketimizin ekonomik 
kültürel, sosyal sahalarında önemi malûmları 
bulunan vurt ici ve yurt dışı haberleşme hizmet
lerinin. pvm p^ilen ve diçfer benzer milletler se
viyesinde ifası ancak telekominikasyon tesisle
rinin yapılması ile mümkündür. Bu gaye ile 

I Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında PTT iş
letmesi tarafından bir milyar liradan fazla ya
tırım yapılması öngörülmüştür. Fakat bâzı 
faktörler sebebiyle teşekkülün yatırımları bu 
seviyeye ulaşamamıştır. İşletmenin 1964 - 1966 
yıllan arasındaki yatırım gerçekleşme durumu 
şöyledir: 

Program : 
1. Gerçekleşen iki diye ifade edeceğim, bi

rincide % 196 programa konmuş fakat ger
çekleşme miktarı % 106 olmuştur. Nisbet or
talama olarak 54,4 dür. 1965 yılında programa 
konulan % 139,8, fakat gerçekleşme miktarı 
78,8, ortalama nisbet 56,4 olmuştur. 1966 ise 
programında 117,4; gerçekleşen 117,4, yüzde 
yüz bir gerçekleşme olmuştur. Bu tablo da gös
termiştir ki teşekkülün 1964, 1965 yıllarındaki 
gerçekleşme nisbeti 1967 yılında daha da faz-
lasiyle % 114 nisbetine yükselmiş bulunmakta
dır. Binaenaleyh 3 yılda işletmenin yapmış ol
duğu cem'an 303 milyon liralık yatırımın 188,6 
milyon lirası şehiriçi, 68,8 lirası şehirlerarası 
telekomünikasyon projelerine yatırılan harca
malar teşkil etmektedir. Bu yıllarda 68 343 
hatlık santral 1 055 kanallık kranportör, 137 477 
şehiriçi kablo şebekesi, 20 aded telekomikas-
yon binası, 22 aded PTT binası tesis ve inşa 
olunmuştur. Yukarda da arz olunduğu gibi 
Birinci Beş Yıllık Plân dönemine dâhil bulu
nan 220 000 hatlık otomatik ve 26 000 hatlık 
manuel telefon santralleri ile bunlara mûteferri 
telefon ve şebeke santrallerini kapsıyan şehir
içi telekomünikasyon projelerinin gereeklesme-

r si çeşitli sebeplerle bu plân -döneminde mümkün 
olamamıştır. 202 000 hatlık otomatik telefon 
santrali ile 190 000 aded otomatik telefon ma-
kinaşına ait Kanada Northern Elektrik Firma
sı ile akdedilen satmalına mukavelesi 28 8,1967 
tarihinde yürürlü s-e girmiş ve bu, firma ile müş
tereken kurulacak olan yıllık 40 bin hatbk oto
matik telefon santrali ve 40 000 aded telefon 
nıakinası kapasiteli telekommikasyon fabrika
sının tem ali 10 Kasım 1967 tarihinde istanbul'da 
atılmıştır. Fabrika yan mamul olarak yurda 
gelen bir kısım telefon santrallerinin imalâtına 
başlamış olun bu yıl sonunda santral imalatına 
da sreceosktir. Âcil ihtivadan, karşılamak üze-

I re mukavele p'er^oince 00 000 hatlık mamul oto-
I rnatik santral malzemesinin programa, o*Hrp sgy-
! kine ve montajına başlanmış bulunmaktadır, 
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yine programa nazaran 1969 yılı içinde bu mev
zu bitirilmiş olacaktır. 

Çok muhterem arkadaşlarım, memleketin 
bütün sathına yayılan ve bütün sektörlerle ya-
kinen ilgisi bulunan haberleşme yatırımları maa
lesef şimdiye kadar karşılanamadığı gibi ikinci 
Beş Yıllık Plân döneminde de bu sektöre ayrı
lan 960 000 000 milyon liralık yatırım miktarı 
nüfus başına düşen telefon sayısı memleketi
mizden fazla olan diğer ülkelerin kamu kesi
mindeki yatırımlarının genel toplamına nazaran 
çok düşük bulunmaktadır. Bu seyirle gidildi
ği takdirde haberleşme sektöründeki geriliğimi
zin önümüzdeki yıllarda da daha da artacağı 
şüphesizdir, önemine ilâveten aynı zamanda 
rantablitesi çok yüksek olan haberleşme yatı
rımlarının daha çok artırılması gerektiğine 
inanmaktayız. 

PTT işletmesinin 1964 yılında 354,5 milyon li
rası netleştnilmiş, bağlı değerler olmak üzere 
580 milyon lira tutarındaki aktifi 1966 yjlmda 
803,5 milyon liraya yükselmiştir. Üç yıl içinde 
varkklarmdaki artış 305,6 milyon liradır. Bu 
varlık artışının 163,8 milyon lirası öz kaynak
larla sağlanmış, mütebaki 141,9 milyon lirası da 
yabancı kaynaklardan temin edilmiş bulunmak
tadır. Teşekkülün 1964 -1966 yılları arasındaki 
meydana gelen % 57 nisbetindeki artışını mem
nunlukla karşılamaktayız. Ancak burada te
şekkülün sermaye durumunu önemle bilirtmeyi 
faydalı görmekteyiz. PTT işletmesine 6145 sa
yılı Kuruluş Kanunu ile 300 milyon lira sermaye 
tahsis edildiği halde 1954 yılındaki ödenmiş ser
mayesi yalnız 79 milyon Türk lirasıdır. Mez
kûr kanunun tahsis edilen sermayenin umumi 
bütçeden yapılacak ödemelerle ikmalimi hükme 
bağlamasına rağmen bugüne kadar teşekkülün 
esasen bünyesine kadar çok as olarak tesbit olu
nan nominal sermayesine mahsuben umumi büt
çeden hiçbir nakdi ödemede bulunulamamıştır, 
bu itibarla işletme sermaye bakımından çok sı
kıntı çekmiş, ihtiyaçlarını karşılamaktan çok 
uzak olan yatırımlarını geniş ölçüde yabancı 
kaynaklarla finanse etmek mecburiyetinde kal
mıştır. 1966 yılı sonunda yabancı kaynakların 
yekûnu değil, ödenmiş sermayesini, tahsis olu
nan sermayesini dahi aşarak 352,1 milyon liraya 
yükselmiştir. Bu mahzuru önlemek için sermaye 
ihtiyacının zamanında ve eksizsiz olarak sağ

lanması hakkındaki Karma Komisyon raporunun 
29 ncu maddesindeki temenniyi yerinde bulmak
tayız. Teşekkülün Kamu iktisadi Teşekkülü ha
line geldiği ilk yılın, yani 1954 yılının bilanço
sunda 79 milyon lira olan ödenmiş sermayesi ge
niş ölçüde kendi yarattığı kaynakların ve 
1964 - 1966 bilançoları Yüksek Meclislerde tas
vip buyurulduğu takdirde bu yıllara ait kârla
rın ilâvesi suretiyle 300 milyon lirayı aşacaktır. 
1967 yık kârının tevziinde ise sermaye 85 milyon 
lira daha yükselme imkânını bulacaktır. PTT 
işletmesinin her yıl 100 milyon liradan fazla 
artarak 1967 yılı sonunda 957 milyon liraya va
ran net akreditifi aktifi bulunduğu, memleketin 
şiddetle ihtiyacı olan telekomünikasyon hizmet
lerinin ifası için geniş çapta yatırım yapmak 
mecburiyeti ve İkinci Beş Yıllık Plân döneminde 
tamamlanması programlaştırılan yalnızca şehir 
içi komünikasyon projesi tutarmnı 910 milyon li
ra olduğu nazara alınırsa 1972 yılının sonunda 
dahi teşekkül varlıklarının iki milyar lirayı bu
lacağı kolayca talimin edilebilir. 6145 sayılı 
meri Kuruluş Kanununun 9 ncu maddesi gere
ğince ayrılan 75 milyon liralık fevkalâde ihtiyaç 
tamamlanmıştır. 3460 sayılı Kanunun 42 nci 
maddesi hükümlerine göre kârdan % 5 nisbetin-
de ve sermayenin dörtte birine kadar muhtemel 
zararlar karşılığı olarak ayrılması gereken ka
nuni ihtiyaç ise halen 8,3 milyon lira olup bu 
üç yılın ilâvesi ile ancak 18 milyon lira gibi cü
zi bir meblâğa baliğ olacaktır. Bu durum mu
vacehesinde kanaatimizce teşekkülün sermayesi
nin ilerdeki inkişaflar da nazara alınmak sure
tiyle iki milyar liraya yükseltilmesi ve geniş 
ölçüde karşılanması gerekli bulunmaktadır. Her 
ne kadar 440 sayılı Kanun gereğince hazırlanan 
yeni kuruluş kanunu tasarısına sermayenin bir 
milyar liraya çıkarılması hakkında bir hüküm 
konulmuş ise de yukarda arz edildiği veçhile bu 
miktar da kifayetsiz görülmektedir. Diğer yan
dan bu tasarının kanuniyet kesbetmesi belki 
uzayabilir. Bu sebeple teşekkülün sermaye du
rumunu düzeltmek için 6145 sayılı Kanunun 
8 nci maddesinin en kısa zamanda tadilini lü
zumlu addetmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu sermaye azlığına 
ilâveten teşekkülün aktifleri arasında olup da 
her yıl artan ve Ağustos 1968 ayı sonu itibariyle 
24 milyon lirayı geçen ve resmî dairelerin tale-
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fon borçlarının da tahsil edilememesi teşekkü
lün kaynaklarım azalttığı gibi, likiti de darlığı 
da yaratmakta olduğundan ilgili bakanlıklarca 
bu halin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alın
masını uygun bulmaktayız. 

işletmenin gelir gider kâr ve zarar durumu
na gelince. 

Muhterem arkadaşlarım, hemen ve memnu
niyetle ifade edelim ki, PTT işletmesi plânlı 
devrenin ön gördüğü kârlılık ve verimlilik ilke
lerine göre çalışmak suretiyle, her yıl bilanço
larını önemli miktarda kârla kapatan Kamu ik
tisadi Teşekküllerin en başta gelen kuruluşların
dan birisidir. İşletme 1964 yılında 49,1, 1965 
yılında 36,1; 1966 yılında da 92 milyon lira ol
mak üzere; üç yılda toplam 197,2 milyon lira
lık kâr sağlamış bulunmaktadır. Bu olumlu ne
ticenin istihsalinde mühim rolü inkâr edilemi-
yecek olan vefakâr PTT personelinin yukarıda 
da bir nebze arz ettiğimiz veçhile mevcut mev
zuat dâhilinde aylık ve ücretleri, ek çalışma üc
retleri ve sosyal ihtiyaçları bakımından benzer 
kuruluşlar seviyesinde tatmin edilmelerini lü
zumlu addetmekteyiz. Teşekkülün hizmetlerini 
daha iyi ifa edebilmesi için günün şartlarına 
göre hazırlanmış ve yüksek meclislere sunul
muş bulunan meslekî kanunlarla, yeni kuruluş 
kanunu tasarılarının kısa bir zamanda çıkarıl
ması hususunu da ifade etmek isterim. Fakat bu 
teşekkülü ve personelini yakinen ilgilendiren 
bâzı hükümlerin Yeniden Düzenleme Komisyo
nu tarafından hazırlanan prodüktiviteye uyma
dığı mütalâası ile yeni kuruluş kanununda yer 
verilmediği anlaşılmaktadır. Malûmları olduğu 
üzere Kamu iktisadi Teşkilâtları sevk ve idare
leri ile denetimleri bakımından genel mahiyet
te aynı statüye tabi iseler de, bunların ifa ettik
leri hizmetlerin ve fonksiyonları itibariyle taşı
dıkları mesuliyetleri, bünyeleri itibariyle birçok 
özellikleri bulunduğu da, kabulü gereken bir 
gerçektir. 

Bütün bu teşebbüslerin kuruluş kanunlarının 
prodüktiviteye göre hazırlanması tâbiri caizse, 
çeşitli bünyeye sahip yüzden fazla iktisadi te
şekkülü aynı sistemleri tatbik etmek gibi tatbi
katta birtakım ihtilâtlar yaratabilecek bir hiz
met anlayışını getirmek demektir. 

Çok muhterem arkadaşlarım, böylece Kamu 
İktisadi Teşebbüsü olan PTT hakkındaki Gru-

pumuz adına görüş ve temennilerimizi objektif 
ölçüler içerisinde arz ve ifade ettikten sonra; 
sözlerimi bitirmeden önce yalnız iktisadi, kül
türel ve sosyal yönleri ile değil, enfrastrüktür 
yapısı itibariyle de milletimizin bekâsını temin 
eden savunma hizmetlerine de geniş çapta ini
kası bulunan faaliyetleri ile Türk Devlet haya
tının bütün safhalarında örnek hizmet gören 
bu kuruluşun sadece modern bir işletme değil, 
aynı zamanda rantabl çalışmaları ile diğer İk
tisadi Devlet Teşekküllerine örnek teşkil etti
ğini ve bütün benzer kuruluşların aynı netice
yi elde etmelerinde bu müesseseyi örnek alma
larını grup olarak iftiharla ifade edebiliriz. Bu 
vesile ile kuruluşta hizmet gören bütün perso
nele grupum adına verimli ve hayırlı hizmetle
rinden dolayı alenen teşekkürü bir borç telâk
ki etmekteyiz. 

Sözlerimi burada bitirirken, beni dinlemek 
lûtfunda bulunan Muhterem Heyetinize teşek
kürlerimi ve saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Mümin Kırlı, Adalet 
Partisi Grupu adına. Şahısları adına söz alan 
üyeler Sayın Necip Seyhan, Sayın Hüseyin At
maca ve Sayın Hüsnü Dikeçliğil'dir. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA MÜMİN 
KIRLI (izmir) — Muhterem Başkan, Yüce Se
natonun sayın üyeleri ve Kamu İktisadi Kuru
luşlarının sayın temsilcileri; hepinizi Adalet 
Partisi Senato Grupu adına hürmetle selâmla
rım. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu ra
porları üzerinde konuşmam, Denizcilik Banka
sı, Denizcilik Bankası Deniz Nakliyatı Türk 
Anonim Şrketi, Türk Havayolları Anonim Or-
tpJklığı ve Uçak Servisi Anonim Ortaklığı rapor
ları üzerinde olacaktır. 

Önce Denizcilik Bankası Türk Anonim Or
taklığı raporu üzerindeki görüşlerimizi açıkla
mak isteriz. 

Kamu iktisadi Kuruluşlarımızdan olan De
nizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığının 
1964 - 1965 ve 1966 yılları faaliyetleri ve neti
celerini eleştirmeye başlamadan önce, şahsım 
adına da hepinizi hürmetle selâmlamak iste
rim. 

Denizcilik Bankası, bünyesinde çeşitli işlet
meleri büyük mikyasta toplıyan dev bir millî 
teşekkülümüzdür. Ama, bu dev teşekkülümüz 
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türlü tesirler saiki ile çok cılız bir idari ve 
malî bünye arz etmekte ve bundan dolayı | 
Devlete seneler senesi ağır bir yük teşkil 
edegelmektedir. Fakat, hemen ilâve etmelidir ki, j 
komisyonların ve denetleme mercilerinin ve bil
hassa iktisatçıların tedbir tavsiyelerine süratle i 
uyulduğu takdirde, Devletin yüzünü güldürebi-
lecek vasfa kavuşabilecek olan bir teşekkül ol
ması ile beraber, hiç olmazsa Devletin sırtına 
yük olmaktan kurtulabilecek olan bir teşekkülü
müz haline gelebillir. Memnuniyetle müşahede i 
edilmektedir ki, Denizcilik Bankası Türk Ano
nim Ortaklığının bilhassa 1966 da 1967 de ve 
1968 de kendisine tavsiye edilen daha rantabl 
duruma gelebilmesi için tavsiye edilen hususları, 
büyük mikyasta gerçekleştirme cabası içinde bu
lunduğu memnuniyetle müşahede edilmektedir. 

Görüşümüze göre ve burada konuşan sayın 
Halk Partili Grup sözcüsü arkadaşımızın da gö
rüşüne göre, bugün Denizcilik Bankasının zarar 
eder bir teşekkül halinde bulunmasının nedenle
rinden biri; kadrolarının geniş mikyasta lüzum
suz elemanlarla doldurulmuş bulunmasıdır. Hal
buki, inancımız iyi sevk ve idare elemanlarının 
yanma, iyi yetiştirilmiş personelin verilmesi su
retiyle bu teşekküllerimizin daima Devletin yü
zünü güldüren teşekküller haline gelebilecekleri
ni söylemek isteriz. Her sene raporunda tavsiye 
edilen birçok tedbirin bâzılarının tatbikatına ya 
1967 ve 1968 senelerinde başlanılmış veyahut da 
bunlar hiçbir suretle şu zamana kadar bir baş
lanılma dönemine girmemişlerdir. Tavsiye edi
len tedbirlerden personelin norm kadrolara göre 
istihdamı meselesine ancak bu sene içinde başla
nıldığını öğrenmiş bı-lımuyoruz ki, neticenin 
Denizcilik Bankası için hayırlı neticeler verece
ğine inanıyoruz. Gerçi personel hacmmda her se
ne için çok az bir azalma müşahede edilmektedir. 
Ama bu azalma daha ziyade gemi adamları ve 
işçi kadroları sayısında olmaktadır ki, idare me
kanizmasında çalışan memurlar üzerinde bJcbir 
azalmanın olmadığını yahut diğerlerine nazaran 
çok az azalmaların olduğunu müşahede ediyo
ruz. Bu doğrudan doğruya aktif hizmete değiH, 
ams pasif hizmete ehemmiyet verildiğinin yahut 
türlü sebepler altında bu yola gidildiğinin bir 
örneğidir. 

Filhakika, bu personel şişkinliğinin başta ge
len nedeni, siyasi tazyikler olabilir. Fakat, va- | 

sıflı ve tecrübeli bir idareci diğer üstün özellik
lerinin yanında bu gibi siyasi tazyiklere de da
yanabilecek ve bu tazyiklerin kötü neticelerini 
bertaraf edebilecek nitelikte olabilmelidir. 

Şurada enterasan bir bölüm yaptım; yolcu 
ve yük bakımından, ton yük başına Denizcilik 
Bankasının deniz filosu gideri bakımından ne 
kadar masraf ettiğini buldum. 1964 yılında de
niz filosu gideri 150 milyon 300 bin, iç ve dış 
hatlarda 816 bin yolcu taşıyor. Yolcubaşma or
talama masrafı 180 lira. Yine aynı teşekkül yük 
olarak iç ve dış hatlarda 241 bin ton taşıyor, or
talama masrafı, yine 150 milyon 300 bin lira 
tüm masraf üzerinden, 620 liradır. Diğer yıllar
da bu rakam her halde masraf artmaları dolayı-
siyle daha kabarık bir hale gelmiştir. 

Şehir hatları işletmesinde yolcu başına işlet
menin masrafı iki liraya yaklaşan bir durum arz 
etmektedir. 

Filo, yenileştirme ve modernleştirme gayret
lerine rağmen yaşlılığını ve rantabilite düşüklü
ğünü oldukça muhafaza etmektedir. Bankanın 
kullanılabilir sermaye noksanlığı devam etmek
te ve her sene 30 milyon lira civarında bir faiz 
yükü ile ezilmektedir ve kaynakları tabiatiyle 
gitgide küçülmektedir. 

Yalova Kaplıcaları işletmeleri zarar halini 
devam ettirmekte ve her sene bankaya yük ol
makta devam edegelmektedir. 

Şehir Hatları İşletmeciliği belediyenin yap
ması lâzımgelen bir hizmeti yaptığı halde her se
ne belediyeye 12 milyon lira rüsum veregelmek-
tedir. Ve bunlar gibi birçok yük bankanın sırtın
da durduğu müddetçe kendisini toparlıyabilmesi 
oldukça güç olacaktır. 

Sayın senatörler, Denizcilik Bankası ve bu
nun gibi ulaştırma işleriyle uğraşan diğer Dev
let kuruluşlarının birbirleriyle, özel sektör ulaş
tırması ile koordine çalışır bir duruma getirilme
mesi bu kuruluşlarımızın zarar nedenlerinin bir 
diğeridir. Bu başı boşluğun önüne geçecek ted
birlerin önceüikle alınmasında fayda mülâhaza 
etmekteyiz. Dikkatleri bu nokta üzerine çekmek
te ve bu işlerde koordine çalışmayı ayarlıyacak 
olan kanun, tüzük, yönetmelik hükümlerinin bi
ram evvel getirilmesinde büyük faydalar vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, turizm gelirlerin
den. memleket iktisadiyatına çok şeyler bekledi
ğimiz bu yıllarda bankanın, turisti memflekete 
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taşıyacağı veya memleket kıyılarında gezdire
ceği ve turistin limanlardan memleket içine gir
mesini temin bakımından arabasını da turistle 
beraber taşıyacak feribotların inşasına hız ver
mesi lâzımgeldiği kanaatindeyiz. 

Banka, iç ve dış turist acentalariyle anlaşma
lar yaparak hem gemilerine yolcu, hem de mem
leket turizmine ve ekonomisine geniş faydalar 
sağüryabilir. Bu hususlarda Turizm ve Tanrmta 
Bakanlığı ile temaslarını sıklaştırması lâzımdır. 
Bu yolda başarının sağlanabilmesinde modern 
gemilere ihtiyacolduğu kadar, gemi hizmet per
sonelinin modern bir hizmet anlayışı içine sokul
ması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bankanın finans
man ihtiyacı açıktır. Bunun palyatif tedbirlerle 
izalesi mümkün değildir. Bu yolda banka kuru
luş kanunu hazırlıkları hızlandırılmalı ve banka 
sermayesi ihtiyacına cevap verecek seviyeye ge
tirilmelidir. 

Finansman ihtiyacına kısmen de olsa yararlı 
olacak bir husus da bankacılık şubelerinin mem
leketimizin muhtelif ticari merkezlerinde kurul
ması hazırlıMannın süratle yapılması ve bu işe 
başlanmasıdır. 

1966 da gemi inşa- kredi fonu 15 milyon lira 
iken son yıllarda oldukça büyük bir miktara çık
mış olduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunuyo
ruz. 

Sayın senatörelr; filo, gençleştirilmiş ve her 
türlü malî imkânı sağlanmış olsa bile ortaklığın 
rantabl çalışır bir hale gelmesi için modern işlet
mecilik anlayışını hakkiyle tatbik etmesi şarttır. 
Aksi halde yine de istenilen sonuca varmaya im
kân yoktur. Zararların tek sebebi elbette filo
nun ihtiyar olması sayıllamaz. 

Ortaklık işletmesinde zabitan, mürettebat 
ilişkilerinin ve disiplinsizliğin düzeltilmesi lâ
zım olduğu kadar fazla mesai uygulamalarının 
da hakiki çalışmaya göre düzenlenmesi, malze
me tedarik ve tüketimindeki aksaklıkların gide
rilmesi, personelin işe göre yetiştirilmeleri, hat
ların ekonomik esaslara göre tanzimi ve acenta-
lar çalışmalarını da içine alan geniş ve köklü 
tedbirlere ihtiyacolduğunu Yüksek Denetleme 
Kurulunun raporlarından öğrenmiş bulunuyoruz 
ki, biz de aynı kanaatin içinde bulunuyoruz. Bu 
tedbirlerin tahakkuk ettirilmesi halinde banka, 
her halde kendisine bir çıkış noktası bulacak ve 

kendini topüıyabilen, kendini toplamış olan bir 
müessesemiz haline gelebilecektir. Nitekim ban
ka; tenkid edilen, tavsiye edilen bu hususlara 
uyduğunu 1966, 1967 ve 1968 senesinde yapmış 
bulunduğu bâzı teşebbüslerle bize ispat etmiş bu
lunmaktadır M, bilhassa 1967 ve 1968 senelerin
de banka, gerek norm kadrolarının tesbiti, gerek 
gençleştirme faaliyetlerinin daha yoğun bir hale 
getirilmesi bakımından büyük teşebbüsler içinde 
bulunmuştur. 

Denizcilik Bankası Anonim Ortaklığı hakkın
daki bu görüşlerimizden sonra Deniz Nakliyatı 
Türk Anonim Şirketi hakkında Adalet Partisi 
Grupunun görüşlerini arz etmek isterim. 

Denizcilik Bankası Deniz Nakliyatı Türk 
Anonim Şirketi 5842 sayılı Denizcilik Bankası 
Kanununa dayanılarak sermayesinin yüzde 51 i 
Denizcilik Bankasına aidolmak üzere 1955 yı
lında kurulmuş bir tsşekkülümüsdür. Başlan
gıçta 24 gemiden meydana gelen şirket filosu 
yapılan ilâve ve ihraçları mütaakıp 1964 yılı 
başında 32 si şilep ve dördü tanker olmak üze
re 36 gemiye yükselmiştir. Şirket iç ve dış su
larda faaliyet gösteren, memleketimizin en 
güçlü ticaret filosuna sahiptir. 1964 - 1965 ve 
1966 yıllarında bir şilebin satışı hariç filoda 
değişiklik olmamıştır. 1984 yılı başında 64,523 
deadweight tonluk dört gemiden meydana çe
len tanker filosu, 1968 yılında da değişmemiş, 
192 171 deadweight tonluk 32 şilepten meydana 
gelen kuru yük filosu işe, 1966 yılı sonunda 
182 211 deadweight ton tutarında 31 şilebe in
miştir ki, bunun sebebi bâzı gemilerin ihtiyarla
ması sebebiyle faal filodan çıkarılmasıdır. Ancak 
halen şirketin elinde mevcut gemilerden çoğu, 
yaşlı, rantabilitelerini kaybetmiş, sürat vo taşı
ma kapasiteleri bakımından yetersiz durumda 
oluşu bu filonun takviyeye muhtaç durumda 
olduğunu göstermektedir. Bu sebeple, yurt 
dışında satınalınıp 1967 yılında işletmeye tah
sis olunan 63 880 deadweight tonluk bir gemi 
ile tanker filosu güçlendirilmiş ve 12 400 
deadweight tonluk iki kuru yük gemisinin yurt 
içi tezgahlarında inşaasma başlanmıştır. Fi
lonun takviyesine devam edileceği bugünkü ça
lışmalar nazarı itibara alınırsa devam edile
ceği elbete anlaşılmaktadır. Mevcut filo ile çe
şitli iç ve dış hatlarda 1964 yılında 241, 1965 
yılında 357 ve 1986 yılında 473 sefer yapılarak, 
1964 yılında 1 730 000 ton 1965 yılında 2 451 000 
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ton ve 1966 yılında da 3 820 000 ton yük taşın
mıştır. 1966 yılında taşınan yükün ihracat mal-
larımızdaki hissesi yüzde 6 ve ithalat malları-
onızdaki hissesi ise yüzde 5 tutarındadır. Bu
nun daha ziyade artan bir seviyeye getirilme
sinde ve bu husus için çalışılmasında fayda 
mülahaza etmekteyiz. 

Şirketçe istihdam olunan kara ve deniz per
soneli 1964 yılında 1 739, 1965 yılında 1 706 
ve 1966 yılında 1 671 kişidir. Bu personel için 
yapılan masraflar; 1964 yılında 33,4 milyon, 
1965 yılında 35 milyon 400 bin ve 1966 yılında 
41 milyon 300 bin liradır ki, personel azal
masına rağmen, personel masraflarındaki ar
tış toplu sözleşmelerden işçilere sağlanan hak
lar dolayısiyle meydana gelmektedir. 

Şirketin 1964 ve 1966 döneminde yaptığı 
masraflar ile bu masraflara karşılık elde ettiği 
gelirler ve faaliyet sonuçları şöyledir. 1964 yı
lında 150 milyon 900 yüz bin liralık masrafa 
karşılık, 150 milyon 800 bin lira gelir sağla
mış ve faaliyet sonucu 100 bin lira zararla 
kapanmıştır. 1965 yılında 150 500 000 liralık 
masrafa karşılık 147 700 000 liralık gelir elde 
olunmuş ve faaliyet sonucu 2 800 000 lira zarar
la kapanmıştır. 1966 yılında 176 000 000 mas
raf yapılmış, buna karşılık 187 200 000 gelir 
elde edilmiş ve faaliyet devresi 11 200 000 lira 
kârla kapanmıştır. Malî durum; şirketin malî 
bünyesi ıslaha muhtaçtır. Gerek kaynaklar, ge
rek varlıklar arasındaki dengesizlik bunu açık
ça göstermektedir, öz kaynakların yetersizliği, 
yabancı kaynakları artırmış bu yüzden ağır 
faiz yükü ile karşılaşmıştır. Şirketin statüsü 
kesinlikle belli edildikten sonra, bu ıslahatın 
yapılması lüzumludur. 1966 yılı kârla sonuçlan
dığından yüzde 6,2 nisbetinde ekonomik ranta-
bildte sağlanmıştır. Bu dönemde, 3 900 000 li
rası 1964 yılında 8,8 milyon lirası 1965 yılına 
ve 11,8 milyon lirası 1968 yılına aidolmak üzere 
Hazineye 24,5 milyon lira tutarında çeşitli ver
giler ödenmişti. 

Bu şirketin hat ve sefer programlarını dü
zenleyip, uygulamada malzeme alım ve stokla
ma işleri ile hesap ve kayıt sistemini düzenle
mede iç ve dış acentalarla olan münasebetlerin
de çeşitli eksiklikler Yüksek Denetleme Ku
rulunca müşahade edilmiştir. Bunlara Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri ile alt komisyon raporların

da ve Yüksek Denetleme Kurulu raporlarında 
temas edilmiştir. Düzeltilmesi için şirket ilgi
lileri gerekli çalışmaları yapmakta ve Ulaştır
ma Bakanlığı da bu çalışmaları gayet yakından 
izlemektedir. 

Denizcilik Bankası A. O. ile, Denizcilik 
Bankası Deniz Nakliyatı Türk Anonim Ortak
lığı, aşağı - yukarı aynı işi yapar mahiyette iki 
teşekküliimüzdür ki, ikisinin ayrı ayrı şirketler 
halinde çalışması fayda değil, birtakım mah
zurlar doğurmaktadır. Bu bakımdan birleşme
lerinin yerinde olacağı muhtelif sebeplerle söy
lenmiştir ve memnuniyetle öğreniyoruz ki bu 
üki teşekkülümüzü müşterek bir teşekkül haline 
getirebilmek için gerekli çalışmalara başlan
mıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, simdi THY hak
kındaki görüşlerimizi söylemek isteriz. THY 
mız Orta - Doğu'nun ilk hava nakliyat mües
sesesi. 1933 yılında Havayolları Devlet işlet
meleri idaresi adiyle memleketimizde faali
yete geçirilmiştir. 1938 yılında, bu mülhak büt
çeli idarenin adı, Devlet Havayolları Umum 
Müdürlüğüne çevrilmiştir. 6623 sayılı Kanunla 
bu umum müdürlük kaldırılmış ve yerine THY 
Anonim Şirketi 1956 yılında kurulmuştur. 
1965 yılı sonu itibariyle Türk Havayollarının 
sermayesi 60 milyon liradır. Bunun 54 125 000 
liralık büyük kısmı Hazineye, 1 milyon liralık 
kısmı PTT Umum Müdürlüğüne ve 100 bin li
ralık kısmı TCDD na aittir. Bu suretle THY 
sermayesinden % 92 nisbetinde 55 225 000 lira
sı Devlet Kamu İktisadi Teşebbüslerinin mül
kiyetinde bulunmaktadır. 60 milyonluk itibari 
sermayeden geriye kalan 4 775 000 liranın, 
3 920 000 ingiliz Denizaşırı Havayolları Şir
ketine ve 855 bin lirası da özel şahıslara aittir. 
Türk Havayollarının 1964 ve 1965 yılları faali
yetleri ile ilgili raporlarda - ki biliyorsunuz 
1966 yılında denetlenmesine bâzı durumlar dola
yısiyle müsaade etmemiştir. Onu da biraz son
ra arz edeceğim - bu iki yıl zarfında Türk Ha
vayollarında olumlu neticelerin, gelişmelerin 
meydana geldiği memnuniyetle müşahede edil
mektedir. Ezcümle 1964 yılında 336 bin yolcu 
taşımış olan THY 1965 te 409 000 yolcu taşımış
tır. En önemli gelişme ise 1964 te Türk Hava
yollarında uçulan Km. başına 216 kuruş olan 
zararın, 1965 te 60 kuruşa düşürülmüş olması-
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dır. Bu sayede 1964 te 18 200 000 liraya ula
şan Türk Havayolları zararının 1965 te 
6 600 000 liraya indirilmesi hakikaten büyük 
bir ımuvaffakiyet sayıltaalıdır. 

Gerek 1964 ve gerekse 1965 yıllarında Türk 
Havayolları filosu 38 aded uçaktan meydana 
gelmiştir. Uçakların 129 400 000 lira tutarın
daki iktisap bedelinden, 78 500 000 liralık bü
yük kısmı 1965 yılı sonu itibariyle amorti edil
miştir. 4 aded Vaykant, 8 aded H 27, 17 aded 
DC 3, 2 aded C 47 ve 7 aded Herondan meyda
na gelen 38 uçaklık filoda âtıl kapasite bulun
duğundan, demode olan uçakların satılması 
gerekmiştir. 1966 yılının ilk aylarında 7 aded 
Heron uçağı bir Amerikan firmasına, 82 500 
dolara ve 5 aded DC 3 uçağı da Türk Hava 
Kuvvetlerinle 647 225 liraya satılmış bu suretle 
filoda uçak sayısı 26 ya inmiştir. 

Türk Havayolları bir taraftan filosunda âtıl 
kapasite teşkil eden ve yetersiz olan uçakları 
satmış, diğer taraftan da filosunu modern jet 
uçaklariyle takviye yoluna gitmiştir. Bu dav
ranış gayet isabetli olmuştur. Çünkü, Türk 
Havayolları filosundaki en vasıflı uçaklar olan 
Vaykauntlar yabancı şirketlerin işletmekte ol
duğu jet uçaklarına kıyasla yetersiz olduğu için 
Türk Havayolları dış hatlarda yabancı hava 
şirketleriyle rekabet edemez durumda bulunu
yordu. Vaykauntların seyir sürati; saatte 
500 Km. olduğu halde jet uçaşlannm seyir sür
ati 800 ilâ 900 - 1 000 Km. lerin üzerine çıka
bilmektedir. Dış hat yolcularının Türk Hava
yolları uçaklarına binmeleri yabancı şirketle
rin kullandığı süratli uçaklara Türk Havayol
larının sahibolmasryle kabildir. Zira, hava yol
cusunun ilk aradığı, seyahatini mümkün oldu
ğu kadar kısa yoldan ve kısa zamanda yapa
bilmesi imkânının kendisine bahşedilmiş olma
sıdır. istanbul'dan Frankfurt'a gitmek istiyen 
bir kimse, meselâ Pan - American'in jet uçağı 
ile bu yolculuğu üç saatte yapacaksa, Türk 
Havayollarının şimdiki imkâlariyle bu yolculu
ğu 5 saatte yapabilmektedir ki elbette bu yol
cu Ban - Ameican uçaklarını veyahut diğerle
rini tercih edecektir. 

Havayollanmızın jet uçaklarıyla takviye 
edilmiş bulunması muhakkak surette Hava-
yollarımızm, Türk Havayollarının istikbali
ni geniş surette etkiliyecek ve ona iyi geliş
me imkânları sağlıyacak olan bir teşebbüstür. 

Havayollarının ayrıca uçakta bulunan yol
cularına yabancı şirketler personelinin yaptığı 
iyi ve kaliteli hizmeti yapması yoluna girmesi 
de lâzımdır. Biz uçak seyahatlerimiz sırasında, 
pek çok vesilelerle bu hizmetin Havayollarında 
bulunmadığını görmüşüzdür. Resmî daireler ze
vatının Avrupa seyahatlerinde ellerine para ye
rine Türk Havayolları biletinin verilmesinin 
temini çok müspet bir tutum olmuş ve Türk 
Havayollarının kazanç sağlıyan yerlerinden bi
risi olmuştur. Türk Havayolları ayrıca kargo 
nakliyatı üzerinde de durmalıdır. Bu sayede 
yaş sebze ve meyvalarımızı Avrupa pazarlarına 
vasıflarını kaybetmeden ulaştırmamız mümkün 
olacaktır. Esasen müstahsil kooperatifler kur
mak suretiyle, Avrupa pazarlarına malını sat
ma çabası içine girmiş olup, Türk Havayol
larının bu bakımdan ihtiyacı karşılıyacak şe
kilde hazırlıklı bulunması lâzımdır. 

Ortaklığın yapacağı büyük yatırımları kar-
şılıyabilmek ve malî1 bünyesini istikrarlı bir ha
le getirebilmek için sermayesi artırılmalıdır. Bu 
yapılamadığı takdirde bu yatırımları uzun va
deli kredilerle karşılamak ve taahhüde girişebil
mek için 6823 sayılı Kuruluş Kanununun 6 ncı 
maddesinin son fıkrasında; «Bakanlar Kurulu 
karariyle itibari sermayesinin iki misline kadar 
borçlanma» hududunun üç veya dört misline ka
dar çıkarılmasını sağlıyacak şekilde Kuruluş 
Kanununda tadilât yapılması halinde yatırım 
imkânı geniş miktarlarda sağlanmış olacaktır. 

Türk Hava Yollarının müşteki olduğu mev
zulardan birisi, yabancı şirketlerle yapılmış bu
lunan ikili anlaşmalardır. Bu anlaşmalar Türk 
Hava Yolları bakımından büyük önem taşımak
tadır. Bu anlaşmalarla Türkiye'nin yabancı! şir
ketlere geniş trafik hakkı bahşetmiş olmasının 
sakıncaları, Türk Hava Yollarının dış seferlere 
başlamasiyle meydana çıkmıştır. Pan - American 
uçaklarının Batı - Almanya'dan Türkiye'ye hiç 
bir tahdit olmadan yolcu getirmesi, Türk Hava 
Yollarının yolcu kaybına uğramasına sebebol-
maktadır. Bu konudaki ikili anlaşmanın tadil 
edilmesi ve böylece Pan - American'in Batı Al
manya'dan memleketimize getirebileceği yolcu 
sayısının sınırlandırılması lâzımdır. Yabancı 
uçaklardan bâzıları hem Yeşilköy hem de Esen-
boğa Meydanlarının ikisine birden inmek imkân
larına sahiptir. Türk Hava Yollarının istanbul -
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Ankara arasmda yolcu kaybetmesine sebeboian 
bu husus, ikili anlaşma da tez elden gözden geçi
rilmelidir. îkisine birden değil, yalnız birine in
mesi herhalde Türk Hava Yollarının daha kârlı 
bir müessese haline gelmesine yardım edecek 
olan bir husustur. Bu nevi anlaşmalar bence bir 
nevi kapitalâsyon niteliğini taşır. Bu bakımdan 
da üzerinde hassasiyetle durulması gereken bu 
ikili anlaşmaların tez elden tekrar gözden geçi
rilmesi iktiza etmektedir. 

1966 yılında Türk Hava Yollarının hesapları 
tetkik edilmek imkânı olamamıştır. Bizce bu 
durum mahzurludur. Çünkü, Yüksek Denetleme 
Kurulunca Türk Hava Yollarının İ984, 1965 yıl
ları işlemlerinin incelendiği halde 1986 yılı iş
lemlerinin yapılamamış olması 1S66 yılı faaliyet
leri hakkında Yüksek Senatoyu bilgisiz bir du
rumda bırakmıştır. Senatoda kamu iktisadi te
şebbüslerinin 1964, 1965 ve 1938 yıllarına ait ol
mak üzere üç yıllık faaliyetleri üzerinde genel 
görüşme açılmış bulunmasına rağmen, Türk Ha
va Yollarının sâdece iki yıllık işlemlerinin ele 
alınmış olması sebebi tarafımızdan araştırıîmış-
tır. Görülmüştür İd, Yüksek Denetleme Kurulu 
Türk Hava Yollarının 1986 yılı faaliyetlerini 
murakabe etmek imkânını bulamamıştır. Zira, 
Türk Hava Yolları 440 sayılı Kanunun ve dola-
yısiyle Yüksek Denetleme Kurulunca yapılan 
murakabenin dışında kaldığını ileri sürmüştür. 
Türk Hava Yolları bu görüşüne Maliye Bakanlı
ğından aldığı 3 . 12 . 1965 tarihli bir yazıyı 
mesnet olarak göstermektedir. Bu yazıda; ikti
sadi Devlet Teşekkküllerini Yeniden Düzenleme 
Komisyonu tarafından durumu incelenen Türk 
Hava Yollarının, 440 sayılı Kanunun 34 ncü 
maddesindeki Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanu
nundan faydalanan gerçek ve tüzel kişilerle ku
rulmuş olan ortaklıklara ait kanun ve anasöz-
leşme hükümleri saklıdır, fıkrasına istinaden 
statüsünün değiştirilmesine imkân olmadığı ne
ticesine varıldığı bildirilmektedir. 

Baporunda bu konuyu da inceliyen Ulaştır
ma İşleri Alt Komisyonu Yabancı Sermayeyi 
Teşvik Kanunundan faydalanan kişilerle kurul
muş olan ortaklıklara ait fıkranın 34 ncü mad
deye yabancı sermayenin muhtaç bulunduğu 
emniyet unsurunu sağlamak maksadı ile konul
duğu, sermayesinin yarısından fazlası kamu sek
törüne ait bulunan bir kuruluşun bünyesinde 
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yabancı sermaye bulunduğu mülâhazası ile 440 
sayılı Kanunun kapsamı dışında tutulamıyacağı 
neticesine varmıştır. 

Yine Alt Komisyon demiştirki; sermayele
rinde yabancı pay bulunan kuruluşların 440 sa
yılı Kanunun kapsamı dışında bırakılması mak
sadı güdülmüş olsa idi, 34 ncü maddenin 1 nci 
fıkrasındaki T. C. Merkez Bankası bu kanun 
hükümlerine tabi değildir, hükmünün, T. O. Mer
kez Bankası ile Yabancı Sermayeyi Teşvik Ka
nunundan faydalanan gerçek ve tüzel kişilerle 
kurulmuş olan ortaklıklar bu kanunun hükümle
rine tabi değildir, şeklinde olması gerekirdi. 

Sermayesinin % 92 si kamu sektörüne ait 
bulunan Türk Hava Yollan Anonim Şirketinin 
440 sayılı Kanuna tabi olması gerektiği sonucu
na varan alt komisyonun bu kanaatine Kamu 
iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu da 
aynen iştirak etmiş bulunmaktadır. Halen Da-
nıştayda incelenmekte bulunan bu konu üzerin
de biz de adı geçen komisyonların görüşünü pay
lamıyor, T. H. Y. Anonim Şirketinin 440 sayılı 
Kanunun kapsamına girdiğine inanıyoruz. 

T. H. Y. nın Yüce Meclisin denetimine tabi 
bulunduğunda tereddüt mevcudolmadığına göre, 
şu anda 1966 yılı işlemlerinin denetlenmemiş ol-
:cıa3i üzerinde durulması gereken bir husustur. 
Bu itibarla T. H. Y. nın 1966 yılı işlemlerinin 
Karma Komisyonca veya uygun bulacağı bir 
eksperler heyetince tetkik edilerek bu eksikli
ğin giderilmesini temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım, mevzuumuzun için
de bulunan Uçak Servisi Anonim Ortaklığının 
kısaca eleştirmesini yapacağım. 

Bu ortaklık kuruluş kanununda gösterildiği 
gibi, 1958 yılında Türk Hava Meydanlarına iniş 
ve kalkışları bulunan tarifeli ve tarifesiz sefer
ler yapan Türk ve yabancı uyruklu uçakların ve 
bu uçaklarla taşman yolcu, bagaj, posta ve yük
lerin her türlü yer ve kontrol hizmetlerini ve bu 
anfı mevzulara müteferri sair işleri görmek üze
re kurulmuştur. 

Kuruluşundan bu yana 1963 yılma kadar her 
yıl sarar etmiştir. Ve 1962 yık sonuna kadar za
rar toplamı 2,5 milyonluk sermayesinin hemen 
yalanma gelmiştir. 

Mâ î. bünyesi itibariyle çok zayıf görülen bu 
ortaklığın mühim bir hizmet yaptığı ortadadır, 
Bünyesini kuvvetlendirmek için çok tedbirli bir 
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tüccar gibi hareket ederek işletmeciliğin modern 
prensiplerine göre davranması iktiza etmekte
dir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım, arkadaşlar. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Grupları adına söz talebetmiş 
olan sayın üyeler sırası ile görüştüler. 

Şimdi 10 dakika ile mahdudolmak üzere şa
hısları adına söz talebeden sayın üyeleri yine sı
raları üzerine davet ediyorum kürsüye. 

Sayın Necip Seyhan, buyurunuz. 
NECİP SEYHAN (Hakkâri) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; Ulaştırma Bakanlığına 
bağlı Kamu iktisadi Teşebbüsleri halikında gali
si görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuza çık
mış bulunmaktayım. 

Vukufla hazırlanmış olan Yüksek Denetleme 
Kurulu, ve Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonu raporlarında tafsilen izah edilen hu
susları ve bu raporlarda açıklanan çeşitli rakam
ları tekrarlamak suretiyle kıymetli vaktinizi ala
cak değilim. Konuşmam sadece şahsi müşahade-
me ve bana intikal eden bâzı şikâyetlere inhisar 
edecektir. 

Konumuz olan Kamu İktisadi Teşebbüslerine 
şâmil olmak üzere umumi görüşlerimi lasaca 
şöyle arz etmek isterim : 

Ulaştırma işlerinin Devletin veya Kamu ik
tisadi Teşebbüslerinin yönetiminde bulunmasını 
lüzumlu görmekteyim. Kamu iktisadi Teşebbüs
lerinin 440 sayılı Kanunun ruhuna uygun ola
rak düzenlenmesini, kârlı ve verimli bir hale gel
mesini, hukukî, malî ve idari alanda bağımsızlı
ğa kavuşturulmasını temenni etmekteyim. Kamu 
iktisadi Teşebbüslerinde yöneticilerden işçiye ka
dar personelin iş güvenliğine kavuşturulmasını, 
bu teşebbüslerin istikbali bakımından lüzumlu 
görmekteyim. 

Kamu iktisadi Teşebbüslerinin çoğunluğu 
malî sıkıntı içerisinde ve işletmecilik balaman
dan tatmin edici olmaktan çok uzaktır. Bu te
şebbüsler yatırım bakımından ilerleme kaydet
mekle beraber, hedeflere ulaşma bakımından bir 
gecikme de mevcuttur. 

Şimdi Devlet Demiryolları hakkındaki mâ
ruzâtımı kısaca arz etmek istiyorum. 

Yıllarca evvel kurulan, memlekete iktisadi 
ve içtimai yönden büyük faydalar sağhyan Dev
let Demiryolları bilhassa İkinci Dünya Savaşın

dan sonra karayolu taşıma sisteminde meydana 
r-elen büyük gelinmeler, eski görüş ve gelenek
ler çerçevesi içerisinde yürütülen demiryolu iş
letmesini sor duruma sokmuştur. Bütün devlet
ler, içinde çırpındığımız demiryolları ıstırabını 
çekmiş ve geçirmişlerdir. Yabancı memleketler 
doırjryollannm ıslahını modernizasyon denilen; 
elektrifikasyon, dizelizosyon ve sinyalizasyon gi
bi üç temelle halletmişlerdir. Devlet Demiryol
ları işletmesi yıllar yılı bilançosunu zararla ka
patmakta ve bu zarar her sene çoğalmaktadır. 
Demiryolları İşletmesinin bilançosunu zararla 
kapatmasının çeşitli sebepleri mevcuttur. Esin
den rakipsiz olarak çalışan demiryolları, kara
yollarının ve kara nakliyat vasıtalarının dev 
adımlarla inkişafına ayak uyduramamaktadır. 
Devlet Demiryolları yolunu kendisi yapar ve 
Hakliye Vergisi öder. Kara yollarını ise Dev
let yapar ve üzerinden geçen vasıtalardan hiçbir 
ücret almaz. Devlet Demiryolları bir Kamu İk
tisadi Kurulusu, ama fiyat ve tarifesini kârkhk 
esasına göre tanzim edemez. Hükümetlerin fi
yat tarifelerinde frenleme rolü olmalıdır, ama bu 
müdahale çok istisnai hallere inhisar etmelidir. 
Birçok hatların eskiden yapılmış olması ve gü
nümüzün teknik icaplarından yoksun bulunması 
hasebiyle sürate elverişli olmaması vatandaş 
nazarında bu inletmeyi cazip olmaktan çıkarmış
tır. Bugün bizde ekspresler saatte vasati 50 Km. 
sürat yapmaktadır. Halbuki Fransa'da moder
nizasyon sayesinde bu sürat saatte 150 Km., Ja
ponya'da ise 210 Km. ye çıkmıştır. 

Bugün vatandaş karayollarındaki trafik ka
zalarının dehşet verici halinden çekindiği için 
mevcudolan yerlerde demiryolları ile seyahat et
meyi arzu etmektedir. Ancak, trenlerin sürat-
sis olması ve bilhassa Doğuya giden trenlerin ba
kımsız ve daima rötarlı olması vatandaşı tevek
kül içerisinde karayollarına itmektedir. Trenle
rin pisliği bilhassa Doğuya işliyen trenlerin ba
kımsızlığı yönünden ben bu sene bir müşahade-
rri kısaca arz etmek isterim. Ben bu sene Tat
van'a trenle gittim ve tren ile döndüm, inanın 
ki, Şarka gittikçe trenlerin bakımı da çok değiş
mekte. Meselâ istanbul'dan kalkıyor bu tren. 
istanbul'dan gelen tren Ankara'ya kadar dizelli 
bir lokomotifle geliyor. Ankara'da kömürlü lo
komotif takılıyor. Bu hani dizelli olsa ne ola
cak, kömürlü olsa ne olacak diye düşünebilirsi
niz ama bu Tatvan hattı bilhassa Elâzığ'dan 
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Öbür tarafa yüz küsur tüneli ihtiva etmektedir. • • 
Ve genellikle bir vadinin dar bir vadinin içeri
sinden geçmektedir. O tüneller ki, çoğu uzun 
tünel, tünellerin içerisinden geçerken inanın in
san bayılacak hale geliyor. Yazın sıcaklığı da 
tabiî inzimam ediyor buna. Bu bakımdan bil
hassa Doğuya işliyen trenlerin dizel lokomotifi 
ile çalışmasını temenni etmekteyim. Bundan baş
ka bu trenlerin bakımsızlığına da bir misal ver
mek isterim. Ankara'dan kalktıktan sonra affe
dersiniz bir lâvobaya gitmek icabetti ve belli ki 
bu trenin kalkışında da mevcutmuş bu arıza, o 
lâvobanm altındaki suyu aşağıya aktarması ica-
beden boru yerinden oynamış ve musluk olduğu 
gibi ayakkabınıza akıyor. Diğer pislikleri de 
artık burada ifade etmek istemiyorum ama Do
ğuya işliyen treni bilhassa çok temiz tutmak ve 
oradaki, vatandaşın da vatandaşlık hakkı oldu
ğunu kabul etmek lâzım. Bu rötar meselesini 
de arz edeyim. Meselâ biz gelirken vaktinde gel
dik. Ta bu Kayaş'tan bir evvelki istasyona ka
dar Lalahan galiba, ismini bilmiyorum istasyo
nun, geldik orada 20 dakika bekledik. Ekspres. 
Van gölü ekspresi ismi de. Acaba niye bekliyo
ruz diye herkes biribirine sordu kimsenin bir 
şey bildiği yok ama bir müddet sonra baktık ki, 
bir banliyö treni geldi onun için beklediğimizi 
biz de anladık. Kayaş'a geldik 15 dakika da ora
da bekledik. Ankara'nın yamna kadar rotarsız 
olarak gelen bu Van Gölü ekspresi Kayaş'tan bu 
tarafa 40 dakika rötar yaptı. Tabiî bunun se
bebini anlıyamadık. Tabu vatandaş trene binen 
bir vatandaş 5 - 6 saat gecikme ile binerse işlet
meye karşı pek haklı olarak da güveni kalma
maktadır. 

Sayın senatörler, Demiryolları işletmesi za
rarının Devlet bütçesinden karşılanması işletme
yi kâra geçme endişesinden uzak bir mirasyedi 
rahatlığına sevk etmektedir. Demiryolları iş
letmesinin başında bulunan Devlet kelimesi per
sonelin kendisini bir İşletmenin elemanı değil de, 
iktisadi bir işletmenin elemanı değil de, Devletin 
memuru olarak kabul etmesi zihniyeti hatalı bir 
tutumdur, işletmenin iktisadi bir kuruluş ol
duğunu rekabetle karşı karşıya bulunduğunu 
evvelâ personelinin zihnine sokmak lâzımdır. 
Devlet Demiryolları mevzuundaki görüşlerimize 
son verirken personel mevzuuna da kısaca te
mas etmek istiyorum. Devlet Demiryollarında 
personel fazlalığı mevcuttur. Ama bu fazlalık

tan dolayı işletmeye yüklenen zarar yıllık zara
rın yanında hiç mesabesindedir. Buna rağmen 
kadronun ilmî ve teknik bir esasa göre yeniden 
tesbit edilmesini ve kadronun personeli mağdur 
etmiyecek şekilde bu esasa göre yeniden düzen
lenmesini temenni etmekteyim. Devlet Demir
yolları personelinin Nakil Yönetmeliğinin âdil 
esaslara göre yeniden tesbitini ve bu arada dağ 
başlarında, ıssız istasyonlarda çalışan persone
lin haklarının gözetilmesini de bilhassa temenni 
etmekteyim. Bu mevzuda sözümü bitirirken di
zel lokomotifi imali için Eskişehir'de fabrika 
yapılmasını, ki bunun basından öğrenmekteyiz, 
demiryolu ile yapılan nakledilen eşyanın işlet
me vasıtaları ile vatandaşın evine kadar götü
rülmesi hizmetlerini de memnuniyetle karşıla
maktayım. 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi: Yüksek 
Denetleme Kurulunun ve Kamu İktisadi Teşeb
büsleri Karma Komisyonunun titiz bir mesai ne
ticesinde vukufla hazırlamış olduğu raporlarda
ki temennilere iştirak ediyorum. Bunları tekar-
lamakla kıymetli vaktinizi alacak değilim. PTT 
idaresinin sağlam bir malî bünyesi vardır ve her 
sene bilançosunu kârla kapatmaktadır. Bu kâr
lılığının da tekel olmasının ve rakipsiz olması
nın da büyük dahli mevcuttur, inkişaf halinde 
bulunan ekonomik ve sosyal faaliyetler telefon 
ihtiyacını çok artırmıştır. Bilhassa büyük şe
hirlerde 7 - 8 seneden beri sıra bekliyen vatan
daşlar vardır. Genel Müdürlüğün talepleri kar
şılamak için imkânlar hazırlamasını temenni edi
yoruz. Şehirlerarası telefon konuşmalarındaki 
zorlukları da hepiniz bilirsiniz. Ve bilhassa bü
yük yerlerde, küçük yerlerde de aynı ya şehir
lerarası konuşma, hakikaten insanın asabım bo
zuyor. Genel Müdürlüğün bu mevzuda gerekli 
tedbirleri almaşım bilhassa rica ediyorum. Bâzı 
kazalarda postahanenin tatil olduğu veya mesai 
saatlerinin dışında bulunduğu saatlerde santral 
jandarma karakoluna bağlanmaktadır. Benden 
evvel konuşan bir arkadaşımız bunun iyi bir 
tedbir olduğunu söyledi ama ben aym kanaatte 
değilim. Bir defa kendi başıma geldi. Tatildi, 
Cumartesi öğleden sonra veya Pazar günü idi. 
Bir kazaya çok acele bir iş için telefon etmem 
icabetti ve bu telefon da ihbarlı olacaktı. Jan
darma çıktı, dedi ki, efendim ben o adamı hem 
tanımam hem de yalnızım, nasıl haber vereyim 
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dedi. Bu bir tedbir değildir benim kanaatimce. 
PTT idaresinin daha olumlu bir tedbir bulması
nı temenni ederim. Memur ve müstahdemlerin 
intibak kanunu ki, bu müstahdem ve memurlar 
yıllarca bunu bekliyor. Zannedersem Meclise 
kadar gelmiş. Bunun da kısa zamanda çıkması 
için ilgili bakanın sahip çıkmasını kanuna temen
ni etmekteyim. 

Sayın arkadaşlarım, Doğuda bu PTT binala
rının verimsiz olduğunu da şurada ifade etmek 
istiyorum. Birçok kazalarda meselâ benim se
çim. bölgem olan Hakkâri'de hiçbir kazada yal
nız Uludere'de bu sene inşa halinde PTT binası 
yoktur ve mevcut PTT binaları hakikaten içler 
acısı. Elbette ki, o PTT de çalışan memurların 
da lojman diye bir şey düşündükleri yok ama 
verimli olarak çalışan ve bu bakımdan hepimizi 
memnun eden PTT Genel Müdürlüğünün bu ba
kımdan da bir teşebbüse geçmesi ve bu konuyu 
ele alması hakikaten elemanlarını çok memnun 
edecektir, bizi de tabiî. 

Şimdi bu mevzuu huzurunuzda anlatırken kı
saca kendi seçim bölgemin de bir derdini ifade 
etmek isterim. Uludere, Beytül^bap, bir de Pi-
yanis nahiyesi var ve Hakkâri hattı bir demir 
bir hat, iki kaza ve bir nahiye tek hattan isti
fade etmektedir. Meselâ Uludere kazası bir tel
graf yazdırdığı zaman Beytülşebap'tan acele 
hallerde dahi bir telefon etme imkânı olmuyor, 
olamıyor. Mümkünse bunun Çine köprüsü diye 
bir mevki var. Orada Çukurca hattı ile birleşi
yor. Bu hatta bir devre hattı çekilmesini bil
hassa rica edeceğim ve vatandaşın da bu de
vamlı bir temennisidir. Şarkta birçok yerlerde 
kışın telefon hatları kopmaktadır. Bilhassa dağ
lık bölgelerde, kıs şiddetli olduğu zamanlarda. 
Tabiî bu telefon hattı da kopunca dünya ile te
ması kesilmektedir. Bunun için acaba PTT Ge
nel Müdürlüğü bu yerlere bir telsiz konulma
sını düşünür mü ve çok faydalı olur kanaatin
deyim. Bir hususu da kısaca arz edip geçece
ğim. 

Ben idarecilikten gelmeyim. Yıllardır bu işin 
de içindeyim. Zaten yolculuk esnasında da Tas
larsınız. Bakarsınız bir hat, bir hat daha yan-
yana üç dört tane hat. Birisi PTT ni hattıdır. 
Bir tanesi jandarmanın hattıdır. Bir tanesi or
manın hattıdır. Bâzı yerlerde askerî hatlar da 
vardır. Acaba PTT İdaresi bu hatları birleştir

me diye bir şeyi düşünür mü, bir konuyu düşü
nür mü? Çünkü hepsi her sene yeni yeni mas
raflar yaparlar. Sonra bir de köy telefonları 
mevzuu var. Bu köy telefonları mevzuunun da 
ele alınmasını hassaten rica eedceğim. 

Denizcilik Bankası hakkındaki izahatım çok 
kısa olacak. Denizcilik Bankası hakkında arka
daşlarımız geniş tafsilât verir. Ben üzerinde du
racak değilim. Yalnız bankanın elindeki filo çok 
yaşlı, bir kısmı, hepsi değil ama ve fazla mas
raflı. Sürati düşük. Yük ve yolcu için, yük ve 
yolcuyu birlikte taşımak için öyle yapılmış. 

BAŞKAN — Sayın Seyhan, vaktiniz geçi
yor. Lütfen toparlayın. 

NECİP SEYHAN (Devamla) — Birkaç da-
ıkika daha rica edeceğim, Sayın Başkanım. Her 
zaman kürsüyü işgal eden bir insan değilim. 

Konforsuz gemilerden mürekkep filo günün 
şartlarına uymıyan bu filonun gençleştirilmesi
ni ve münhasıran yolcu taşıyacak şekilde sürat
li ve her türlü konforu haiz vasıfta gemiler sa-
tınalınmasmı düşünürüm ben. Bu Genel Mü
dürlüğün, yani Denizyollarının daha birkaç ge
nel müdürlüğe bölüneceğini duydum. Meselâ li
man ve iskele, liman ve rıhtımlar, tersane gibi 
birkaç genel müdürlük daha içinden çıkacakmış. 
Ben şahsan deniz nakliyatının Denizcilik Ban
kasından alınmasının aleyhindeyim. Çünkü, bir 
umum müdürlük ikiye, üçe bölündüğü zaman 
yeni yeni masraf kapıları açılmaktadır. Meselâ 
şimdi eskiden galiba Denizcilik Bankasının bün
yesinde bir müdürlükle idare edilen deniz nakli
yat işi şimdi bir umum müdürlük ve üç tane de 
umum müdür muavinliği ile idare edilmekte ve 
zannedersem mevcut memur kadrosu da Deniz
cilik Bankasına yakın veya onu geçmiş bulun
maktadır. Bu iktisadi teşebbüslere yeni yeni 
külfetler tahmil etmektedir. Bu bakımdan hele 
böyle yeni yeni umum müdürlük çıkmasını bu 
Denizcilik Bankası bünyesinden, aleyhinde ol
duğum gibi denizcilik nakliyatının da mümkün
se birleştirilmesini A. P. li bir sözcü arkadaşı
mız böyle bir düşünce olduğunu söyledi ben 
şahsan çok memnun oldum. 

Sayın arkadaşlarım, bir Van Gölü İşletmesi 
ki benim hep gidip geldiğim bir işletmedir, kı
saca bir husus da ondan arz eedyim, eskiden 
Van Gölü çevresinde bulunan dört beş iskele 
vardı. Bunların dördü kaza, ikisi nahiye galiba. 
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Ve vapurlar bütün bu iskelelere uğrardı. Şimdi 
sadece Tatvan ile Van arasında gidip gelmekte
dir. Sebebi sorulduğunda diyorlar ki, vapur nok
sanlığı var. Bu da mümkün. Ancak bu feribot 
iskelesi zannedersem yakın zamanda bitecek. 
Bu iskele bittikten sonra yine eskiden olduğu 
gibi Van Gölü çevresindeki iskelelere vapurla
rın uğramasının çok faydalı olacağı kanısında
yım, Çünkü, kışın bu yollarımız umumiyetle ka
panıyor ve vatandaş sıkıntı içinde kahyor. Yine 
bu işletmede bir arabalı vapur isletilmesi bil
mem bakanlık tarafından düşünülür mü? Çünkü 
arz ettiğim gibi lasın yollarımız kapanıyor ve 
vasıtalar sıkıntı çekiyor. 

Devlet Havayollarından da çok kısa bahse
derek sözümü bitireceğim. Devlet Havayolları 
yeni jet uçakları almaktadır, bunu basından 
duyduk ve çok memnun olduk. Ancak birçok 
hava meydanlarımız jetin kalkış ve inişine mü
sait değil. Şimdi bunlardan bir kısmı alınmış, 
bir kısmı da alınmak üzere imiş, anlaşma yapı
lıyormuş. Elbette Havayollarının bu meydanla
ra jet uçaklarının iniş kalkışma müsait bir hale 
şimdiden getirilmesi lâzım. O zaman uçaklar 
ahndığı zaman birçok meydanlarımız jet uçak
larının servisinden mahrum kalacak. 

Sayın Başkan, özür diliyerek bir hususa da
ha kısaca değinerek sözlerime nihayet verece
ğim. İktisadi kuruluş olan Kamu Teşebbüslerin
de umumiyetle lükse kaçılmakta ve tasarruf yo
luna gidilmemektedir. Meselâ, ben sadece bu 
bahsettiğini umum müdürler için söylemiyorum 
ama birçok iktisadi teşebbüslerde umum mü
dürlerin odasını değil ama umum müdür mua
vinlerinin odasına gittim, Allah ziyade etsin 
ama bir sürü sekreterler, üç - dört tane telefon, 
muhteşem möble, odası falan muazzam durum
da, Bir de bizim Dahiliye Vekâletine veya Millî 
Eğitim Vekâletine gidiyorum. Bizim Dahiliye 
Vekâletinde birçok bakanlıklarda da öyledir 
ama iki tane, üç tane genel müdür yardımcısı 
ufacık bir odaya ve üç tane masanın başına sı
kışmış vaziyettedir. İktisadi olma yolunda bu
lunan ve birçoğu da maalesef zarar eden bu 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin böyle israfa kaç
ması hem vatandaş nazarında iyi karşılanmıyor 
ve hem de işin mahiyeti icabı da hoş olmuyor. 
Bu bakımdan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
yüksek denetçilerinin yöneticilerinin nazarı dik
katini celbederim. 

Sayın Başkan, teşekkür ederim, sağ olun, he
pinize teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tren istasyona beş dakika geç 
gelse müsamahanız olmuyor ama, kürsüde sa
yın hatiplere geniş müsamahanız var. (Gülüşme
ler) 

Sıra Sayın Hüseyin Atmaca'da. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlar, Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin kıymetli yetkili ve temsilcileri, 
ben rakamlar üzerinde durup zamanınızı almak 
istemiyorum. Esasen bu rakamlar bol bol grup 
sözcüleri tarafından dile getirildi. Esasen ra
porda da var. 

Ulaştırma Bakanlığına bağlı Demiryolculuk, 
Denizyolculuk ve PTT hizmetleri cidden güç ve 
ağır işlerdir. Bütün imkânsızlıklara rağmen, 
personelinin genel müdüründen makasçısına va
rıncaya kadar yararlı çalıştıklarını, yararlı ol
mak için gayret sarf ettiklerini görmekten mem
nunuz. TH nın özellikle personelinin feragatla 
çalışmasına rağmen, sarar etmesinin nedenleri 
üzerinde durmak lâzım. 

Zararın birinci sebebi kanaatimce memleke
timizde karayolculuğun eskiye nazaran daha 
çok inkişaf etmiş, yaygın hale gelmiş olmasın
dan mütevellit DD nın rekabet imkânından 
çeşitli sebeplerle mahrum bulunması, 

İkincisi personel politikası; diğer bir sebep 
de DD daima araçlarını yenileme, modernleş
tirmek, yollarını yapmak, tamir etmek gibi bir
takım külfetlere mâruz kalmasından ileri gel
mektedir. DD nın ve Denizyollarının araçları 
ağır sanayii ilgilendirdiği için ve fiyatlarının 
da milyonlarla ifadesini bulması dolayısiyle 
araç masrafları ağır bir yük teşkil etmektedir. 
Bu bakımdan da giderleri Karayoluna nazaran 
daha çok olmaktadır. Zararın sebepleri arasında 
gördüğümüz bu nedenler, bence kamu hizmeti 
gören bu kurumların zararından çok rasyonel 
çalışıp çalışmadıklarını ve işletmecilikte yararlı 
olup olmadıkları, israfa kaçıp kaçmadıkları üze
rinde durmak daha uygun olur. Zira kamu his-
meti gören müesseselerde kâr birinci gaye değil, 
hizmet esas amacı teşkil eder. Buna rağmen, bu 
•konularda zararı önleyici birtakım kanuni ted
birlerin almma~ı zaruridir. Üzerinde duracağım 
diğer bir konu da DDY geçitleri ile karayolları 
geçitlerinde kazaları önleyici tedbirlerin alın-
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masında birtakım ihmallerin bulunduğu konusu
dur. 

Geçen yıl Denizli ile Kaklık arasındaki iki 
geoitte 48 vatandaşımız ölmüştür ve yüzlerce 
vatandaşımız da yaralanmıştır. Geçit köprüle
rinin yapılması karayollarının vazifesidir. An
cak, Ulaştırma Bakanlığının Bayındırlık Ba
kanlığı ile temasa geçerek köprülerin kısa za
manda. yapılmasını sağhyaoak tedbirleri getir
mesi, bunu bir Hükümet meselesi olarak ele al
masını rica ediyorum. Geçit köprülerinin yapıl
ması uzun vadeli bir iştir. Hiç olmazsa bu köp
rüler yapılıncaya kada,r geçit bekçileri koymak 
suretiyle kazaların önlenmesini mal ve can em
niyetinin sağlanmasını rica ediyorum. 

Karayolu demiryolundan sonra yapıldığı
na göre bu kazaların önleyici tedbirlerini al
mak da Karayollarının vazifesi olması lâzım-
gelir. Hükümetin bu konu üzerinde gerekli ted
birleri almasını ve işin üzerinde ciddiyetle dur
masını rica ediyorum. Çünkü her sene ve her 
an kaza ile, ölümle vatandaşımız karşı karşı
yadır. 

PTT çalışmalarındaki temennilerime gelin
ce; haberleşmede sürat, emniyet biraz daha 
üzerinde duracağımız, dikkat edeceğimiz konu
lardan birisidir. Bilhassa mektup ve telefon, 
telgraf haberleşmesinde aksaklıklar zaman za
man belki teknik hatadan geliyor ama bun
ların giderilmesi için çare düşünülmelidir. Özel
likle şehirlerdeki telefon ihtiyacının karşılan
maması Türkiye'de büyük şehirlerde telefon 
karaborsası piyasasını doğurmuş ve yaratmış 
bir konu olarak karşımızdadır. Ticari ve sos
yal hayatımız için en lüzumlu araçlardan biri 
olan telefon darlığının giderilmesini ve bunun 
için gerekli çarelerin düşünülmesini Hükü
metten rica ediyorum. Bir misal olarak arz ede
yim; 75 nüfuslu Denizli şehrinde iki bin tele
fonun bulunması, Denizli piyasasında büyük 
sıkıntı yaratmakta, birçok işyerlerinde hattâ 
gazete bürolarında telefon olmadığı için güç
lük çekilmektedir. Bugün Denizli'de telefon 
10 bin liraya kadar alınıp, satılmaktadır. 

Denizyolları, Devlet Demiryolları ve PTT 
örgütündeki çalışan personelin ağır yüküne, 
yıpratıcı çalışmalarına rağmen ücret bakımın
dan tatmin edici olmaması üzerinde ciddiyetle 
durulmalıdır. Son Avans Kanunu dışında müta

lâa edilmesi bu teşekküllerin cidden üzücü ol
muştur. Kamu hizmetinde çalışanların özlük 
haklarını zedeliyen yeni bir kanun niteliğini 
almıştır. Bakanın Avans Kanunundan fayda
lanması sağlanırken çok cüzi ücret alan ve ge
çim sıkıntısı içinde bulunan çımacısını, ma
kasçısını, hat bakıcısını bu haktan faydalandır
mamak sosyal adalete uygun olmadığı gibi eşit
liği bozucu bir mahiyet alması da calibi dik

kattir. Bu kuruluşların personelinin, gecesi gün
düzü, kışı yazı yoktur, daima vazife başında
dır. Genel Müdüründen en küçük personeline 
kadar daima kendilerini hizmette addederler. 
Bu bakımdan zarar ettiği mütalâası, düşünül
meden personelinin tatmin edilmesi lüzumuna 
inanıyorum. 

Bir kısım İktisadi Devlet Teşekküllerinde 
kâr sağlandığı için prim alırlar. Ama kamu hiz
meti gören ve millî müesseseler olan bu mües
seseler kâr etmediği, aksine zarar ettiği için 
personeli de prim almaktan mahrumdur. Bu 
bakımdan da ayrı bir özellik taşırlar. 

Değerli arkadaşlarım, vaktin geç olmuş ol
ması dolayısiyle fazla detaya inmiyeceğim. Sa
yın Dikeçligil'e de söz hakkı kalabilmesi için 
sözlerimi burada bağlıyorum. Hepinizi saygiy-
le selâmlar, söz konusu teşekküllerin değerli 
personeline başarılar dilerim. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçliğil, buyurun. 
HÜSNÜ DİKEÇLİĞİL (Kayseri) — Muhte

rem arkadaşlar, Hüseyin Atmaca arkadaşımız 
söz sırasını bana verdi zannettim. Halbuki 10 
dakikasını doldurdu, bana zaman bıraktığını 
söyledi. Yine de teşekkür ederim. 

Şimdi benim gibi ak saçlı arkadaşım Ekrem 
Özden Bey bâzı noktalara temas etti sözcü ola
rak. Şimdi benim de temas etmekliğim iktiza 
etti. Onun saçı biraz daha ak, benimki de kır, 
yakın birbirine. , 

Arkadaşlarım, şimdi Ekrem Bey izmir Se
natörü Mümin Kırlı arkadaşımızı, dinledi. Ar
kadaşımız A. P. sözcüsü. Ben de arkadaşımızı 
dinledim, çok sevindim. Çünkü kendi Hükü
metine, Hükümetin kanadı olarak meseleleri 
realist olarak ortaya koyuyor, şurası haklı, bu
rası haksız diyor. Açık tenMdde bulunuyor. 
Demekki A. P. nin kanadı partizan değil, par
tizanlığın dışında. Arkadaşımız bir defa bu sö
zünü geri almak, partizanlık yoktur bilhassa 
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İktisadi Devlet Teşekkülleri meselesinde. (C. 
H. P. sıralarından bravo sesleri). Teşekkür ede
rim. 

Şimdi Devlet Demiryollarının personeli ar
tıyor dedi. Niçin arttı diye ben araştırdım, 
sordum. Bunda bir partizanlık var dedi. E, şim
diye kadar yığılmış ama arkadaşıma soralım 
crtanın solundadır. Dolayısiyle sosyal adalet 
taraftarıdır. Devlet Demiryollarında bir işçi 
var ki muvakkat, bir kısmı daimi. Muvakkat iş
çiler kış geldi, mi, iş bitti mi haydi bakalım... 
Güvendikleri yok. Çıkar giderler. Hiç düşü
nülmem bvî insanlar çalışmışı 4 - 5 ay içinde ne 
yapacaklar? Şimdi bu arkadaşların daimiye 
alınması ortanın solu olarak, düşünceniz iti
bariyle, sosyal adalet olarak uygun mu, uy
gun değil mi? 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Ortanın so
lundan evvel de bunları söyledim, 4 seneden be
ri söylüyoruz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Biz iç
timai adaletçi olarak alınmasına taraftarız. 
işçi artırımın sebebi bu. Zatiâliniz bunu araş
tıracaksınız. işçi arttı diyordunuz filân diyor
dunuz. Muvakkat işçiler oraya alınmış. Demek-
ki biz daha çok içtimai adaletçi olarak bu ar
kadaşlarımızın muvakkat kalması doğru de
ğil, sigortaya bağlanmalı sosyal haklan yani 
içtimai hakları verilmeli diyoruz. Artışın se
bebi bu. Arkadaşlarımız da... 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Bu sözle
rinle sen de ortanın solundasm. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — O za
man Hüsnü Dikeçligil'e Moskova'nın yolunda 
derler ki Hüsnü Dikeçligil'e yakışmaz. 

(G. H. P. sıralarından «Kimseye yakışmaz» 
sesleri) Bana yakışmaz tabi, bilirsin. Ekrem 
Özden'e de yakışmaz. 

Şimdi arkadaşlar bir nokta daha var. Dev
let Demiryollarına dizel motorlu lokomotif alın
madı. Biz alınmasını isteriz ama yine iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin kân bu meselelerin Tür
kiye'de yapılması, Türk fabrikalannm faali
yete geçmesini istiyoruz. Bu Beş Yıllık Plânda. 
Sözleşme yapılmış 15 . 10 . 1968 tarihinde, in
şallah önümüzdeki sene Türkiye'de dizel mo-
torlan ve lokomotifleri yapılacaktır. Niçin ala
lım? Demek ki gayretlerimizi seferber ediyo
ruz A. P. Hükümetine dışarıdan nakil değü, 

alma değil, ondan sonra fabrikalarını verim
li hale getirerek kendi yapması yaraşır. Ar
kadaşım da bunu ister, biz de bunu isteriz. 
Bu öyle oluyor. 

Arkadaşlar, şimdi yine partizanlık yok. 
Benim sevgili arkadaşımın Genel Başkanının 
memleketine, Malatya'ya motorlu trenler işle
tildi, işletiliyor. Eğer partizan olsaydık bunu 
yapmazdık. Böyle düşünemiyoruz. Çünkü Do
ğuya gidecek. Arkadaşımızın teşekkür etmesi 
iktiza ederdi. Herhalde teşekkür eder. Biz di
ğer yerlere de motorlu trenlerin gitmesini isti
yoruz. Yalnız bir motorlu tren yolculuğunda 
yine arkadaşlarımızla görüştük. Müfettiş vardı 
ve iyi bir usta da vardı, lokomatifin makinisti. 
Birlikte konuşuldu. Niçin olmuyor dedik? Ko
lay değil dendi. Doğuya gitmesini hepimiz 
isteriz. Dizel lokomatifleri, şu kadar kilometre 
yaptıktan sonra mutlaka bakım ister. Maalesef 
bakım elemanlarını yetiştdremiyoruz. Malatya'
da dahi zorluk çekiyoruz. Bunu yetiştirdikten 
sonra ve bizde yaptıktan sonra Doğunun her 
tarafına dizel motorunu havi lokomatifler işle
teceğiz diyorlar. Doğru. Yani bakımı zor di
yorlar, zorluk çekiyoruz diyorlar, şu kadar 
kilometre yaptımı mutlaka bakım ister. Yap
madığı takdirde ondan hayır gelmez diyor
lar. O bakımdan bu işler üzerinde duruluyor. 
Arkadaşlar Devlet iktisadi Teşebbüslerinde el-
betteki kârlılık lâzım. 

Arkadaşlar, şu partizanlığı biraz kaldırmak 
lâzım gibi geliyor bana. Geçen sene Ulaştırma 
Bakanlığının Bütçesi görüşülüyordu. Türk Ha
va Yolları A. Ş. nin müdürü değişmişti, vay 
efendim niye değişti? Ben dedim ki arkadaşlar 
bu olabilir durun bakalım. Yüksek Mühendis 
burada yetişmiş, hem de tayyare mühendisi. 
Bu arkadaşımızı da deneyelim. Şimdi ben sor
dum arkadaşımdan siz THY olarak kâr mı etti
niz zarar mı? Murakabe Kurulunda denetleme
miş, «1966 yılında 2 milyon 42 bin lira kâr et
tik» dedi. Halbuki 1965 yılında rapora baktık 6 
milyon küsur lira ziyanı var. Görülüyor ki, 
beklemeden ille bir insan değiştiği vakit bu 
partizanlık oluyor filan demeyelim. Ben eğer 
onun yerine gelen ondan ehil değilse, daha iyi 
bir işletmeci değilse, ondan sonra hep beraber 
üzerinde duralım. Görülüyor ki hamdolsun Al-
laha haklı çıktık muvaffak olur dediğimiz ar-
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ıkadaşımız 1966 yılında 2 milyon 42 bin lira 
gibi kâra doğru gidiyor. 

Şimdi Devlet Demiryollarının da kâra doğ
ru gideceğini işitiyorum. Arkadaşım personeli 
çok dedi ya ondan sonra kâra doğru gidiyoruz 
diyor. Ne güzel şeyler. Devlet Demiryolları 
uzun müddettir rayları lokomatifleri eskimiş. 
Doğru. Fakat sevgili arkadaşım istanbul'a gi
derken Türk işçilerinin, Türk fabrikasında yap
tıkları güzel o motorlu tren koltuklarında gidi
yor. Bu şayanı şükrandır. Demek ki, yenilerini 
de yerine koyacağız demektir. O halde iş yo
lunda ve formunda arkadaşımız haklı tenkid-
lerini yaparken biraz da kendi zaviyesinden par
tizanlığa kaçtı. Bizim zaviyemizden, öyle gibi 
geliyor. 

Arkadaşlarım kısaca PTT hakkında da bir
kaç söz söylemek isterim: Memnuniyet verici 
noktaları şu: Kârda. Bu telefon meseleleri hal
kın ayağına doğru gidiyor. Bizim birçok kasa
balarımızda kendileri de bir miktar para ya
tırdığı vakit telefonları yapılıyor. Yavaş yavaş 
o kasabalar jandarma telefonundan kurtuluyor. 
Şimdi acaba umum müdürlük hele bu zamanda 
düşünmez ki, bütün Türkiye'nin telefon mesele
sini üzerine alsın. Köylü iştirak ediyor. Meselâ 
köyüne elektrik geleceği zaman daha oradan 
hatlar geçiyorken 42 bin lira Ziraat Bankasına 
yatırmış Felahiye'nin bir köyü, bizim de elektri
ğimiz beraber yapılsın diyor. 42 bin lirayı ön
ceden yatırıyorlar. Köylü kendisine faydalı 
olan şeyi oldu mu koşuyor. Şu halde elektrik 
kadar bugün telefon da ihtiyaçtır. Muayyen 
merkezlere santralı kurduktan sonra Türkiye'
mizde de yapılmaya başlıyor bu,' Türkiyenin 
köylerine kadar elektrik meselesini üzerine al
malı. Hem PTT daha çok kâr eder, hem dola-
yısiyle vatandaş köyüne telefonun geleceğini 
bildiği gün buna iştirak eder. Nitekim Jandar
ma kanalına göre kurulan telefonlara da az 
para vermiyor, kaymakamlık valilik, idarecilik 
yapan arkadaşlarımız bilir, çok para veriyor. 
Ama bakımı yok plânı yok. Şu halde Sayın 
Devlet Vekili burada imali fikretmeli. 

Ulaştırma Vekili istanbul'da vazifeli. Onun 
yerine bulunduğuna göre sayın arkadaşımız. 
Oraya, Ulaştırma Bakanına ulaştırmak. Ve bir 
bütün olarak Türkiye'nin haberleşmesini PTT 
idaresi eline alacak mı almıyacak mı ve almasını 

düşünüyor mu? Düşünmeli kanaatindeyiz. Ar
kadaşlar tabiî yoruldunuz, zamanınızı aldım. 
Partizanlık yapmadığımızı belirttik. Ondan 
sonra Sayın Ekrem Özden Arkadaşımızın Ge
nel Başkanı Sayın Paşa; İsmet İnönü'nün Ma-
latyası'na motorlu trenini götüren A. P. Doğu'-
nun diğer taraflarına da götürecektir inşallah. 
Hürmetlerimle (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Özden buyurun efendim 
C. H. P. Grupu adına görüşeceksiniz. 

C. H. P. GRUPU ADINA EKREM ÖZDEN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar, Dikeçligil söz aldığı zaman bana teşek-
(kür edecek zannetmiştim. Bilâkis başka başka 
şeylerden bahsettiler. Hakikaten üzüldüm. Ken
disi ile Karma Bütçe Komisyonunda 4 sene va
zife gördüm. Orada gayet ciddî meseleler üzeri
ne nüfus ettik ve partizan idareden dolayı hiç
bir zaman beni itham etmedi. Bu sefer beni, 
şahsan kendi zaviyesinden partizanlığa kaçtı 
diyerek itham etti. 

Muhterem arkadaşlar, gerek şahsım adına 
gerekse Grupum adına Ulatırma Bakanlığı 
meselelerini burada, kürsüde dile getirirken 
hiçbir zaman siyaset yapmak gibi teknik bir 
meseleyi siyasetle karıştırma hevesine kapılma
dım. Hattâ PTT Umum Müdürlüğünün mese
leleri mevzuubahsolurken, grup adına şahsım 
adına hem komisyonlarda ve hem de burada 
uzun uzun stayklkâr sözlerle kendilerini öv
düm. Çünkü hakikaten vazifelerini ciddî ola
rak yerine getirmek için gayret sarf etmiş
lerdir. Ve memlekete, millete zararlı ol
maktan kurtulmuştur. İdare. Diğer teşekül-
ler, hiç olmazsa kendi bünyeleri içinde Dev
let bütçesinden para almadan ıslâhat yapa
rak, iktisadi meselelere nüfus ederek, az 
çok piyasa meselelerini da anlıyarak, biraz 
kadroları şişirmeden kendi yağı ile kendisi 
kavrulsun. Biz bunu istiyoruz. 440 sayılı 
Kanunun da ruhu budur. Elbette 'ki, âmme 
meselelerini ele alan Devlet Demiryolları gibi, 
Havayolları gibi, Deniz Nakliyatı gibi mese
lelerde zarar olabilir. Bu zararları asgariye 
indirmek için tenkidler yapıyoruz. Grupumuz 
bu yoldadır ve bu maksatla bu tenkidleri yap
mıştır. Yoksa şu idare iyidir, bu idare fena
dır, bu arkadaş şöyledir, böyledir, diye ne ida
relere nede şahıslara karşı hiçbir bühtanımız 
yoktur. 
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Bunu bilhassa burada tescil etmek isterim.. 
Bilmem kendileri galiba buradalar. İsmet 
Paşadan bahsettiler, Çok memnun oldum. 
Paşayı yine burada dile getirmiş oldular. Ben 
hiç böyle paşadan filân bahsetmemiştim. 
Neden bu partizan idare bahis mevzuu olunca 
paşadan bahsediyorlar? Bütün Türkiye bilir 
ki, partizan idare yapılmaması hususunda 
înönü en bastadır. Ve bizim partimizde bunu 
1950 den beri müdafaa eder ve ben de bu 
müdafiilerin başındayım. 1950 den bu yana 
mücadelesini yapmışımdır. Eğer Dikecligil arzu 
ederse partizan idare var mıdır, yok mu
dur, ben yarın bir tetkik yapmak üzere, bir 
araştırma yapmak üzere, bir önerge vere
yim. Lütfen kendileri ve grupları bu önerge
ye müspet rey versinler mesele meydana çıksın. 
Malatya'ya trenin gitmesi ile gitmemesi ile par
tizan idare ölçülemez Dikecligil, partizan idare 
bu idarelerin içinde yapılan binbir türlü meşe
lerle ölçülür ve bunların misalini lütfederse
niz koridorda benimle görüşmeyi arzu buyu
rursanız, size defterimizden teker teker oku
mak iktidarına ma,lik olduğumuzu bu kürsü
den söylemek isterim. Burada biz polemik
ten kaçıyoruz. Bu teknik meselelerde po
lemiğe girmiyelim diyoruz. Hakikaten de böy
ledir. Arkadaşlar, memleketin iktisadî meselesi 
mevzuubahsolduğu zaman bütün siyasi partiler 
kendi meselelerini bu koridorların nihayetine 
kadar itmeli, kapıdan içeri sckmamalı, iktisadi 
meseleleri halletmek için ne gibi çarelere baş
vurmamız lâzımdır, A. P. li olarak, C. H. P. li 
olarak, G-. P. li olarak ve diğerleri... Eğer biz 
bu yola girersek, bütün meseleleri bu veçheden 
mütalâa edersek dâvaları hallederiz ama... 

î. ETHEM KARAKAPICI (Urfa) — Güven 
Partisi aynı yoldadır... 

C. H. P. SENATO GRUPU ADINA EKREM 
ÖZDEN (Devamla) — Teşekkür ederim, pek 
memnun oluyorum. Çünkü aynı yolda berabe
riz, beraberdik ayrıldılar, yine aynı yoldayız 
çok güzel, çok teşekkür ederim. Ben istiyorum 
ki, A. P. si de bu yolda bulunsun, ama istidat 
görmüyorum, ben istidadı sizlere değil Hükü
mete tevcih ettim, Hükümetin icraatını tenkidet-
tim ve Hükümetin icraatında partizan idareden 
kurtulmak ve iktisadi meseleleri halletmek için 
ve yapılan tenkidlerin üzerinde ciddî olarak 
eğilmediği için tekliflerde bulundtım. Yoksa par

tiler masumdur beyler, partiler masumdur. Ben 
sizi bilirim ki, bâzı noktalarda siz de Hükümet
le beraber değilsiniz, teknik meselelerde, siya
sette beraber olabilirsiniz, ama bu iş doğru de
ğildir. Akıl için tarik birdir. Akliselime giden 
yolda hepimiz birleşiriz. Niçin birlenmiyoruz 
beyler, niçin? iktidarda kalalım diye beheme
hal partizan idareyi yapma emelinde bulunu
yorsak bu bir kusurdur. Bu kusurumuzdan te
vakki edelim, bundan sıyrılalım, meseleleri cid
dî olarak partizan idarenin haricinde olarak 
halletmeye çalışalım. Çok teşekkür öderim, beni 
tekrar buraya çıkardınız bundan dolayı da 
memnun oldum, inşallah şu takriri verelim de 
siz de partizan idare var mıdır, yok mudur di
ye kanaat getirirsiniz, mesele halledilmiş olur. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye? Buyu
run Sayın Müftüoğlu. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, bugün hakikaten 
önemli kuruluşlar ki bu kuruluşlar daha ziya
de deniz, hava ve demiryolu gibi anaulaşumla 
ilgili kuruluşların, 1964, 1965 ve 1966 yılları 
bilançosunu tetkik etmiş bulunmaktayız. Bu 
noktada bu müzakereler açılıp tümü üzerinde 
yapılan görüşmelerde konuşmamın başında ifa
de ettiğim bir hususu Sayın Özden'in biraz ev
vel yaptığı konuşma üzerine tekrar dile getir
mekte faide mütalâa ediyorum. O zaman demiş
tim ki; Anayasamızın 127 nci maddesinin son 
frkrasma göre Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
ve onların ilişiği bulunan teşekküllerin 468 sa
yılı Kanun hükümlerine, 440 ve 441 sayılı ka
nunlara göre yıllık bilançolarının murakabe, 
ibra veya âdemi ibrasının Yüce Meclislerce ya
pılacağı hususu 1961 Anayasası ile Meclisleri
mize getirilmiş yeni bir tatbikattır. Bu tatbika
tın ilk müzakerelerini ne kadar sıhhatli ve Mec
lis müzaikeratı yönünden ve bu kuruluşlarının 
istikballerinde kendilerine iyi bir istikamet ve
rebilmesi için hangi usul ve tarz daha faideli 
ise o usul ve tarz içerisinde bidayette rayına 
oturtabilirsek ilerde birtakım müzakere güçlük
lerinin doğmasını bidayette önliyebiliz, demiş
tim. Sayın Özden'in burada bugün ikinci defa 
yapmış olduğu bu konuşmada bu istikamette 
beyanda bulunmasına hakikaten minnettarım. 
Yalnız arkadaşım bu konuşmasında buyurdular 
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dediler ki; biz teknik meselelerde, bilhassa 
şahsı için hassasiyet gösterdiğini ve polemiğe 
girmemek için âzami gayret sarf ettiğini ve fa
kat A. P. Grupu adına konuşan arkadaşlarımı
zın buna riayet etmediğini ifade buyurdular ve 
onu mütaakıben de kendilerinin partili olarak 
bu yolda olduğunu söyleyince Sayın Güven Par
tisine mensup bir arkadaşım da asıl kendileri
nin bu yolda olduğunu ifade ettiler. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Ben bir de
ğişikliğe cevap verdim. Öteki arkadaşımla be
raberim. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Devamla) — Şimdi partilerin bu 
noktada beraber olması beni memnun eder. Yal
nız benim gördüğüm şu Sayın Özden siz zatıâli-
niz hakikaten iyi bir yoldasınız, ama sizin bu 
yolunuz Grup Başkanvekilinizin konuşmalarında 
çizdiği yolla bir değildir lütfen Grup Başkanve
kilinizin bu müzakerelerde yapmış olduğu ko
nuşmaları zabıtlardan tetkik ediniz, tahmin edi
yorum, o zaman bana hak vereceksiniz.... 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Her koyun 
kendi bacağından asılır, Grup Başkanı söyle
miş, bana ne.... 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Devamla) — Ama Grupımuz adına 
konuşuyor. Neyse Kasım geliyor çok kalmadı. 
Muhterem arkadaşlar, hakikaten konuşmacı ar
kadaşlarımız bâzı faydalı tenkid, temenni ve tav
siyelerde bulundular, bunlar değerlendirilecek
tir. Bunun için sayın senatörlerin hiçbir şüp
heye düşmemelerini bilhassa istirham ediyorum. 
Biraz evvel söylediğim gibi konuşmamın basında 
yahut tümü üzerindeki müzakerelerde ifade 
etmiştim, başlıyan bu müzakerelerde sayın se
natörler ve sayın milletvekillerinin vâki tenkid 
ve temennilerinin dikkate alınması için Sayın 
Başbakan 11 . 4 . 1967 tarihinde bir genelge ile 
durumu bütün bakanlıklara bildirmiş bulunmak
tadır. Zannediyorum Sayın özden ki devamlı 
arkadaşlanmızdandır acaba o gün, yahut o sa
atte her halde Senatoda bulunmıyorlardi !d bir 
zühul olduğu kanısındayım. Arzu ederlerse bu 
tamimi tekrar okuyayım. Muhterem senatörler, 
çevreli sahil boyu uzun olan bir memlekettir, 
yine bir gerçektir ki bu kadar geniş sahili olan 
bir memleketin ticaret filosu maalesef arzu edi
len şekilde bugüne kadar talrviye edilememiş ve 
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arzu edilen seviyeye getirilememiştir ve yaşlı ge
miler hakikaten vardır, işte bu noksanlığı gö
ren, müşahede eden Hükümetimiz 933 sayılı Ka
nunun getirmiş olduğu, imkânlardan da istifade 
etmek suretiyle gemi nisaiye fonlarında yeni im
kânlar ortaya koymuş ve 1983 yılında 30 milyon
luk bir fon tesis ederek gemi inşasını teşvik yolu
na gitmiş bulunmaktadır. Haddizatında 1967 
yılma kadar bu gaye için tahsis edilmiş bulunan 
fonların yekûnu ise 35 milyondan ibarettir. Bu 
35 milyon liralık fon 1967 yılı sonuna kadar, 
41 firmaya 54 gemi yapılmak üzere cern'an 
34 693 bin liralık bir kredi tahsisi ile tevzi edil
miş bulunmaktadır. Şimdiye kadar bu fondan 
kullanılan, yani 1967 sonuna kadar kullanılan 
miktar ise 23 237 000 Türk uranıdır, 1968 se
nesinde ve 933 sayılı Kanunun hükümlerinden 
istifade edilerek tesis edilen fon için tahsis edi
len 30 milyon lira için ise halen on firmanın 
12 gemi inşaası için vâki talepleri tetkik safha
sında bulunmaktadır. Bunun dışında yine fon
dan istifade ederek 39 milyonun dışında 10 mil
yon liralık bir fon daha tahsis edilmek suretiyle 
bu fonla tersaneler inşaasma imkân verilmiş bu
lunmaktadır. Yine ayrıca Türk Ticaret Filosu
nun âcil ihtiyacını karşılamak üzere geçenlerde 
çıkarılan bir kararnamede esasları tesbit edilen 
prensipler içerisinde de yeni gemiler ithaline de 
karar verilmiş bulunmaktadır. 

Bir sayın arkadaşım Denizdik Bankasının ta
kipteki alacaklarından bahis etmişlerdi. Denizci
lik Bankasının 20 500 000 liralık kanuni takip
teki aıacakları 15 milyon liraya haler, düşürül
müş bulunmaktadır. Bunlara devam edilmekte
dir. Bu arada bir şey daha söyüyeyim, muhte
rem arakdaşım bir acenta baklandaki muamele
den bahsetti, aldığım malûmata göre mahkeme
ye mesele intikal ettirilmiş vaziyettedir. 

Bugün Denizcilik Bankasının üzerinde has
sasiyetle durduğu hususlardan birisi, bir taraf
tan rantabilitelerini kaybetmiş ve çok yaşlı ge
mileri kadrodan çıkarırken, diğer taraftan gü
nün icaplarına uygun yeni gemi inşaatına gidil
mekte ve mevcut gemilerin kapasite ve konfor
ları artırılmaktadır. Turuva isimli feribotun 
bir eşinin ki - bir arakdaşım zannediyorum Ada
let Partisi Grupu adına yapılan konuşmada idi, 
yeni feribotlar alınması veya inşasından bah
setmişlerdi - halen Turuva isimli feribotun bir 
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di bünyemizde yapabiliyoruz. Son defa 
15 . 10 . 1968 tarihinde yapılan bir anlaşana 
ile de 10 senede 200 dizel lokomotifi, senede 
asgari yirmi dizel lokomotifi yapmak üzere bir 
anlaşmaya varılmış bulunmaktadır. Zannedi-^ 
yorum bu, arkadaşlarımızı memnun edecek bir 
icraat ve bir haberdir. 

Buraya gelmişken, Sayın Necip Seyhan ar
kadaşımızın şahsı adına yapmış olduğu konuş
mada, Doğu ile ilgili olan beyanlarına cevap 
vermek istiyorum. Biraz evvel ifade ettiğim gibi 
biz, bütün yolcu trenlerini hattâ, yük trenle
rini elektrikli ve dizelli lokomotiflerle işletme
yi. esas prensibolarak kabul etmiş vaziyetteyiz. 
Bugün elde mevcut dizel lokomotifler nisbetin-
de Doğu bölgemize işliyen ekspres trenlerine 
muayyen bir noktaya kadar dizel lokomotif ve
rebilmekteyiz. Bilhassa yeni imal ettiğimiz yol
cu vagonlarını Şark'a işliyen trenlere hasret
mekteyiz. 1969 yılı sonlarına doğru Şark'a iş
liyen bütün yolcu trenlerini dizelli lokomotif
lerle işletmek hedef olarak alınmış vaziyette
dir. 

Bunun dışında sayın arkadaşımın şahsi bir 
müşahedesi olarak ortaya koymuş olduğu Ce
beci'de trenin beklemesi keyfiyeti zaman zaman 
bir gerçek olarak, bir vakıa olarak ortadadır. 
Ancak, bu; bu hatta işliyen banliyö trenlerinin 
kesafetinden meydana gelmekte. Bu mahzur 
görülmüş ve izalesi için çift hat yoluna gidil
miştir. Halen inşa halindedir. Tahminimiz bir 
aksilik olmadığı takdirde 1969 yılı sonuna ka
dar Kayaş - Ankara ve Sincan arasında çift hat 
işletmeye açılabilecek ve o takdirde de arkada
şımızın. ileri sürdüğü bu şikâyet konusu da or
tadan kalkacaktır. 

eşinin tersanelerimizde inşasına başlanılmış bu
lunmaktadır. Marmara tipi gemilerin de plân 
gereğince tadiline devam olunmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları bi
lançosu münasebetiyle yapılan tenkid ve temen
nilere gelince; burada bir sayın arkadaşım 
Devlet Demiryolları bünyesindeki işçi artışını 
eleştirmiş, bunu tenkid konusu yapmış ve bu 
hususu da bir partizanlık misali olarak veya
hut partizanca böyle tasarruflarda bulunuldu
ğu için Devlet Demiryollarındaki daimî işçi 
sayısı artmıştır, buyurdular eğer tesbitim yan
lış değil ise. Gerçek şudur; düne kadar muvak
kat işçi olarak çalışan yani, statüde muvak
kat işçi olarak gözüken ve fakat yıl sonunda 
kaydı tekrar yenilenmek suretiyle işine devam 
eden işçiler, iş hukuku yönünden biraz evvel 
söylediğim muamele içerisinde iş emniyetleri 
ve iş hayatları âzami bir senelik garantiye bağlı 
olduğu halde ve bir senelik muvakkat iş muka
velesi sebebiyle iş Kanununun daimî işçiye ta
nımış olduğu birtakım munzam haklardan isti
fade edemedikleri halde, iktidarımız zamanın
da bir nevi hilei seriye yolu olan bu yol ka
patılmış ve bu muvakkat işçi arkadaşlarımız 
Devlet Demiryolları bünyesi içerisinde daimî 
isçi olarak kadroya alınmışlardır. Daimî işçi 
kadrosunda görülen artış - bilançolarda - bun
dan ileri gelmektedir. Tahmin ediyorum ki, 
iş güvenliği, sosyal güvenlik ve sosyal adalet 
yönünden Anayasamızın 2 nci maddesinde ifa
desini bulan ilkelere en uygun icraatlardan bi
risi olan bu davranışın partizanlık olarak tav
sifi gayrimümkündür. Ama bir de bu itham şu 
gerçeği ortaya koydurmaktadır; haddizatın
da partizanlık Hükümet tarafından yapılma
makta ve fakat partizanlık lâfı ile muhalifle
rimiz âzami derecede partizanlık yapma yolu
nu açmış bulunmaktadırlar.. 

Devlet Demiryollarının dizelizasyona gitme
si ve gitmemesi hususundaki tenkidlere gelin
ce ; Devlet Demiryollarının gayesi Türk Demir
yolları içinde, gerek elektrikli tren, gerekse 
dizel lokomotiflerle, gerek insan nakliyatını, ge
rekse eşya nakliyatını elektrifikasyon veya di-
zelizasyon içerisinde halletmektir. Hedef seç
miş olduğu prensip bu. Takdir edersiniz ki, bu 
bâzı imkânların tahakkukuna bağlı. Düne ka
dar dizel lokomotiflerini dışardan ithal eden 
bir ülke idik. Bugün küçük çapta da olsa ken-

Sayın Özden arkadaşımız, konuşmasının yi
ne bir yerinde Hükümetin vâki tenkidlere, te
mennilere pek ehemmiyet vermediği ve hattâ 
bunları tatbik etmediğini ifade buyurdular. 
Biraz evvel konuşmamın başında Sayın Baş
bakanın geçen seneki müzakereler sonunda yap
mış olduğu tamimi ifade büyürdüm ve yine de
dim M, arkadaşlarımızın haklı tenkid ve temen
nileri - ki emin olmanızı istiyorum diye ifade 
ettim - değerlendirilecektir. Ancak bu demek 
değildir ki, bilfarz C. H. P. nin yapmış olduğu 
veya tavsiye etmiş olduğu bütün tenkid ve te
menniler tarafımızdan aynen tatbik edilecek
tir. Bu böyle alınmadı. Böyle alınmadı diye 
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sayın arkadaşımız bize güceniyor ise, bizim 
cevabımız şu olacaktır; halen bilançosunu tetkik 
ettiğimiz Devlet Demiryollarının yine müza
kere ettiğimiz senelerine g-öre durumlarını 
nottan okuyorum : 

1964 yılı bilançosunda Demir Yollarının za
rarı 390 milyon 408 bin lira. Buna mukabil 1965 
yılında bu zarar 261 milyon 720 bine düşmüş, 
1936 yılında ise 255 milyon 748 bine inmiş bu
lunmaktadır. 

Şimdi 1964 yılında iktidarda sayın arkada
şımın sözcülüğünü yaptığı parti müstakillerle 
beraber tam bir iktidar olarak icrayı faaliyette 
bulunuyorlardı. Eğer bu temenniler ve tavsiye
leri ki, öyle olması lâzımgelir, kendileri iktidar
da yaptıkları zaman tatbik ettiklerine göre biz
den de aynı icraatı yapmamızı istiyorlarsa, bi
zim gönlümüz 261 milyon lira zarar yerine 390 
milyon liralık zarar etmesine bu müesse enin, 
razı değildir. Bu sebeplerle tenkitlerinizin veya 
temennilerinizin hepsini tatbik etmemiz maalesef 
mümkün değildir. 

Türkiye Hava Yollarının 1966 yılı bilanço 
larının huzurunuzda tetkik edilemediğinden şi
kâyet olundu. Bu mevzuu, halen Danıştayda bir 
dâva olarak ikâme edilmiştir. Binaenaleyh, ne
ticesinin beklenmesinin zarureti vardır. Bu se
beple daha fazla beyanda bulunmamın mümkün 
olmadığını arkadaşlarımın takdir edeceğini ve 
benim mazur görüleceğimi ümit etmekteyim. 

Bir sayın arkadaşım da bâzı şehirlerde tele
fonların yüksek ücretlerle satılabilip, devredile-
bilme imkânına kavuştuğunu, bunun birtakım 
sıkıntılardan, daha doğrusu ihtiyaçların karşı
lanamamışından ileri geldiğini ifade buyurdu
lar. Bu bir gerçek. Ancak bu gerçeğin günah ve
ya sevabının aranması lâzımgelir. Bunun ise tes-
bıiti, bu neden böyle olmuştur, böyle olmaması 
için ne yapılması lâzımgelirdi? Sualine verile
cek cevapla ortaya çıkar, önce bunun böyle ol
maması için ne yapmak lâzımgelirdi? Yapılması 

lâzımgelen şey, şebekelerin tevsii, gerekli mon
tajların yapılması ve santrallerin kurulması ve 
ilâve numaraların verilmesidir. Niye yapılama
mıştır? Yapılamamıştır, çünkü bir telekomünü-
kasyon tesisinin yapımına başlandığı tarihten iti
baren 1,5 senede imalâta geçmesi mümkün ol
duğu halde telekomünükasyon tesislerinin ihale
si maalesef 3 yıl gibi uzun bir süre uzatılmak su
retiyle bunun inşaatına ancak zamanımızda baş-
lanabıilmiştir de onun için bu tesislerin tevsiine 
maalesef zamanında geçilememiştir. Sayın arka
daşım takdir ederler ki bunun vebali her halde 
bize ait olmasa gerek. Yalnız kendilerinin sevi
neceğini ümidederek ifade edeyim, 1969 yılın
dan itibaren; ihalesi yapılmış, temeli atılmış ve 
insaasma başlanılmış olan bu tesisler imalâtını 
da vermiye bağlıyacaklardır. 

Tesbit edebildizim notlara göre muhterem ar
kadaşlarımın vâki tenkid ve temennilerine ce
vap verdiğimi zannediyorum. Yüce Senatoyu 
saygılarla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı efendim? 
Komisyon? Yok. Şimdi ıttıla sunulması lâsım-
gelenleri okutup, sunacağım. 

Bundan evvel Karma Komisyon Sözcüsünün 
bir yazısı var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
19 . 10 . 1968 Cumartesi giinii gündemde 

görüşülen teşebbüslere ait raporda tashihi 
gereken hususlar ekli listede arz edilmiştir. 

Gerekli tashihin yapılmasını arz ederim. (1) 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

Kar. Kom. Sözcüsü 
G-tüfcekin Sakarya 

BAŞKAN — Gereği yapılacaktır. 

(1) DüzeJtişlere ait liste tutanağın sonıın-
| (ladır. 
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XXX - T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İSLETMESİ : 

BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesinin netice hesapları ile bilan
çosunun tasvibine geliyoruz. Her yıla ait kâr ve zarar ile bilançolarını ayrı ayrı okutup oyları
nıza sunacağım. 

GİDERLER 

TCDD nın 31 . 12 . 1964 yılı kâr ve zarar hesabı 

Lira K. GELİRLER Lira 

I • 

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

II • 
I I I -
IV -

• İşletme giderleri 937 
İdare giderleri 
İşveren mükellefiyetleri 
Yol işletme ve bakım giderleri 
Cer işletme ve bakım giderleri 
Trafik giderleri 
Liman ve iskeleler işletme 
ve bakım giderleri 
Ödenen faiz ve komüsyonlar 55 
Ayrılan karşılıklar 99 
Sair masraf ve zararlar 103 

864 656 

139 986 
581 613 
765 510 

80 

80 
23 
11 

I 
1. 
2. 
3. 
4. 

II 
III 
IV 

V 
VI 

Toplam 1 196 351 760 94 

İşletme gelirleri 701 516 600 
Yolcu ve bagaj taşıma gelirleri 
Yük taşıma gelirleri 
Diğer taşıma gelirleri 
Liman ve iskeleler gelirleri 
İştirak gelirleri 
Alman faiz ve komüsyonlar 
Karşılıklardan iadeler 
Sair gelir ve kârlar 
Zarar 

Toplam 

K. 

45 

105 395 
onlar 1 451 589 

4 027 800 
98 742 012 

390 508 368 

1 196 351 760 

93 
83 
21 
73 
39 

94 

BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti Devlet Denr yollarının 31.12.1964 yılı kâr ve zarar hesabını 
tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul atmiyenler... Ka,bul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının ?i 34 yılı bilançosu : 

AKTİF 

TCDD nın 31.12.1964 tarihli bilançosu 

Lira K. PASİF Lira 

I - ödenmemiş sermaye 
II - Sabit kıymetler 

I I I - Tahsis ve iştirakler 
IV - Mütedavil kıymetler 

V - Sair aktifler 
VI - Zarar 

Toplam 
Nâzım hesaplar 

2 569 150 759 
9 621 071 

690 489 995 
558 630 366 

1 049 266 499 

4 877 158 692 
1 611 806 485 

51 

93 
83 
16 

43 
65 

I - Sermaye 
II - ihtiyatlar 

III - Karşılıklar 
IV - Alacaklılar 
V - ödenecek senetler 

VI - Emanet paralar 
VII - Sair pasifler 

Toplam 
Nâzım hesaplar 

2 500 000 000 

497 629 802 
1 409 262 618 

104 120 803 
43 145 085 

323 000 381 

4 877 158 692 
1 611 806 485 

58 
96 
53 
44 
93 

43 
65 

Genel toplam 6 488 945 178 08 Genel toplam 6 488 945 178 08 
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BAŞKAM — 658 758 130 077 kuruş geçmiş yıllardan devreden zarar, 390 milyon 508 368 039 
kuruş da bilanço devresi zararı olmak üzere toplam yekûn içerisinde okunan genel toplama dâhil 
olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının 31.12.1964 tarihli bilançosunu tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GlDüjRIiEîl 

TCDD nm 31 . 12 . 1965 yılı kâr ve zarar hesabı 

Lira K. GELİRLER Lira 

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

1 047 920 833 63 işletme giderleri 
İdare giderleri 
İşveren mükellefiyetleri 
Yol işletme ve bakım giderleri 
Cer işletme ve bakım giderleri 
Trafik giderleri 
Liman ve iskeleler işletme 
ve bakım giderleri 
ödenen faiz ve komüsyonlar 52 448 169 

ÎII - Ayrılan karşılıklar 88 647 948 
IV - Sair masraf ve zararlar 40 779 553 

II 
03 

VI - Zarar 
966 075 
261 720 

Toplam 1 227 796 506 2D 

K. 

işletme gelirleri 876 391 403 21 
Yolcu ve bagaj taşıma gelirleri 
Yük taşıma gelirleri 
Diğer taşıma gelirleri 
Liman ve iskeleler gelirleri 

II - İştirak gelirleri 692 807 65 
III - Alman faiz ve komüsyonlar 2 648 899 01 
IV - Karşılıklardan iadeler 3 196 231 51 

V - Sair gelir ve kârlar 83 146 294 61 

635 99 
870 21 

Toplam 1 227 796 506 20 

Kabul BAŞKAN — TCDD nm 31.12.1965 yılı kâr ve zarar hesabını tasviplerinize sunuyorum. 
edenler.., Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

AKTİF 

TCDD nm 31 . 12 . 1965 tarihli bilançosu 

Lira K. PASİF 

I - ödenmemiş sermaye 
II - Sabit kıymeler 

III - Tahsis ve iştirakler 
IV - Mütedavil kıymetler 
V - Sair aktifler 

VI - Zarar 

I - Sermaye 
2 646 635 435 97 II - İhtiyatlar 

8 996 071 III - Karşılıklar 
697 149 250 75 IV - Alacaklar 
649 833 494 22 V - ödenecek senetler 

1 097 487 369 37 VI - Emanet paralar 
VII - Sair pasifler 

Toplam 5 100 101 621 31 
Nâzım hesaplar 1 734 141 516 25 Nâzım hesaplar 

Lira 

Genel toplam 6 834 243 137 56 

K. 

2 500 000 000 
18 212 957 
567 192 034 

1 576 392 574 
23 095 603 
46 460 461 
368 747 989 

5 100 101 621 
1 734 141 516 

73 
87 
68 
42 
43 
18 

31 
25 

Genel toplam 6 834 243 137 56 

BAŞKAN — TCDD nm 31.12.1965 tarihli bilançosunu okunduğu veçhile tasviplerinize 
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

sunuyo-
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TCDD İşletmesi 1966 yılı kar ve sarar hesabı 

ZİMMET Lira K. MATLUP Lira K. 

I - İşletme masrafları 1 137 985 393 29 I - İsletme varidatı 975 325 347 27 
II - ödenen faiz ve komüsyonlar 75 746 812 5" Jf - İştirak gelirleri 329 504 61 

III - İştirakler 98 941 740 5C 7~\ - Alınan faiz ve komüsyonlar 3 809 403 30 
IV - Sair masraf ve sararlar 66 879 469 0.1 .:. s - Karşılıklardan iadeler 3 277 671 02 

V - Sair varidat ve kârlar 140 563 603 58 

Toplam 1 379 053 415 45 Toplam 1 123 305 529 78 
V - Kâr VI - Zarar 255 747 885 67 

Genel toplam 1 379 053 415 45 Genel toplam 1 379 053 4~5 45 

BAŞKAN — TOBB İşletmesi 1G66 yılı k£,r ve narar İrs sabim tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

TCDD İşletmesi 1966 yılı bilançosu 

AKTİF Lira K. PASİF Lira, K. 

I - Ödenmemiş sermaye I - Sermaye 2 500 000 000 
II - Sabit kıymetler ' 2 846 713 563 25 II - İhtiyatlar 19 280 497 04 

III - Tahsisler ve iştirakler 8 996 071 III - Karşılıklar 662 856 104 44 
IV - Miitedavil kıymetler 814 214 235 99 IV - Tahsis ve bağışlar 

V - Sair aktifler" 723 578 611 98 V - Alacaklılar 1 813 585 697 35 
VI - İlk tesis masrafları VI - ödenecek senetler 7 009 255 90 

VII - Zarar 1 120 740 749 03 VII - Emanet paralar 49 982 697 22 
VIII - Kabullerimiz 

IX - Sair pasifler 461 528 979 30 

Toplam 5 514 243 231 25 Toplam 5 514 243 231 25 
VIII - Nâzım hesaplar 1 875 011 054 41 X - Nâzım hesaplar 1 875 011 054 41 

Genel toplam 7 389 254 285 66 Genel toplam 7 389 254 285 66 

BAŞKAN — TCDD İşletmesi 1966 yılı bilançosunu tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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XXXI - T.C. POSTA - TELGRAF YE TELEFON İŞLETMESİ : 
BAŞKAN — 1964 ten başlıyoruz, 

PTT İşletmesinin 1984 yılı kâr ve zarar cetveli 
BORÇ Lira K, ALACAK Lira K. 

Personel giderleri 
Harcırahlar 
Çeşitli giderler 
Verilen faiz ve komüsyonlar 
Ulaştırma giderleri 
Etüt, propaganda ve kültürel 
giderleri 
Vergi, resim, hare ve mahke
me giderleri 
Tamir ve bakım giderleri 
Büro giderleri 
Amortisman giderleri 
Alet, edevat ye bakım takım
ları giderleri 
Sosyal tesisler giderleri 
özel tesisler bakım ve onarım 
giderleri 
Özel tesisler idare giderleri 
Muhtelif zararlar 
Kâr 

259 085 859 
3 710 185 
5 455 418 
8 951 314 

32 169 245 

1 723 462 

43 772 511 
25 569 058 

8 690 815 
31 133 431 

132 972 
24 907 

2 823 916 
1 646 920 

25 743 741 
49 144 652 

45 
80 
25 
38 
91 

45 

52 
74 
27 
53 

31 
76 

40 
77 
07 
11 

Posta gelirleri 
Telgraf gelirleri 
Telefon gelirleri 
Alman faiz ve komüsyonlar 
NATO ve CENTO'ya kira 
ile verilen devre gelirleri 
Çeşitli gelirler 
Muhtelif kârlar 

146 050 138 
60 558 471 

257 988 732 
3 488 090 

14 197 430 
899 518 

16 595 031 

73 
15 
54 
26 

78 
78 
90 

Toplam 499 777 413 72 Toplam 499 777 413 72 
BAŞKAN — PTT İşletmesinin 1964 yılı kâr ve zarar cetvelini tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

PTT İşletmesi 1964 yılı bilançosu 
AKTİF Lira K. PASİF Lira K. 

I - ödenmemiş sermaye 
II - Sabit kıymetler 

III - Stoklar 
IV - Borçlular 

V - Nakit ve kıymetli evrak 
VI - İştirakler 

VIÎ - Sair aktifler 

Toplam 
Nâzım hesaplar 

129 578 549 
353 327 480 

89 354 842 
122 149 120 
35 447 277 

1 163 500 
17 749 527 

748 770 298 
327 900 394 

45 
97 
76 
30 
45 

94 

87 
92 

*-•
 !

 

II 
III 
IV -

V 
VI -

VII -
VIII -

IX 

Nâzım 

- Sermaye 
- İhtiyatlar 
- Karşılıklar 

Alacaklılar 
- ödenecek senetler 
• Emanet paralar 

Sair pasifler 
Geçmiş sene kâr ve 
zararları 

• K â r 

Toplam 
. hesaplar 

300 000 000 
23 711 403 

5 489 630 
188 253 413 

1 562 648 
57 009 682 
41 158 751 

82 440 118 
49 144 652 

748 770 298 
327 900 394 

10 
32 
38 
12 
05 
76 

03 
11 

87 
92 

Genel toplam 1 076 670 693 79 Genel toplam 1 076 670 693 79 
BAŞKAN — PTT İşletmesi 1964 yılı bilançosunu tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Et

miyenler... Kabul edilmiştir. 
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PTT İşletmesinin 1885 yılı kâr ve sarar cetveli 

BORÇ Lira K. iıLÂÖÂE Lira K. 

Personel giderleri 291 722 753 58 Posta gelirleri 157 736 909 98 
Harcırahlar 4 331 3S9 53 T —,v^ primleri 60 314 761 09 
Çeşitli giderler 5 818 400 14 7 '--'o. z'.h'er: 309 613 647 16 
Verilen faiz ve komüsyonlar 11 H~5 2°9 54 ' V:a?: I ..'«, vs kor-.i):.yonIar 4 060 473 49 
Ulaştırma giderleri 41232 14: 50 *:" U 3 "\ , Cv/OTTTya kira 
Etüt ve propaganda giderleri 2 106 107 İZ ".<• • :.:."• , / - v s gelirleri 14 555 169 49 
Vergi, resim, hare ve mah- »'*.- .':i,. -•!.;;,_' 1 364 939 79 
keme giderleri 52 513 426 30 l'-.-l'.ti!:? \-:.-\-r 21734 034 93 
Tamir ve bakım giderleri 31 178 615 82 
Büro giderleri 10 417 564 20 
Amortisman giderleri 31 502 655 65 
Alet, edevat ve bakım takım
ları giderleri 120 655 60 
Sosyal tesisler giderleri 40 655 06 
Özel tesisler bakım ve onarım 
giderleri 6 080 549 58 
özel tesisler idare giderleri 815 029 
Muhtelif zararlar 24 057 532 87 
Kâr 56 117 229 98 

Toplam 569 379 966 35 Toplam 569 379 966 35 

BAŞKAN — PTT İşletmesinin 1965 yılı kâr ve sarar cetvelini tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

PTT İşIetnıe3İRÎn 1065 yılı bilançosu 

AKTİF Lira K, P.A.5ÎF Lira K. 

Ödenmemiş sermaye 
Sabit kıymetler 
Stoklar 
Borçlular 
Nakit ve kıymetli evrak cüzdanı 
İştiraklerimiz 
Sair aktifler 

Toplam 
Nâzım hesaplar 

Genel toplam 1 

122 436 
409 129 

96 006 
138 055 
59 683 

1 163 
23 233 

849 757 
416 462 

286 220 

604 
tld, 
İT'» fi 

697 
110 

156 

961 
537 

499 

b i 
r. 7-r 

0 7 

01 
86 

75 

m 
87 

52 

fı7 fî-.:-"---;• •'o-, 
S0G 000 000 
23 711 403 10 

"H:A:M;Hr 18 959 245 50 
kh.c.3.M-J.EY 235 634 498 27 
üdenecek senetler 1 081 631 95 
•'' ../.;! •'—dar 54 405 303 14 
' -..khr 159 848 649 71 
T - 56 117 229 98 

Toplam 849 757 961 6u 
lar 416 462 537 87 

Gene! toplam 1 236 220 499 52 

BAŞKAN — PTT İşletmesinin İ9Ö5 yılı bilanço^-r^ rH t^vipbrinise ountıyoruın. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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PTT İşletmesi 1966 yılı kâr ve zarar hesabı 

Lira K, MATLUP Lira K. 

1. Personel giderleri 
2. Harcırahlar 
3. Çeşitli giderler 
4. Verilen faiz ve komüsyonlar 
5. Ulaştırma masrafları 
6. Etüt, propaganda ve 

kültürel giderleri 
7. Vergi, resim, hare ve 

309 
5 
7 
10 
43 

461 816 
056 725 
370 883 
724 413 
022 846 

8. 
9. 

10. 
11. 

12. 
13. 

14. 
15. 

mahkeme giderleri 
Tamir ve bakım giderleri 
Büro giderleri 
Amortisman giderleri 
Alet, edevat ve bakım 
takımları giderleri 
Sosyal tesisler giderleri 
Özel tesisler bakım ve 
onarım giderleri 
özel tesisler idare giderleri 
Muhtelif zararlar 

Toplam 
Egzersiz kârı 

Genel toplam 

58 521 029 
37 795 306 
11 320 298 
37 016 625 

172 841 
62 139 

11 359 915 
792 935 

14 745 733 

550 104 206 
92 088 307 

642 192 514 

79 
85 
31 
9ö 

60 
«o 
0& 

10 
01 
83 

83 
17 

32 1. 
68 2. 
36 3. 
38 4. 
78 5. 

2 680 695 54 8. 

Posta gelirleri 177 053 139 83 
Telgraf gelirleri 66 343 511 99 
Telefon gelirleri 355 243 372 59 
Alman faiz ve komüsyonlar 4 626 969 89 
NATO ve CENTO'ya kira ile 
verilen devre gelirleri 13 137 995 84 
Çeşitli gelirler 1 259 015 25 
Muhtelif kârlar 24 528 508 61 

642 192 514 Genel toplam 
BAŞKAN — PTT İşletmesi 1966 yılı kâr ve zarar hesabım tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

AKTİF 

PTT İşletmesi 1966 yılı bilançosu 

Lira K. PASİF Lira K. 

I 
II 

III 
IV -
V -

VI -
VII -

VIII 

- ödenmemiş sermaye 
- Sabit kıymetler 
- Stoklar 

Borçlular 
• Nakit ve kıymetli evrak 

cüzdanı 
İştirakler 
Sair aktifler 

Toplam 
- Nâzım hesaplar 

Genel toplam 

122 968 820 
454 897 956 
134 045 476 
151 297 362 

93 719 717 
1 163 500 

25 546 032 

983 638 865 
471 643 455 

1 455 282 321 

30 
88 
46 
75 

11 

02 

60 
86 

46 

I 
II 

III 
IV -

V • 

VI -
VII -

VIII -

IX -

- Sermaye 
- İhtiyatlar 
- Karşılıklar 
• Alacaklılar 
• ödenecek senetler 
• Emanet paralar 

Sair pasifler 
Kâr 

Toplam 
• Nâzım hesaplar 

Genel toplam 

300 000 000 
23 711 403 
24 869 491 

284 250 155 
624 443 

60 910 745 
197 184 320 
92 088 307 

983 638 865 
471 643 455 

1 455 282 321 

10 
01 
28 
29 
61 
14 
17 

60 
86 

46 

BAŞKAN — PTT İşletmesi 1966 yılı bilançosunu tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler.,. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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XXXII - DEXİZCİLÎK BAŞKASI T.A.O. : 
BAŞKAN — Ek No. 2 de yazılı Denizcilik 

Bankası Türk Anonim Ortaklığı : 
8 milyon 142 bin 986 lira 32 ku-1964 yılı : 

ruş, zarar. 
BAŞKAN 
lyoö yılı '. 
BAŞKAN 
1368 yılı 
BAŞKAN 
A) D. B 

Şirketi : 
1984 vılı : 

— Bilgilerinize sunulmuştur. 
28 572 040 lira 40 kuruş, zarar. 

— Bilgilerinize sunulmuştur. 
: 160 579 lira 70 kuruş, kâr. 
— Bilgilerinize sunulmuştur. 

Beniz Nakliyatı Türk Anonim 

90 933 lira 33 kuruş, zarar. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
1965 yılı : 2 811 363 074 kuruş, zarar. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
1968 yılı : 11 189 997 015 kuruş, kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

XXXIII - TÜRK HAVAYOLLARI AXO-
XİM ŞİRKETİ : 

1964 yılı : 18 249 208 lira 65 kuruş zarar. 
BAŞKAM — Bilgilerinize sunulmuştur. 
1965 yılı : 6 607 665 lira 90 kuruş, zarar. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
A) Uçak Servisi Anonim Şirketi : 
1964 yılı : 533 055 lira 21 kuruş, kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
1965 yılı : 550 G40 lira 59 kuruş, kâr. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Bugünün gündemi böylece bitmiş oluyor. 

Mütaakip gündeme geçmeye maddeten imkân 
yok. Çünkü sayın sözcüler ve ilgili işletmenin 
Sayın G-enel Müdürleri hazır değildir. Bu iti
barla birleşimi 21 Ekim 1968 Pazartesi günü 
saat 10,00 toplanmak üzere kaptıyorum. 

Kapanma saati : 18,08 

5. — DÜZELTÎŞ 

Sayın Başkanlığa 

19 . 10 . 1968 Cumartesi günü gündemde görüşülen teşebbüslere ait raporda tashihi gereken 
hususlar ekli listede arz edilmiştir. 

Gerekli tashihin yapılmasını arz ederim. 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 

Komisyonu Sözcüsü 
G-üitekin Sakarya 

Cilt Sayfa Satır Yanlış Doğru 

Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi: 
1 . 636 Alttan 11 98 952 

Seka Çaycuma Müessesesi : 
1 650 Alttan 1 66 177 927 10 

98 552 

66 177 972,10 (Bu rakam hem 
aktifte hem pasifte düzeltile
cek) 

izot Sanayii T. 
2 522 
2 523 
2 523 
2 529 
2 530 

A. Ş. 

Altt 
Alt t 

an 
an 

14 
i 
8 
3 
2 

1965 yılı 
4 826 584 
4 826 584 
54 466 391 
2 638 731 

02 

1 964 yılı 
4 828 584 
4 828 584 
57 466 391 
3 638 727 

02 

— 568 — 



C. Senatosu B : 73 19 . 10 . 1968 O . 2 

Oilt Sayfa Satır Yanlış Doğru 

Türkiye Çimento Sanayii T. Â, Ş 
. 2 538 20 

2 558 Aktif kıs
mında 

2 
2 
2 
2 
2 
Afyon 
2 

559 
559 

-•• 5 5 9 

559 
559 Alttan 

Çimento Sanayii T. 
541 

A 

4 
5 
6 
13 
o o 

, ş. 
9 

2 566 Alttan 2 
1 Ek No. 2 Alttan 17 

Balıkesir Çimento T. A. Ş. : 
2 570 10 

2 620 
Bartın Çimento T. A. Ş, 
2 576 
2 576 Alttan 

577 
625 Alttan 

10 076 146 93 

10 908 976,3 
27 744,9 

315 064 433,5 
6 670 730 3 

457 997 868 57 

632 119 46 
330 656 35 

+ 1 958 710 16 

(19 
ra'ki 

718 319,93 
çizgi 2 !77 

10 079 
rakamlın 
020,42 ra 

146 93 
dan son-
kauıının 

altına alınacak, 457 997 '686,57 
rapo 
diril 

i r unun 
aeak.) 

:al1 ;ındaki çizgi kal-

10 908 
27 

315 064 
6 670 

457 997 

642 
330 

+ 1 958 

976 37 
744 98 
433 57 
730 39 
686 57 

119 43 
656 36 
710 76 

(866 667,19 rakamının üstünde
ki çizgi ibu rakamın adtrna alı
nacaktır) 

20 923 932 74 20 023 932 74 

14 21 040 845 57 
2 Vri l - Bilanço kân 5 643 986.78 VIII -Bilanço kârı 5 643 986 78 

Dönem kârı 7 032 608 
Geçmiş yıl za
rarları 1388 621 22 

15 230 279 84 

625 Alttan 3 - 2 Toplam 

Egzersiz yılı zara.rı 

Elâzığ - Altmova Çimento Sanayii T. A. Ş. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

584 
585 
585 
585 
585 
.585 
585 
585 
585 
585 
633 

14 
4 
5 
6 
10 
11 
12 
14 
15 
16 
15 

12 

21 

55 
'7 

86 
21 
108 

089 

795 
723 
6 

483 24 

354 40 
821 
961 

428 476 
685 
466 
331 
642 
795 
437 
630 

345 
604 
145 
354 
254 
609 
848 75 

16 230 279 84 
(11 703 480,56 rakamı, satış 
kârlarının hizasına kaydırıla
caktır) 

(Bıunlar 'çıkarılacaktır' 

21 795 
723 
6 

55 428 
7 685 
466 
331 

86 642 
21 795 
.08 437 
— 630 

254 
82.1 
9'61 
476 
345 
604 
145 
354 
254 
609 
484 

40 
94 
02 
82 
74 
03 
36 
91 
40 
31 
75 
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Cilt Sayfa Satır Yanlış D O S T U 

Gaziantep Çimento Sanayii T. A. Ş. 
589 
589 
589 
589 
589 
'589 
589 
589 
589 
636 

4 
5 
6 

10 
11 
12 
14 
15 
16 

Niğde Çimento Sanayii A. Ş. : 
2 591 Alttan 4 
2 592 12 VI - ıra.] 

593 
593 
593 
593 
640 

Alttan 
Alttan 

5 
12 
5 
0 

12 
V -
VI 

Zarar 
- Zarar 

60 335 
22 970 
34 513 

3 578 223 
626 417 
287 393 

'60 043 495 
17 188 708 
77 232 203 
48 749 490 

4 193 097 
4 709 7S7 

135 361 
99 999 
196 046 

4 799 787 
6 138 933 

30 

60 

79 
88 

67 
96 
34 
88 
AO 

VI - Zarar 
Geçmiş yıllar 
zararı 
Dönem zararı 

V - Zarar 
Geenıiş yıldan 
devir 
Dönem zararı 

60 
22 

34 518 
3 578 

626 
287 

60 043 
17 188 
77 232 
48 749 

ööo 2o 
76 
25 
82 
OQ 

970 
305 
223 
417 
393 
495 
708 

Zö 
58 
13 
45 

203 58 
940 60 

606 690 09 
4 799 787 88 

606 690 09 
4 193 097 79 

136 361 67 
99 96 

106 046 34 
4 799 787 88 

606 690 09 
4 193 097 79 

640 

640 
'641 

Alttan 

Alttan 
Alttan 

7 

6 
2 

IV - Verilen faiz ve 
komüsyonlar 392 237 38 
V - Amortismanlar 156 459 71 
V - Zarar 6 138 933 42 

VI - Zarar 6 138 933 42 
Geçmiş yıllar 
zararı 4 799 787 88 
Dönem zararı 1 339 145 54 
IV - Verilen faiz ve 
komüsyonlar 156 459 71 
V - Amortismanlar 392 237 38 
V - Zarar 6 138 933 42 
Geçmiş yıllar 
zararı 4 799 787 88 
Dönemi zararı 1 339 145 54 
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Cilt Sayfa Satır Yanlış Doğru 

Söke Çimento Sanayii T. A. Ş. : 
2 601 5 
2 601 '6 
2 648 Alttan 2 

2 649 12 

Trakya Çimento Sanayii T. A. Ş. 
2 595 Alttan 4 
2 596 11 

2 597 Alttan 2 

Adana Kâğıt Torba Sanayii A. 
2 552 10 
2 552 12 

2 552 13 
2 605 Alttan 5 

2 605 Alttan 4 
Ankara Çimento Sanayii T. A. Ş 
2 553 Alttan 12 
2 555 6 
2 608 Alttan 7 
2 656 9 

8 125 
31 652 170 

VIII - Kâr 2 491 688 

VIII - Kâr 2 491 688 

1 300 841 
V - Zarar 2 608 308 

V - Zarar 2 608 308 

Ş. : 
27 701 

VI - İlk tesis masrafları 

VII - Zarar '19 469 
II - Alman faiz ve 
koımüsyonlar 319 
III - Muhtelif kârlar — 

. : 
2 739 569 
'7 681 925 
2 914 521 

208 782 
T. C. Devlet Demiryolları İşletmesi : 
1 652 10 
1 663 Alttan 1 
1 670 10 

1 670 Alttan 6 
1 671 Alttan 10 
1 '674 15 
1 684 11 

...120,9 sterlin 
6 488 945 178 

24 
21 
99 

99 

08 
60 

60 

11 

08 

27 

29 
11 
09 

08 
... dizelli ve elektrikli lokoımıo-
tiflerin 

105,3 
...alınmış olduğu 
...ıbu maddelerin 
III - İştirakler 

VII - Kâr 
Dönem k â n 
Geçen yıldan 
devreden zarar 

VIII -Kâr 
Dönem kârı 
Geçen yıldan 
devreden zarar 

V - Zarar 
Geçen yıllar 
zararı 
Dönem zararı 

V - Zarar 
Geçen y ı l a r 
zararı 
Dönem zararı 

8 125 
31 652 176 
2 491 '688 
4 893 939 

2 402 250 

2 491 688 
4 893 939 

2 402 250 

1 307 467 
2 608 308 

1 307 467 
1 300 841 

2 608 308 

1 307 467 
1 300 841 

227 701 
VI - İlk tesis masrafları 

VIII - Zarar 
I I - Alınan f aİ2 
feomüsyonlar 

19 469 
— 

s ve 
— 

III - Muhtelif kârlar 319 

2 739 469 
7 681 925 
2 914 527 

208 782 

... 120,9 (milyon sterlin 
6 488 965 178 

64 
21 
99 
73 

74 

99 
73 

74 

52 
60 

52 
08 

60 

52 
08 

11 

08 

27 

46 
11 
08 

08 
... dizelli ve elektrikli cer siste
mline geçme, dizelli ve elektrik
li ilokom'oitiifleri'n 

107,1 
... 'alınmamış olduğu 
...İ3U müddetlerin 
III - Ayrılan karşılıklar 
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Oilt Şayia 

C. Senatosu B : 73 19 . 10 . 1968, O . 2 

Satır Yanlış Doğru 

T. C. Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi 
1 '694 8 

Denizcilik Bankası T. A. O. : 

14 197 430 78 

2 
2 

2 
% 
2 
2 

2 
2 

669 
670 

671 
671 
672 
672 

680 
681 

•Alttan 

Alıttan 

Alttan 
Alttan 

6 
3 

12 
4 

16 
7 
5 
4 
9 

Kanuni ihtiyati ar 
1963 yılından müdevver bitme
miş gemi sef, ve işler ('masrafları 

Zarar 
Gros ton 2 

Bilanço zararı 

44 575 766 47 

2 
102 135 

4 500 766 67 

683 10 -11 Vergi resim ve 
harçlar 31 874 396 66 
Tasarrufu teşvik 
ikramiyesi 1 072 050 

D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş. : 
2 709 1-12 

14 197 430 36 

1963 yılından müdevver 'bitme
miş işler masraf lan 

49 462 518 52 
Zarar (1964 yılı) 

103 135 
E'gz ersiz 'zararı 

4 500 566 67 
(3 895 000 lira bir satır yuka
rıya 'alınacaktır.) 
Veri resim ve 
harçlar 31 874 396 66 
Sigorta ve amortisman 
giderleri 69 644 521 47 
Tasarrufu teşvik 
ikramiyesi 1 072 050 

Bu sayfanın üstüne tek taraflı 
olarak yazılan l>orç tamamen 
çıkacaktır.) 

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

709 
709 
713 
713 
714 
714 
715 
715 
715 
715 
715 
715 

Alttan 
Alttan 

Alttan 
Başlık 
Başlık 

8 
o O 

3 
2 

14 
7 

3 
5 
6 
7 

Aktif 
Pasif 

7 584 03 
147 708 475 
94 755 581 
48 349 338 

1 038 402 
21 787 233 

41 315 489 
8 547 558 

12 015 463 
28 636 112 

14 
44 

58 
79 
32 

76 
53 
35 
55 

Zimımet 
Matlûp 

7 
147 
94 
48 

1 
21 

41 
8 

12 
28 

584 033 
708 475 
756 5'81 
349 388 
088 402 
878 233 

316 489 
547 568 
015 463 
636 112 

14 
62 

58 
79 
32 

76 
53 
36 
56 

Türk Havayolları A, Ş. : 
2 716 Baslık 

722 
722 

20 
22 

Türk Havayolları ile Uçak Ser
visi A. Ş. nin.. 

79 451 664 77 
9 048 897 84 

Türk Havayolları A. Ş. ile Uçak 
Servisi A. Ş. nin... 

— 79 451 664 77 
— 9 048 896 84 

. .>». . »9<t 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

73 NCÜ BİRLEŞİM 

19 . 10 . 1968 Cumartesi 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu ikti

sadi Teşebbüsleri Karma Kamisyonunun 12.5.1964 
tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 
gereğince hazırladığı Kamu iktisadi Teşeb
büslerinin (1964 - 1965 - 1966 faaliyet yılları) 
denetimi sonuçları hakkında rapor (3/681) 
(S. Sayısı : 1131) [Dağıtma tarihi: 7.10.1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - iRİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İSLER 





Toplantı : 7 I I g A 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I 1 3 2 

Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı 
Basın Kanununun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun teklifinin reddine dair Millet Meclisi Adalet Komisyonu rapo
runun Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Anayasa ve Adalet komis
yonları raporları (Millet Meclisi 2 / 4 1 ; Cumhuriyet Senatosu 2/240) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 128, 128 e ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 5.3. 1968 
Sayı : 123-2/41 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 1 . 3 . 1968 tarihli 56 nci Birleşiminde görüşülerek işari oy ile reddedilen, 
5680 sayılı Basın Kanununun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi, 
dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. _ 
Fer ruh Bozbcyli 

Millet Meclisi Başkanı 

S ot : Bu teklif 24 . 11 . 1965 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 12 . 2: ve 1 . 3 . 1968 tarihli 39 ve 56 nci birleşimlerinde görüşülerek reddedilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 128) 

Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Göğüs ve 12 arkadaşının teklifi 

5680 sayılı Basın Kanununun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5680 sayılı Basın Kanununun 31 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — 5680 sayılı Basın Kanununun 31 nci maddesi uyarınca verilmiş olan yasaklama 
ve toplatma kararları yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 



— 2 — 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 5 . 7 . 1966 

Esas No. : 2/41 
Karar No. : 41 

Yüksek Başkanlığa 

Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve 12 arkadaşının 5680 sayılı Basın Kanununun 31 nci 
maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair olan kanun teklifi, ilgili Bakanlık temsilcilerinin işti
rakiyle, komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

5680 sayılı Basın Kanununun 31 nci maddesi, Bakanlar Kuruluna yabancı memleketlerde çı
kan basılmış eserlerin Türkiye'ye sokulmasını veya dağıtılmıasmı men'e; bunların, Bakanlar Ku
rulundan acele karar alınmak üzere, İçişleri Bakanlığınca karardan evvel dağıtılmalarını önle
meye ve dağıtılmış olanların da toplatılmasına yetki vermektedir. 

Bu madde, yurt dışındaki muzır ve yıkıcı faaliyetlerin memleketimize girmesine vasıta olacak 
nitelikte basılmış eserlerin yurda sokulmasını önlemeye mahsus ve münhasır olmak üzere vaz'edil
miş bulunmakta ve bu itibarla, Devlet bütünlüğü ve millî güvenliğin, millî şuur ve dayanışma
nın, toplum huzurunun bozulmasına imkân verecek kitap, broşür, gazete ve dergi gibi basılmış 
eserlerim memleketimize ithalinin önlenmesini istihdaf etmektedir. Söz konusu yetki sınırlı olup her
kesin faydalanabileceği her türlü ilmî, edebî ve sanat eserlerinin Türkiye'ye sokulmasına mâni 
teşkil etmemektedir. 

31 nci maddenin Anayasamızın haberleşme hürriyeti, düşünce, hürriyeti, bilim ve sanat hürriyeti, 
basın hürriyeti, kitap ve broşür çıkarma hakkına ilişkin 17, 20, 21, 22 ve 24 ncü maddelerine ay
kırı olduğu iddiasiyle açılmış olan iptal dâvası da Anayasa Maahkemesinin 5 . 7 . 1963 gün ve 
esas No. 1963/170, Karar No. 1963/178 karariyle (Resmî Gazete, 4 Kasım 1963 gün ve 11546 
sayı) reddedilmiş bulunmaktadır. 

Bu sebeplerle, 5680 sayılı Basın Kanununun 31 nci maddesinin kaldırılması hakkındaki tekli
fin reddine karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

içişleri Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
îçi§leri Komisyonu 
Esas No. : 2/240 21 . 3 . 1968 

Karar No. : 7 

Yüksek Başkanlığa 

Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve oniki arkadaşının 5680 sayılı 'Basın Kanununun 
31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair olan kanun teklifi, ilgili bakanlık temsilcileri
nin de iştirakiyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi üzerinde cereyan eden müzakereler neticesinde gerekçede de belirtildiği gibi 
yabancı memleketlerde basılmış eserlerin yurda sokulmasını önliyen ve Bakanlar Kuruluyla 

Cumhuriyet Senatosu OS. Sayısı : 1152) 
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İçişleri Bakanlığına sansür hakkı veren 5680 sayılı Basın Kanununun 3i nci maddesinin yürür
lükten kaldırıldığı takdirde millî bekamızın icabı olan kontrolün mümkün olamıyacağı, toplumun 
içtimai ve fikrî bünyesinde yapacağı tahribatın önlenemiyeceği ve milletimizin faydalanabileceği 
ilmî eserlerin yurda sokulmasında da her hangi bir mâni olmadığı mütalâa edilerek mezkûr mad
denin bir emniyet tedbiri olarak yürürlükte kalması faydalı görüldüğü için yukarıda işaret edi
len sebeplerle teklifin reddine karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonuna tevdi buyuru İm ak üzere 
Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Başkan Bu raporda sözcü Kâtip Siirt 
Sivas Ordu İzmir A. Kavak 

Z. Önder E. Ayhan ö. L. Bozcah 

Tokat Bursa Niğde Tabiî Üye 
.4. Altuntaş C. Ortaç H. xi. Göktürk M. Ataklı 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhur iyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 9 . 4 . 1968 

Esas No. 2/240 
Karar No. 6 

Yüksek Başkanlığa 

Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve on vki arkadaşının 5680 sayılı Basın Kanununun 31 nci 
maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair olan kanun teklifi, ilgili bakanlık temsilcilerinin de 
iştirakiyle Komisyonumuzun 4 . 4 . 1968 günkü toplantısında incelendi ve görüşüldü. 

Tekliflin tümü üzerinde cereyan eden müzake.eler sonunda, yabancı memleketlerde basılmış 
eserlerin yurda sokulmasını önliyen ve Bakanlar Kuruluyla İçişleri Bakanlığına sansür hakkı ve
ren 5680 sayılı Basın Kanununun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılmasiyle millî bekamızın 
icabı olan kontrolün mümkün olamıyaeağı, toplum bünyesinde yapacağı tahribatın önlenemiyeceği 
ne milletimizin faydalanabileceği ilmî eserlerin yurda sokulmasında da her hangi bir sakınca ol
madığı mütalâa edilerek sözü geçen maddenin bir emniyet tedbiri olarak yürürlükte kalması fay
dalı görülmüş ve bu sebeplerle de teklifin reddiı:o karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Anayasa ve Adalet Komisyonuna tevdi edilmek üzere yüksek Başkanlığa 
saygı ile sunulur. 

Bu Kanunda Başkan 
ve Sözcü 
Tekirdağ Cumhurbaşkanınca S. Ü. İstanbul Ankara 
C. Tarlan C. Açıkalın T. Arıburun H. O. Rekata 

îmzalda bulunamadı 

Çanlkırı Elâzığ Konya Ağrı 
H, Dağlı C. Ertuğ M. Obuz S. Türkmen 

Tabiî Üye 
A. Yıldız 

Cumhuriyet Senatosu (!S. Sayısı : 1152) 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No. : 2/241 
Karar No. : 26 

16 . 10 . 1968 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 1 Mart 1968 tarihli 56 ncı Birleşimimde görüşülerek işari oy ile reddedilen, 
5680 sayılı Basın Kanununun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi, 
Millet Meclisi Başkanlığının 5 Mart 1968 tarihli ve 123-2/41 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Se
natosu Başkatnlığına gönderilmekle Kondisyonumuzun 16 Ekim 1968 tarihli Birleşiminde Adalet 
Bakanlığı temsilcisi de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Millet Meclisince reddolunan teklif, 5680 sayılı Basın Kanununun 31 nci maddesi hükmü
nün Anayasaya, aykırı olduğu gerekçesi ile yürürlükten kaldırılmasını öngörmektedir. 

Adı geçen kanunun gerekçesinin ve Büyük Millet Meclisinde kanunun görüşme tutanaklarının 
tetkikinden anlaşıldığı üzere; söz konusu madde hükmü, yurt dışındaki muzır ve yıkıcı faaliyet
lerin memleketimize girmesine vasıta, olacak yine yurt dışında basılmış eserlerin yurda sokul
masını önlemeye mahsus ve münhasır olmak üzere vaz'edilmiş ve Devletin bütünlüğünü, millî 
güvenliği, millî şuur ve dayanışmanın ve toplumun huzurunun bozulmasına sebebolacak kitap, 
broşür, gazete ve dergi gibi basılı eserlerin memleketimize girmesinin, Bakanlar Kurulu kararı ile 
önlenmesi gerekli mütalaa -edilmiştir. 

Bu gerekçeler tahtında, Bakanlar Kurulunun önleme yetkisi sınırsız olmayıp ilmî, edebî ve sa
nat eserlerinin yurda ithali söz konusu m,addc hükmü kapsamı dışında kalmaktadır. 

Madde hükmünün, kanunun vaz'edilmiş gerekçesi ve Meclis tutanakları esaslarında uygulama 
alanı bulduğu ve sadece arz edilen hususları kapsadığı cihetle, Anayasa teminatı altında bulunan 
haklara ilişkin bir sınırlama mahiyetinde kabul edilemeyeceği açıktır. 

Nitekim, T.İ.P. tarafından söz konusu madde hükmünün Anayasaya aykırı olduğu iddiası ile 
açılan iptal dâvası Yüksek Mahkeme tarafından bu nedenlerle ve geniş bir gerekçe ile reddedilmiş 
bulunmaktadır. (Anayasa Mahkemesi Esas : 1963/170 - Karar : 1963/178) 

Arz edilen nedenler, teklifin reddine dair, Millet Meclisi kararı Komjisyonumuzca da benim
senmiş ve teklifin reddi kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan ti ve 'bu kanunda 
Sözcü Kâtip 

Kastamonu Tokat 
A. N. Tuna Z. Betil 

Hatay İstanbul 
M. Deliveli E. özden 

Cumhurbaşkanınca S. 
L. Akadh 

Ü 

Tabiî Üye 
S. O'Kan 

Rize 
0. M. Agun 

Balıkesir 
N. Demire! 

Diyarbakır 
S. Cizrelioğlu 

Tekirdağ 
H. Mumcuoğlu 

»••« 

Cumhuriyet Senatosu (IS. Sayısı : 1152) 


