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1. — GEÇEN T 

Birinci Oturum 

Samsun Milletvekili Yaşar Akal, 18 nci kota 
çalışmaları sırasında tarım araç ve gereçlerinin 
ithalâtçı kârı ödenmeden ithal edilmeleri öngö
rülmüşken, bundan vazgeçilmiş olmasının mey
dana getirdiği zararlara dair gündem dışı de
meçte bulundu. 

12.5.1964 gün ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince, Kamu İktisadi Teşebbüsleri
nin denetim hususunda Karma Komisyonun ha
zırladığı raporun, bilanço ve netice hesapları
nın görüşülmesinin aşağıdaki program esasları 
dairesinde yürütülmesi kabul olundu. 

a) Genel Kurul 26.1.1967 Perşembe gü
nünden itibaren çalışmalarına aralıksız olarak 
13 gün devam edecektir. Günlük toplantılar 
saat 10,00 - 13,00 ve 14,30 - 19,00 arasında ya
pılacaktır. 

«Günlük program tesbit edilen gün ve saat
ten evvel biterse, bir sonraki güne ait program 
müzakereye alınacak ve saat 19,00 a kadar de
vam olunacaktır. 

b) Üst teşekkül ile buna bağlı müesseseler 
ve iştirakleri üzerindeki görüşmeler bir arada 
yapılacak, oylamalar ayrı ayrı olacaktır.» 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri 
Kaplan'm, «Millî Kurtuluş Savaşma iştirak 
edenlerden ilgililere maaş bağlanması ve tıbbi 
bakım ve tedavilerinin parasız yapılmasına» 
dair kanun teklifinin gündeme alınması talebi 
hakkında Cumhuriyet Senartosu Başkanlığı tez
keresi okunarak adı geçen teklifin gündeme 
alınması kabul edilmedi. 

Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 
asıl ve yedek üyelikler için yeniden seçim ya
pıldı ise de, adayların hiçbirisinin gerekli oy 
çoğunluğunu sağhyamadığı ve seçimin gelecek 
birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

Avdın Milletvekili Reşat özarda'nm Ba
tı - Trakya,. Oniki adalar ve Kıbrıs konularında, 
millî politikamızın tesbiti için bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi üzerinde yapılan 
görüşmeler sırasında yerlerinden müdahale 
eden Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekin-

'ANAK ÖZETİ 

ci'ye iki ihtar, İstanbul Milletvekili Mehmet 
Ali Aybar'a da iki birleşim Meclisten çıkarılma 
cezası verildi. 

Gürültülerin artması üzerine birleşime 15 da
kika ara verildi. 

İkinci Oturum 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, Ba
tı - Trakya, Oniki adalar ve Kıbrıs konuların
da, millî politikamızın tesbiti için bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi üzerindeki görüş
meler tamamlanarak yapılan oylama sonucun
da önergenin gündeme alınması reddolundu. 

Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüce'nin, 
Makinalı tarım araçlarının Devletçe ithal edile
rek Zirai Donatım Kurumu ve Tarım Kredi 
Kooperatifleri eliyle satılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Ticaret ve Tarım Bakan
larından sözlü sorusuna Ticaret Bakanı Sadık 
Tekin Müftüoğlu, 

Kayseri Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu'nun, 
Türkiye Millî Talebe Federasyonuna, Osmanlı 
Bankası aracılığı ile, Sovyet Rusya'dan para ve 
aynî. yardım yapıldığı hakkındaki neşriyatın 
doğru olup olmadığına dair sorusuna da İçişleri 
Bakanı Faruk Sükan ile Adalet Bakanı Ha
san Dinçer cevap verdiler. 

Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nm, Yu
goslavya'da emlâki bulunan vatandaşlarımızın 
işbu emlâkinin bedellerinin ödenmesi hususunda, 
bugüne kadar ne gibi muamelelerin cereyan et
miş olduğuna dair Dışişleri Bakanından, 

Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in : 

Erzurum'un Tekman kazasında bulunan 
Hamzan ve Meman kaplıcalarının turistik 
ehemmiyetinin tesbit edilmiş olup olmadığına 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından, 

Erzurum'un bâzı kaza ve köylerinde, sel felâ
keti doiayısiyle evleri, umumi hayata müessir 
olacak şekilde, yıkılmış vatandaşların tekrar 
meskene kavuşmaları için ne gibi tedbirler alın
dığına dair îmar ve İskân Bakanından, 

'Erzurum'un Karayazı, - Tekman ve Çat ilçe 
merkezleriyle Karaçoban nahiyesinde ortaokul 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
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Millî Eğitim Bakanından olan sözlü soruları, 
soru sahipleri Genel Kurulda ikinci defa hazır 
bulunmadıklarından, düştü. 

154 sayılı soru ilgili Bakanlar, 
22 ve 164 sayılı sorular da soru sahipleri Ge

nel Kurulda hazır bulunmadıklarından gelecek 
soru gününe bırakıldı. 

26.1.1967 Perşembe günü saat 10,00 da top-

lamlmak üzere Birleşime 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ahmet Bilgin 
Kâtip 

Ankara 

saat 18,50 de 

Kâtip 
Denizli 

Fuat Avcı 

Ali Rıza Çetiner 

m—A 

son 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati: 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : AK Rıza Çetiner (Ankara), Fuat Avcı (Denizli) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Millet Meelilsinin 37 nci Birleşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — İsim okumak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Baş-
'kan... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Henüz dün 
ilân edildi. Bundan dolayı arkadaşlarımızın bil
memesi ihtimali çok varittir. Bunu arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İsimleri okunan arkadaşlarım, mevcujdolan ar

kadaşların, «Burada» diye, ayağa kalkmak sure

tiyle işaret vermelerini rica edeceğim, 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Son

radan gelmiş olan arkadaşlar varsa, isimlerini tes-
bit etmek üzere ilik yoklamada bulunmamış olan
ların isimlerini tekrar okutuyorum: 

(İlk yoklamada bulunmıyanların isimleri 
okundu.) 

BAŞKAN — Çoğunluk olmadığından, yarım 
saat sonra toplanılmak üzere Birleşime ara veri
yorum. 

Kapanıma saati: 10,40 

* • » 

457 — 
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IKINCÎ OTURUM 
Açılma saati: 11,15 

BAŞKAN — Başkanveküi Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Fuat Avcı (Denizli), Ali Rıza Çetiner (Ankara) 

2. — YOKLAMA 

'BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya

pılacaktır. Arkadaşlar lütfen beyaz düğmelere 

bassınlar. 

1. — İthalde alınacak Damga Resmi hak
kında kanun tasarısı ve Sayıştay, Ticaret, İçiş
leri, Maliye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/301) (S. Sayısı: 182) 

'BAŞKAN —• Sayın arkadaşlar, müsaade bu
yurursanız Yüksek Hâkimler Kuruluna seçilecek 
üyelerle, bir açık oylama işimiz vardır. ((«Bıra
kalım onu, vakit geçiyor.» sesleri) 

Acılk oylamamız vardır. Açık oylamaımızı Yük
sek Hâkimler Kuruluna Üye seçimi ile birlikte 
yapmamızı müsaadelerinize arz ederim: Kabul 
edenler... Kalbul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Bir Numaralı Tasnif Komisyonu teşkili için 
kur'a çekiyorum: 

Süreyya Koç (Balıkesir)?.. Yok. 
Musa Kâzım Coşkun (Ankara)?.. Burada, 
Osman Bölükbaşı (Ankara)?.. Yok. 
llyaa Seçkin (Ankara)?.. Yok. 
Hüdai Oral (Denizli)?.. Yok. 
Salih Baydil (Denizli)?.. Burada. 
Mustafa Akalın (Afyon Karaihisar)?.. Bura

da, 
Bir Numaralı Komisyon teşkil edilmiştir. 
îıki Numaralı Tasnif Komisyonunu seçiyoruz. 
Kaya Özdemir (İstanbul)?.. Yok. 
Hasan Lâtif Sarıyüco (Çorum)?.. Yok. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — lyiulhterem arkadaşlar, geçici 

komisyonlarda bulunan arkadaşlarımızla birlikte 
çoğunluğumuz vardır. Görüşmelere başlıyoruz. 

Turhan Bilgin (Erzurum)?.. Yok. 
Eeşat özarda (Aydın)?.. Burada. 
Ahmet Caınbilgin (Kütahya)?.. Burada. 
Mehmet Yardımcı (İstanbul)?.. Burada. 
İlki Numaralı Tasnif Komisyonu teşekkül et

mişti-. Hangi ilden oy vermeye bağlıyacağımızı 
•tosbit için kur'a çekiyorum. Çorum. 

Üç mühürlü kâğıtlar dağıtılmıştır. 
(Çorum Milletvekillerinden başlanmak sure

tiyle oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, seçime ve 

03"] amaya iştirak etmemiş olan arkadaşlar lütfen 
acele etsinler. 

Muhterem arkadaşlarım, gündeme başlamadan 
önce bir noktayı tavizinde fayda mülâhaza ediyo
rum : 

Dün kabul etmiş bulunduğunuz karar gere
ğince Kaımu İktisadi Teşebbüslerinin denetleme
sine devam edildiği müddetçe bütçe görüşmelerin
de olduğu gibi Yüce Heyetinizin devamlı olarak 
çalışması karar altına alınmıştır. 

Bu itibarla öğleden evvel yoklama yapılıp 
birleşim açıldıktan sonra o birleşim boyunca ça
lışmalar devam edecektir, öğleden sonraki otu
rumda tekrar yoklama yapılmıyacaktır, müzake
relere devam edilecektir. Bu noktayı böylece tav
zih ederim. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

mı. 
1. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seci-

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlar seçim işle
mime geçiyoruz. 

— 458 — 
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Oylamaya katılnnıyan arkadaşlarımız var mı?.. 
Oylama işlemi bitmiştir. Sepetleri lütfen kaldırı
nız. Yüksek Hâkimler Kurulu için yapılan seçim 
sona ermiştir. Lütfen tasnif heyetleri yerlerini 
alsınlar. 

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 denetimi sonuçları hakkındaki ra
porlara dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonu raporu (3/165) (8. Sayısı: 18 e 1, 
2, 3 ve 4 ncü ek) (1) 

BAŞKAN — Raporun müzakeresine başlıyo
ruz. 

Müsaadenizle Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyon raporunun yalnız sonuç kısmını 
okuyalım : 

(Raporun sonuç kısmı okundu.) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Cumhu

riyet Senatosu Başkanlığının tezkeresini okutu
yorum : 

(Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınım tezkeresi 
•okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Arkadaşlarım, Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun kabul 
etmiş olduğu raporu okutuyorum : 

(Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonunun kabul etmiş .olduğu rapor okundu.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, muha
lefet şerhi vardır, okutuyorum. 

Muhalefet şerhi 
Türkiye Petrolleri Anonim OrtaMığı komis

yon raporunda noksan olan ve bugüne kadar 
yanlış bir anlayışa sebebiyet veren bir hususu 
açıklamakta fayda görüyorum. 

Halen memleketimizde tamamen yerli ham 
petrolü tasfiye eden tek rafineri Batman Rafi
nerisi olup Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığına aittir. 1961 yılının sonunda 1962 yılının 
da ilk yarısında sırasiyle 1PRAŞ ve ATAŞ 
rafinerileri çalışmaya başlamışlardır. ATAŞ 
Rafinerisinin çalışmaya başlaması ile birlikte, 

Batman'da stoklarının artmaya yüz tutttuğu-
nu ve tamamen yerli ham petrolü işlediğinden, 
kendi ürünlerinin evvelâ tercihan, sonra bir 
tedbir bulunarak Petrol Kanununun 2 nci mad< 
desine göre satışı imkânının sağlanmasını Tür-
kiyle Petrolleri Anonim Ortaklığı Petrol Da
iresinden talebetmiştir. Petrol Dairesi, Petrol 
Kanununa göre, bir muamele yapılamıyaeağmı 
cevaben bildirmiş ve bu suretle konu üzerinde 
ihtilâf çıkmıştır. İhtilâf Petrol Kanununda 
gösterilen yollardan yürünmek suretiyle so
nunda Danıştayda dâva açılmasına müncer ol
muştur. Bu prosedür Petrol Kanununda gös
teriden usule uygundur. Sanayi Bakanlığı Pet
rol Kanununa göre bir muamele yapılamayaca
ğı öğrenilince, dış ticaret rejimini tanzim 
eden mevzuaata göre muamele yapılması düşün
cesiyle, dış ticaret rejimi hakkındaki karara 
ek bir karar çıkartılması talebinde bulunmuş 
ve böylece Hükümet Sanayi Bakanlığının tale
bine uyarak dış ticaret rejimi dâhilinde yerli 
ham petrolden elde edilen ürünlerin tercilhan 
ve öncelikle satışını sağlıyan Haziran 1963 
tarihli kararı çıkartmıştır. Bu kararın tatbi
kine Ticaret Bakanlığınca derhal geçilerek, 
Batman Rafinerisindeki petrol ürünlerinin eri
tilmesi imkânı hâsıl olmuştur. Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığı Danıştayda açtığı ve 
Petrol Kanununun 2 nci maddesine göre ted
bir alınmasını istiyen dâvasına devam ettiğin
den Danıştay 10 . 12 . 1963 tarihinde kanun 
sözcüsünün : «... şu hale göre Batman Rafine
risi mahsullerinin birikmemesini sağlamak üze
re Petrol Kanunu dışında bir tedbir alınmış 
olduğundan, ortada dâva konusu kalmamıştır. 
Bu itibarla dâva hakkında karar ittihazına 
mahal olmadığının gerektiği düşünülmekte
dir.» şeklindeki mütalâasına rağmen, Petrol 
Dairesi ve Sanayi Bakanlığının Petrol Kanu
nu dâhilinde tedbir almamıyacağı hakkındaki 
kararını iptal etmiştir. Raporda bahsedilen Da
nıştay iptal kararı budur. Fakat bu iptal kara
rma göre, bugüne kadar Petrol Kanunu dâhi
linde henüz bir muamele yapılamamış ve ted
bir alınmamıştır. Yerli ham petrolden elde edi
len ürürnlerin tercihan ve öncelikle satışı hâlâ 
3 Haziran 1963 kararma göre yürütülmektedir. 

18 e 2 nci ek S. Sayılı basmayazı tutanağın 
sonuna eklidir. 

Burdur Milletvekili 
Fethi Çelikibaş 

459 — 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 468 
sayılı Kanunun 3 ve 4 ncü maddelerini hatır
latmak maksadiyle bir* kere okutuyorum. 

T. B. M. M. nin Kamu İktisadi Teşebbüs-
1 e riiri' d e neti em esi. 

Madde 3. — Türkiye Büyük Milet Meclisi 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu, 
Yüksek Denetleme Kurulunun raporlariyle 
Başbakanlığın sevk edeceği diğer raporları in
celer. iler teşebbüsün bilânçolariylo netice he
saplarını kapsaması gereken bu raporlar, esas 
itibariyle bir yıl önceki duruma aldolmak üze
re en geç her Kasım ayı sonunda Türkiye Bü
yük Millet Meclisine Başbakanlıkça sunulur 
ve derhal Karma Komisyona havale edilir. Kar
ma Komisyon, incelemelerini, raporun kendisi
ne havale edilmesinden itibaren doksan gün için
de tamamlar. 

Karma Komisyonun bütün Kamu İktisadi 
Teşebbüslerini kapsaması gereken raporu, Cum
huriyet Senatosu Genel Kuruluna sevk edilir. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu, bu rapor 
üzerinde en çok onlbeş gün süren bir genel gö
rüşme açar ve bu genel görüşme sonunda bi
lançolar ile netice hesaplarının tasvibedilip 
edilmediği hakkındaki görüşmelerini Millet 
Meclisine bildirir. 

Millet Meclisi Genel Kurulu, Karma Ko
misyon raporu ve Cumhuriyet Senatosunun 
yukardaki fıkra uyarınca ulaştığı sonuçlar üze
rinde genel görüşme açar. Bu genel görüşme 
en çok yirmi gün sürer. Bu genel görüşme 
sonunda, Millet Meclisi Genel Kurulu, bilan
çolarla netice hesaplarını tasvibetmek suretiy
le Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yönetim ku
rullarının ibra edilmesini karara bağlar veya
hut bilançolarla netice hesaplarını t as vib etme
mek suretiyle Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
yönetim kurullarının ibra edilmesini reddeder. 

4 ncü maddenin 1 nci fıkrası hükmüne tabi 
'olup da genel kurulları Türk Ticaret Kanununa 
veya özel kanunlarına ta'bi şirket ve kurumlar 
hakkında da, bu madde hükümleri uygulanır. 
Ancak, bunların bilanço! ariyle netice hesap
ları ve bunlar hakkında Karma Komisyonca 
hazırlanan raporlarla ilgili olarak yasama mec
lisleri genel kurullarında her hangi bir oylama 
yapılamaz ve bunların yönetim kurullarının ib
ra edilmesi veya edilmemesi hususunda karar 

I verilemez; bu raporlar, sadece genel görüşme 
konusu olur. 

Tasvibedilen bilançolarla netice hesaplarını 
I veya malî durumları gösteren tablolar, Millet 
I Meclisinin ibra kararı ile birlikte Resmî Gaze-
I tede yayınlanır. Millet Meclisi bu vesikaları 
I tasvibetmiyerek ilgili yönetim kurullarını ibra 
I etmemişsCj bu husustaki karar da Resmî Ga-
I zetede yayınlanır. 
I Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimi

ne tahi Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile bu Ka-
I mu İktisadi Teşebbüslerinin iştiraki ile kuru

lan diğer Kamu İktisadi Teşdbbüslerin'in dene-
I timi, üst teşebbüsün denetimi ile bir arada ya-
I pılır. Değişik Kamu İkDisadi Teşebbüslerinin 
I iştiraki ile kurulmuş olan böyle bir teşebbüsün 

hangi üst teşebbüsle bir arada denetime tabi 
tutulacağı hususunda esas, ödenmiş iştirak 
miktarı üstünlüğüdür; bu miktarlar eşitse, bu 

I husus, Karma Komisyonca karara bağlanır. 
I Bu kanunla kurulan denetime giren Kamu 
I İktisadi Teşebbüslerinin tanımı. 
I Madde 4. — Ödenmiş sermayesinin yarısın

dan fazlası kamu tüzel kişilerince sağlanmış 
olan kurumlar ile bu kurumların ödenmiş ser
mayesinin yarısından fazlasını sağlamış olduk
ları diğer kurumlar ve yukarıda sayılanlardan 
•olmamakla beralber kendilerine bâzı kamu yetki 

I ve görevleri verilmiş olup galip vasıfları bu 
kamu hizmetlerini yürütmek olan ve kamu ku
rum niteliğindeki meslek kuruluşlarından ol-
mıyan özel kanunlara tabi kurumlar ve İller 
Bankası, bu kanunla konulan denetime tabidir
ler, 

M'aJhallî idarelerin ve kamu kurumu niteli
ğindeki meslek kuruluşlarının, ödenmiş serma
yesinin yarısından fazlasını sağladıkları ku
rumlar ile bu kurumların ödenmiş sermayesinin 
yarısından fazlasını sağladıkları kurumlar, bu 
kanunla konulan denetiminin dışmdadırlar. 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının 
Türkiye Büyük Millet M'eclisince denetlenmesi, 
Anayasanın 94 ncü maddesinde söz konusu 
millî bütçenin incelenmesi yoliyle yapılır; bu 
banka, bu kanunla konulan denetime tâbi 

I değildir. 

Milletlerarası andlaşmalar .gereğince özel 
teşebbüsün idaresine bırakılan kurumlar, bu 
kanunla konulan denetime tâbi değildirler. 
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1, 2 ve 3 ncü fıkralarda yazılı kurumlar 
ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru
luşları, 1 nci fıkra anlamında kamu tüzel kişisi 
sayılırlar. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
program gereğince gündemimize başlıyoruz. 

t ik söz komisyon adına takdim konuşması. 
Komisyon iadına söz istiyen arkadaş var mı 
efendim ? 

Buyurun Sayın Orlhon. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU ADINA SABAHATTİN 
ORHON (C. Senatosu Giresun Üyesi) — Muh
terem Başkan, muhterem milletvekilleri, söz
lerime haşlamadan önce Komisyon adına hepi
nizi saygılarımla selâmlarım. 468 sayılı Kanu
nunun 3 ncü maddesi gereğince ve o presedür 
içerisinde 'bugünkü değeri milyarlarla ifade 
edilen Kamu İktisadi Teşebbüsleri denetleme 
sıonuçiarı hakkındaki rapor üzerine Millet Mec
lisinde ilk defa olarak Yüksek Huzurlarınızda 
ıgenel görüşmeye başlanmış bulunmaktadır. 

1958 yılından bu yana bugünkü sayıları 120 
yi .bulan bu müesseselerin umumi heyetleri top
lanamamış, dolayısiyle 7 yıllık hesabı ve işlem
leri bu müesseselerin sahibi hakikisi bulunan 
millet ve onun adına denetliyecek teşriî Mec
lisin nihai tetkikatından mahrum bulunmuş
tur. Bu arada bâzılarının hukukî bünyelerin
de de değişiklikler olmuştur. Denetimde 3460 
ve 23 sayılı kanunların tatbikatı yer bulmuş, 
1964 yılında Kamu İktisadi Teşeıbbüsleırinin 
kuruluşlarını yeniden düzenliyen 440 sayılı Ka
nunun tedvininden sonra 468 sayılı Kanunla 
teşriî organın denetlemesi yeni esaslara bağ
lanmıştır. Bundan dolayıdır ki, 468 sayılı Ka
nunla kurulmuş bulunan Karma Komisyonu
muzun ilk incelemelerine taallûk eden rapor 
Senato Umumi Heyetinde 1 - 10 Haziran 1065 
tariflileri arasında müzakere edilerek genel 
görüşme sonuçları ve Senato Genel Kurulunca 
tasvip buyurulan rapor bugün müzakereye 
mevzu olmak üzere huzurunuza sunulmuş bu
lunmaktadır. 

468 sayılı Kanun gereğince bu teşekküllerin 
64, 65 yıllarına ait bilanço hesap ve muamelâtı 
denetleme sonuçları da halen Karma Komis
yonumuzda incelenmeye başlanmış bulunup ne
ticelerinin en kısa zamanda Yüksek Umumi He

yetlerin tetkik ve tasviplerine sağlanmasına 
gayret edilmektedir. Maruzatımı burada bitirir
ken Karma Komisyon adına ıbu görüşmelerin 
memlekete, millete ve Kamu İktisadi Teşebbüs
lerine hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ede
rim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu hu

susta söz almış ıbulunan arkadaşlarıımın isimle
rini okuyorum efendim: Türkiye İşçi Partisi 
Grupu adına Sayın Yahya Kanıbolat söz iste
miştir. Grupları adına söz istemiş başka arka
daşımız ıbukmmadığına göre, şahısları adına söz 
istemiş olan arkadaşlarımın isimlerini okuyo
rum. Tümü üzerinde konuşmalar için gruplar
dan yalnız Türkiye İşçi Partisi adına söz isten
mişti ?. 

FETHİ ÇELtKBAŞ (Burdur) — C. H. P. 
adına :söz istiyorum. 

BAŞKAN — Grupları adına başka söz isti
yen arkadaşımız var mı efendim? Şimdilik yok. 

Şahısları adına söz almış olan arkadaşların 
isimlerini okuyorum, efendim: Kasım Gülek, 
Sadi Binay Abdülbâri Akdoğan, Muslühittin 
Gürer, Reşat Özarda, Adnan Şenyurt, Lâtif 
Aküzüm, Abbas Çetin, Arif Hikmet Güner, 
İbrahim Boz, Reşit Ülker, Onhan Erkanlı. 

Şimdi T. 1. P. Grupu Adına Yahya Kanibo
lat? Yoklar. 

C. H. P. Grupu adına Sayın 'Fethi Çelikbaş, 
buyurun Sayın Çelikbaş.. 

C. H. P. GRUPU ADINA FETHİ ÇELİK
BAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, değerli' arka
daşlarım; tetkikinize sunulan Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin heyeti umumiyesi hakkında C. 
H. P. Grupunun görüşlerini arz etmek için hu
zurunuzdayım. Teşekküllerin ve ona bağlı mü
esseselerin münferit durumları ile ilgili konu
lar, bu konularda vazifeli arkadaşlıarımız tara
fımdan ayrıca arz edilecektir. 

Sözlerime başlarken bu 5 yıllık devreyi ih
tiva eden muamelelerle ilgili görüşlerimizin, 
müzakerelerin Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
organizasyonu devresi ile alâkalı bir intikal 
devrine aidolduğunu bilhassa belirtmek istiyo
rum. Bu intikal devri henüz sona ermiş değildir. 
Filhakika İktisadi Devlet Teşekküllerinin top
tan yeni görüşlere göre idaresi, denetlenmesi 
hususundaki çalışmalar henüz sona ermemiştir. 
Yüksek Murakabe Heyeti 1960 da, iki sene ev-
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vel yasama organına bağlamış iken, 1964 de 
tekrar Başbakanlığa bağlanmıştır. Aslında en 
geniş ölçüde murakabe vazifesini yetkiyle ya
pabilecek durumda olan bu Murakabe Heyeti 
ile alâkalı teşkilât-kanunu henüz çıkmamış bu
lunmaktadır. Bunun süratle çıkarılması, intikal 
devrinden kurtulmamızda büyük ölçüde rol oy-
nıyac aktır. 

İkincisi; plânlı devrede enflâsyona gitme
den istikrarlı malî politika içinde kalkınmamı
za medar olması mümkün ve bu mahiyette bü
yük yatırımlara sahip bulunan bu teşekkülle
rin, ayrıca kalkınmamızda finansman' kaynağı 
yaratmak vezifesini görmesi imkânını sağlıyan 
ve ona göre tanzim edilmiş olan 440 sayılı Ka
nun, bu teşekküller arasındaki tedahülleri ber
taraf etmek istemiştir, bunlar arasında daha 
rasyonel bir işletmeciliğe göre çalışmalar yap
mak, muhasebe sistemlerini ıslâh etmek, kendi 
bünyeleri içerisindeki hiyerarşik duruma vu
zuh getirmek, malî imkânlar, kaynaklar bakı
mından daha sıhhatli hale getirmek, hulâsa iş
letmecilik bakımından, muhasebe bakımından, 
organizasyon bakımından, personel bakımından, 
pazarlama bakımından, her yönü ile Biyi çalışır 
teşekküller haline getirmek maksadiyle, evvelâ 
iki yılda vazifesini bitirmek üzere1 kurulan, 
Kamu İktisadi Teşebbüslerini Yeniden Düzen
leme Komisyonunun vazifesini bitirip, Hükü
metten kanun gereğince Umumi Heyete sevk 
edilecek teşkilât kanunu tasarılarının süratle 
sevk edilip, teşekküllerin hukukî statüleri belli 
olduktan sonradır ki, intikal devresinin biti
minde daha mühim bir merhaleye ulaşmış bu
lunacağız. Bununla da iş bitmiyor arkadaşlarım. 
Filhakika bütün mütehassısların raporlarında 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile .alâkalı Karma 
Komisyonun raporunda, hulâsa; münferit ve
ya müşterek, yerli veya yabancı herkesin rapo
runda, üzerinde durulan mühim konulardan 
birisi de İktisadi Devlet Teşekküllerinin perso
nel tedarikindeki güçlükleridir; bu, Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri ile alâkalı personel kanu
nunun da süratle çıkarılmasını' gerektirmekte
dir. İşte bütün bu manzume içinde son merha
leye vardığımız andan itibarendir ki. Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinde 440 sayılı Kanunla 
derpiş edilen merhaleler asgari hadde inmiş ve 
müdahaleler yapılıyor zarar hissediliyorsa 
karşılığı bütçe ile sağlanmış olacaktır. Hulâsa, 

her rasyonel işletmede olduğu gibi verimlilik 
ve kârlılık esasına göre çalışır teşebbüsler ha
line gelmesi mümkün olabilecektir. Bugünkü 
müzakereler işte böyle bir intikal devresinin 
ortasına raslamaktadır. Bu intikal devresi ne 
kadar süratle geçiştirilirse İktisadi Devlet Te
şebbüslerimizin reorganizasyonunda plânlı kal
kınmada kendilerinden beklediğimiz vazifelerin 
o nisbette süratle yapılması mümkün olacak
tır ve o nisbette de Türkiye'de kalkınmamıtzda 
sosyal Devlet telâkkisinle uygun bir kuruluşa 
sahibolmamızda bu role saihip çıkabilmesi müm
kün olacaktır. Bu itibarla C. H. P. Meclis 
Grupu kendi devrinde başlattığı ve bir kısmı
nı kanunlaştırdığı bu geniş devresi ile' alâkalı 
mevzuatın halen beklenmekte olan tasarıların 
ikmal edilerek bir an evvel çıkarılmasını, bu 
teşekküllerin çalışmalarında kalkınımamız bakı
mından lüzumlu, isabetli görmektedir. Hükü
metin bu konuda daha süratli bir çalışmaya 
girmesini temenni etmektedir. 

Bu intikal devresinde memleketimizde bi
linmesini arzu ettiğimiz bir başka konu da Cum
huriyet Halk Partisinin bu İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin felsefesi hakkında görüşünün 
sarih olarak bilinmesini arzu etmekteyiz. Fil
hakika yeni Türk Devletinin kurucusu, Büyük 
önder, Devlet adamı Atatürk, C. H. P. sinin 
kuruluşu sırasında ve kuruluşundan sonra dev
letçilikte mesafe aldığımız sıralarda yine bu
günküne yakın birtakım fikrî akımların bu
lunduğu bir sırada Türkiye'nin tatbik ettiği 
devletçiliğin ne olduğunu açıkça şu şekilde tes-
'bit etmişti. Bunu Muhterem Heyetinize arz et
mekle grupumuzun görüşünün ne olduğunu be
lirtmek bakımından fayda ümidediyorum. Bü
yük Devlet adamı ve C. H. P. nin Kurucusu 
büyük önder Atatürk aynen şunları söylüyor: 
Türkiye'nin tatbik ettiği devletçilik sistemi 
19 ncu asırdan beri sosyalizm nazariyelerinin 
ileri sürdükleri fikirlerden alınarak tercüme 
edilmiş bir sistem değildir. Bu, Türkiye'nin ih
tiyaçlarından doğmuş, Türkiye'ye has bir sis
temdir. Devletçiliğin bizce mânası şudur: 

Fertlerin hususi teşebbüslerini şahsi faali
yetlerini esas tutmak, fakat büyük bir mille
tin ve geniş bir memlekettin bütün ihtiyaçları
nı ve çok şeylerin yapılmadığını göz önünde 
tutarak memleket iktisadiyatını Devletin eline 
almak. 
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Bu ikinci kısım da açıkça ifade etmektedir 
(ki, Türkiye'de Devletin iktisadi faaliyette bü
yük bir rolü vardır ve olmalıdır. C. H. P. bu 
görüşü ile partisinin Kurucusu Atatürk'ün bu 
görüşüne uygun olarak programında ona ait 
hükümler sevk etmiştir ve bu görüş sarahaten 
liberal doktrini de terk etmektedir. Şu halde 
C. H. P. nin görüşü Devlete ekonomik ve sos
yal kalkınmamızda, geniş bir memleketin, bü
yük bir milletin pek çok ihtiyaçlarının yapıl
madığı esasından hareket ederek, Devlete bi
rinci plânda yer veren bir görüştür ve bu gö
rüş liberal doktrini de reddetmektedir. Birin
ci kısımda sosyalist doktrin reddedilmektedir. 
Sebebi, sosyalist doktrin sınıf çatışmasına, 
fertlerin istihsal vasıtaları üzerindeki özel mül
kiyet dolayısiyle istismarı fikrine ve artık kıy
metin onu yarattığı söylenen kişilere verilmesi
ni âmir bulunan çeşitli birtakım fikirlere sa
hip... Atatürk bu görüşten hareket etmemiş. Ni
çin1? Çünkü takibettiği yol, Türk tarihinden 
ilham almak ve rasyonel davranmak, akılcı 
davranmak ve Atatürk bu akılcı davranışı ile 
de açık olarak determinist olan, muayenetçi 
olan sosyalist görüşlerin karşısında sarih va
ziyet almıştır. C. H. P. si Atatürk'ün bu akılcı 
görüşünde; Atatürk'ün Türk Mili eltinin büyük 
bir millet, tarihi öyle, yurdu öyle, Avrupa'nın 
en geniş arazisine sahibiz ve fakat bunların ya
nında milletin ve memleketin yapılmamış pek 
çolk ihtiyaçları vardır; vakit mi kaybedeceğiz, 
btekliyeceğiz özel sektör bunları yapsın diye 
kolumuzu mu kavuşturacağız1? Hayır. Devlet 
'bu ihtiyaçların giderilmesinde başlıca rolü ala
cak, yapıcı olarak alacaktır, işletmeci olarak 
alacaktır, tanzim edici olarak alacaktır, mü
dahale ederek özel sektöre de Devletin sosyal 
hedeflere doğru gitmesinde tanzim edici rolünü 
açıkça tanımaktadır. Şu hakle, bütün bu gö
rüşlerin ışığı altında, daha 1933 yılından iti
baren Türkiye'de iktisadi Devlet Teşekkülleri 
kurulmaya başlanmıştı. Evvelâ Sümerbank, 
Etıilbank bilâhara Ziraat Bankası... Bütün bu 
kuruluşların murakabesini rasyonel hale ge
tirmek için de 1938 de 3460 sayılı Kanun ge
tirilmiştir. Şimdi, bu kanunun tatbikatında, 
halihazırda Muhterem Heydtinizm görmekte 
olduğu vazife başlka şekilde görülmekte idi. 
Hangi devirden nereye geldiğimiz hakkında sa
rih bir fikir edinmek için müsaadenizle 3460 
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sayılı Kanunun, İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin bilançolarını, hesap durumlarını tetkik ede
rek yönetim, kurullarını ibraya yetkili olan ge
nel kurulunun terekküp tarzı hakkındaki met
ni okumak istiyorum. 

- 3460 sayılı Kanun gereğince, bugün Muhte
rem Heyetinizin yapmakta olduğu, yapacağı va
zife şu heyete verilmişti. «Bu kanun hükümle
rine tâbi teşekküllerin umumi heyeti» -1953 te 
tadiledilen şekli - «Başbakanın veya bakanlar
dan tevkil edeceği bir zatın reisliği altında 
Çalışma, Maliye, Ekonomi, Ticaret ve Tarım 
bakanlariyle T. B. M. M. Adalet, Bütçe, Çalış
ma, Ekonomi, Maliye, Sayıştay ve Tarım ko
misyonları reis, reisvekili, sözcü ve kâtiplerin
den ve bu komisyonların her toplantı yılı için 
de kendi âzası arasından seçecekleri beşer zat
tan ve Divanı Muhasebat Birinci Reisinden, 
Umumi Murakabe Heyeti Reisi ile bu kanunun 
hükümlerine tabi teşelküllerle, sermayeleri bir 
milyon Türk Lirasından fazla olan millî ban
kaların idare meclisi reis ve umum müdürlerin
den terekkübeder.» 

G-örülüyor ki, 3460 sayılı Kanunda bugün ol
duğu gibi, yüzde yüz kati ve mutlak ölçüler 
içerisinde taım bir yasama murakabesi mevcut 
değildi. Genel kurul, yasama organında vazi
feli kişiler yanında tamamen idarede kamu 
sektöründe çalışan hattâ özel sektörün bir mil
yon lirayı aşan millî bankalarının umum mü
dürleri idare meclisi reislerinin de katılması 
suretiyle kurulan başka bir teşekküldü. Şu hal
de bugün yeni/kanunla artık Türkiye'deki Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri her hangi bir teşriî 
çalışma gibi aynen komisyon çalışmalariyle, 
umumi heyet çalışmalariyle, tamamen bir yasa
mla organının murakalbesi altına girmiş bulun
maktadır. 

Şimdi burada 3460 sayılı Kanunla kurulan 
ve hâlâ o kanun gereğince vazife yapan Yük
sek Murakabe Heyeti ile Kamu İktisadi Teşeb
büsleri Karma Komisyonunun vazifelen hak
kında da vuzuha varmak lâzımgeldiği kanaatini 
taşımaktayız. Filhakika 3460 sayılı Kanunla 
vazifelendirilen Umumi Murakabe Heyeti -ki, 
hâlâ geçici bir madde ile kendi kanunu çıkın
caya kadar aynı kanun gereğince vazifesini 
görmektedir - Kamu İktisadi Teşebbüsleri üze
rinde idari, teknik ve malî yönden murakabe 
yapmaktadır. Halbuki 468 sayılı Kanunun, Ka-
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mu İktisadi Teşebbüslerinin, Türkiye Büyük 
Millet Meclisince denetlenmesinin 'düzenlenme
si hakkındaki Kanunun ikinci maiddesinin son 
fıkrasında şu hülkmü vıaz'etmiştir: Başkan ya
ni Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nunun Başkanı, Kamu İktisadi Teş'e/b'büslerinin 
durumunu incelemek üzere raportörler seçebi
lir. Raportörler Kamu İktisadi Teşebbüsleri
nin durumunu, genel iktisat politikası, işlet
mecilik, faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli 
kalkınma plânına ve plânın uygulama prog
ramlarına göre uygunluğu noktalarından ince
lerler. Şu haHe, 468 sayılı Kanunun koyduğu 
bu hüküm gereğince, Hükümetçe Yüksek Mu
rakabe Heydtinin Teşkilât Kanunu ile, alâkalı 
tasarı dikkate alınırken bu hüküm dikkate alın
mak ve Yüksek Murakebe Heyetine, kuruluş
ların 5 Yıllık Kalkınma Plânına ve yıllık uy
gulama programlarına göre de «alışıp çalış
madığını, yasama organlarındaki murakabe va
zifemizin kolaylıkla yapılmasına ışık tutabil
mek için Yüksek Murakabe Heyetinin de bu 
yönlerden vazife yapması imkânı sağlanmalı
dır. Fakat şunu derhal ilâve edeyim ki, Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri. Karma Komisyonu 
bunların plânla, muayen ölçüde, alâkasını da 
dikkate alarak, bu teşekküllerin çalışmasın
dan raporunda bâzı, mahdut da olsa, mütalâa
lar serd etmiştir. Fakat bir kuruluş başında 
ne ölçüde titizlikle ele alınıp yürütülmek iste
nirse, mütaakıp yıllarda da bunun tesiri çok 
olacağı için, ilk günden itibaren yasama orga
nının murakabesinin, 468 sayılı Kanunun ge
tirdiği no'ktai nazara uygun yürütebilmesi mak
sadını sağlamak üzere bu teşkilât kanununun, 
Yüksek Murakabe Heyeti ile alâkalı Teşkilât 
Kanununun ne kadar süratle getirilmesinde 
faydalı olacağı bununla da ayrıca görülmekte
dir. 

Şimdi üzerinde çok çalışılmış olan bu reor-
ganizasyon tedbirleri neler getirmek istemiştir 
ve bugün önümüze gelen raporlarla bu getiril
mek istenen hâsıl olmuş mudur ve bundan 
sonraki davranışla da olabilecek midir? 

Her hangi bir görüşe sahilbolmaidan, bunu 
İktisadi Devlet Teşebbüslerinin reorganizaısyo-
nundaki maksada uygun olarak yürütmenin 
bir tedbiri olarak arz ediyorum. Filhakika İk
tisadi Devlet Teşekküllerimizin içinde bulun

dukları bu tetkik ettiğimiz devrenin bilhassa 
1959, 1960, 1961 yılları içerisinde malî bakım
dan elverişsiz durumlarının çeşitli selbepleri 
teshit edilmektedir. Bir kere bu teşekküllerin 
çalışmalarında istihsal ettikleri mamullerin ve
ya yarattıkları hizmetlerin fiyatlarının tes-
•bitii veya tarifelerinin teıSbitinde çok kere kul
lananlar lehine, müstehlikler löhine bir süb
vansiyon tedbiri olarak, konjonktüre! gidişe 
ayak uydurmamaları, bunların malî bakımdan 
za'fa uğramaları ve bu sebeple Merkez Banka
sına müracaat ile emisyon hacmini şişirerek 
enflâsyonist gidişi kamçılamakta büyük rol oy
nadıkları muhakkaktır. İşte buna mâni olatbil-
mek için 154 sayılı Kanun ile bunların borç
ları konsolide edilmiş olmakla beraber, Kar
ma Komisyonun raporunda da belirtildiği veç
hile, bu da kâfi gelememiştir. Şu halde, önü
müzdeki çalışmalardan itibaren birbiriyle çok 
ilgili, Reıorganizasyon Komisyonunun çalışma-
lariyle ilgili, İktlisadi Devlet Teşekküllerinde 
murakaJbe vazifesi alacak, Teşkilât Kanunu 
ile ilgili bütün bu konularda her teşekkülün 
malî vaziyeti üzerinde ilgîlli Bakanlığın ve Hü
kümetin enflâsyonist yola gitmelerini önliye-
cek tedbirler konusunda hassas bulunmaları 
lüzumu aşikârdır. Bu lâzimede gerekli tedbi
rlin alınabilmesi için 440 sayılı Kanunda bir 
anamüessese getirilmiştir, denmiştir ki ; İkti
sadi Devlet Teşekküllerinden mamulleri temel 
madde veya temel hizmet telâkki edilenlerin 
fiyatları Hükümet kararlarliyle tesıbit edilecek 
olanlar varsa ve bu fiyatlar onların maliyet 
fiyatlarının dûnunda bir fiyatla satılması Hü
kümet politikası icabı lüzumlu görülüyorsa 
bu aradaki zararın mütaakıp yıl Devlet büt
çesine konması suretiyle bertaraf edilmesi en
flâsyonist yola bu teşekküller vası'tasiyle git
memek için bir teminat olacaktır. Şu halde, 
bu konuda hakikaten çok dikkatli olmak, İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin reorganizasyo-
nunda Hükümete ve hepimize teşriî murakabe 
sorumluluğu taşıyan bizlere düşen vazife olarak 
gözükmektedir. 

Yine plânlı devrede az ihtimal olmakla be
raber üzerinde titizlikle durulması lâzımge-
len husus, kısa vadeli borçlanmalarla yatırım
lara geçilmeme tedbiridir. Bunlar eskiden ya
pıldığı için, üzerinde bilhassa durulmaktadır, 
tekrar o yola dönülmemesi maksadıyla. 
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İkinci büyük sehep ki; 440 sayılı Kanun 
'bunu da muayyen ölçüde gidermeye çalışmış
tır, boşlukları görülüyorsa süratle bunlar dol
durulmalıdır. İktisadi Devlet Teşekkülleri ve 
ona bağlı teşebbüslerin, müesseselerim kendi 
(bünyelerinde daha prodüktif olmaları için alın
ması lâzımgelen tedbirler varsa süratle bu ted-
'birler alınmalıdır. 

Tetkik eden mütehassıslar bu teşekküllerde 
bilhassa mulhasebe yönünden alınması lâzım 
mühim tedbirler olduğunu ifade etmişlerdir. 
Filhakika birçok teşekküllerin muhasebe sis
temlerinin fiyatlarda, ne maliyet fiyatlarında 
mûtad olan kriterlere göre hareket edildiği
ni ,ne de çoğu kere ikame fiyatlarına göre dav-
ranılarak bunlara göre bir fiyat tatbik edilme
diğini tesbit etmişlerdir. Bu rasyonel çalışma
nın temel şartlarından birisidir. Demin arz 
ettiğim giibi, kısa vadeli kredilerle saıbit kıy
metler yatırımlarına gitmemek yine sıhhatli 
bir çalışma için şart, malî unsurlardan birisi
dir. Nihayet kendimiz de vazife aldığımız za
man görmüşüzdür, İktisadi Devlet Teşekkülle
ri çok zaman kendi öz kaynaklarıyla başara-
mıyacakları büyük işlerde vazifelendiriimişler-
dir ve bu sebeple sermayeleri üzeninde ciddî 
olarak durmak lâzımgelir. Meselâ bunun bir 
yenisi mevzuumuzla ilgili olmamakla beraiber, 
Hükümette takihedilecek politika da lüzumlu 
görüldüğü için, Tekel Genel Müdürlüğünde 
dikkate alınmıştı. Ve nihayet 440 sayılı Ka
nunla bir vazife olarak verilmiş olmakla be
raiber aslında sıhhatli bir malî bünyeye kavuş
mak bakımından bu konularda aktif ve pasif
lerinin tekrar bir kıymet takdirine talbi tutul
ması keyfiyeti de vardır. 

Şİmdi birçok. arkadaşlarımızın aklına ge-
lelbilir; bunlar vaktiyle neden yapılmadı? De
min arz ettim; bir intikal devresi içerisinde 
işleri yürütmekteyiz, daha bitmedi. Ama bu
nun temel şartı büyük iskeleti 440 sayılı Ka
nunun gelmesi idi. Eğer Maliye Bakanlığında 
çalışan İktisadi Devlet Teşekküllerinin yeni
den düzenlenmesi komisyonu mesaisini süratle 
bitirir, ona muvazi olarak süratle Yüksek Mu
rakabe Heyetinim Teşkilât Kanunu da getiri
lecek ve kanuniyet keşfettirilecek olursa, Tür
kiye süratle bu intikal devrinden çıkmış ola
cak ve plânlı delvrede çok muhtacolduğumuzu 
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gördüğümüz sıhhatli finansman kaynağı Tür
kiye ekonomisinde büyük bir mevki olan ve 
bâzı ahvalde yarıdan çok fazla istihsale sahib-
olan, enerji sahasında olduğu gibi, sanayi sa
hasında % 50 ye yakın kıymet yaratan büyük 
bir sektör, Hazineye büyük varidat sağlıyan, 
büyük ölçüde işçiye iş sahası açan ve Türki
ye'nin tediye bilançosunun düzenlenmesinde de 
mühim rol oynaması, ihracat sebebiyle müm
kün olan bu teşekküller, bu sektör sayesinde 
kalkınma hamlemiz kamçılanmış ve kolaylamış 
olur. Aksi takdirde geçen gün bir vesi
leyle arz ettiğim gibi, finansman kaynağında
ki sıkıntılarımız devam etmekte gider. Hal
buki 440 sayılı Kanun, anaıhedefi itibariyle 
çok mutacolduğumuz plânlı kalkınma devresin
de İktisadi Devlet Teşekküllerinin, kendi ya
tırımları için olsun, büyük finansman kayna
ğı yaratma imkânlarından faydalanmayı is
ter. Bu imkânlaır yaratılırsa, finansman için 
vatandaşı tazyik etme durumunda olmamız 
nisibeten hafifler ve kalkınmamız daha âdil 
ölçüler içerisinde vatandaşa daha az külfet 
tahmil ederek tahakkuk ettirilebilir. 

Şimdi, bütün bu kuruluşlarda, üzerinde has
sasiyetle arkadaşlarımızın durması lâzımgelen 
bir nokta da, idarelerinde geniş ölçüde ihtisa
sa riayet ederek idare meclislerinde bu ihtisasa 
göre hareket edilmesi, personel istihdamında 
buna yer verilmesi konusunda teşekküllerin 
kendi alanlarında, Hükümetin kendi sahasın
da talbiî muayyen takdir ölçüleri de kullan
mak suretiyle, hareket etmesi bu teşekküllerin 
verimli çalışmalarında yine mühim bir unsur 
olacaktır. 

Karma Komisyonun iştirak ettiğimiz bir gö
rüşü de şudur; bugün Kamu İktisadi Teşekkül
leri çeşitli yönlerden devamlı teftiş ve muraka
be altında tutulmaktadır, deniyor; raporda var
dır, bu kısmı sonuç kısmında değil başka taraf
larda Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin, çalışma 
yönünden bir teftişe tabi tutmasına bir şey dene
mez. Fakat bunun dışında umumi muhasebesi, he
sabı, muamelâtı ve sairesi bakımından sabah, ak
şam bir müfettiş teftişine tabi oluyor havasının 
teşekküllerde hâkim olması, onların rahatlıkla 
çalışmasına geniş ölçüde mâni olur. Bu itibarla ar
tık sevk ve idare makamına getirilen kişiler bir ke
re getirildikten sonra, onlara güvenerek umumi 
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murakabe ve teftiş hakkını, onların çalışmaları
nın umumi nizamı, ahengi, prodüktiviteye menfi 
tesir edecek bir hale inkılâbettirmeme esası şart
tır. Ben şahsan mesuliyet deruhde ettiğim sıra
da bu şikâyetler üzerine titizlikle eğilmişimdir. 
Bir sevk ve idare makamına gelen geldikten sonra 
artık rahatça çalışabilmelidir, o da rahat çalıştı-
rabilmelidir. Meğer ki, çok ciddî olarak üzerinde 
durulması lâzımgelen teftiş konuları vekâlete 
gele veya vekil kendi takdirine göre bir teftiş 
yaptırmak lüzumunu hissede. Ama demin arz 
ettiğim, gibi, teftiş prodüktivite çalışmalarının 
umumi havasını zedeliyecek bir istikamet alma
malıdır. Müşterek Komisyonun, Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonunun raporunda 
bu husus ayrıca belirtilmiştir. 

Huzurunuzdan ayrılırken, ilk defa bu yıl mu
rakabesini Meclisle birlikte yaptığımız İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin bu murakabelerinin, te
şebbüslerin çalışmasına ışık tutmasını, Hüküme
tin çalışmasına ışık tutmasını ve bütün bunların 
sonunda bugüne kadar çıkartmış olduğumuz mev
zuatın ve bundan sonra Muhterem Heyetinizin 
huzuruna gelecek tasarılarda da yer almasını te
menni ettiğimiz hükümlerin ışığı altında Türki
ye'nin plânlı kalkınma devresinde malî istikra
rımızı bozmadan, enflâsyonun bu kanaldan orta
ya çıkmasına mâni olarak ve sosyal adalet ted
birleri içerisinde, sosyal güvenlik hedeflerine 
doğru, sosyal devletin Anayasamızın hükümleri 
dâhilinde gerçekleşmesine yardımcı olunmasını 
temenni ederim. Ancak bir noktayı da plânda 
yer aldığı için belirtmekte fayda görmekteyiz. 
Kamu İktisadi Teşebbüslerimizi, sadece sektörler 
arasında dengeli kalkınmanın bir vasıtası olarak 
değil, bölgeler arasında da dengeli kalkınmanın 
bir vasıtası olarak telâkki etmek isabetlidir. Bu
nu şunun için arz ediyorum; Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin mücerret ekonomik telâkkiler içeri
sinde kuruluş yerlerinin tesbit edilmesi bölgeler 
arasında dengenin gerçekleştirilmesi bakımından 
çoğu kere isabetli telâkki edilmiyebilir. Hüküme
tin plânlama teşkilâtı, kuruluşun kendi uzman
larının çalışmalariyle birlikte bölgeler arasında
ki dengeli kalkınmanın da bir aracı olarak kul
lanılmasında büyük fayda olacağını ummakta
yız ve bugüne kadar bu teşekküllerin iktisadi ça
lışmadıkları ve muayyen noktalarda israfa kaç
tıkları gibi mülâhazaları, bunların bulundukları 
muhitin kalkınmasında çevreye sağladıkları sos

yal faydalar da dikkate alınmak suretiyle, daha 
isabetli bir değerlendirmeye tabi tutulmak lâ-
zımgeldiği hususunu belirtmek isteriz. Raporda 
vardır. Bunlar başka teşekküllerde, bakanlıklara 
devredilecek işler varsa, meselâ bâzı teşekküller 
okul açmaktadır, bu okullar ilgili Bakanlığa dev
redilmelidir. Bunu tashih etmek bakanlıklar 
arasındaki muayyen bir görüşün hâkim olması 
ile kolaylıkla tahakkuk edebilir. 

Huzurunuzdan ayrılırken bu teşekküllerde 
vazife gören arkadaşlarımıza, Hükümete, bu te
şekküllerle olan münasebetlerinde ve gayretle
rinde memleketin ekonomik istikrarını bozmadan 
sosyal Devlet hedefleri istikametinde çalışmasın
da yardımcı olmalarını temenni eder, hepinizi 
grupumuz adına saygılarımla selâmlarım arka
daşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; İthal
de alınacak Damga Resmi hakkındaki kanun ta
sarısı için oy kullanmamış arkadaşlar mı? (Var 
sesleri) lütfen acele buyurun. 

Oylama işlemi bitmiştir. Kupayı kaldırın. 
A. P. Grupu adına Sayın Aral. 
ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA KE

NAN ARAL (Tunceli) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin muhterem üyeleri; sinesinde 300 000 e 
yakın personeli bulunan, iki yüz milyara yakın 
bir servete sahibolan ve bu beşerî, maddi varlı
ğı yüzünden Türk siyasi, sosyal ve iktisadi ha
yatında ve Türkiye'nin kalkınmasında fevkalâde 
büyük bir rol oynıyan Kamu İktisadi Teşekkül
lerimin yüksek huzurunuzda beş yıllık faaliyet
lerinin müzakeresi konusunda ne kadar büyük 
hassasiyet gö:sıterilse yeridir. 

İktisaden az gelişmiş memleketlerde toplum
ların kalkınması, refaha ulaşabilmesi, ancak ta
biî ve beşerî kaynakları, istihsal ve hizmet kuv
vetlerini inkişaf ettirmek ve sermaye terakümü
ne zemin hazırlamakla mümkün olur. Bugün yük
selmiş, müreffeh hayat seviyesine ulaşmış mem
leketler bu şekilde beşeri ve maddi imkânlarını 
seferber edip, memlekotlerinde büyük sermaye 
trakümünü temin etmiş mem'kfeetlerdir; bu saye
de refaha ve saadete ulaşmış bulunmaktadırlar. 

Millî ekonomimizin muhtelif sektörlerinde 
müşahede ettiğimiz Devlet bankacılığiyle Devlet 
işletmeciliğini bu yönden mütalâa etmek icabeder. 
Burada dikkat edilecek nokta Devletin ekonomik 
hayata müdahalesi bir gaye değil, bir vasıtadır. 

— 468 — 



M. Meclisi B : 37 26 . 1 . 1967 O : 2 

Türk ekonomisinin anavasfı Devlet ve özel sek
törün yan yana buulnduğu karma ekonomidir. 
Nitekim plân hedefleri ve stratejisinde bu husus 
çok bariz ve açık olarak belirtilmiştir. «Devlet 
eliyle yapılacak yatırımlarda esas prensip uzun 
süreli gelişme için gerekli veya stratejik veya 
özeli sektörün gerçekleştiremediği yatırımları yap
mak olacaktır.» 

Şunu da burada istitraden arz etmek isterim 
ki; Devletin siyasi sahada olduğu gibi 19 ncu 
.asrın ikinci yarısından sonra iktisadi sahada ak
tif bir rol oynamaya başlaması, iktisadi bir or
ganizma haline gelmesi vakıasının sebepleri her 
memlekette aynı değildir. Türkiye'de Devletin 
iktisadi hayata müdahalesi bir kısım sosyal sınıf
lar arasında mücadelenin, infialin ve ferdî sermaye 
veya kârın millileştirilmesi temayülüne istinadet-
mez. Bugün Türkiye'de Devletin iktisadi hayata 
müdahalesinin sebeplerini, Kamu İktisadi Teşek
küllerinin kuruluş âmillerini ve bugünkü ulaşı
lan merhaledeki durumlarını iyi kavrıyabilmek 
ve bundan sonra talkibedilecek hattı hareketi iyi 
tâyin ve tesbit edebilmek için kısaca maziye bir 
atfı nazarda bulunmakta fayda mülâhaza etmek
teyiz. Bu şekilde bugün ortaya atılan pek çok 
iddialara da kısaca ve isabetli olarak cevap bul
mak: imkânını elde etmiş olacağız. 

Mazide, Devletin iktisadi hayata müdahalesi
nin çeşitli memleketlerde çeşitli nedenlere istina-
dettiğini ifade etmiş bulunuyoruz. Biz, bugün 
ısosyal hayatın inkişaf ettiği ve âmme hizmeti mef
humunun namütenahi inkişaf ettiği bir devrede 
Devletin iktisadi hayata hiç müdahale etmemesi 
gibi bir fikir ve kanaat içinde değiliz. Ancak biz, 
Türkiye'de Devletin iktisadi hayata hangi zorun-
luklaıia, hangi sebep ve mecburiyet altında mü
dahale ettiğini tâyin ve tesbit etmekte fayda mü
lâhaza etmekteyiz. 

Yüksek malûmlarıdır ki, Osmanlı İmparator-
lığmda, 14 ncü Asırdan 19 ncu Asra kadar Dev
let çeşitli şekillerle iktisadi hayata müdahale 
eder. Hareket halinde bulunan orduların yiyecek, 
silâh ve her türlü malzemesini temin için dirije 
ve disiplinli bir ekonomi tatbik edilirdi. 

O devirde bir kısım âmme hizmetleri de Va
kıflar marifetiyle tedvir edilmekteydi. Bunlar 
birtakım maarif, sosyal ve bir kısım yol, köp
rü, su işlerini görür, Devletin bir kısım fonksi
yonlarını bizzat icra ederlerdi. 18 nci Asrın 
ikinci yansımdan itibaren Ruslarla başlıyan de

vamlı harpler çeşitli buhranlara selbelboluyor 
ve müesseselerin kifayetsizliğini ortaya koyu
yordu. Bir yanda barblerin ortaya koyduğu 
malî külfetler, diğer taraftan ortada Devletin 
malî imkânlarını memleket ekonomisini gelişti
recek âmillerin hiçbirisinin ımevcudoılmaması, 
memlekette fakirlik ve sıkıntıların artmasına 
sebelboluyordu. Bu devirde Devletin iktisadi sa
haya müdahalesi tamamen azalmış, Devlet bü
yük istikrazlara başlamış, büyük sınai ve iktisa
di faaliyetlerin ve hattâ sınai ve iktisadi bir ma
hiyet arz eden âmırne hizmetlerinin hemen tama
mı ecnebilerin eline geçmiş bulunmaktaydı. 

Şimendiferlerin yapılması ve işletilmesi, yol 
inşaatı, sulamalar ve su tesisatı, şehirlerde su, 
gaz ve saire gibi hizmetler ecnebilerin elimde 
bulunmaktaydı. Bu şekilde ecnebi sermayesinin 
genişlemesi, kapitülâsyonların daha sert tatbik 
edilmesini ve hattâ Devletin dilediği şekilde 
vergi koyup ecnebilere tatbik etmek imkânını 
ortadan kaldırmıştı. Devlet, maarif hizmeti dı
şında bir âmıme hizmeti görmekte ve sınai faa
liyeti de asgari ihtiyacın karşılanmasına inhi
sar etmekteydi. Bu devirde Ziraat Bankasından 
ve Emniyet Sandığından başka malî işleri gö
recek bir iktisadi müessese de mevcut değildi. 
Bu durumların doğurduğu feci neticeler hepi
mizce malûmdur. Yeni kurulan Cumhuriyet 
Hükümeti memlekette büyük bir iktisadi ve 
siyasi nüfuza sahip şirketleri tasfiye etti. özel 
teşebbüs sermaye terakümünü, teknik personel 
kifayetsizliği yüzünden öızel teşebbüsçe, başa-
rılaanıyan iktisadi ve sınai teşebbüsleri bizzat 
üzerine almak, millî istiklâl ve ekonomik kal
kınmayı sağlamak için iktisadi hataya müdaha
le etmek mecburiyetini duydu. Şu halde bizim, 
Sayın Fetihi Çelilkbaş'ın biraz evvel huzurları
nızda ifade ettiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti
nin kurucusu Büyük Atatürk'ün liberal doktri
nini reddettiği için, iktisadi hayata Devletin 
müdahale ^ettiği şeklindeki kanaatleriyle bizim 
kanaatlerimiz arasında nüans farkı bulunmak
tadır. Filvaki Atatürk, liberal doktrinin aley
hinde bir dâva ile ortaya çıkmadı. Sosyalizmi 
reddetmekle beraber liberal faaliyetler hakkın
da Atatürk'ün her hangi sarih bir fikrini bu
rada ifade etmeye maddeten imkân yok. Ancak, 
Atatürk o zaman özel sektörün henüz inkişaf 
edememesi ve sermaye piyasasının mevcudolma-
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ması ve bu işlerde istihdam edilecek teknik per
sonel noksanlığı dolayısiyle bu vasatı hazırla
tmak üzere iktisadi hayata müdahale 'etmiştir 
ve yapılan bütün icraat buna mütevakkıftır. 
Nitekim bu sözlerimi teyidetmek üzene 13 Ma
yıs 1935 tarihli, Cumhuriyet Halk Partisi Ge
nel Sekreterinin nutkumdan birkaç cümle arz 
etmek istiyorum: 

«Devlet hususi teşelbbüsün serbestliği ile 
.beraber, umumi menfaatler noktasından ge
rekli olan her ekonomik teşebbüsü, Devletin 
yapıcılık saha ve salâhiyetine açılk bulundu
ruyor.» 

Şu halde o devinde de, sevk ve idare ma
kamlarında bulunanlara hâkim olan kanaat; 
ibinaz evvel anz ettiğim gibi, bir karma ekono
mi sistemi içinde ferdin yapamadığı, ferdin 
gücüyle, teknik personeliyle, maddi imlkânla-
rilyle ulaşamadığı hizmetleri Devlet yapmak 
üzene iktisadi hayata müdahale etmiş bulunu
yor. Yine görülüyor ki, Türkiye'de Devletin 
iktisadi sahaya müdahalesi ve iktisadi Devlet 
Teşekküllerinin ortaya çıkması liberalizmle 

* siosyalizım arasındaki doktrin mücadelesinin 
bir neticesi değildir. Osmanlı İmparatorluğu
nun kuruluş ve yükseliş devirlerinde, İmpara
torluğun idari ve askerî ihtiyaçlarının, Cum
huriyet devrinde ise Devletin siyasi, içtimai ve 
iktisadi bünyesinin bir neticesidir. Türkiye'
nin devletçiliğinde sermayeyi millileştirm'ek, 
kârı millete maletmek âmili, âmme ihtiyacını 
karşılamak, asrın ica'bettirdiği âmme hizmet
lerini millî vasıtalariyle görebilmek ve Devle
tin siyasi istiklâlinin bir şartı sayılan iktisadi 
ve içtimai kalkınmayı biran evvel temin et
mek maksatları hâkim olmuştur. Bugün bu 
sabada varılan neticeler tahminlerinde fevkin
de büyük olmuş, Türkiye'de bir özel teşebbüs 
ve sermaye doğmuş ve evvelâ özel teşebbüs 
ile başarılamıadığı için Devletin yapmak zo
runda kaldığı birçok ticari ve sınai sahalarda 
ihtiyaçları karşılıyaeak ve hattâ Devlet kuru
luşlarında daha rasyonel ve daha rantabl işli-
yen özel sermaye ile kurulan sınai ve ticari 
kuruluşları vücuda getirmişlerdir. Bugün Dev
letin birçok sabalarında kurduğu ticari teşe/b-»' 
iblisleri idame ettirmekte kesin bir mecburi
yet bulunmadığı gibi, bunları devam ettirme
si, bir yandan hem Devlete büyük bir külfet 
teşkil etmekte ve hem de memlekette mevcut 

denge farkını giderecek yatırımları yapmak 
imkân ve fırsatını vermemektedir. 

Burada şu hususu da tasrih etmeme müsaa
de buyurmanızı istirham ederim. Bir yandan, 
memleketin geri kalmış bölgesinde Devletin 
buralara hizmet getirilmediği iddia edilir, bir 
yandan da, Devletin bu şekilde idame mecburi
yetinde olmadığı müesseselerin özel teşebbüse 
şevki yolunda yapılan çabalara karşı durulur. 
Bütün bu mekanizma içinde bu işleri telif et
mesinin nasıl mıümkiin olacağını takdirlerinize 
arz ediyorum. 

Yukarıdaki mâruzâtımın esprisi içinde, ge
rek seçim beyannamemizde ve gerekse Hükü
met programımızda bunların idare ve mülkiye-

. tinin halka intikal ettirilmesi hususlarına yer 
verilmiş bulunmaktadır. Bunun da sebeplerini 
yukarıda arz etmiş bulunuyorum. 

Kamu İktisadi Teşekküllerinin 1960 ve 1963 
yılları arasındaki faaliyetleri hakkında grupıı-
•muzıııı görücünü, fazla zamanınızı almamak 
için, teferruata girmeden anahatlariyle birkaç 
noktada toplıyarak arz edeceğiz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — 1960 - 1963 
arası. 

A. P. GRUPU ADINA KENAN ARAL (De
vamla) — 1969 - 1963 olarak arz etmiştim. 
Burada şu noktayı da ifade edeyim ki, bu ka
dar hayati bir* konuda bu şirketlerin faaliyet
lerinin neticelerini tetkik edip, ibra etme mev
zuu, maalesef kabul edilen sistem dolayısiyle 
geç kalmıştır. Bu bakımdan biz bundan sonra 
bu gecikmeleri önliyecek tedbirlerin alınma
sında büyük fayda mülâhaza etmekteyiz. 

1963 senesi nihai durum olarak ele alınırsa, 
(bu ancak 1967 de görülmesi birçok mahzurları 
davet edecek mahiyettedir'. Bu bakımdan bu 
gecikmelerin biran evvel önlenmesi isabetli 
olacaktır. Biz, hesaplarını tetkik ettiğimiz, bi
lançolarını ve netice hesaplarını tetkik ettiği
miz bu teşekküller hakkında gördüğümüz bâzı 
aksaklıkları anahatları ile ifade etmeye çalışa
lım. Evvelâ bu teşekküllerin kuruluşlarında, 
kuruluş yerlerinin intihalbında gerek iktisadi 
ve gerek ticari esaslardan ziyade sosyal ve çok 
kere siyasi mülâhazaların hâkim olduğuna şa
hit bulunmaktayız. Bu mülâhazalarla kurulan 
müesseseler elbette ki bütün iyi niyet ve gay
retlere rağmen arzu edilen rantabilite ve müs-
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miriyeti temin edememektedirler. Diğar yan
dan tatbikatta birçoklarına şahit bulunduğu
muz gibi, bu teşekküllerin yerleri seçilirken 
etütlerinin iyi yapılamaması ve plânlarının de
taylı bir şekilde tanzim edilememesi yüzünden 
bu tesisler teşekkül ettikten sonra da birçok 
yer ihtilâflarına ve pahalı yer satmalnıalarma 
sebebiyet verilmek suretiyle bu müesseseler za
rara sokulmaktadır. Bu bakımdan bu müesse
selerin gerek m-evlkü olarak yerinin intihabın
da, gerek yerini tesbit ettikten sonra bu yer
ler için satınalınacak mesailinin tesbitinde çok 
dikkatli ve hassas davranılması.iktiza etmekte
dir. Maalesef bu teşekküller kurulurken, yine 
yukarıda arz ettiğim gibi, sosyal ve siyasi mü
lâhazalarla kâfi derecede sermaye mevcut ol
madan veyahut da sermayesi kesin olarak, isa
betli olarak tâyin edilmeden faaliyete geçilme
si ve bir üçüncüsü de bu müesseselerin kurul
masına karar verilmesiyle tahakkuk safhasına 
girmesi arasında zaman geçmesi dolayısiyle 
fiyat tehalüfleri yüzünden 3 milyon liraya ku
rulacak bir fabrika 30 milyon lira gibi -çok 
yiüksek möblâğlara varimakta ve bundan hem 
Devletimiz hem de teşekkül büyük zararlara 
mâruz kalmaktadır. Bu. bakımdan bu hususları 
da bu teşekküller' için aksıyan noktalar olarak 
kaydetmekte fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Bu teşekküller kurulduktan sonra sermaye 
kifayetsizliği yüzünden bunları tam kapasite 
ile de işletme imkânı ço'k kere olmamakta
dır. Sermaye kifayetsizliği, kâfi hammadde 
elde edilmesi imkânlarını ortadan, kaldırmakta 
ve bununla büyük meblâğlar yatırılmış bir 
fabrikanın tam kapasite ile istihsal yapıp 
millî istihsale büyük bir varlık ilâve etme
sinde ve aynı zamanda burada istihdam im
kânlarını genişletmek bakımından birçok 
mahzurlar tevlidetmektedir. 

Biraz evvel konuşan çok kıymetli hatip 
arkadaşlarımızın da işaret buyurduğu gibi, 
bu işletmelerde personel politikası da muay
yen esas ve prensiplere maalesef bağlana
mamıştır. 7244 ve 440 sayılı kanunlardan ev
vel bu teşekküllerin pers-oneli, baremleri Sa
yıştay vizesine tabi buulnmamaları yüzün
den fevkalâde insicamsız bir manzara arz 
etmiş ve bu birçok mahzurlar doğurmuştur. 
Buna mukabil, bizim prensipleri tatbikte 

maalesef çok çok şahidi bulunduğumuz bir 
husus burada da karşımıza çıkmaktadır. Biz 
ya tefrit ya ifrat içinden kendimizi bir 
türlü kurtarıp bir orta yol bulamamışız. 7244 
ve 440 sayılı Kanunun zecri hükümleri mesu
liyet mevkiinde olan şahıslarla diğer tâli 
derecede çalışacak şahıslara verilecek ücret 
arasında her hangi bir fark doğurma im
kânlarını ortadan kaldırması dolayısiylc, 
gerek hizmetin rasyonel işlemesinde gerek 
bu hizmetlere kalifiye eleman bulunmasında 
birçok güçlüklerin ortaya çıkmasına vesile 
olmuştur. 

Personel yönünden üzerinde durduğumuz 
bir nokta da, idari kadroları işgal eden şahıs
ların ehliyet, liyakat ve kabiliyetleri, ta
şıdıkları ruh, bu teşekküllerin âtıl bir hal
den kurtarılmasında rantabl ve rasyonel bir 
tarzda işlemelerinde fevkalâde büyük rol -oy
nar. Bu balkımdan bu elemanların seçilme
sinde fevkalâde objektif kıstaslara göre ha
reket edilmesi iktiza ederken yine birtakım 
sübjektif âmillerle bu devrede birçok ida
reci elemanların değiştirildiğine veyahut ye
nilerinin tâyin edildiğine de şahit bulunmak
tayız. Bendeniz de bir İktisadi Devlet Te
şekkülünde memuriyet vermiş bir arkadaşı
nız sıfatı ile bunun, bu müesseseleri fevka
lâde çok derinden zedelediğini ve bu mües
seselerin rasyonel ve rantabl çalışmalarını 
sekteye uğrattığını burada ifade etmek mec
buriyetindeyim. Gerek 440 ve gerek 7244 sa
yılı kanunların koyduğu sert kaidelerden 
kurtulmak için 4/10195 sayılı muvakkat iş
lerde çalıştırılacak kimselere verilecek yev
miyeyi tâyin eden Yevmiye Kararnamesi ihti
yaçlara kâfi gelmediğinden birçok muvazaa
lara yol açılmış Ve birçok daimî kadrolar
da, muvakkat kadrolarda istihdam ediliyormuş 
gibi, bu yönetmelik hükümlerine göre tâyin 
edilen arkadaşlar istihdam edilmektedir. Biz 
bundan ziyade bu yönetmeliğin ihtiyaçlara 
kâfi gelmediği için biran evvel düzeltilmesi
nin faydaları üzerinde durmak istiyoruz. 
Çeşitli tesirlerle bu müesseselerde bir personel 
şişkinliğine şahidolmaktayız. Âdeta âtıl beşeri 
bir unsur husule gelmektedir. Bu müessese
lerde şahısların çoğalması, personelin art
ması işlerin rasyonel işlememesine bir vesile 
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teşkil ettiğini de ifade etmek isterim. Bu su
retle bu müesseselerin maliyetleri yükselmekte, 
bunlardan beklenen fayda temin edileme
mektedir. Şayet daha rasyonel bir personel 
politikası takibedilse bu müesseselerden el 
de edilecek faydalarla yeni yatırımlar temin 
etmek ve bu suretle yeni iş sahaları aç-
ma'k ve oraya alınacak personelin o sahada 
istihdamı imkân dâhiline girecektir. 

Teşekküllerin gayeleri de aşılmıştır. 440 
sayılı Kanun filvaki koyduğu hükümlerle bun
ları menetmek istemekte ise de biraz evvel 
konuşan Sayın Fethi Çelikbaş'ın bahsettiği 
gibi, Yeniden Düzenleme Komisyonunun, bi
raz sonra temas edeceğim bu faaliyetlerinin 
uzaması, maalesef rasyonel olmıyan durumun 
temadi etmesini önliy eme mistir. 

Bu ıteşekküller arasında bir koordinasyon 
da temin edilememiştir. Maalesef bizim bütün 
idari hayatımıza hâkim olan bu esas, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin faaliyetine d e-.hâkim ol
muştur. Her 'teşekkül kendi başına göre bir 
'hattı hareketin içinde şu veya bu mülâhaza ile 
hareketlerini tanzim etmiş ve faaliyetini icra 
etmiştir. Bu durum da birçok zararların doğ
masına vesile olmuştur. Her ne 'kadar 440 sa
yılı Kanunun 18 nci maddesinde teşekküllerin 
faaliyetlerinde bir koadinasyon sağlanması 
esası derpiş edilmişse de, bugüne kadar maale
sef bu isahada ıbüyük bir ilerleme kaydedildi
ğine şahidolamadığımızı ifade etmek istenim. 

Yukarıdan beri konuşmalarımda yegân ye
gân mevzuattan şikayette bulunmuştum. Sa
yın Fethi Çelikbaş lıu hususta kâfi derecede iza
hatta bulundukları için bendeniz aynı konuya 
dönmiyeceğim, zamanınızı almamak için. Yal
nız şunu arz etmek isterim ki, büyük tetkikat-
lara, büyük çalışmalara, büyük gayretlere isti-
nadeden 440 sayılı Kanun maalesef birçok boş
lukları ihtiva etmekte ve birçok yerlerde ihti
yaca cevap verememektedir. Bir misal olarak 
arz edeyim; teşekküllerde bir Yönetim Kurulu 
vardır. Bu Yönetim Kurulu bir karar ve ne
vama bir icra organıdır, bir bakıma da muraka
be eden bir organdır. Fakat maalesef bugün bu 
Yönetim Kurulunun başkanı, icra omganmın 
başı olan genel müdür ve bu Yönetim Kurulu
na teşekkülden seçilen iki üye iştirak etmekte
dir ki, bu şekilde bir mekanizma ile nasıl isa

betli ve objektif bir çalışma düzeni sağlıyaca-
ğınm tâyin edilmesi güçıtür. 

Diğer taraftan, 440 sayılı Kanun, birçok iyi 
niyetlerle ıbu Kamu İktisadi Teşekküllerinin ye
niden düzenlenmesi gayreti ile bir komisyon 
kurulmasını derpiş etmişse de, bu komisyonun 
teşkili ve faaliyetlerinin kifayetsizliği yüzün
den, maalesef, sözlerimin başında da ifade et
tiğim gibi, ikiyüz milyara yakın bir serveti si
nesinde barındıran bu teşekküllere kanunda 
tâyin edilen iki. sene içinde yön verilemediği 
gibi, temdidedilen ikinci sene içinde de yön 
verilebileceği ümidini maalesef' tasıyamıyoruz. 
Bunların teşkilâtı iş sahalarının, meşguliyet 
sahalarının genişliği vüsatinde teslbit cdileuıe-
rniş veyahut da bu duruma uydurulamamış bu
lunmaları ve yegân yegân teknik elemanların 
noksanlığı yüzünden işlerinin yapılamadığı şek
linde ileri sürülen iddialar bugün kaybedilen 
bu büyük servetin nemalarının [bu kaybı muva
cehesinde bizi tatmin etmediğini de ifade etmek 
isterim. 

1963 ten önce tasfiyeye giren bir şirket, bu 
Kamu İktisadi Devlet Teşekküllerinin ortak 
bulunduğu ıbir şirket, bu Yeniden D üzenle nre 
Komisyonunun kararma intizar en beklemekte 
ve her sene bu şirketin tasfiye memurluğuna 
93 bin lira hiçbir çaJba sarf edilmeden öden
mektedir. Biz bunu da üzülerek müşahede edi
yoruz. 

Bu hususların da biran evvel bir esasa bağ
lanacağını ümide deriz. 

BAŞKAN — Sayın Hatip, saat 13,000 e gel
miştir, lütfen bağlamanızı rica ediyorum. 

A. P. GBUPU ADINA KENAN ARAL (De
vamla) — Bitiriyorum beyefendi. 

Sigorta 'mevzuunda da aksıyan birçok yön
ler vardır. Ben detayına girmek istemiyorum. 
Fakat, raporda da belirtildiği gibi, resmî si
gortalarda aracılık kullanılmasının, acenta kul
lanılmasının sebebini anlamak güçtür. Bu si
gortalar, lüks satışı dolayısiyle birçok döviz 
kaybına da sebebiyet vermektedir. 

Bu müesseseler arasında lojman mevzuu da 
bir esasa bağlanamamış bir çok huzursuzluk
lara vesile olmuştur. Bunlardan alman kira, 
'masraflarını karşılayamamaktadır. Filhakika 
tamamen lojman aleyhinde de bulunmak iste
miyorum. Çünkü lojmanlar, eleman temininde' 
hakikaten faydalı olmaktadır. Ancak, bu loj-
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man keyfiyetinin günün ihtiyaç ve şartları 
içinde mütalâa edilmesi ve bütün kamu teşek
küllerinde, muvazi esaslar içinde veyahutta 
zaruretler derecesinde ele alınmasında fayda 
mülâhaza etmekteyiz. 

Bizim burada üzerinde durmak istediğimiz 
önemli bir nokta da, her şeye rağmen büyük 
imkânlara sahip, büyük malî varlıkları bulunan 
İktisadi Devlet Teşekküllerinde, idare eden 
mevkide bulunanların millete karşı çok büyük 
mesuliyetleri olduğu kanaatindeyiz. Maalesef, 
şahsi kazanç ve kâr havasının burada müessir 
olmaması yüzünden, bu müesseselerde fevkalâ
de müsrif bir çalışnra tarzının mevcudolduğu-
na da şahit olmaktayız. Bu israfın en küçü
ğünden başlaması, bir musluğun açık kalması 
veyahut bir elektrik lâmbasının lüzumsuz yere 
yanması ve bunun idare edenlerde bir -endişe 
uyandırması tevali ede ede, daha yüksek men
faatlerde de bigâneliği yaratmaktadır. Ümide-
deriz ki, israf sakasında gerek seyahatler, ge
rek diğer konularda; burada detayına geçmeyi 
zait addediyorum, tatbikatçılarımız bu kususu 
gayet iyi bilirler, bir çok yönlerde israf mev
cuttur; bu israfın da önlenmesi, memleketin, 
fakir fukaranın varlığı ile kurulan, bu para
larla teşekkül edeni müesseselerde paraların 
çarçur edilmesini önlemiş olacaktır. 

Son olarak, Yüksek Denetleme Kuruluma da 
bir kaç noktadan temas etmek istiyorum. Yük
sek Denetleme Kurulu hakikaten fevkalâdeı 
rasyonel bir çalışma düzeni içerisinde bulun
muş olmasına rağmen, biz bu müessesenin biraz 
daha yeni esas ve usullere göre çalışmasında 
fayda mülâhaza ediyoruz. Bir çok yerlerde de 
tetoaruz ettirildiği gibi, verilen raporlar bir tef
tiş raporu mahiyetinde uzun, uzun detayları 
ihtiva etmektedir. Daha yeni metodlarla, tet
kik edeceklere daha kolay malûmat verecek 
tarzda bu raporların hazırlanmasında fayda 
mülâhaza etmekteyiz. Bendeniz getiremedim, 
çantamda koskoca bir rapor karşımızda. Bunla
rın tetkiki uzun zamana vabeste bulunmakta
dır. Bunları daha kısaltarak muhtasar bir dö
küm halinde, tetkikat yapacaklara çok kıs'a 
zamanda geniş malûmat verecek usullerle tan
ziminde, tetkikat bakımından büyük fayda 
mülâhaza etmekteyiz. Bu şekilde tetkikat da
ha kolay olmuş olacaktır, 

BAŞKAN — Sayın Aral, daha uzayacaksa 
karar almak mecburiyetindeyim. 

KENAN ARAL (Devamla) — Hayır efen
dim, bitiriyorum. 

Ayrıca, bu Yüksek Denetleme Kurulunun 
kanununun mevcudolmayışı da büyük bir ek
sikliktir. Maalesef bu, bir çok zamanlarda ifade 
edilmiştir. Ümidederiz ki, çok kısa zamanda 
teşekkülün, bu Yüksek Denetleme Kurulunun 
kanunu yapılır, faaliyet tarzı daha açık, daha 
rasyonel ve daha ihtiyaçlara uygun bir hale 
getirilmiş olur. 

Buraya kadar Kamu İktisadi Devlet Te
şekküllerinin aksayan taraflarını, ana hatları 
ile tebarüz ettirmeye çalıştık. Sahibolduğu 
maddi ve beşerî unsur itibariyle 15 yıllık plânlı 
kalkınma devresıinde, plânın öngördüğü sene
lik yüzde 7 kalkınma hızının gerçekleşmesinde, 
Kamu İktisadi Devlet Teşekküllerinin rolü in
kâr edilemez. Bu bakımdan, bu teşekküllerin 
bir an evvel zararlı ve âtıl halden kurtarıla
rak faal hale getirilmesi gerekmektedir. Bu
rada, Devlet kadar, idarede bulunan kimselerin 
gayret ve mesailerinin rolü de büyüktür. 440 
sayılı Kanun, bu teşekküllerin üzerinde, mali-» 
yenin müdahale ve murakabe sahalarını fazlaca 
artırmıştır. Bu müdahaleler, bu teşekküllere 
bürokrasinin yerleştirilmesi faydadan ziyade 
zararlı olmaktadır. Bütün bunlara rağmen ser-
meya terakkümünde, sermaye piyasası teşek
külünden özel müteşebbis ve teknik 'eleman 
yetiştirmesinde, biç çok sosyal konularda Ka
mu İktisadi Devlet Teşekküllerinin büyük fay
dalar sağladığı inancını da burada belirtmeyi 
bir kadirşinaıslık addeder, hepinizi grupum adı
na, sevgi ve saygı ile selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, İthal
de alınacak Damga Resmi hakkındaki kanun 
tasarısına 204 arkadaş iştirak etmiş, 168' ka
bul,, 32 ret, 4 çekinser. Ekseriyet temin edile
mediğinden seçim tekrarlanacaktır efendim. 

Yüksek Hâkimler Kuruluna yapılan seçim
lerin neticesini okutuyorum, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 

iki asıl üyelik için yapılan 14 ncü tur seçime 
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(155) üye katılmış ve neticede ilişik listede 
isimleri yazılı zatlar 'hizalarında gösterilen oy
ları almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye Üye 
Ankara Denizli 

Kâzım Coşkun Salih Baydil 

Üye 
Afyon Karahisar 
Mustafa Akalın 

Necati Benderlioğlu 
Rahmi Ergin 
Ali Solak 
Celâl Öncel 
Mithat Güven 
Sa'biha Taşçıoğlu 
Şer afettin Özdinçer 
Ali Genç/er 
Hasan Gedizli 
Boş 

116 
113 

18 
17 
15 
7 
2 
1 
1 
3 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 

bir yedek üyelik için yapılan 14 ncü tur seçime 
(156) üye katılmış ve neticede aşağıda isimleri 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 37 nci Birle
şiminin üçüncü oturumunu açıyorum. 

1. — İthalde alınacak Damga Resmi halikın
da kanun tasarısı (1/301) (S. Sayısı: 182) 

BAŞKAN — Muhıterem arkadaşlar bir önceki 

BAŞKAN — Gündem gereğince, bir önceki 
celsede görüşülmesine başlanmış bulunan, Türki
ye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüs-

yazıb zatlar hizalarında gösterilen oyları al-< 
mışlardır. 

Arz olunur. 

Üye Üye 
Aydın Kütahya 

Reşat uzarda Ahmet Can Bilgin 

Üye 
istanbul 

Mehmet Yardımcı 

Mesut Alpaz 117 
Osman Uzun 21 
Bahri Başaoğlu 7 
Fuat Eribol 3 
Sabiha Taşçıoğlu 2 
Mehmet Akıncı 1 
Necati Benderlioğlu 1 
İptal 1 
Boş 3 

BAŞKAN — Nisap sağlanamamıştır, seçim 
tekrarlanacaktır. 

Saat 14,30 da toplanmak üzere oturuma ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 13,10 

oturumda çoğunluk sağlanamadığı için ikmal edi-
lemiyen oylamayı bu oturumda tekrarlıyacağız. 

Müsaade buyurursanız bu oylamayı sıralar ara
sında oy kupasını gezdirmek suretiyle yapacağız. 

Kupayı gezdiriniz. 

leri Karma Komisyonunun hazırladığı rapor üze
rinde görüşmelere devam edeceğiz. Raporun tü
mü üzerinde önceki celsede C. H. P. Grupu adı-

ÜÇÜNOÜ OTURUM 
Açılma saati: 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Fuat Avcı (Denizli), Ali Rıza Çetiner (Ankara) 

—————— 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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na ve A. P. Grupu adına grup sözcüleri konuş
muş bulunmaktadırlar Şu ana kadar Başkanlığa, 
grup adına başkaca söz talebi gelmemiştir. 

ALÎ İHSAN ÇELİKKAN (Gümüşane) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Grupu adına mı konuşacaksınız 
Sayın Çelikfcan? 

ALÎ İHSAN ÇELİKKAN (Gümüşane) — 
Evet. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
Y. T. P. GRUPU ADINA ALİ İHSAN ÇE

LİKKAN (Gümüşane) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin muhterem üyeleri, T. B. M. 'M. Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu, Yüksek 
Denetleme Kurulunun denetimine tabi kuruluşla
rın, 1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 yılları mu
amele ve hesapilarma dair raporlariyle Maden 
Tetkik Arama Enstitüsünün 1944 - 1963 ve Elek
trik İşleri Etüt İdaresinin 1951 - 1963 yılları he
sap ve muamelelerine ait raporlarını Yüce Mecli
sin tettkiik ve denetimine sunmuş bulunmaktadır. 
Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu adına bu ra
porlar üzerindeki görüşlerimizi arza çalışacağım. 

Tetkik konumuzun önemi üzerinde uzun uzun 
durmayı lüzumsuz bulurum. Ancak rapora göre, 
1963 yılı defter kıymeti, 54,6 milyar lira olan ve 
bugünlrii rayiçle de en az bunun üç. misli yani 
150 milyara ulaşan bir kıymetin idari, malî ve 
teknik denetimini yapacağız. Hattâ ekonomik po
litikasının da denetimi yapılacak. 

Bu hale göre konumuz, Devlet bütçemizin ka
ba bir hesapla (8 - 10) misline tekabül etmek
tedir. Bir başka deyişle, 18 milyarlık bütçemizi 
günler ve batıtâ aylar boyunca, Komisyon ve Ge
nel Kurulda dikkatle incelediğimiz halde, ayrıca 
uygulama dönemi sonunda, Sayıştayın kesinhe-
sap raporları üzerine, bir kere de bütçe kesinhe-
sap kanunu şeklinde görüştüğümüz dikkate alı
nırsa,. bu konu ile ilgimizin çok sathi ve platonik 
kalacağını ifade etmek yerinde olur. Yukarda da 
belirttilğim gibi, toplam kıymeti 55 milyara ula
şan 131 üniteden müteşekkil 1. D. Teşekkülleri 
müesseseleri ve iştirakleri, Yüksek Meclisinizin da
ha yakın ve daha ciddî alâkasına muhtaçtır. Bu 
iddiamızı ispat için İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin (1959 - 1963) 5 yıllık kârlarının 3 milyar 
253 milyon ve zararlarının da 1 milyar 16 mil
yon oluşu vakıasından başka delile ihtiyaç yok
tur. Bu hale göre kâr iki rakamın farkı olan 
2 milyar 237 milyon olup buoran da 1 yıla teka

bül eden kısmı 447 milyondan ibarettir. Oysaki 
bu 447 milyonluk senelik kâr 1963 defter kıymeti
ne göre, 54,6 milyar liralık varlığa nazaran % 1 e 
dahi ulaşamıyacak cılızlıktadır. Oysa ki, plân dö
neminde istenilen kalkınma hızına ulaşılabilmesi 
için öngörülen yatırımların bir bölümünün Ka
mu İktisadi Teşekküllerince gerçekleştirilmesi ge
rekmektedir. Plânın başarılı olabilmesi için Ka
mu İktisadi Teşebbüslerinin yaratmaları gereken 
kaynak, makro plânda kaynağı belirtilmiyen har
camaları da kavrıyacak kadar olmak lâzımgel-
mektedir. Plân iyi bir düzen sağlanması halinde 
gerek ellerindeki üretim imkânları, gerekse yetiş
miş elemanların ve tecrübeleriyle bu miktarın da 
üstünde kaynak yaratabileceklerine inanmakta
dır. 

Plâna göre: Bu sonuçları gerçekleştirmek için 
izlenecek çalışma ilkeleri şunlardır : 

a) Elde bulunan tesisler en uygun üretim 
seviyesinde çalıştırılarak maliyetler düşürülmeli
dir. 

b) Serbest piyasa şartlarına uygun davra
nışlarla kâr en yüksek seviyeye çıkarılmalıdır. 

c) 1. D. Teşekküllerinin yatırımları öz kay
naklara veya başka sağlam kaynaklara dayanila^ 
rak yapılmalıdır, şeklinde tesbit edilmiştir. 5 yıl
lık tatbikat sonuçlarını inceliyen rapordan, bu 
hususların hemen hemen hiçbirinin gerçekleşti
rilemediğini öğrenmekteyiz. Şu hale göre, «İkti
sadi Devlet Teşekkülleri çalışmalarında başarılı 
olamamaktadırlar» demek yanlış bir hüküm ol
maz. Bu başarısızlığın nedenleri üzerinde dur
mak istiyoruz. Bunun başında birinci konu ola
rak personel meselesini kritiğe tabi tutmak arzu
sundayız. Devlet memurları baremini düzenliyen 
3656 sayılı Kanundan daha geniş imkânlar sağ-
lıyan 3659 sayılı Kanun bu teşekküllerin, 5 ade
di hariç diğerlerine tatbik edilmek suretiyle yük
sek vasıflı idareci ve teknik eleman çalıştırabil-
mesini sağlamak amacını gütmüştü. Daha sonraki 
senelerde çıkarılan 7244 sayılı Kanunla kadro
ların ve ücretlerin dondurulmuş olması ve para 
kıymetindeki düşüşler, beklenen faydaları önle-
ği gibi personel sayısındaki korkunç artışlar ve 
memur - işçi dengesizliği, maliyetleri artırıcı 
ve randımanı düşürücü birer âmil olmuşlardır. 
Bu durumu teyideden bir misal olmak üzere 
1960 yılındaki memur ve işçi saysı ile 1963 yılın
daki rakamları karşılaştırmak istiyorum. İkti
sadi Devlet Teşekküllerinde 101 bin memur ve 
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193 bin işçi olmak üzere 294 bin kişi çalışmakta
dır. Aradan geçen 3 yıl esnasında yapılan ça
lışmalar ve raporlarda'ki yerli yabancı uzman 
tavsiyelerine rağmen, 1963 rakamları 118 400 
memur ve 167 800 işçi şeklinde gelişmiştir. Bu 
i'ki rakamın mukayesesi de göstermektedir ki, 
1960 yılındaki 101 bin memur 118 400 e çıkmış 
ve 193 bin işçi de 167 bine inmiştir. Müstakar 
bir personel plânlamasının mevcudoimayışı ya
nında İktisadi Devlet Teşekkülleri Mamurları 
Kanununun henüz Meclise sevk edilmek şöyle 
dursun, daha tasarısının bile hazırlanmamış bu
lunması, bu aksaklıkların devam edeceğini gös
termektedir. Ayrıca memur ve 'müstahdemler 
için 1,7 milyar maaş ve ücret ve işçiler- için de 
yine aynı miktar ücret ile, 354 milyon sosyal 
yardım ki, cem'an 3,754 milyar liralık bir ödeme
de bulunulduğu halde, hemen her i'ki yılda bir 
tekrarlanan toplu sözleşme farklarının da ilâve
siyle bu miktarın devamlı olarak artacağı anla
şılmaktadır. Top'lu sözleşmeler, kısa süreler ile 
yapılmaktadır. Fakat verimli!ilkteki değişiklik
ler göz önünde tutulmamaktadır. Toplu sözleş
meler, toplu sözleşme süresi dolduğu için yapıl
makta ve genellikle işletmenin, içinde bulundu
ğu durumu dikkate almıyan bir pazarlık sistemi 
işlemektedir. Bunun sonucu olarak işletmeler 
hiçbir verimlilik artışı ve hiçbir iyileşme duru
mu olmadığı halde, büyük farklar ödemek zo
runda kalmaktadırlar. Oysa verimlilik artışı 
olmıyan ve iyileşme durumu göstermiyen kuru
luşların toplu sözleşmeler ile büyük zamlar yap
mamaları gerekir. Bu konuda kesin bir prensi
bin tesbiti şarttır. 

Personel konusunda: işletmelerin pek çoğun
da memur ve işçi sayısının iş hacmma nazaran 
fazla olduğunu ve insan gücü veriminin düşük 
olduğunu ifade etmiştim. Bunun örnekleri: şe
ker, çimento, kömür, kâğıt ve mensucattaki cid
dî aşırı istihdamda görülmektedir. 

Meselâ : Kâğıt fabrikalarımızda 4 500 kişi ça
lışmaktadır. Halbuki Amerika'da aynı cesamet
te ve aynı cins teçhizatı ihtiva eden bir kâğıt 
fabrikasında sadece 450 kişi çalışıyor. Ayrı
ca Amerikan fabrikasının istihsal miktarı bizim
kinin asgari iki katıdır. 

T. K. î. nin 15 kömür madeninde 44 bin ma
denci istihdam olunmakta ve günlük istihsal ola
rak adam başına yarım tondan biraz az bir mik
tar elde edilmektedir, 

26 . 1 . 1907 O : 3 

Amerikan kömür madenlerinde ise bu rakam 
günde adam başına 13 tondur. Bundan başka 
Amerika'da bir kömür madencisine günde 24 do
lar, memleketimizde ise takriben 2 dolar öden
diği halde, Amerika'da ton başına istihsal ma
liyeti 4.77 dolar, bizde ise 132 TL. veya 14.52 
dolardır. Mensucat ve çimento sanayiinde de 
durum farklı değildir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin ikinci önem
li konusu sermaye meselesidir. 

1960 da yapılan bir çalışmaya göre 150 ka
dar ayrı müessese ile, İktisadi Devlet Teşekkül
leri ve benzeri kuruluşların aktif değerleri top
lamı 36,8 milyar TL. tutmakta, ödenmiş serma
yeleri 6,5 milyar TL. na varmaktadır. 

İktisadi Devlet Teşebbüslerinin esas yapısını 
teşkil eden 12 teşebbüsün, 29 müessesesi ile bir
likte, sabit kıymetlerinin iktisap değerleri tuta
rı 9.2 milyar TL. dır, buna karşılık ödenmiş ser
mayeleri, sabit değerlerin ancak % 67 sine teka
bül etmekte olup 6,2 milyar liradır. Oysa ser
maye unsurunun, sabit kıymetleri ve bağlı de
ğerleri karşıladıktan başka, üretim faaliyetleri 
için lüzumlu döner sermaye ihtiyaçlarından da 
bir kısmını karşılıyacak bir seviyede olması nor
mal işletmecilik icapl'armdandır. Oysa ödenen 
faizler yıldan yıla artmaktadır. Meselâ rapor
da da zikredilen faiz miktarları dikkat çekici
dir. 

Mevduata verilen 241 milyon hariç 495 mil
yon liralık faiz ödenmiş bulunması üzerinde cid
diyetle durulacak bir konudur. 

'1964 senesine 2,4 milyarlık ham madde ve 2,5 
'milyar liralık mamul madde devredilmiş olması, 
bu konularda hazırlanan raporlardaki tcnkld ko
nusu aksaklıkların aynen devam etmekte oldu
ğunu göstermektedir. 

Sigorta konusuna gelince raporda da acı acı 
işlenen bu konu gerçekten hayretimizi mucibola-
oak bir gelişme içinde gözükmektedir. 4 yıl zar
fında 131,3 milyon liralık sigorta primi ödendi
ği halde, aynı müddet zarfında alınan tazmina
tın 21 milyon oluşu, bu konu üzerinde de ciddi
yetle durulmayı icabcttlrmektedir. Senelerden 
beri biriken iç. sigorta fonunun 300 milyona yük
selmiş bulunmasını memnuniyetle ifade etmek 
isteriz. Ancak bâzı İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin, sigorta işlerini Devlet sermayesiyle kurulan 
sigorta şirketlerine sigorta ettirirken dahi acen-
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Daların aracılığından istifade etmiş olmalarını 
hayretle karşılıyoruz. 

Bu konuda müşterek ve kesin kararlara va
rılacağına da inanmak istiyoruz. 

İşletme durumu: 

Kasyonel işletmecilik esaslarınla uygun ola
rak, daha isabetli yatırım kararları alma ve İk
tisadi Devlet Teşekküllerini kaynak yaratıcı ku
ruluşlar haline getirme yolunda çalışmalar ya
pıldığına dair işaretler görmüyoruz. Üstelik reor-
ganizasyon çalışmalarının da 3 yıldan beri neti-
celendirilememiş olması, istihsali artırıcı, maliye
t i düşürücü bir millî enerji programının yürür
lüğe konulamamış olması ve hattâ 440 sayılı 
Kanunun âmir hükümlerinden olmasına rağmen, 
koordinasyon toplantılarının bile yapılmamak
ta oluşu üzerine önemle durulacak meseleler-
'dendir. 

Bir diğer önemli mesele de; 27.5 sayılı Top
lu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu tatbi
katının işveren müesseseler olan İktisadi Dev
let Teşekkülleri tarafından gerektiği şekilde 
ele almmıyarak ihmal edilmiş olması keyfiye
tidir. Bu konuda örnek çalışmalar yapan işçi 
sendikalarımız çeşitli seminerler, stajlar ve 
'kurslarla güçlenirlerken, işveren durumunda 
olan müesseselerimizin hiçbir gayret gösterme
den âdeta atalet içinde bulunmaları ve her 
toplu sözleşme döneminde birtakım , tavizlerle 
işi devam et'irmeleri verimlilik esasına göre ça
lışma prensibini ciddî şekilde zedelemektedir. 
Toplu sözleşmeler için kesin bir prensibin ka
bulü şart gözükmektedir. Verimlilik artışı ol
madan, toplu sözleşmeler yapılması kuruluşla
rı malî yönden daha da kötüye götürmektedir. 

Malî durum üzerinde de kısaca durmak isti
yoruz : 

Plânlı dönemle birlikte İktisadi Devlet Te
şekküllerinin malî durumlarında olumlu bir ge
lişme başlamıştır, denebilir. Bu olumlu geliş
me sonucunda kuruluşların yarattıkları kay
naklarda artmalar olmaktadır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin malî durum
larından söz ederken işletmeci kurumlar ile ta
sarrufçu kurumları ayırmak gerekir. Tasar
rufçu kurumlar, Türkiye Emlâk Kredi Bankası 
hariç, kaynak yaratan kuruluşlardır. Bu ku
ruluşlarca yaratılan kaynaklarda yıldan yıla 
bir artma meydana gelmektedir. İşletmeci kıı-
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ruluşlar ise tomlam olarak fon yaratmamış iş
letme açığı vermekte devam etmişleridir. Nite
kim, 1967 de bu miktarın 1 347 000 000 TL. 
sim bulacağı tahmin edilmektedir. 

Bunun nedenleri: 
(1) işletmeci kurumlar yatırımlarını kendi 

öz kaynakları ile finanse edemedikleri için, bu 
yatırımları borçlanarak gerçekleştirme yoluna 
gitmişlerdir. Neticede, büyük bir borç yükü 
altına girmişlerdir. Örneğin 1965 yılı sonuna 
göre 13 kuruluşun borçları toplamı 9 milyar 
350 milyon TL. dır. Bütün İktisadi Devlet Te
şekküllerinin 1967 de ödemeleri gereken borç 
m'üktarı ise tahminî olarak 2 milyar 540 milyon 
TL. civarındadır. Bu toplam ödemelerin % 73.7 
sini teşkil etmektedir. 1966 programına göre 
ödenmesi gereken borç miktarı toplam ödeme
lerin % 60 ı çevresinde idi. 1967 de ise biraz 
Önce de ifade ettiğimiz gibi, % 73 küsura ba
liğ olmuştur. Bu da göstermektedir ki, İktisa-

« 
di.Devlet Teşekkülleri âdeta borçlarını ödiyc-
mez hale düşmüşlerdir. 

1965 yılında toplam ödemelerin ancak 
% 23,7 si borç olarak ödenebilmiş'tir. 

Ayrıca birçok kuruluşta borçlar nominal 
sermayenin çok üstünde bir seviyeye ulaşmış
lardır. 

İktisadi Devlet Teşefkküllerinin sermaye ye
tersizliği de malî durumlarının bozulmasına bü
yük etkide bulunmaktadır. Sermaye ile ilgili 
diğer önemli bîr konu, işletmeci kurumların ye
ni yatırımlarını gerçekleştirdikleri zaman ge
rekli döner sermayeyi bulamamalarıdır. Yeni 
yatırımın üretken bir duruma geçmesi için ay
rıca döner sermayeye ihtiyacı vardır. Netice
de borç yükü dolayısiyle, yeni yatırımların ve
rimliliği azalmaktadır. 

iktisadi Devlet Teşekküllerinin fiyat ve ta
rifelerini tesibitte, 440 sayılı Kanuna rağmen, 
serbest hareket edememeleri de malî durumla
rını olumsuz bir şekilde etkilemektedir. 

440 sayılı Kanun kuruluşlara, temel mal ve 
hizmet niteliğinde olmamak şartiyle, mal ve 
hizmetlerin fiyatlarını serbestçe tesbit etmek 
imkânını vermiştir. Ancak, hangi mal ve hiz
metlerin, temel mal ve hizmet niteliğinde ol
duğu tesMt edilemediği için, kuruluşlar bu im
landan yararlanamamışlardır. Mal ve hizmet
ler maliyetlerinin altında satılmak durumu 
hâsıl olmuştur. 
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İktisadi Devlet Teşekküllerinden bir kıs
mının yeni yatırımlara girişmesi de bu kuruluş
ların malî durumlarının kötüleşmesine yol aç-
maiktadır. Meselâ Devlet Yatırım Bankası % 7 
faizle borç vermektedir. Yapılan yatırımların 
kârlı olabilmesi için % 7 nin üstünde kaynak 
sağlaması gerekmektedir. Oysa ki, meselâ, 
ulaştırmacı kurumlarda bu mümkün olamamak
tadır. Diğer kurumların malî vaziyetine de bu 
baremin menfî etkisi olduğu gerçelktir. 

Diğer bir etken de, kuruluşların istenilen 
nitelikte proje hazırlayam'ama gerçeğidir. 

Diğer yandan Devlet Yatırım Bankasının 
•kredileri de, vade yönünden, yatınım kredisi 
şartlarından çok kısa olmaktadır. Gerek yüz
de itibariyle, gerekse vade yönünden Devlet 
Yatırım Bankasının kredi şartlanna eğilmek 
zorunluğu ortadadır. Örneğin, T. P. A. O. na 
sondaj yatırımları için 3 yıl vâde verilmiştir. 

Bu şartlar devam ettikçe çok daha büyük 
işletme açıklariyle karşılaşılacaktır. Bütçeden 
de her yıl, artan miktarlarda yandım yapmaya 
imkân yoktur. Bu duruma göre İktisadi Dev
let Teşekkülleri ile ilgili olarak hızla tedbir 
alınması gereklidir. 

İl'k anda alınması gerekli tedbirTor : 
1. Bu kuruluşları zarar eder durumdan 

'kurtarmak veya kârlannm artmasını sağlamak. 
2. B;orç yükünü azaltıcı tedbirleri süratle 

almak. 
Kalkınma plânı yönünden durum : 
İktisadi Devlet Teşekkülleri için kalkınma 

plânında öngörülmüş olan husus : 
Bu teşekküllerin sağlam bir malî bünyeye 

kavuşturulması ve artan şekilde fon yaratır 
hale getirilmesi şeklinde özetlenebilir. Halbu
ki uygulama bu sonuçlara götürmemektedir. 
ıSonuç olarak, temel mal ve hizmetler tesbit 
edilmeli, değerlerinin fiyatları serbestçe tâyin 
edilebilmelidir. Borçlara, kesin şekilde derhal 
hal tarzı bulucu tedbirler alınmalı, sermaye 
artırımına gidilmek suretiyle bu temel güç
lükler ortadan kaldırılmalıdır. Aksi takdir
de, uzun senelerden beri İktisadi Devlet Te
şekküllerinin başarısızlık sebepleri üzerinde 
mutabakat vardır. Âdeta bu söbepler klâsik 
hale gelmiştir. Yerli uzmanlar, yabancı uz
manlar raporlar hazırlamakta, raporlar dikka
te alınmak suretiyle kanunlar vaz'edilmekte, 
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ama ne hazindir ki, sadece bugünkü Hükümet 
için ifade etmemekteyiz, bundan önceki hü
kümetleri de ifademiz kapsamaktadır, hazır
lanan kanunlar dahi uygulanamamaktadır. Bu 
konuya ciddî surette eğilmedikçe bu aksak
lık devam edecek, İktisadi Devlet Teşekkülle
rinde yatan kapasite, millî ekonomimize katı-
lamıyacaktır. 

Netice olarak konuyu özetlemek istiyorum : 
1. Zararlı sonuçlanmalar veya kâr azalma

larının özellikle; 
a) Sermaye yetersizliğinden, ödenen fa

izlerin normal seviyenin üstüne çıkmış olma
sından, 

b) Satış fiyatlarının, yükselen maliyetler 
karşısında, konjonktür dalgalanmalarına gö
re ayarlanmasını önleyici müdahalelerin mev
cudiyetinden, 

c) İşletmelerde memur ve işçi sayısının, 
ihtiyacın ve normal seviyenin üstüne çıkmış 
oluşundan ve genel olarak da, Devlet hayatı
mızda başarılı olanın teşvik ve başarısız olanın 
da tecziye edilmesi itiyadının yerleşmiş oluşu
nun aksaklıkları olarak toplamak istiyorum, 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına başka söz isti-
ycn? Buyurun Sayın Erdemir, Millet Partisi 
Grupu adına. 

MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA MEM-
DUH ERDEMİR (Kırşöhir) — Sayın Başkan, 
saym milletvekilleri, Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinin ve bu teşeıblbüslerin, teşekküllerin kur
muş olduğu müesseselerin ve iştiraklerinin ik
tisadi bünyemizdeki yeri önemlidir. Maalesef 
ıbu teşekküller, kurulduğu zamandan bugüne 
kadar normal bir faaliyet devresine, çok çe
şitli sebeplerin etkisi altında, girememişlerdir. 

1961 Anayasası, İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin denetiminin T. B. M. M. nce yapılacağı
nı öngörmüş ve bu mevzuda bir kanun çıkar
tılmasını emretmiştir. Bizim görüşümüze göre, 
(bu çıkartılan kanun da hatalıdır. T. B. M. M. 
denetliyecek diyor, Anayasa. Fakat Büyük 
Meclisin denetimini, önceden Başbakanlığın 
emrinde bulunan bir teşekküle veriyor; Yük
sek Denetleme Kuruluna. Eğer Yüksek De
netleme Kurulu T. B. M. M. nin bir müşavir 
kurulu olarak vazife görse idi - ki Anayasanın 
yapımı sırasında 23 sayılı Kanunla, o zaman-
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ki adı Başbakanlık Yüksek Murakabe Heyeti 
•olan bu kurul, Büyük Millet Meclisine bağlan
mıştı ve müstakildi, tesirden, her türlü korku
dan azade idi. Maalesef bugün bu kurul, geç
mişteki tatbikata uygun olarak, icra kuvve
tinin emrine verilmiş bulunmaktadır. Bu ku
mlun evvelce yapmış olduğu denetlemelerde 
Başbakanlığın ve siyasi kuvvetin tesiri ile is
tenildiği şekilde, rapor verdiği geçmişte müna
kaşa edilmiş, neşriyata sebebolmuş, Meclisler
de ifade edilmiştir. Bugün de aynı tatbikat 
maalesef devam etmektedir. Bu durumu kısaca 
belirtikten sonra demek istiyoruz ki, önce De
netleme Kurulu İktisadi Devlet Teşekkülleri
ni denetliyecek, sonra bunların raporlarım er
tesi yıl hazırlanacak, Başbakanlığa verilecek, 
Başbakanlık da bunu Türkiye Büyük Millet 
Meclisine intikal ettirecek.. Her şeyden evvel 
denetlemede büyük bir zaman kayboluyor. Önce 
bir kurul denetliyor, sonra özel kanununa gö
re, 468 sayılı Kanuna göre T. B. M. Meclisin
de kurulmuş olan Kamu İktisadi Teşebbüsle
ri Karma Komisyonu, yine teşekküllere git
mek suretiyle bu raporlar üzerinde ayrıca de
netim yapmaktadır. Komisyonda kaybettiği za
man, geçmişte kaybedilen zamana eklenecek 
olursa, denetim aktüalitesini kaybettikten 
sonra yapılmakta ve T. B. M. M. âdeta bir nevi 
tescil yeri haline getirilmektedir. Şu anda 
elimizde 1959 yılındaki Başbakanlık Yüksek 
Murakabe Heyeti raporları var. 1963 yılma 
kadar denetleme yapılmamış, 1959 dan 1967 
yılma kadar yapılıyor, 6 - 7 senelik raporları 
bugün görüşüyoruz. Bunun mânası ne olacak? 
Görüşsek ne olacak, görüşmesek ne olacak? 
Pratik neticesi nedir? Raporlarda derpiş edil
miş olan tedbirler, tavsiyeler yerine getirilme
mişse ve bunu yerine getirmiyen icra maka
mındaki, yahut o teşekkülün sevk ve idare 
mekanizmasının başında bulunanlar hakkında 
her hangi bir kovuşturma yapılmamışsa, bu
nun sebepleri araştırılmamışa bu raporların 
görşülmesindeki pratik netice nedir? Geçmiş
te vazife almış insanları temize çıkarmak gibi, 
bir nevi tescil muamelesini yapmaktayız. Ger
çek neticesi budur bunun. 

Muhterem arkadaşlar, bu gerçeği kısaca 
belirttikten sonra,, esasen dar bir zamana sı
kıştırılmış olan beş yıllık devrenin raporları
nın, 130 küsur müesseseye, iştirake aidolan 

raporların, bu raporları inceliyen, yeniden bir 
denetimini yapmış bulunan Karma Komisyon 
tarafından, gerektiği şekilde incelendiği ka
naati da bizde hâkim değildir. Zaman dardı, 
müessese adedi fazla idi, rapor adedi çoktu, 
'binaenaleyh zaman da geçmişti zaten, gerekti
ği şekilde bir neticeye vardığı kanaatında de
ğiliz. Biz burada anahatlar üzerinde ve bâzı 
tarihî gelişmeler üzerinde duracağız, detay
lar üzerinde arkadaşımız sırası geldikçe Yük
sek Mecliste Grupumuz adına fikirlerini be
yan edeceklerdir. 

Sayın mille'tvekilderi, Kamu İktisadi Teşeb
büsleri niçin kuruldu. Hangi tarihî gelişimden 
bu teşebbüslerin kurulmasına gelindi? Bunun 
üzerinde kısada durmak lâzımdır. 

Zamanımızdaki teşebbüslere ve içerisinde 
/bulunduğumuz iktisadi çıkmaza, ışık tutmak 
bakımımdan, bu tarihî gelişim üzerinde kısaca 
durmakta fayda vardır. 

Bilindiği üzere, İngiltere'de buharlı maki-
nanm icadından sonra sanayie bu makinanın 
tatbiki bir nevi devrim yapmıştır. Bugün ik
tisadi olgunluğa erişmiş ve refah Devleti ola
rak halkına iyi bir yaşantı getirmiş olan ileri 
milletler, bu devirden gerektiği şekilde fay
dalandığı halde, zamanın .Osmanlı İmparator
luğu maalesef bu devrimin, makina geliştirme
sinin, makina çağının dışında kalmıştır. Bu 
dışta kalış, Türkiye'yi yabancı sermaye ma
mullerinin tüketicisi, sanayide gelişmekte olan 
milletlere hammadde üreten bir geri kalmış 
millet haline getirmiş ve Türkiye bu hale âde
ta, o milletlerin gayretleriyle de itilmiştir. 
Tabiî, o zaman memleketi yönetenlerin bu mev-
zudaki mesuliyeti de aynı derecede büyüktür 
ve üzerinde durulmalıdır. Bu durum, Osmanlı 
Devletini bir yarı sömürge haline getirmiştir. 
Buharlı makinanın sanayie tatbikinden önce, 
kurulmuş millî sanayiimizin çöküşünü, yüksek 
faizli dış borçlanmaları, ithalât ve ihracatın 
yabancı ellerde ve aracıların elinde bulunma
sını, demiryollarının, madenlerin, bankaların 
belediye işletmeleıriyle, sanayi ve ticaret teşek
küllerinin yabancıların elinde bulunduğunu, 
kapütülâsyonları, bütün bunların neticesi ola
rak genel fikirleşmeyi, halkın bir hırka bir 
lokma yaşantısını olağan telâkki etmesini de 
düşünürsek Osmanlı Devleti, Cumhuriyet dev
rine ne bırakmıştır? Bu sualin cevabını hepi-
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miz kolaylıkla vereıbiliriz. Her mânada büyük 
ıbir külfet bırakmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, Osmanlı Devletinin 
yıkılışı ve yeni Türkiye Devletinin doğuşu işte 
bu iktisadi çöküntünün taıbiî sonucu olmuştur. 
Millî kurtuluş hareketimiz sadece bir askerî 
harekât niteliğini taşımamakta, aynı zamanda 
iktisadi kurtuluşumuzu da amaç gütmektedir. 
Bu bakımdan yeni Türkiye Devleti Osmanlı 
Devletinin yarısömürge ekonomisinden kurtu
lup, bağımsız bir millî ekonomiye geçişinde 
ifadesi olmuştur. 

İşte, bugün denetletmesini yaptığımız Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin kuruluşunun millî ve 
felsefî temeli budur. 

1923 te toplanmış bulunan iktisadi kongre
sinde Büyük Atatürk:. 

'Millî hâkimiyet iktisadi hâkimiyetle sağ
lanmalıdır. Siyasi ve askerî muzafferiyetler ne 
kadar büyük olursa olsun, iktisadi muzafferi-
yetlerle taçlandırılmadıkça semere vermez, ne
tice devamlı olmaz» buyurmuşlardı. Bu suretle 
kalkınmanın önemini ve zorunluğunu belirt
mişlerdi. 

Millî kurtuluş savaşından sonra; Hazinenin 
durumu, halkın kazanç seviyesi, ilmî teknik 
icaplara uygun nitelikte yüksek vasıflı işçi 
ve teknik elemanın bulunmayışı gibi, anafak-
törleri kapsıyan millî bünyemizin özelliği Ka
mu İktisadi Teşebbüslerinin Devlet eliyle kuru
luşunu ve işletilmesini zorunlu kılmıştır. 

Kurtuluş savaşından 1938 yılma kadar ge
lişme iktisadi şartlar ve millî bünyemizdeki 
değişiklikler, bu teşebbüslerin; Devlet işletme
leri olmakla beraber, özel hulkuk hükümlerine 
tabi basiretli birer tüccar zihniyetiyle hizmet 
görmesi gilbi çok önemli bir anafikir kapsıyan 
3460 sayılı Kanuna tabi olara/k kurulmalarını, 
işletilmelerini ve denetlenmelerini zorunlu kıl
mıştır. 1960 yılına kadar İktisadi Devlet Te
şekkülleri kurulmuş ve bir Devletçilik adı al
tında bu teşekküllerin adedi bu tarihe kadar 
artırılmıştır. Fakat 1950 de iktidar değişmiş
tir. Yeni iktidar liberal dkcraıomik politikasına 
sahiptir, İktisadi Devlet Teşekküllerini Devle
tin bünyesinden çıkarıp, halka ve özel serma
yeye devretmek düşüncesi ile işbaşına gelmiş
tir. 
-' 1950 iktidarının bu sahadaki tatbikatı, dü
şüncelerinin, propaganda ve programlarının ta-

mamiyle aksine olmuştur. 1960 yılına kadar bu 
'teşekküllerin sayısı hızla artmıştır. Rapor da 
bu gerçeği ifade etmektedir. Hükümetin devam
lı müdahalesi ile bu teşekküller, gayelerinden 
adetâ uzaklaştırılmış bulunmaktadır. Bir anda 
akla gelen, ya da çeşitli menfaat gruplarının 
baskısına uygun olarak, kurulması moda olan 
iştiraklere zorlanmıştır. Bu teşekküllerin istih
sal maliyetlerini ve hattâ kapasitelerini, dev
rin Hükümet etme anlayışı, geniş ölçüde etki
lenmiştir. Bu sebeple, teşekküllerin bir kısmı 
ile kurdukları müesseselerin çoğu ve iştirak
lerinin % 90 ı devamlı zarar etmiştir. Esasen 
sermayesinin tamamı ödenmemiş, işletme ser
mayesine büyük ihtiyaç duyan anatcşekküller, 
bir yandan da plânsız yatırımlara zorlanmak 
ve fiyatlarına müdahale edilmek suretiyle mef
luç hale getirilmiştir. Teşekküllerin piyasa fi
yatlarına uymaması, ya da fiyat dalgalanmaları 
devam ederken, Hükümetin fiyatlarına müda
halesi her yıl artan zararlarını, içinden çıkıl
maz hale getimiştir. En tipik misali D. D. Y. 
nın durumudur. 1961 yılı bilançosuna göre, gün
de bir milyon liranın üzerinde zarar etmektedir. 
1962 de yevmiye iki milyon liranın üzerinde 
zarar ediyordu ve 1963 bilançosunda 877 000 000 
lira zarar görünüyor. Yani günlük zarar 
2 500 000 liraya yakın. Bu gerçeğin üzerine 
eğilip, bu teşekkülü zarardan kurtarabilmek 
için, biraz evvel Y. T. P. Grup sözcüsü arka
daşımızın belirttiği gibi, yabancı ve yerli uz
manların Yüksek Denetleme Kurulunun, Dev
let Plânlama Teşkilâtının, hepsinin ittifak et
tiği rasyonalizasyoın tedbirleri bir türlü uygu
lamıyor hükümetleri bu tedbirleri, hangi se-
ıbcpton anlıyamıyoruz, kulak arkasına atmak 
gayretleri içinde bulunuyordu. 

Diğer taraftan, kadroların hizmetlerdeki 
gelişmelere uygun olarak değil, devrin felsefe
sine uygun olarak şişirilmesi, ihtiyaçtan ve 
işin zaruretlerinden fazla istihdamı gerektir
miş, bu sebeple de teşekküller bir yemlik haline 
getirilmiştir. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonunun Yüce Senatoya verdiği 12 . 5 . 1965 ta
rihli rapor, bu görüşlerimizi teyidetmektedir. 
Rapora göre, bu teşekküllerin 54 600 000 000 li
ralık defter kıymeti tesbit edilmiştir. Bugün
kü rayiçlere göre de bu değer, takriben üç mm-
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İldir deniyor. Yani, 167 800 000 000 civarında, 
hesabedilmektcdir. Bu büyük kıymete rağmen, 
1959 dan 1963 e kadar beş yıllık dönemde yapı-

"lan kâr ise, yine raporda 2 237 000 000 olarak 
tesbit edilmiştir. 

Sözü bu noktaya getirmişken bir hususa, ra
porda gördüğümüz bir hataya işaret etmek isti
yoruz. Raporun ikinci sayfasının «Toplu bakış» 
bölümünde İktisadi Devlet Teşekküllerinin ve 
benzeri kuruluşların 5 yıllık devre içinde 
3 754 000 000 kâr ve 1 053 000 000 lira zarar yap
tığı belirtilmiştir. Aynı raporun bir başka bö
lümünde de, 18 nci sayfadaki sonuç kısmında da 
kârın 3 253 000 000 lira bulunduğu, zararın 
1 016 000 000 lira olduğu ifade edilmektedir ki, 
ne kâr rakamları, ne de zarar rakamları aynı ra
porda birbirini tutmamaktadır. Komisyon arka
daşlarımızın bu hususu, hata mı vardır, sehven 
mi yazılmıştır, hangisi doğrudur, bunu belirtme
sinde fayda vardır. Biz sonuç kısmındaki kârın 
doğruluğunu kabul ederek, beş yıllık devrede, 
2 milyar 237 milyon lira kâr edildiğini kabul 
ediyoruz. Defter kıymeti 54,6 milyar lira bulun
duğuna göre, bu devredeki kâr nispeti yüzde 4 
civarındadır. Eğer bugünkü kıymete göre kârı 
hesabedecek olursak, binde 33,5 oluyor. Şu hale 
göre, bu teşekküllerin yatırılmış büyük serma
yeye rağmen, millî ekonomimize sermaye nispe
tinde bir kaynak yaratmadığı maalesef göt bil
mektedir. Hükümetlerin siyasi politikası, müda
haleleri bu neticeyi, bu ağır neticeyi doğur
muştur. Eler, hiç olmazsa yüzde 10 kâr yap
mış olsalardı, yılda 5 milyar lira civarında bir 
kaynak yaratmak suretiyle millî ekonomide bü
yük ferahlık temin etmeleri düşünülebilirdi. 
Yüzde 10 değil, yüzde 5 bile kâr sağlanmamış 
bulunmaktadır. Fiyatların artması, cnflâsyo-
nist tesislerin iktisadi bünyemizde görülmesi 
işte bu teşekkülere yapılan müdahalelerin sonu
cu olsa gerektir. 

Muhterem arkadaşlar, biraz evvel de ifade 
edildiği gibi, bu tevekküllerin ıslahı için müş
terek bir teşhis vardır. Son olarak, raporda, 
tedbir bakımından bâzı hususlar yer almış
tır. Şöyle deniliyor; raporun 9 ncu sayfasında; 
«Teşekküllerin sermaye yetersizliği ve likidite 
noksanlığının giderilmesi ve müstakbel malî 
bünyelerinin sıhhatle idamesi için: 

1. önce nominal sermayelerin, işletmele
rin gerçek ihtiyaçları göz önünde bulunduru
larak tesbit edilmesi. 

2. Konsolide edilen borçların bu sermaye
lere mahsubolunması ve saire». Hepsini oku
yup başınızı ağrıtmak istemiyorum. Bu tedbir
lerin bugüne kadar alınmamış olması, tama-
miyîe gerçekleştirilmemiş bulunması şunu gös
teriyor; teşekküller ve iştirakleri malî çıkmaz
da devam etmektedirler. Bunların bu haliyle, 
plânın yürütülebilmesini, istenildiği ölçüde 
yürütülebilmesini ve dîiha çok programda, da
ha geniş ölçüde işlerin yapılmasını düşünmek 
cihetteki mümkün olmıyacaktır. Binaenaleyh, 
teşhiste müşterek taraflar var. Muhalefet öy
le diyor, Hükümet böyle diyor, teşekküllerin 
kendileri, yetkileri böyle söylüyor, Denetleme 
Kurulu aynı şeyi söylüyor. Ama bir türlü, tâ
birimi mazur görün, cenaze ortadan kalkmı
yor. Binaenaleyh, bu halimizle İktisadi Devlet 
Teşekküllerini biz burada denetleyip de han
gi parlak neticeleri millete ilân edeceğiz"? Mil
lete, bu teşekküller vasıtasiyle sömürüldüğü
nü söyersek, gerçeği ifade etmiş oluruz. Millet 
fakra zaruret ve sefalet içerisinde, milletin 
hayat şartlarını düzeltsin, iyiye götürsün, istih
dam hacmini artırsın, yatırımları çoğaltsın, 
ferdî sermaye, özel teşebbüs yoliyle yapılma
sı mümkün olmıyan büyük işleri, bu teşekkül
ler vasıtasiyle yapsın, diye kurulmuş olan te
şebbüsler kendi hallerine, kendi hukukî bün
yeleri içerisinde, kendi ticari anlayışları içe
risinde bırakılmamış, siyaset adamlarının de
vamlı tokmağı altında ezilmiş ve ondan son
ra da bugün milletin karşısında, onun öz var
lığını sömüren, her gün zarar eden müesse
seler halinde bulunmaktadır. Binaenaleyh, bu
nu, bugünün aydını, T. B. M. M. üyeleri Hü
kümeti, iktisatçıları, mesulleri elbirliğiyle hal
letmek mevkiinde bulunmaktayız. 

Raporda, dikkatimi çeken çok önemli bir 
nokta var. Raporun 3 ncü sayfasında, «Toplu 
bakış» başlığı altında deniliyor ki: «1963 yılı 
için bütün Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 
118 400 memur ve müstahdem çalıştırılmış ve 
bunlara 1,7 milyar liralık bir tahsisat öden
miş.» Aynı fasılda belirtildiğine göre, bu te
şekküllerde 167 800 işçi çalıştırılmış. Bunlara 
ödenen meblâğ da 1,7 milyar liralık ücret 
ve 354 milyon liralık da sosyal yardım yapıl-
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mak suretiyle gerçekleştirilmiş. Dilakat edile- I 
cek olursa, nerede ise her işçiye bir memur ve 
müstahdem düşmektedir. Sadece bu gerçek 
dâhi, teşekküllerin bugün içinde bulunduğu güç 
durumu, fecî durumu ortaya koymaya yeter. 'Bü

yük »kâr getirecek büyük varlık yaraltacafc, bugünkü 
değeri ile 170 milyar liraya varan bu serma
yenin işletmesinde memur başına işçi... E! Şim
di bu hali ile kâr getirsin, bu düşünülmez. Ten
sikat yapılsın... Sosyal meseleler karşımıza çı
kacak. Zaten memlöketin istihdam hacmi küçük, 
bu da yapılamaz. O halde ne olacak? Türkiye 
köklü bir reforma gitmedikçe bu haliyle bir • 
'buhrana mahkûm bulunmaiktadır. Binaenaleyh, 
bu kötü durumu ortadan kaldıracak bir re
form yapmak lâzım. Birtakım malî ıslâhat ted
birleri alalım, yeniden işçi almıyalım, yeniden me
mur almıyabm gibi meclislerde, komisyonlarda 
söylenen sözleri bir tarafa atıp, gerçekten alm-
mıyacaksa almamak lâzımgelir. Ama, öteyan-
dan siyasi zorlamalar İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin başına zamanın hükümetlerinin politi- I 
kasına uygun insanların getirilmesi düşüncesi, 
maalesef istihdam hacmini gereksiz bir şekilde 
artırmaktadır. Sonuç ne oluyor? Sonuçta; te
şekküller zarar etmektedir. Bir işçiyle yapıla
cak bir işyerine, 5 tanesi getirilirse, bir memu
run göreceği işe 10 tane memur tâyin edilir
se ve tabiatiyle hem işler yürümez, hem vazi
feyi ve mesuliyeti kimin yüklendiği belli olmaz 
ve bunun sonucunda da, bu netice doğar. 

Bu konuda bir noktaya daha işaret etmek 
istiyorum: Asıl varlığı yaratan, kıymeti yara
tan malı meydana getiren işçi, emekle bunu ya
pıyor. Sermaye kimin? Devletin. Devlet serma
yesiyle, vatandaşın emeğiyle yapılacak. Masa 
başında çalışan memura ödenen meblâğ ile, her 
çeşit hava şartlarına mâruz işçiye ödenen meb
lâğ arasında bir fark yok. Asıl, emeği ile kıy
meti yaratan, değeri meydana getiren işçi de 
aynı meblâğı alıyor, memur da aynı müblâğı 
alıyor. Ama işçi miktarı ne kadar? Aşağı - yu
karı 50 bin daha fazla. Memura nazaran 50 bin 
fazla işçiye, 167 800 işçiye ödenen ücretler ile, 
118 400 memura ödenen ücret arasında, eğer 
raporda belirtilen bu rakamlar sıhhatli ise, 
3'54 milyon lira gibi, çok az bir fark vardır. 
Binaenaleyh, takibettiğimiz sosyal adalet ku
rallarına uygun olması gereken politika da bu 
'kurallara maalesef uygun görükneımokte plâ- | 

nm bu konudaki hedeflerine uygun düşmemek
tedir. 

Bu hususu belirtmekteki faydayı şu ba
kımdan görüyorum; Türkiye'de artık çalışan
larla çalıştıranlar arasındaki münasebetleri dü-
zenliyen kanunlar, sosyal kanunlar mevcuttur. 
Sosyal kanunlara rağmen hâlâ çalışanlar ara
sında ve çalıştıranlar arasında büyük ölçüde 
Devlet sektöründe dâhi, farkların bulunduğunu 
ve bunların İslahına çalışılması gerektiğini be
lirtmekte, geleceği teminata almak bakımından, 
fayda 'görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin 1963 yılma kadar olan raporlarını 
(bugünden itibaren görüşeceğiz. 1964 -- 1965 -
1966 yılı raporları (gelecek senelere kalmıştır. 
Gönül isterdi ki, 1964, 1965 yılı raporları da 
bu sem; Mecliste göırüşülebilsin. Hemen ıgeçmiş-
deki, 1 - 2 sene evvelki raporları görüşmediği
mize ijöre, sözümün başında belirttiğim gibi, 
Yüce Meclisin, Anayasanın emrettiği denetleme 
vazifesini tam ve kâmil 'bir şekilde yapamadığı 
ve bugünkü mevzuatın Meclisin bu vazifeyi 
zaman/nda yapmasına mâni olduğu anlamını 
taşıyo?. Yüce Meclisi bu vazifeyi yapamaz du
rumdan kurtarmak lâzımdır. Bunun yolu; ka-
naatimizice Yüksek Denetleme Kurulunun Yüce 
Meclise (bağlanması suretiyle, arada geçecek 
zamanı hiç olmazsa 'kısaltmaktır. Ve sonra da 
komisyonlardaki çalışmaları hızlandırıp zama
nında denetimi yapmak lâzımgelir. Düşününüz; 
bu raporda geçiyor, Komisyonda ıSümerbank 
AnatHşekkülünün ıbilânçosu bozulmuş ve Yüc>e 
Meclise arz edilmemiş. Ne olmuş? Ne olmuş ko-
misyorda bozulmuş da bu rapor? Yani bu bi
lançoyu yanlış düzcnliyenler hakkında takiba
ta mı iyi geçilmiş, veya bilançonun düzenlenmesi 
sırasında hatası olan, kusurlu hareket eden ve
ya kasdî hareket edenler bulunmuş da, ıbunlar 
hakkında takibat mı yapılmış? Hayır, bozul
muş, git, şöyle yapacağına, böyle yap denmiş, 
Eh, komisyonun dediği şekilde yapılacak ve 
burayı gelecek... Bunun pratik neticesi ne? 
Bunun sektörlere getirdiği yenilik ne? Yük
sek Murakabe Kurulunun; ben hatırlarım geç
miş yıllarda, benim çalıştığım müessese için 
ileri sürdükleri kusurları her yıl tekrarladık
larını raporlarda okumuşumdur. Her yıl Yük
sek Denetleme Kurulu müessese idari yönden 

— 480 — 



M. Meclisi B : 37 26 . 1 . 1967 O : 3 

şu hatayı, kanuna uymıyan tatbikatlar yönün
den şu hatayı, malî yönden şu hatayı yapıyor, 
diyor belirtiyor, bu raporlara mücissese, âdet 
olduğu üzere, cevaplar veriyor, arkasından er
tesi sene bakıyorsunuz, aynı denetçiler, aynı 
müessesede aynı hataların vâki olduğunu tek
rar etmektedirler. Hattâ, bir yıl evvelki vermiş 
oldukları raporlarda öngördükleri tedbiri erin 
yerine getirilmemiş olduğunu belirtmişlerdir. 
Buna rağmen hatalar devam etmiştir. O halde 
bu sistem yürümemektedir, işlememektedir. Mü
esseseler hatada ısrar edecek, hataların tekra
rında Denetleme Kurulu ısrar edecek, Hükümet
ler bu iki ısrar karşısında en ufak bir tedbir 
almıyacak, Meclis basma kalıp, tasdik edip ge
çip gidecek ve müesseseler zararında devam 
edecek... Bu durum, içinde bulunduğumuz kötü 
ve güç şartları büyük ölçüde ortaya koyuyor 
ve aklımızı başımıza toplamamızın zaruretini 
belirtiyor. Hal böyle iken raporların Meclislerce 
'kabul edilmesi, müesseseleri, orada çalışan kıy
metli arkadaşlarımızı ibra eder. Ama İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin iktisadi bünyemizde 
oynadığı önemli rolü daha da lebde değiştire
bilir mi? Değiştirmiyor. Bunun çaresini aramak 
lâzım. Bu çareler bulunmadıkça ve ısrarla bu
lunan çareler tatbik edilmedikçe neticenin de-
ğişmiyeceği, daha bir süre bu kavganın devam 
edeceği kanaatini bir kere daha ifade ederken 
hepinizi Millet Partisi Meclis Grupu Adına say-
giyle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, şim
diye kadar C. II. Partisi, Adalet Partisi, Y. T. 
Partisi ve Millet Partisi grup sözcüleri konuş
muş bulunmaktadırlar. Grupları adına baş
kaca ısöz istiyen, şu ana kadar, yoktur. Binaena
leyh bu şartlar dâhilinde şahısları adına söz is-
fciyenlere geçiyoruz. 

Saym Kasım G-ülek, buyurunuz. 
Damga Resmi Kanununun açık oylamasına 

katılmamış arkadaşlarımız lütfen oylarını kul
lansınlar. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın arkadaş
larım, iktisadi Devlet Teşekkülleri denetleme
sinde, ilk günden beri vazife almış arkadaşları
nızdan birisiyim. Yıllardır bu konu üzerinde 
çalıştan, hizmet ettim. Bu gün huzurunuzda 
bir mesuliyet hissiyle konuşuyorum, ilk Umu
mi Heyet 1941 senesinde, son umumi heyet 
1960 da yapıldı. 

Aziz arkadaşlarım, 1960 senesinden beri umu
mi Heyet yapılmadı. Denetlemenin ilk yapıldığı 
günleri hatırlarım, İktisadi Devlet Teşekkülleri 
denetlemesi toplulukları, günün en önemli konu
larından biri olumdu. Günün Başbakanı, bakan
ları gelirler ve uzun, uzun bu konu üzerinde ya
pılan konuşmalar, memleketin her tarafında akis
ler uyandırırdı. Bugün Mecliste bu konu konu
şulurken, bu kadar az milletvekilinin bulunuşu
nu üzüntü ile müşahede etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketin son de
rece önemli bir konusuyla karşı karşıyayız. Uzun 
yıllar önce yapılan bir tahmine göre, kıymeti 
50 milyar lira, daha sonra kafi bir tahmin yapıl
madığı için, üzerinde muhtelif rakamlar zikredi
len kıymıetler her halde 200 milyara yakın bir 
varlığın, millet adına denetlemesi yapılıyor. Dev
let bütçesinin on misline yalkm bir servet. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye sanayi üre
timinin % 60 ma yakınını Devlet iktisadi Teşek
külleri yapar, önemi sadece iktisadi değildir. 
sosyaldir, politiktir. Bu, 200 milyara yakın kıy
met ne getiriyor? Bunu sormak başta gelen va
zifemizdir. 1967 işletmeci kurumları, konsolide 
sonuç tahminlerine göre, kâr 760 milyon, zarar 
761 milyon. Aşağı - yukarı başa baş. Bunu mem
nuniyetle karşılıyoruz. Uzun zamanlar büyük 
açıklar olduğunu da biliyorduk, iki yüz milyara 
yakın bir varlık başa baş gelebiliyor diye, mem
nuniyet ifade ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, İktisadi Devlet Teşek
külleri nasıl başjladı, bunu uzun uzun anlatacak 
değilim. Benden daha evvel konuşan arkadaşlarım 
bunun üzerinde durdular, zaten nasıl başladığı 
önemli değildir. İstiklâl Harbinden sonra Türki
ye'nin iktisadi balkımdan kalkınması bir zaruret
ti. Türkiye'nin ayakta kalabilmesi ve yaşıyabil-
mesi için bir zaruretti. Kalkınmanın şartlarından 
birisi sanayileşmeydi. Elbette bu hamleyi yapa
caktık. İktisadi meselelerin, en önde gelen mese
lelerden biri olduğunu, Atatürk de idrak etmiş-
di ve bu maksatla izmir iktisat Kongresi top
lanmıştı. Elimizde, imparatorluktan kalmış bir
kaç derme çatma fabrika hafızamızda ve hatıra
mızda. Birinci Dünya Savaşında ve istiklâl Har
binde sanayimiz olmadığı için, çektiğimiz muaz
zam sıkıntılar vardı, Devlet başladı. Neden Dev
let başladı? Başka türlü olabilir miydi? Bunun 
münakaşasına girişecek değilim. Ancak Batılılaş-
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mada ve uygarlaşmada mutlaka Türkiye'nin de 
gelişmesi ve sanayileşmesi bir şarttı, bunu her
kes anlamıştı. Bu bakımdan dünyanın gittiği yol
dan gitmek zorunda idik. Elbette bu sanayileş
me sosyal anlamda olacaktı, 1961 Anayasasına 
koyduğumuz sosyal görüşle. 

Aziz arkadaşlarım, iktisadi Devlet Teşekkül
lerinin gelişmesi yolunda ilk sistemli hamle, 
1931 - 1932 yıllarında hazırlanan ilk sanayi plâ
nı oldu. 1933 ilâ 1938 yıllarını kapsıyan birinci 
sanayi plânı ile Türkiye'de, ilk defa modern mâ
nada, birtakım fabrikalar kurduk. Karabük böy
le, Kayseri böyle, Nazilli, Ereğli, izmit böyle 
kuruldu. Muhterem arkadaşlarım, bu ilk kurulan 
fabrikalar çalışmaya başladıktan sonra derhal, 
«Bu kuruluşlar nasıl çalışacaktır?» suali kendi 
kendimize soruldu. Bu bir ihtiyaçtı, bu ihtiyacı 
karşılamak için de ilk önemli hamle 1938 yılın
da 3460 sayılı Kanunun çıkması oldu. 

3460 sayılı Kanun, Türkiye'de iktisadi geliş
mede önemli bir merhaledir, iktisadi Devlet Te
şekküllerinin nasıl çalışacağını düzenliyen bu 
kanun, bir âbide idi, güzel bir kanundu. Ortaya 
koyduğu önemli prensip şu idi. iktisadi Devlet 
Teşekkülleri Devletin malıdır. Bunlar iktisadi kai
delere göre idare edilir. Kullanılan tâbir gayet 
güzeldi. Müdebbir bir tacir gibi, bunu idare eder
sin, Devletin malıdır aıma sen bunu idare ederken 
sanki hususi bir müesseseymiş gibi, bunu hususi 
teşebbüsün kaidelerine göre idare edersin, ama 
Devletin malıdır... 

Muhterem arkadaşlarım, 1960 tan sonra 3460 
sayılı Kanunu kısmen değiştiren, kısmen buna ek 
olan 3 kanun çıktı; 23 sayılı Kanun, 440 sayılı 
Kanun, bir de; denetleme şeklini belirten 468 sa
yılı Kanun. Bu, 1960 senesinden sonra çıkan ka
nunlar bir tarafıtan iyi, bir taraftan kötü yeni
likler getirdiler. Evvelâ getirdikleri kötü yenilik
lerin üzerinde duracağım. Bu kanunlara göre ik
tisadi Devlet Teşekküllerinin idare meclisleri bi
rer müdürler kurulu haline getirildi. Bu, son de
rece kötü bir yol oldu. Çünkü, o müesseseyi ida
re eden müdürler bir araya geliyorlar, hem onu 
idare ediyorlar, hem de murakabe vazifesini üzer
lerine alıyorlardı. Elbette bunun iyi yürütülmesi 
imkânı yoktu. 

Daha sonra, bu müdürler kuruluna Bakan
lıkları temsil eden ikişer üye eklendi. Ama 
ikişer üye daima azınlıkta idiler, daima o mü
esseseyi idare eden müdürler çoğunlukta idi. 

Hem karara varırlardı, hem de bunu tatbik 
ederlerdi. Hem tatbik ederlerdi, hem de ken
di kendilerini! murakabe ederlerdi. Bu 'kanun
lar, bu 'kötü yolun karşısında bir de iyi şey 
getirdiler. O da; dediler ki, günlük işletmeleri
nizde siz kararlarınızı kendiniz veriniz, karar 
vermek imkânı sizndir. Günlük işletmelerde ka
rar vermek, son derecede önemli idi, bu mües
seseler için. İstihdam politikasında, stok po
litikasında, bir çok meselelerde kendi kendile
rine karar vermek, bu müesseseler için hayırlı 
olmuştur. 

Sayın arkadaşlarım; bu kendi kendine 
karar vermede Önemli bir istisna yapıldı, dendi 
ki : «iktisadi bakımdan steratejik önıemi olan 
madenlerin fiyatı, Hükümet tarafından tâyin 
edilir.» Burada da, verilen bağımsızlıkta ıeın 
büyük rahne açıldı, en büyük darbe vurulmuş 
oldu. Çünkü, bu maddeye dayanarak, gelen ge
çen hükümetler, iktisadi Devlet Teşekküllerine 
en -esaslı konuda müdahaleler ettliler. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetin tesiri, 
iktisadi görüşün üstünde oluyordu. Politik te
sirdi orada başta gelen, hükümetlerin, ister 

istemez, politik görüşde olması tabiî idi. Ba
ğımsızlığı getirmenin gayesi, müesseseleri bun
ların dışına çıkarmaktı. Zaman geçtikçe yeni
likler geldi, toplu sözleşmeler yapıldı, işçi üc
retleri arttı, fiyatlar yükseldi, hammadde fi
yatları yükseldi, mamullerin fiyatını yükselt
mek: belki tabiî idi, normaldi. Müstakil olsay
dı bu müesseseler böyle yapacaklardı. Ama 
hükümetler politik görüşle, politik sebeplerle 
artan maliyete rağmen satış fiyatlarının artı
rılmasını önlediler. Dediler k i ; bunların ma
mulleri iktisadi bakımdan stratejik maddedir, 
hakkımı kullanıyorum, fiyat politikasına mü
dahale ediyorum, bunların fiyatlarını artıra
mazsınız. Ancak kamun demiş k i ; «Hükümet 
böyle müdahale eder ve bundan dolayı da mü
essese zarar ederse Hükümet o zararı öder.» 
Hükümetler müdahale ettiler, fiyatları artır-
madılar,zararlar oldu, fakat zararları ödeme
diler. 

• Muhterem arkadaşlarım, bu zararlar top
lana toplana bugün 1,5 milyara yakın korkunç, 
bir rakam halinde karşımızdadır. 1967 bütçe
sinde ise bu zararları karşılıyabilmeık için kon
muş para 700 milyon civarındadır. Bunun da 
ödeneceği çok şüphelidir. Yine 1960 dan sonra 
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getirilmiş yeniliklerden biri, yerinde yenilikler-
'den biri Yatırım Bankası idi. Yerinde bir 'ku
ruluştur, lâzımdır. Ancak Yatırım Bankası 
»kaynağı olursa iktisadi Devlet Teşekkülleri
ne yatırım yapar, İktisadi Devlet Teşekkülle
rini finanse «der. Bu kaynaktan mahrum Yatı
rım Bankasının fonksiyonunu ifa etmesine el
bette imkân yoktur. Yatırım Bankası kayna
ğını bütçeden alacaktır. Bütçe ile gereken ya
tırım ıkâfi derecede sağlanamadı. Sonna Yatı
rım Banfeası İktisadi Devlet Teşekküllerine kre
diler verdi. Bu krediler Bankaya ödenmeli 
idi ki, Banka yeni krediler açabilsin. Bu kre
diler ödenemedi, Banka bu işini yapamaz hale 
geldi. Sayın arkadaşlarım, hakikat şudur ki, 
zaman geldi, İktisadi Devlet Teşekkülleri adetâ 
iflâs eder hale geldiler. Bundan dolayıdır ki, 
bir konsolidosyon ihtiyacı duyuldu. Ye 1960 
yıllarında bir konsalidasyon yoluna gidildi, 
•aşağı yukarı 15 milyar civarında 'borç çok uzun 
vadelere bağlandı, hakikatte, silindi dernektir. 

Sayın arkadaşlarım; 1962 den 1963 -1964 -
1965 yılları arasında İktisadi Devlet Teşekkül
lerinde bir canlanma, bir iyileşme görüyoruz. 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin İslaha muhta-
colduğu, ele alınması lâzımgeldiği herkesin gö
zü önünde idi ve uzmanlar heyeti getirildi. Dı
şardan gelen uzmanlar heyeti 'arasında çok 
kıymetlileri vardı, italya'nın meşhur Vanoni 
Plânını yapanlardan Sara Çello onlar arasında 
idi. Bunların verdiği reonganizasyon raporları 
bir dereceye kadar tatbik edildi ve İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde bir iyileşme, canlanma 
alâmeti görülmeye başlandı. Bu alâmetlerden 
beliren biri, ö'zkaynalk yatırımların yüzde 300 
nispetinde artması oldu. Fakat maalesef 1965 
ten sonra İktisadi Devlet Teşekküllerinin du
rumu yine kötüye gitmeye başladı. 1965 ten 
sonra kötüledi, 1966 da daha kötlüledi, 1967 de 
iyiye doğru gideceği ihtimalleri de pek uzaktır. 
Şimdi bu noktayı belirtmek için gayet kısa bir 
iki rakam okuyacağım, huzurunuzda. Özkay-
naık toplamı, bütün İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin 1962 senesinde 320 milyondu, 1963 te 816 
(milyon oldu, 1964 te 1 milyarı aştı. Mütemadi 
bir yükselme ve iyileme oldu. İşletme kuruluş-. 
larında 1962 de açık 246 milyon lira idi. 1963 
te 100 milyon lira, ondan sonra, 1963 ten son
ra bir iyileme başladı, 1964 te 38 milyon gelir 
fazlası, 1965 te 212 milyon lira gelir fazlası, 

1966 da yine gerileme, 428 milyon açık. 1967 de 
tahmin, 1 milyarın üzerinde yine acık. Muhte
rem arkadaşlarım, ben bu rakamları, plânla
manın program ilk tahminlerinden aldım, daha 
sonra gelen Resmi Gazetede neşredilen 1967 
programında rakamların bâzıları tashih edil
miştir, ama yine tashih edilmiş rakamlara rağ
men gidiş aynıdır. 

Hulâsa, toplam olarak 1905 te bütün İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin yekûnu 212,7 mil
yon fazla, 1966 da 428,3 milyon eksik, 1967 de 
tahmin, 1 300 000 000 yine eksik. 

Aziz arkadaşlarım, durum bu. Ne yapacağız? 
Ben huzurunuzda İktisadi Devlet Teşekkülleri 
dolayısiyle hiç kimseyi, hiçbir partiyi itham 
niyetinde değilim. Benim kanaatim, İktisadi 
Devlet Teşekkülleri konusu, bir millî dâvadır. 
Bu önümüzde, elimizde.. Hangi parti iktidarda 
olursa olsun, bunu ele alacak ve düzeltecek. 
Çaremiz yoktur başka. Bunu bırakamayız, dü
zeltmek zorundayız. Burada ne doktrin müna
kaşası, ne de suç muhasebesi yapmak niyetin
deyim. Temel verileri ele alarak ne yapabiliriz, 
onun üzerinde durmak istiyorum. 

Mıdıterem arkadaşlarım, siyasi tartışmlar-
da İktisadi Devlet Deşekkülleri çok konu ol
muştur. Üzerinde çok durulmuştur. Devletçi
lik üzerinde C. H. Partisi durmuştur, vaktiyle 
Demokrat Parti durur, İşçi Partisi durur... Ay
rı görüşte olduğunu söyliyen partiler iktidara 
geldikleri vakit, yine İktisadi Devlet Teşekkül
leri vakıasından uzaklaşamazlar, ayrılamazlar. 
Yıl 1950, açık açık «ben Devletçiyim» diye ba
ğıran Cumhuriyet Halk Partisi seçimleri kay
betti, iktidardan ayrıldı. O vakit Türkiye'nin 
umumî sanayii yatırım hacmi içinde Devlet 
yatırımı, yüzde 27,8 idi. Özel sektör yüzde 
72,2 idi. Yıl 1960, bir tâbir ile diyelim, daha 
az Devletçi olduğunu söyliyen Demokrat Parti 
iktidardan ayrıldı, iktidar bitti. 1960 da Dev
let sektörü yüzde 45,6, özel sektör, yüzde 54,4 
idi. Yani, Devlet sektörü yüzde 27 den yüzde 
45 e yükselmişti. Daha az Devletçi olduğunu 
söylemesine rağmen, özel sektörü daha fazla 
tutuyorum, demesine rağmen, sayı olarak 
da 1980 da İktisadi Devlet Teşekküllerinin sa
yısı 1950 dekinin iki misline çıkmıştı. Aziz 
arkadaşlarım, şu gösteriyor ki, memleket ger
çekleri zorluyor, İktisadi Devlet Teşekkülleri 
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orada, atamazsın, satamazsın duruyor, yürü
yor, devam ediyor. Bugün de bu var. Özel 
sektörün yapabileceğini özel sektöre bırakırım, 
Devletin yapması lazımsa Devlet yapsın, der 
iktidar. Kendi görüşüne göre haklıdır. Ama yi
ne bakarsınız yeniden yeni plânda özel sektö
rün pcıkâlâ yapabildiği sahalarda bile yatı
rım yapmak zorundadır. Bunun en güzel misâ
li tekstil. Türkiye'de artık tcstJili özel sektörün 
en iyi yaptığında şüphe yok. O kadar iyi ya
pıyor ki, bugün Avrupa'da mağzalarda Türk 
kumaşı görüyorsunuz arkadaşlarım... Türk 
kumaşıdır, diye satışa çıkarıyor ve methediyor. 
Göğsümüz iftiharla kalbarıyor. Bir zamanlar 
yine Avrupa dükkânlarında, İngiliz kumaşıdır, 
derlerdi. Gözlerimle gördüm, İtalya'da birçok 
mağzalarda Türk kumaşıdır, daha iyi kumaş
tır, diyor. Özel sektör kumaşı fevkalâde güzel 
yapıyor. Ona rağmon yine Devlet tekstil sana
yiinde yatırım yapmakta devam ediyor. Bu
gün yine ikinci Beş Yıllık Plânın rakamları he
nüz katı değildir ama, aşağı yukarı söyleni
yor. 105 milyar yatırım yapılacak. Ve yine Dev
let sektöründe rakamları belli değil ama, aşa
ğı - yukarı söyleniyor, 75 milyar Devlet yatı
rım yapacak. Hülâsa yine hiç kimseyi itham 
ederek demiyorum, vakıa şu arkadaşlarım, bu 
memlökette Devlet yatırımı var, İktisadi Dev
let Teşekkülleri var, devam ediyor, gidiyor. Bu
nun devam edeceğinin bir diğer scbe'bi de, İk
tisadi bakımdan gelişmiş memleketlerde adına 
Parkinson Kanunu dedikleri bir kanun se-
beboluyor. Bunu şöyle tarif ederler: Büyük bir 
organizma kendi kendini mütemadiyen büyül
tür, geliştirir. Bunu önlemeye kimsenin de gü
cü yetmez. İşte bu kanunda bu İktisadi Devlet 
Teşekküllerini yürütüyor, büyültüyor ve kuv
vetlendiriyor. Şu halde ne yapacağız?. 

Problem şudur. Vazgeçemediğimiz, devamı 
mukarrer bu müesseseleri iyi işler hale getire
ceğiz. El ele vereceğiz, hepimiz beraber, kim 
iktidara gelirse gelsin, hangimiz gelirsek gele
lim, İktisadi Devlet Teşekküllerini bu memleke
tin sırtına yük olmak değil, bu memleketin 
faydasına çalışır, bu memlekete hattâ bir 
miktar da ferahlık getirir müesseseler haline 
getireceğiz. Verimli hale götlrmek için neler ya
pacağız, ona bakacağız. 

İktisadi Devlet Teşekküllerini verimli hale 
getirirsek bunların hakiki gayelerinden biri 

olan öncülüklerini, öncülük rolünü o vakit da
ha iyi yaparlar. Hususi sektör mcöbıır olur, 
Devletin bu kadar iyi işliyen müesseseleri ya
nında, Devletin bu iyi işliyen müesseselerinin 
iticiliği ile daha iyi çalışmaya, daha rasyonel 
çalışmaya, memleketin sanayii, memlokcıtin ik
tisadiyatı bundan faydalanır. Şu halde bu mü
esseseler reforma muhtaç, ısla'h edeceğiz. 

Saym arkadaşlarım, bu ıslah meselesi ele 
alınırken, şu noktayı unutmıyalım. İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin mazide yapılmış birta
kım hataları varki, bunlardan kurtulmaya im
kân yoktur. Bunlar sineye çekilecektir. Eğer 
birtakım müesseseler temelinden yanlış yere 
yapılmışsa, yanlış başlamışsa, bunu değiştirme
ye imkân yok. Dünyanın çok ileri sanayi mem
leketlerinde bunu yaparlar. Yanlış kuruluş var
sa sıfırdır ıbu, siliyorum, der. Benim için <bu yok 
sayılır, ben yeniden başlıyorum, der. Biz bunu 
yapamıyoruz. Bunu belki günün 'birinde yapa
biliriz. Ama bugün ancak kuruluşunda, esasında 
değiştirilmesi imkânı olmıyan birtakım hatalar 
varsa, ki, ıbâzı müesseselerde vardır, bunları si
neye çekeceğiz. Yine bunların üzerinde durup, 
«vay bunu sen yaptın, vay bunu ben yaptım» 
demenin hiçbir faydası yoktur. Bırakın bunla
rı.. Kötü yapılmış işlerin bâzıları vardır ki, 
kötü yapılmıştır, bunlar üzerinde yapılacak 
en iyi iş, bunları silmek, kapamak, üzerinde 
durmamaktır. Asıl düzeltme nasıl olacaktır? 
Muhterem arkadaşlarım, bunun üzerinde du
ralım. 

Birinci Beş Yıllık Plân şöyle der: «İktisadi 
Devlet Teşekkülleri kalkınmayı hızlandırma 
için kurulmuş, fakat kalkınmayı zorlaştıran 
kaynak yaratacağı yerde, kaynak yiyen birta
kım müesseseler haline gelmiştir. Plânın hede
fi kaynak tüketimi halinden çıkarıp, asıl kuru
luş gayesi olan kaynak yaratma haline getir
mektir.» Gayemiz bu. Birinci Boş Yıllık Plâ
nın İktisadi - Devlet Teşekkülleri hakkında 
söylediği hepimizin gayesi olmak lâzımgelir. 
Reorganizasyonu yapan uzmanların gayesi de 
bu idi. 1960 tan sonra duyulan reform ihtiyacı 
üzerine getirilen uzmanların hazırladığı re-
organizasyon plânının teımel fikri do budur. Bu 
plânlar esaslı surette uygulanamadı, uygulanamı
yor. Bunun üzerinde duralım evvelâ. Burada bir 
dert var, bunu hissetmişiz. Uzmanlar getirmişiz, 
etütler yaptırmışız, raporlar hazırlamışız, uygu-
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layın bunları, diye yetkili makamlara vermişiz, 
bunlar yapılmıyor. İlk yapacağımız iş, pratik 
iş, bunları tatbik edelim. Uzmanlar komisyonu
nun raporlarını uygulamak için, kurulan ko
misyon iki sene süreyle kurulmuştur. Bu süre 
bitmek üzeredir, yakında huzurunuza gelir, 
yakında hepiniz duyarsınız, bu süre yetmedi, 
uzatalım denecektir. O zaman kıyameti kopar
mak hakkımızdır. Ne yapıyoruz, ne yapacağız, 
neden zamanında bunları yürütmediniz? Bu 
reorganizasyon temelinden onganik birtakım 
reformlar yapacaktı. Şimdiye kadar bunların 
hiçbiri yapılamadı. Evvelâ şunun üzerinde du
ralım. Kısa zamanda hemen yapabilecek neler
dir? 

1. 1,5 milyara yaklaşan borcu 1960 da ol
duğu gibi, yeniden bir konsolidasyon ameliye
sine tabi tutmak. Bu parayı alamazsınız arka
daşlar, bu ölmüş bir borçtur, bitti, gitti. Ala
cağım, diye uğraşmak yok yere, bu müesseseler 
üzerine, yük yüklemek bu müesseseleri yok ye
rine rasyonel olmıyan yoldan, uydurma birta
kım hesaplarla yürütmeye zorlamak olur. Bu
nu sileceksiniz. Konsolidasyon, isterseniz 100 
sene taksite bağladım deyin, aynı mânaya g>elir. 
Bunu, bu şekilde cezri bir ameliyeye talbi tu
tacaksınız. Bu bir. Bu suretle, hesap bakımın
dan, bir temizleme ameliyesi yapılmış 'olur. An
cak, esastan bir iş yapılmış olmaz. Esastan ya
pılacak birinci iş; politik bakımdan Ibunu ge
ne ele alacaksınız. İktisadi Devlet Teşekkülleri
ne, politikanın karışmamasını sağlamaya gayret 
•edeceğiz. Birinci dert, birinci temel dert budur. 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin politikadan 
uzak tutulması şarttır. Politikadan uzak tut-
madığ.mız takdirde, bugün bunları af "da etse
niz, silseniz, 10 sene sonra yine aynı belâ ile 
karşı karşıyasınız. Hemen itiraf edeyim ki, İk
tisadi Devlet Teşekküllerini politikadan uzak 
tutmak kolay değildir. Politikacı, Hükümet 
her vakit taleplerle karşı karşıyadır. Seçim çev
resinden gelir, sözünden çıkamıyacağı nüfuslu 
birtakım politikacıların tesirinde kalır. Falan 
yere fabrika açın, derler, etüt ettirir, oıraya 
fabrika açılması katiyen caiz değildir. Muka
vemet edebiliyor ımu ıbuna ? Devleti idare eden 
politikacı buna mukavemet edebiliyorsa işte o 
vakit, iktisadi bakımdan bu müesseseleri kur
tarmış olur ve memlekete, kendisine âbide dik
tirecek kadar, büyük hizmet etmiş olur. 

Aziz arkadaşlarım, politik tazyik dün vardı, 
bugün de var, yarın da olacak. Marifet bunla
ra karşı koyacak politika adamının çıkmasıdır. 

İkinci şart; İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
bağımsızlığına önem verilecek, itina edilecek. 
Bağımsız olacak, sanki hususi bir müessese imiş 
gibi, itina ile, iktisadi kaidelere, işletme kaide
lerine uyularak idare edilecek. Sahibi Devlet
tir. Güzel. Murakabesini Devlet yapar.. Güzel. 
Ama iktisadi kaidelere göre işletilecek. Bu 
bakımdan 3460 sayılı Kanunun koyduğu temel 
kaide; müdebbir bir tacir gibi idare edilir, 
kaidesi bugün de doğrudur ve tatbik edilmesi 
lâzımgelir. 

Üçüncü önemli nokta; işletmeciliğin bu mü
esseselere modern mânada 'girmesi.. İşletmeci
lik dünyada bir ilimdir, önemli bir ilimdir, na
zik bir ilimdir. Biz henüz bu imli, gerektiği 
kadar, İktisadi Devlet Teşebbüslerine sokabil
miş değiliz. Bunu sokmak mecburiyetindeyiz. 
Başka türlü yapmamıza da imkân yoktur. 

Sayın arkadaşlarım, yine pratik bakımdan 
bunu sağlıyabilmede faydası olur, diye İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin idareleri, onları 
yönetenlerin elinden alınıp, eskiden olduğu 
gibi, ama daha iyi düşünerek, onlara iş haya
tında tecrübe sahibi, iş hayatında bunları bilir 
insanların murakabesine vermektir. Yani bu
ralara iş hayatından alınmış, idare meclisleri
nin konması lâzımdır. İş hayatından bâzı in
sanları, sana, bu verilen millet vazifesidir, diye 
sanki askere çağırır gibi bu müesseselerde va
zifeye çağırmak lâzımdır. 

Aziz arkadaşlarım, İktisadi Devlet Teşekkül
lerini iktisadi işletme kurallarına göre yürüt
mek gerektir derken, burada yürütülecek önemli 
iki kaide, yatırımın iktisadi olması, işletmenin 
ilmî esaslara göre yapılması, plânlama, yatı
rımın iktisadi esaslara göre olmasını sağla
mada büyük hizmetler ifa etmektedir. Ama iş
letmede plânlamanın rolü yok. İşletmede işlet
me bakımından murakabe ancak bugün Baş
bakanlık Yüksek Murakabe Heyeti tarafından 
yapılıyor. Başbakanlık Yüksek Murakabe He
yetinin murakabesi, daha ziyade hukukî bakım
dandır, daha ziyade bürokratik bir murakabe
dir. Her ne kadar kendileri, işletme bakımından 
da murakabe ediyoruz, derlerse de, bu ancak 
işler yapılıp bittikten sonra ortaya atılan bir-
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takım fikirlerdir. Bunun daha ilerisine gitmek 
mecburiyetindeyiz. Dünyanın sanayide ilerlemiş 
memleketlerinde Devlet malı, hususi sahipli sa
nayi müesseseleri zaman zaman, adına Consul
ting dedikleri, yani istişare edilen birtakım 
mütehassıs firmalara etüt ettirilir. 

Bu müesseselerin fonksiyonu şudur : Gelir, 
bir fabrikayı etüt eder. Burada eksik ne görüyor
sa, ilmî işletme bakımından, verimli işlemesi, 
kârlı bir hale gelmesi için yapılması lâzımge-
len nelerse, bunları fabrikanın sahibine bil
dirir. Bunun vazifesi, bunları arayıp bulmak 
ve bildirmektir. Bunu sağlıyacak 'bir teşekküle 
ihtiyacımız var. Böyle bir Consulting müesse
sesinin yerini tutacak bir müesseseye ihtiyacı
mız var. Belki de bütün İktisadi Devlet Te
şekküllerinin birden bir nevi tümünü ele ala
cak İktisadi İşletmecilik Danışma Kurulu, di
ye bir kurula ihtiyacımız var. Buraya işlet
mecilikte uzman, iktisadi meseleleri gayet iyi 
bilen birtakım insanların getirilerek bütün 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin denetlenmesi 
gerekir. Fransa'da, İtalya'da bu yapılmakta
dır. Devletin elinde birçok iktisadi müesseseler 
bulunan bu iki memleketten misal almak ye
rinde olabilir. Misal al mır, kopye edilmez. El
bette oranın hususi birtakım meseleleri vardır, 
onları aynen buraya tatbik etmeye imkân yok
tur. 

Sayın arkadaşlarım, konu üzerinde tafsilâta 
girmiyeceğim dedim. Ancak bir noktayı huzu
runuzda biraz deşelemek isterim. O da İktisadi 
Devlet Teşekkül lerindcki personel konusudur. 
Temel kaide şu olmak lâzımgelir. İyi adam
lar al, az sayıda iyi adam al, çok para ver ve 
iyi netice al... Bunu tatbik edemiyoruz. En iyi 
adamları alabilmek için çok para vermek lâzım
dır. Gavet tabiî. O çok parayı İktisadi Devlet 
Teşekküllerinde veremiyoruz. En iyi adamları 
alalım... Bunu da alamıyoruz. Politikanın et
kisi var, mevzuatın birtakım etkileri var. İyi ça
lışanlara karşılığını elbette vereceksin. Bunun 
tersine İktisadi Devlet Teşekküllerinde personel 
sayısı lüzumundan çok fazladır. 1960 da 101 
bin memur varken, 1963 te 118 bin memura çık
mıştır. Bu artış, verilen uzman raporlarının 
personel çokluğunu ısrarla belirtmesine rağmen 
meydana gelmiştir. Yine buna misal olarak DD 
nı verebilirim, 1964 te DD uda 75 bin kişi çalı

şırdı. Bu işi iyi bilenlerin söylediğine göre, ay
nı hizmet 45 bin kişi ile yapılabilirdi. Buna rağ
men, bugün DD daki çalışanların sayısı 75 
binin de üstüne çıkmıştır. 

Arkadaşlar, bu sadece bir iktisadi konu da 
değildir, aynı zamanda politik, aynı zamanda sos
yal bir konudur. Oturup, fazla gelen insanları 
atıyorum diyemezsiniz. Bu ancak zamanla dü
zeltilebilir. Ancak bundan sonra alacağınız ted
birlerle bundan sonrasını sağlamanız imkânı 
vardır. 

Muhterem arkadaşlar, bütün bu reformları 
yapabilmek için önümüzde ancak 15 yılımız var. 
15 yıl sonra Ortak. Pazara giriyoruz. 1981 - 1982 
yılından itibaren Ortak Pazarın mecburiyetleri 
memleketimizde de tatbik edilecektir. O vakte 
kadar eğer İktisadi Devlet Teşekküllerinde ge
reken reformları yapmamışsak, eğer İktisadi 
Devlet Teşekkülleri rantabl çalışır müesseseler 
haline gelmemişse, Ortak Pazar içinde bunların 
rantabl ol mıy ani arının erimesi, iflâs etmesi, 
yok olması mukadderdir. Yoktur çaresi. Ortak 
Pazara girmemiz bir iktisadi zarurettir, iktisadi 
gelişmemiz için Ortak Pazara mutlaka gireceğiz. 
Ortak Pazara girmemiz siyasi bir zarurettir. 
Dünyanın medeni camiasında bizim elbette yeri
miz vardır, yerimiz olacaktır. Ortak Pazara bu 
bakımlardan mutlaka gireceğiz. Ama girdiği
miz gün, 200 milyara yakın bir varlığı ifade 
eden bu İktisadi Devlet Teşekküllerinin hali
nin ne olacağını, bugünden düşünmek zorunda
yız:. Önümüzde 15 yıl gibi kısa bir zaman var. 
15 yıl çok kısa zaman. Sayılı gün çabuk geçer, 
bu gibi işlerde çok çabuk geçer. 

Muhterem arkadaşlarım, Ortak Pazara girdik
ten sonra himayeye kalkar, bunlara sübvansiyon 
veremezsiniz. Bunları istediğiniz gibi, ben nasıl 
olsa kurtarırım diyemezsiniz. Şimdi bunun 
bir misalini vermek için çok önemli maddeleri
mizden biri olan suni gübreyi-ele alıyorum. 

Azot Sanayii; aziz arkadaşlarım, tonu 550-600 
liraya mal oluyor. 

Bugün İstanbul teslimi, en iyi suni gübre 
250 - 300 liradır. Yarın Ortak: Pazara girdiği 
gün 250 - 300 liraya, çatır çatır sana sunî 
gübreyi memleketinde satarlar. Sen bunun kar
şısında paçal da yapamazsın, hiçbir suretle bu
nu ben toparlarım, idare ederim de diyemez
sin. Eğer şimdiden tedbirini alıp, bu fabrika
yı rasyonel hale gotirmezsen, Ortak Pazara gir-
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'dikten sonra, bu falbrükanın kapılarını kapaımak 
florunda kalınsın. Dünyada en ucuz suni gübre 
yapan memleketlerden biri Belçikaldır. Ortak 
Pazarın üyesidir. Yarın gireceğimiz topluluik-
ta bize çatır çatır suni gübreyi, gümrüksüz sa
tacak memleketlerden biridir. Bunun bin tane 
misalini verebilirim. 

Aziz arkadaşlarım, huzurunuzla İktisadi 
Devlet Teşjefkküllerlnin tafsilâtına girerek değil 
ancak, temel meseleleri üzerimde durarak bâzı 
önemli konuları belirtmek istedim. Bu müesse
selerde çalışan arkadaşlarımız zor, ağır şartlar 
altında çalışıyorlar. İktisadi Devlet Teşekkül
leri daima politika konusudur, üzerinde çok 
ööz söylenir, pek çok hücumlara mâruz kalır. 
Bütün bunlara göğüs geren, çalışan arkadaşla
rıma huzurunuzda teşekkür etmek isterim. 

Bir teşekkür daha borçluyum, huzurunuzda 
nadir, nadir değil ender imkânlardan birini bu
larak konuşuyorum. Millet M'eclisinin huzurun
da milletvekilinin vazife görmesi fevkalâde güç
tür arkadaşlarım. Biz, bir nevi parti yönetici
leri demokrasisi kurduk, ancak parti yönetici
leri konuşurlar. Bunun dışında milletvekili ga
yet nadir vesilelerle vazife görebilir. (Bravo 
keşleri) Bu, bir partinin meselesi değil, bütün 
partilerin milletveikillerinm meselesidir. Millet
vekili seçilmiştir, seçmenine çalıştığını göster
mek mecburiyetindedir, çalışmalıdır. Çalışamaz, 
konuşamaz, imkânı yoktur. G-rup adına söz alı
nır, isterse 3 saat konuşur, beş saat konuşur, 
arikasmdan bir daha grup adına söız alır, tek
rar üç saat, beş saat konuşur. (Alkışlar) 

Aziz arlkadaşlarım, milletvekilinin derdi ha-
ikikaten önemlidir. Dile getirmeye, ancak bura
da ender fırsatlardan biri ile imkân bulduğum 
için, kendimi bahtiyar addediyorum. 

Mulhterem arkadaşlarım, daima derler M, 
bu bir İçtüzük işidir. İçtüzük işidir veya de
ğildir. Bunu halletmek, milletvekilinin teker te
ker iktidarında değildir. Bunu parti yöneticile
ri de, Meclis yöneticileri ele almalıdır. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Damıga Besimi Kanununun açık 

'oylamasına katılmamış arkadaşlarımız lütfen 
oylarını kullansınlar. 

Sayın Sadi Binay, buyurumuz. 
ŞADI BİNAY (Bilecik) — Sayın Başkan 

muhterem arkadaşlar, bugün 40 yıllık mazisi 
•olan İktisadi Devlet Teşekkülleri ürerinde Ya

sama meclilslerinin ilk denetimini yapıyoruz. 
Gerçi, Yükselk Murakabe Heyeti bu işletme ve 
kurumların faaliyetlerini, bir iki yıl geriden 
takilbediyor ve biz bugün 1959 - 1963 yılları fa
aliyetlerini denetliyoruz, fakat ne olursa olsun, 
bu kurum ve işletmelerin murakabesi bakımın
dan burada değerli milletvekilleri ve parti söz
cüleri tarafından yapılan tenikidler, temenniler, 
alınması lüzumlu görülen tedbirler elbette bu 
müesseselere, işletmelere ve kurumlara müspet 
ışıklar tutacaktır. Ben bu inanç içerisinde söz
lerime başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün dezavantaj-
larına rağmen, verdiği zararlara, işletme açık
larına rağmen, İktisadi Devlet Teşekkülleri 
memleketimizin buhranlı anlarında halkın, or
dunun ihtiyaçlarını döviz tasarruf ederek, hat
tâ ithal sıkıntılarını yenerek karşılamış ve bir 
dereceye kadar elinden geleni yapmıştır. Karma 
Komisyondaki arkadaşlarımızm mütalâaların
da belirtildiği şekilde, özel teşebbüs için teknik 
yönden bir mektep olmuş, özel teşebbüse öncü
lük etmiştir, Devlete bir miktar vergi ödemiş
tir, ve saire. Ama bunun arkasından, maalesef 
her yıl 500 milyon ilâ •bir milyar arasında Türk 
bütçesine bir zarar veya işletme açığı getirmiş, 
kadro şişkinliklerine sebeibiyet vermiş, hiçbir 
'ekonomik işletmede görülmediği şekilde işçi 
adedi kadar memur ve müstahdem kullanmış 
ve bunun netieeısinde de yurt ekonomisinde fay
dalı mevkii yanında, ekonomik olmıyan, iktisa
di olmıyan faaliyetleri olmuştur. Şimdi gerek 
Yükselk Murakabe Kurulunun raporları, gerek 
bu 468 sayılı Kanun çıkarılırken hatiplerin ile
ri sürdükleri mütalâalar ve gerekse burada ile
ri sürdüğümüz fikirler, elbette Türk Milletinin1 

fakir bütçesi plâtformunda düşünülmek sure
tiyle zararların, işletme açılklarıhm mutlak su
rette azaltılması yönünden kıymetlendirilm'eıli-
dir. Çünkü, Türk bütçesi, bırakınız, bu muaz
zam yatırımdan gelir getirme düşüncesini, sade
ce zararların kapatılmış olmasını dahi ıkârlı say
maktadır. 

Mulhterem arkadaşlar, toplıyacak olursak, 
bu zarar ve açıkların nedenlerini şöylece sıra
lamamız mümkündür :• 

Bu teşekküller bağımsız değildir, koordi-
nasyonsuzdur, sermaye ve finansman yetersiz
dir, muhasebe usulleri, bilhassa maliyet mu-
hasehesi teşekkül etmemiştir, düzensizdir, fazla 
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stoklar olmuştur, maliyet yüksek, kalite bâ-
zan düşüktür, ve saire.. Ancak, burada üze
rinde önemle durmamız lâzımgelen bir cihet 
de; acaba bu Devlet sektörü da/ha genişletile
cek midir, yoksa şansın yapa'b ileceği, özel te
şebbüsün yapabileceği bütün sahalar, özel te
şebbüse devredilmek: suretiyle bir hudutla sı
nırlandırılacak mıdır? Karma ekonomi de
niyor. Karma ekonomi, evet ama, ne nispet
te bir denge sağlanacaktır? Zannediyorum ki, 
partilerin doktrinleri arasındaki esas fark da 
buradadır. Ve şaıhsi kanaatimce Devlet işlet
meciliği bünyesi itibariyle birçok dezavantaj 
yüklenmiş olduğuna göre, eldeki memur sayı
sını, müstahdem sayısını kısa zamanda azal-
tamıyacağma göre ve özel teşebbüs gibi kârlı, 
rantabl çalışma esaslarından mahrum olduğu
na göre, şahısların, özel teşebbüsün yapabile
ceği, muvaffak olabileceği safhaları, sektörle
ri veya işletmeleri kısa zaman içinde veya pey
derpey kendilerine devretmek suretiyle Türk 
Devletinin üzerinden birtakım yükleri atma
lıdır. 

5 Yıllık Plân İktisadi Devlet Teşekkülleri 
hakkında, «kâr etmeli, kaynak yaratmalı, 
rantaıbilite ve verimlilik esaslarına göre çalış
malı, kaynakları daha fazla gelir getiren sa
halara yatırmalı» demektedir. Halbuki, bu iş
letme ve kurumların bir kısmı devamlı olarak 
zarar etmekte, işletme açığı vermekte, bu da 
bütçenin transfer harcamalarının artırılması
na sebebiyet vermektedir ve dolayısiyle de ya
tırım imkânları azalmaktadır. İktisadi Devlet 
Teşekkülleri yatırımlarında, arkadaşlarım, ya
tırım hedeflerine, son üç yıl içerisinde hiçbir 
zaman ulaşılamamıştır ve yüzde 87, yüzde 65 
arasında kalmıştır. 1965 ve 1966 yatırımları
nın tahakkuk derecelerini bilmiyoruz, kesin 
olarak. Sonra bugün bu teşekküllerin 1 mil
yar 800 milyon liralık bir borcu vardır ve 1966 
yılında 3 000 000 000 a yakın yatırım harcama
larının sadece 1 300 000 000 u kendi öz kay
naklarından, 435 000 000 u proje kredilerin
den ve geri kalan 1 265 000 000 unu da Dev
let bütçesinden karşılanması öngörülmüştür. 
Yalnız, beş yıllık plân, bâzı tedbirlerin alın
ması hususunda birtakım tavsiyelerde bulun
muştur. Meselâ bunlardan bir tanesi, 1966 
Nisanına kadar Devlet Plânlama Teşkilâtına 

/bildirilmesi lâzımgelen, alınması gerekli ted-
'b'irler kamilen ve tckmilen bildirilmiş midir? 
Bunun cevaplandırılmasını istirham ediyorum. 
Keza 440 sayılı Kanuna göre, bu işletmeler 
fiyat ve tarifelerini düzenliyebilmişler midir? 
Sto'klar ekonomik bakımdan normal seviyelere 
indirilebilmiş midir? Üretimle ilgili olmıyan 
faaliyetler ve harcamalar azaltılmış mıdır? Bu
rada bilhassa sosyal karakterli olan masrafları 
'kasdetmek istiyorum. Evet, bugün kamp mü
kemmel şey, birtakım modern binalar, lüks 
ve rahat bürolar, özlediğimiz şey. Fakat, fakir 
'bir milletin bütçesiyle ve zarar eden müessese
lerin bünyesiyle katiyen kabili telif olmıyan 
hususlardır. 

Şimdi muhterem arkadaışlarım, millet bil
hassa bu teşekküllerde yapılan israfı, zayiatı 
ve üstüne düşülen birtakım lüksleri katiyen 
affetmemektedir. Bunda arkadaşlar, resmî hiz
met vasıtalarından tutunuz, kristal camlı ma
salara ve yahut krfistal avizelere kadar, aklı
mıza ne gelirse söyliyöbiliriz. Bunlardan mut
lak surette tasarruf yapmalıyız ve ayağımızı 
yorganımıza göre uzatmak mecburiyetinde ol
duğumuzu bir vatanperverlik duygusu içinde 
'hissetmeliyiz ve ona göre hareket etmeliyiz. 
Zannedenim ki, samimî çarelerden bir tanesi de 
budur. 

Muhterem arkadaşlarım, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinde benim şahsan gördüğüm, bü
yük sıkıntılardan bir tanesi de bu fabrikala
rın, bu tesislerin başında kaliteli işletmecilerin 
bulunmayışıdır. Değerli yüksek mühendisler 
vardır, gelmiiştir geçmiştir, hukukçular var
dır, başka meslek sahipleri vardır, iktisatçılar 
vardır. Fakat hepimizin malûmudur ki, iş
letmecilik bambaşka bir sanattır. Biz, kıy
metli işletmccileıfimizi bulmak ve yahut da eli
mizde olanları özel teşdbbüse kaçırmamak, 
kaptırmamak, bunları münteşir etmemek için 
kendilerine mutlak surette iyi imkânlar sağla
mak mecburiyetindeyiz. Elbette ekonomik bir 
düstur olan az, fakat kaliteli,. randımanlı ele
manı, değerini vermek suretiyle tutma, ga
yemiz olmalıdır. Bir işletmeci, bir müessese
nin başındaki insan deyip geçmiyelim. Zaman 
zaman bir arkadaşın, bir kıymetli işletmecinin 
bir müessesenin babında o müesseseyi zarardan 
kâra geçirdiğini ve hattâ istihssıal rekorları kır-
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dığını da görebiliyoruz. Yakın bir misal olarak 
kâğıt fabrikasını gösterebilirim. Gelmiş, geç
miş istihsalin hepsini bir rekor halinde kırmış 
geçmiştir. 

Bir de muhterem arkadaşlarım, Yatırım 
Bankasına temas etmek istiyorum. Yatırım 
Bankası İktisadi Devlet Teşekküllerinin fi
nansman kaynağı olarak kurulmuştur. Fakat, 
ancak yüzde 48 ini kullanabilmiştir. Ve hattâ 
kendi üzerine vıazife olmıyan Devlet bonoları
nı satınalmak gibi bir faaliyetin içine düşmüş
tür. Şimdiye kadar 131 ünite halinde faaliyet 
gösteren bu işletme ve kurumlardan biz, 131 
aded İktisadi Devlet Teşekküllerinden 51 üni-* 
tenin burada müzakeresini yapacağız. Arka
daşlarım, geçmişte bu teşekküllerden 17 si, bu 
üzerine bastığımız yaralardan ve alınması lâ-
zımgelen tedbirlerin alınmamasından ötürü 
tasfiye edilmiş ve kapatılmıştır. Gelecek için, 
bu yılki bütçe konuşmalarında takibettik, 
işletmeler, bakanlıklar bir çırpmış içerisinde
dirler, zarardan kurtulmak, rasyonel ve ran-
ta'bl çalışmanın çırpınışı içindedirler. Şahsan 
bunu müşahede ettim. Onun için ümitlerim kı
rılmamıştır. Bu ümit içerisinde kendilerine ba
şarılar 'temenni ederim. 

Teşekkür^ederim. 
BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan, bu

yurun. 
ABDÜLBÂRÎ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayım 

Başkan Yüce Meclisin değerli üyeleri, 
Bir toplumun bütün sorunlarını kapsıya-

cak genişlikte mükemmel bir plânın hazırlan
ması kolay bir iş değildir. Bu iti'barla süresini 
tamamlıyan plânlama pek doyurucu olma
mıştır. Buınu da plânlama fikrinin fenbc't-
sizliğinde değil de, plânın yapısında, özellikle 
uygulanma yollarında aramak icabeder. 

Hiç şüphesiz, İkinci 5 Yıllık Plân bütün 
fikirlerin birincisinden daha eksiksiz olacak
tır. Bu da plân hedef ve stratejisinde sanayi
leşmeye ayrılması gereken yeri teşkil et
miştir. 

Bugün Türkiye'nin kalkınmasının tarım
dan ziyade sanayide olduğu bir gerçektir. 

Sanayim gelişmesini iki anacephesi ile ele 
alarak incelemek yerinde olur. • 

1. Tüketim malları imal eden fabrika 
ve müesseseler ki ; bugün bu yönde çalışan 
bütün teşekküller özel sektörün benimsediği, 

yaptığı ve daha çok muvaffak olacağı bir ger
çektir. 

Bu vesile ile Devletin tüketim mallan imal 
eden bu teşekküllerden sıyrılıp yatırım malı 
sanayiine yani ağır sanayie yönelmesi bir za
rurettir. 

Durum bu "olunca Türkiye'de sanayileşme 
çabalarının hangi şartlar altında bir devrim 
niteliğine erişebileceği sorusu kalkınma plâ
nının stratejisi bakımından büyük bir önem 
taşımaktadır. 

Dünyanın bugünkü gerçekleri karşısında 
her hangi bir endüstrileşme çabasını aksiyon 
haline getirebilmesi için, her şeyden evvel 
bu düşünceyi ekonomi politikasının temel il
kesi olarak kabul etmesi icabeder. 

Bu sebepten İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânının hedef stratejisinde bir sanayi dev
rimine yol açacak tedbirlere geniş ölçüde 
yer verilmesini vazgeçilmez bir zorunluluk ola
rak kabul etmek zorundayız. 

Gerçek, sosyal ve ekonomik olayların, 
kendi tabiî akışlarına terk edilmeleri halin
de, gerekli düzen ve dengeye ot-omatikman 
kavuşacakları yolunda bâzı görüş ve iddialar, 
öteden beri ileri sürülegelmektedir. Ancak bu 
hususta daha gerekçi bir kanaate. sahi'bola-
bilmck için sanayileşme olaylarını, sadece 
dış görüntülerinin tarih içindeki gelişmele
rinde değil ve fakat bu fenonominin kabu
ğundan çekirdeğine doğru ilerliyerek izle
mek gerekir. Zira sanayi devrimlerinin göz 
önüne serilen neticelerini, onların fiziksel ve 
maddesel kaynaklarına inmeden doğru ola
rak değerlendirmek mümkün değildir. 

Kendi -.üretim araçlarını yapmak husu
sunda yeterli bir endüstri gücüne sahibola-
bilmesi için bir toplumun bilim, teknik bilgi 
ve tecrübe bakımlarından belirli bir düzeyde 
olması gerekir. Bundan dolayı ileri ülkeler
de büyük masraflara ve fedakârlıklara mal 
olan bilimsel ve teknik araştırmalar -onların 
endüstriyel hamlelerinin itici kuvvetini teşkil 
etmektedir. 

Türkiye'de araştırma fikrini toplum sorun
larının her alanına -yaymak ve araştırma ça
balarını bir düzen içinde izlemek ve bu çaba
lara hız katmak iein en yüksek idari yetki
lere sahip bir müessesenin kurulmasına lü
zum vardır. Böyle bir müessesenin fonksiyon-
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larını şu şekilde saymak mümkündür : 
1. Endüstri alanının ihtiyacı olan araştır

maları yapabilecek lâboratuvarları kurmak. 
2. Halen çeşitli müesseselerin teşkilâtları 

arasında bulunan araştırma organlarının ça
lışmalarını izlemek, gerektiğinde koordine 
etmek, denetlemek ve bunlar için geniş prog
ramlar tertibetmek. 

3. Millî gelir akımı içinde araştırma har
camalarını plânlamak: ve çeşitli araştırma 
çabalarını bir endüstri devrimini yaratmak 
hedefine doğru yönetmek. 

Endüstrileşme hamlelerine bir devrim ni
teliği kazandırabilmek için tüketim mad
desi üreten sanayi kolları ile üretim araç
ları imal eden sanayi kollarının arasındaki bü
yük farkları her vesile ile ve her zaman, göz 
önünde tutmak icabeder. 

Tüketim malları endüstrisinin pazar şartla
rı, her zaman ve her yerde, üretim malları 
endüstrisininkine nazaran çok daha müsait bir 
manzara arz eder. Bu yüzden en geri kalmış 
ülkelerde bile birçok tüketim maddesi sanayii 
kurulabilmektedir. Fakat üretim araçları imal 
edecek sanayi kollarının kuruluşları genel
likle güç ve karışık bir konu olarak görülür. 
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çük araçlardan 'başlamasını ve gitgide daha 
büyük ve kompleks ünitelerin yapımına doğru 
gidilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu zorunlu
luğun ekonomik yönden ortaya çıkardığı en 
büyük problem ise rantabilitedir. 

Filhakika yatırım malı imal edilen gelişmiş 
endüstrilerde rantabiliteyi yüksek seviyede tu
tan şu önemli şartların bir arada bulunduğu 
görülmektedir. 

.1. İmalât programları geniş ve çeşitlidir. 
Bu sebepten fabrika genel masraflarının ma
mullere isabet eden hissesi düşüktür. 

2. Mamullerin çeşitliliği, imalât program
larını piyasanın talep durumuna kolaylıkla 
intibak ettirmek hususunda gereken esnekliği 
sağlamaktadır. 

3. İmalât için lüzumlu projeleri hazırlı-
yan ve bu projeleri gerçekleştiren yetişkin 
bir personel ve işçi kadrosu tam bir ahenk için
de çalı şmalktadır. 

4. Bütün bunlara ilâveten sanayi memle
ketlerinde sanayinin büyümesine ve gelişme
sine engel olabicek her türlü maniaların orta
dan kaldırılmasına yönelmiş sonsuz bir çaba, 
ekonomi politikasının temel ilkelerinden biri 
•olarak sayılmaktadır. 

Şu halde Türkiye'nin bugünkü dünya şart
ları içinde bir endüstri devrimini gerçekleşti
rebilmesi için milletçe seferber olması, devlet 
gücü ile toplum gücünün ekonomik bağımsızlık 
savaşında yanyana ve birlikte zorluklara göğüs 
germesi kaçınılmaz bir zorunluktur. Ancak 
böyle bir kalkınma savaşında liderlik görevi
nin de devlete tereddüp ettiğinden asla şüphe 
edilmez. 

Endüstri devriminin yalnız ortamını hazır
lamak bakımından değil ve fakat bizzat müte
şebbis olarak 'kamu sektörüne büyük görev ve 
sorumluluklar düşmektedir. İkinci kalkınma 
plânında kamu teşekküllerine bir endüstri dev
rimi yaratacak nitelikte kesin vazifeler yülc-
letilmeli ve gerekirse yeni teşebbüsler için yeni 
kamu kuruluşları ve meydana getirilmelidir. 

Yatırım malları imâl edilecek ağır sanayi 
kollarının özel sektör tarafından yakın bir ge
lecekte kurulacağını ummak veya hâlen da
yanıklı tüketim malı niteliğinde imalât yapan 
bazı özel sanayi kollarının ileride kendilikle
rinden büyüyerek yatırım malı sanayiine dönü-

Karışuklık, üretim aracı anlamına giren 
yatırım mallarının küçük bir ırakamla ifade 
edilemiyecek kadar çok ve çeşitli oluşundan 
doğmaktadır. Güçlüğün sebebi ise bir üretim 
aracı endüstrisinin bir tüketim aracı endüst
risi gibi bütün tesisleri ile birlikte komple 
satınalınıp işlctilmcmesidir. 

Filhakika bir şeker fabrikasının bütün teç
hizatını anahtar teslimi ısmarlaamk ve bu fab
rikayı işletecek personeli de F> - 6 ay içinde 
yetiştirmek mümkündür. Halbuki üretim araç
ları yapacak bir sanayi kolunun kurulması 
bir yandan büyük sermaye yatırımlarını, di
ğer yandan temini güç ve zamana bağlı olan 
mühendislik hizmetleri ve yüksek vasıflı el 
emeği gibi gayrimaddi sermayeye lüzum gös
terir. Bundan başka yatırım malları endüst
rilerini besliyen çeşitli yan sanayi faaliyetle
rinin durumu da esas sanayiin tamamlayıcı 
bir unsuru olması bakımından büyük önemi 
haizdir. 

Bütün bu şartlar üretim malı endüstrisinin 
kuruluşunda işe, ister istemez basit ve kü-
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şeceklerini kabul etmek yersiz bir iyimserlik 
olur. 

Filhakika yatırım malı imâl edilen endüst
ri dallarının bir özelliği de, bunların büyüme 
ve gelişme sınırlarının, tüketim maddesi sana
yiine nazaran, fevkalâde geniş oluşudur. Buna 
'bu tip sanayiin devamlı bir gelişme ve büyüme 
temposu içinde tutulması zorunluğunu da ekle
mek mümkündür.. 

Diğer taraftan daha büyük ve komplike 
makinaların imâline doğru büyüyen ve geniş
leyen bir sanayi dalında yatırımlar üssü olarak 
'büyümekte, teknik bilgi seviyesi ondan da 
'büyük bir oranla artmakta, buna karşılık kârın 
'sermayeye oranı aynı tempo ile yükselmemek-
tedir. Bu itibarla sadece işin kârlılığı açısından 
teşebbüse geçmek eğiliminde olan özel sektör
den devrimci bir endüstrileşme hamlesi bekle
mek boşunadır. 

İleri sanayi ülkelerinde görülen büyük ve 
entegre tesislerin en azından yüz yıllık geç
mişleri bulunduğunu unutmamak lâzımdır. 
Bu müesseselerin çoğu sanayi devrimizin ger
çekten öncüleri olmuşlar ve bugünkü durum
larına çok değişik şartlar .altında erişmiş
lerdir. Bu şartlar artık hiçbir şekilde geri ge
lemez ve bir toplum bu geri gelmiyen şart
lara bağlı fikirlerden hareket ederek bir en
düstri devrimi yaratamaz. 

Bununla beraber Türk sanayi devriminin 
yaratılması çabasının özel ve kamu sektör
leri arasında paylaşılması zarureti ' vardır. 
Esasen karma ekonomi prensibinin kabulü bu 
zaruretten ileri gelmektedir. Ancak karma 
ekonomi teriminin tam bir açıklığa kavuş
muş olduğunu iddia etmek güçtür. Bu terim 
bâzı üretim faaliyetlerini kamu sektörüne bâ
zılarının özel sektöre mi terk edildiğini ifade 
etmektedir. 

Yoksa alelûmum üretim faaliyetlerinin, ye
rine göre, özel kamu sektörlerinin müşterek 
teşebbüsleri ile mi gerçekleştirileceğini ifade 
etmektedir. Bunun gibi daha başka sorular 
da hâtıra gelmektedir. Fakat her halükârda 
aşağıdaki .alanların özel sektöre açık tutul
ması mümkün ve uygundur. 

1. Her türlü tüketim malları sanayii, 
2. Dayanıklı tüketim malı niteliğinde 

olan imalât sanayii, 

3. Hafif ve orta ağırlıkta ve yüksek pre-
zisyona lüzum göstermiyen araç ve gereç sa
nayii ; 

4. Çeşitli yardımcı yem sanayii; 
Prezisyon seviyesi yüksek ağır üretim 

araçlarının imalini öngörecek ağır sanayi 
araçlarının kurulmalarında kamu sektörünün 
hem lider ve hem de müteşebbis olarak hare
kete geçmesi şarttır. 

Yabancı sermaye : Türk endüstrilerinin ba
şarılmasına hizmeti dokunacak her vası
tadan âzami derecede faydalanması 
tabiîdir. Bu itibarla yabancı sermaye
nin getireceği imkân ve kolaylıklardan eko
nomimizi mahrum edebilecek hareketlere te
vessül edilmemesi gerekir. 

Yabancı sermayeden bilhassa yatırım malı 
sanayiinin geliştirilmesinde çok geniş faydalar 
sağlanması ve özellikle zaman kazanılması im
kân dahilindedir. Ancak bunun için Yabancı 
sermayeyi teşvik Kanununun gerek metinde 
ve gerekse uygulanma politikasında icabc-
den değişikliklerin yapılması lüzumludur. 

Bir kere tüketim maddesi sanayi alanı 
prensiıbolarak millî sermayeli teşebbüslere açık 
tutulmalı ve yabancı sermayenin bu orana 
girmesi bâzı şart ve kayıtlara bağlanmalıdır. 
Bu kayıtlar şöyle olabilir. 

1. Sermaye hissesinin yabancı müteşebbis 
için % 5 nin üstüne çıkmaması, 

2. Kârın tamamının değil, bir kısmının 
transferine müsaade edilmesi, 

3. Teknik yardım ve royalti haklarının 
transferlerinde de bâzı kısıtlayıcı hükümle
rin dikkat nazara alınması. 

Buna karşılık yatırım malı imal edecek 
yabancı müteşebbislerin Türkiye'de kuracak
ları tesisler için kendilerine birçok kolaylık
ların sağlanması isabetli olur. Meselâ : 

1. Ucuz fabrika temini yeri, 
2. Enfrastrüktürle ilgili ihtiyaçların kar

şılanması. 
3. Aynî sermaye olarak getirilen tezgâh ve 

makinaların, Türkiye,de yapılamıyaniarmdan 
Gümrük alınmaması veya indirimli bir Gümrük 
tarifesi uygulanması, 

4. Teknik yardım, ve royalti gibi, gayrimad-
di sermayenin tarih ve tescilimden ve bunlarla 
ilgili hakların transferlerinde güçlük ve karışık
lık çıkaran mevzuatın kaldırılması şarttır. 
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Bu açıklamaya hemen şunu da eklemek lâzım
dır ki, Yabancı Sermaye Teşvik Komitesinin bu
günkü teşekkül tarzı ve çalışma şekli olumlu bir 
yabancı sermaye politikasını yürütmek imkânı 
bahşetmemektedir. Bu komitenin görevinin tam 
teşkilâtlı daimî bir müesseseye aktarılması ve ya
bancı sermaye Kanununun uygulanması, belirli 
hedeflere yöneltecek bir tüzüğün hazırlanması 
âcil bir ihtiyaç haline gelmiş bulunmaktadır. 

Buraya kadar yapılmış olan açıklamalardan 
anlaşılmış olacağı üzere, endüstri devrimi bir top
lumun yönetim sisteminde birtakım reformların 
ele alınmasını gerektiren bir iktisadi fenomendir. 
Gümrük kanunlarından kredi müesseselerinin iş
leyişine, dış ticaret statüsünden vergi usul ve ka
nunlarına kadar herşeyin, bir sanayi devriminin 
doğuşunu ve gelişmesini hazırlayıcı bir hedef is
tikametinde, koordine edilmesi icabetmektedir. 
Bu derece şümullü bir meselenin bir çırpıda çö
zümlenmesi mümkün olmasa bile 2 nci Beş Yıllık 
Plânın hedef ve stratejisinde sanayi devrimi fik
rine yer verilmesi halinde bunun sanayileşme yo
lunda, müspet neticeler doğuracağını arz ederim, 
saygıl arımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Muslibittin Gürer, buyu
runuz. 
• HUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, bugün 
Yüksek Mecliste, yeni bir tatbikat olan, 468 sa
yılı Kanunla Kamu İktisadi Devlet Teşebbüsleri
nin ilk defa murakabesi yapılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu, şimdiye kadar 
olan tatbikatlardan apayrı bir şekilde olmaktadır. 
Türk Devletinin bekası için yalnız siyasi ve as
kerî yönden değil, aynı zamanda iktisadi yönden 
de teçhiz edildiği taikdirde, muhakkak ki, nurlu 
istikballer ve refah Türkiyesi olacaktır. 20 nci 
Asırda her şey iktisada dayanmakta harbler bi
le iktisatla olmaktadır. Amerikalıların bir sözü 
vardır, derler ki; «Asker midesi üzerine harb 
eder.» İşte bu açıdan mevzuu tetkik edecek olur
sak, 54 600 000 000 gibi bir mameleki bulunan 
- def/ter kayıtlarına göre - İktisadi Devlet Teşek
küllerinin bugün vermiş olduğu verim, vermiş ol
duğu bütçemizdefci hız maalesef hiç de tatmin edi
ci değildir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, benden evvel 
konuşan arkadaşların hepsi görüşlerini bildirir
ken, bu müessesenin tüm olarak varlığını kabul-

etmekle beraber, yapılacak işlem hakkında ve 
bunların rasyonel olması mevzuunda, bunların 
ayniyle mi baki kalması veya bir kısmının tasfi
ye edilip, bir kısmının tasfiye edilmemesi husu
sunda, enime boyuna durdular. Bendeniz, daha zi
yade iktisadi görüşüme uygun olarak, bunların 
bir kısmının niçin tasfiye edilmesi ve bir kısmı
nın niçin ipka edilmesi üzerinde fikirlerimi tek
sif etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, çünkü bu müesseseler 
randımanlı çalışmış olsaydı, bugün Türkiye geri 
kalmış memleketlerden sayılırken, haddi zatında 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin getireceği rant, 
hakikaten bir serbest teşebbüsün getireceği rant 
kadar, farzı muhal % 10 olarak mütalâa edilsey
di, bugün Devlet bütçesine 5,5 milyar lira gibi 
bir fazlalık getirmiş olacaklardı. Bugün 18 mil
yar olarak mütalâa edilen bütçemiz, bu müzake
resini yapmakta olduğumuz, denetimini yapmak
ta olduğumuz İktisadi Devlet Teşekkülleri saye
sinde Türkiye büyük bir refahlığa kavuşacak idi. 
Fakat görülmektedir ki, bugünkü rant oranı ma
alesef % 1 bile değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, İktisadi Devlet Te
şekküllerinin bir kısmının zorunluğuna inanmak
tayım. Sebebine gelince, bunlar tarihî olumların 
bir neticesidir. Türkiye Devleti, kurulduğu gün
den bugüne kadar haklı olarak örnek müesseseler 
meydana getirmek için, bu müesseseleri kurmuş, 
fakat sonradan birtakım siyasi sebepler birtakım 
kayırmalar neticesinde anamüesseseler, birbirine 
parelöl birtakım iştirakler kurmak suretiyle, mü
esseselerin adedi 100 küsura çıkmış bulunmakta
dır. 

Benden evvel görüşmüş olan arkadaşlarım da 
'bundan yakındılar ve bir kısmının yerinde kurul
madığımı, bundan dolayı ziyan ettiğini sarih ola
rak beyan ettiler. Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
bu İktisadi Devlet Teşekkülleri hangi gaye ve ka
sıtla kurulmuştur? Şahsi kanaatim odur ki; Tür-
kiye'de bugün; artık 30 sene evvelin Türkiye'si 
yoktur. 

Özel sektörün yapabileceği işleri özel sektö
re bırakmak, ancak özel sektörün yapamıyaca-
ğı isleri Devlet sektörüne bırakmakta büyük 
fayda görmekteyim. Günkü, özel sektör yalnız 
kâr prensibine uygun olarak hareket edeceğin
den uzun vadeli kâr getirecek yatırımlara ilti
fat etmemekte, ama bu uzun vadeli kâr getire-
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cek yatırımlar ise menafii umumiyeyc muhak
kak lâzım olduğu için, ancak Devlet tarafından 
yapılması iktiza etmektedir. Binaenaleyh, şimdi 
denetimini yapmakta olduğumuz müesseselerin 
bir kısmı, haddi zatında ziyan halinde iken şu 
anda özel sektöre devredecek ve bir kısmını tas
fiye edecek olursak, mutlaka özel sektör de bun
ları derhal tekabbül edecek birtakım müteşeb
bisler bulacağımız sabittir. Dolâyısiyle, Devle
tin, artık ferdin işine, ferdin iş sahalarına müda
halesini de vasıtalı bir şekilde önlemiş oluruz. 

Muhterem arkadaşlarım, özel sektör her şey
den evvel rasyonellik, verimlilik ve kârlılık 
prensibine göıe hareket eder. Gönül arzu edi
yor ki, kamu sektörü de aynı şekilde rasyonel
lik, verimlilik ve kârlılık esasına göre hareket 
etmiş olsun. • Ama tatbikatta görülmektedir ki, 
maalesef bu kamu sektörünün kârlılık prensibi
ne. rasyonel1: k prensibine ve verimlilik prensibi
ne, bir kısmı iştirak ve tatbik ettiği halde, bir 
kısmı bunu tatbik edememekte ve âdeta Devle
tin sırtına bir kanbur olmaktadır. Bu durum 
karşısında fonksiyonunu kaybetmiş ve özel sek
tör o sahada çok muvaffak olmuş ve hakikaten 
kendini kabul ettirmiş ise; Devletin, hâlâ ben bu 
sahada iş göreceğim, demesinin artık 1967 Tür-
kiyesinde doğru olmıyacağı kanaatini taşımak
ta ve bu şekil İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
özel sektöre devredilmesi ve tasfiye edilmesi ka
naatinde olduğumu huzurunuzda arz etmek is
tiyorum. 

Meselâ, tekstil sanayiinde bugün Türkiye ha
kikaten göğüs kabartan bir manzara arz etmek
tedir. Sırası gelmişken tatlı bir hâtıramı hu
zurunuzda arz etmek isterim. 

italya'da bir mağazaya gittik. Arkadaşım 
bir kumaş alacak oldu. Bütün kumaşlara bak
tık, hiçbir kumaşı beğenmedik, Nihayet tezgâh
tar olan kimse geldi, «Size en son, en nadide 
kumaşımı çıkartıyorum, şayet onu da beğenmi-
yecek olursanız maalesef size verecek başka bir 
kumaşımız bulunmıyacak.» dedi ve en üst reyon
dan çıkardığı bir kumaşı önümüze serdi. Arka
daşım sordu, «Ne kumaşıdır?» dedi. «Türk ku
maşı» diye cevap verdi. 

Muhterem arkadaşlar, işte görüyorsunuz ki, 
özel sektöre devrettiğimiz zaman bu kadar ne-
malanabilen bir tekstil sanayiimizin, hâlâ Dev
let sektörü elinde mütalâa edilmesinin artık ye

ri yoktur. Bu misallerimi, bütün arkadaşlarım, 
diğer sahalara da teşmil edebilirler. 

Muhterem arkadaşlarım, hayretimi mucibo-
lan bir cihet de vardır. Yüksek Meclisinizde, kar
şınızda kırmızı bir kordele ile ayrılmış olan yer
de şu müzakereleri takibeden değerli Kamu İk
tisadi Teşekküllerinin yüksek memurları bulun
maktadırlar. Bu memur arkadaşlarımızın hepsi 
dolaylı bir şekilde, bir kısmı Türkiye'de yüksek 
tahsil yapmak suretiyle yetişmiş, bir kısım ken
di paraları ile olsun, Devletin göndermesi sure
tiyle olsun Avrupa'nın, Amerika'nın en büyük 
mekteplerinde okumuş ve bu müesseselerin ba 
şına getirilmiş insanlardır. 

Tatbikatta aıılıyamadığım. bir noktayı huzu
runuzda arz etmek için işi biraz şekillendiriyo
rum. Hepsi bu kadar kâmil ve hepsi bu kadar 
dirayetli insanlar olmalarına rağmen, Kamu 
İktisadi Teşekküllerinin büyük bir kısmı hâlâ 
ziyan etmektedir. Elimizdeki insan aynı insan
dır. Ama, bir özel teşebbüs sahibi geliyor, bu 
değerli arkadaşlarımdan, bu mahrutun üst kıs
mında bulunan âmirlerden bir ikisini fazla pa
ralar vermek suretiyle kendisine transfer ediyor 
ve bu arkadaşlarımız o müesseselere geçtikleri 
zaman özel sektör kâr eden, Devlet sektörü ise 
ziyan eden teşebbüsler haline gelmektedir. De
mek ki, bunu her şeyden evvel insan potansiye
linin kullanılış yerine ve o kullanılış yerindeki 
verimine göre mütalâa etmek iktiza ediyor. Çün
kü, şahıslar aynı, kafalar aynı, ama değişik yer
lerde kullanıldığı zaman kazançlar başkalaşıyor. 
Şu hale göre muhterem arkadaşlarım, bunun 
içinden çıkan problem şahsi kanaatime göre şu
dur: Elemanlar aynı olduğuna göre ve maalesef 
büyük paralarla bu kımetli arkadaşlarımızı 
özel sektöre kaçıracağımız endişesi bizlerde ol
duğuna göre, yapılacak iş ne olmalıdır? Muhte
rem arkadaşlar, konuştuğumuz mevzu bir par
ti mevzuu değildir. Konuştuğumuz mevzu Dev
letin bekasiyle, Devletin iktisadiyatı ile 'alâkalı 
ve müreffeh Türkiye'nin yaratılması için hepi
mizin bir şeyler katmak istediği bir konudur. 
Onun için lütfen sözlerimi bu açıdan mütalâa 
etmenizi Yüksek Heyetinizden istirham etmek
teyim. 

Şimdi muhterem 'arkadaşlarım; dün olduğu 
gibi, belki biraz bugün de bu gibi müıesseselre-
de, siyasi baskılar ve bu siyasi baskılar netice
sinde bir takım kayırmaların olduğu bir ger-
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çektir. Şu hale göre bugün ve bugünden sonra 
gelecek iktidarlar da her şeyden evvel bu hu-
susuları asgari hadde indirmeleri - olmıyacak 
demiyorum, çünkü hiçbirimiz gökten inmedik -
ibıı hususların asgari hadde indirilmesi için 
hükümetlerimizin 'muhakkak ki, bir takım pren
siplere varacakları ve özel sektörde âdeta bir 
verim hamlesi içinde bulunanı bu değerli arkadaş
larımızı kamu sektöründe de aynı hale getirmek 
için bir takım prensipler vaz 'edecekleri de bir 
gerçektir. 

Muhterem 'arkadaşlarım, bu yönden işi eleş
tirmeyle başlarken, Kamu iktisadi Teşekkürle
rinde personel vaziyeti hakikaten yürekler acı
sıdır. Şimdi düşününüz ki, 1963 istatistiklerine 
göre Kamu İktisadi Teşekküllerinde çalışan 
işçi sayısı 167 000, çalışan memur sayısı 118 400 
kişiyi bulmaktadır. Yani görülüyor ki, işi ya
pacak adamla, idare kadrosunda bulunan adam
lar âdeta eşit sayıda bulunmaktadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, artık Kamu 
İktisadi Teşekkülleri müesseselerini böyle adam 
kayırma yeri olmaktan, bir nevi halk deyimiyle 
çiftlik olmaktan kurtarmaya mecburuz. Eğer 
şayet biz bu memleketi iktisadi yönden teçhiz 
etmek istiyorsak, eğer şayet biz hakikaten bu 
memlekette müreffeh bir Türkiye yaratmak 
istiyorsak, «artık partiler üstünde, birbirleri-
raizle sen-ben kavgası yapmadan bu dâvayı 
sırf bu yönden mütalâa etmeye mecburuz. 

Muhterem arkadaşlarım, üzüntülü bir ger
çektir; temlennimlz odur ki, 468 sayılı Kanu
nun 'tatbikatını bundan sonra huzurunuzda 
1959 - 1963 sene'l'eri arasındaki İktisadi Devlet 
Teşekküllerin murakabesi olarak değil; böy
le iki üç seme sonra bir nevi murakabe 'arka
dan koşar gibi değil, istim sonradan gelsin mi
sali değil, kanunun espirisine, kanunun ruhu
na uymak suretiyle zamanında yapmak ve bu 
hususun zamanında üzerinde durmak suretiy
le en iyi hal çaresi bulmasını Hükümetten şah
san temenni etmekteyim. Çünkü bu zamana 
kadar görülmüştür ki, Meclislerimizde yegâne 
enterasan gibi görünen mevzu, bütçe müzakere
leri mevzuu olmuştur. Haddizatında müzakere 
etmekte olduğumuz İktisadi Devlet Teşekkül
leri ise mütalâa edildiği vakit bütçeleri bütçe
mizin üç misli bir yekûn tutmaktadır. Şu hale 
göre zamanı gelmiş iken iıışaallah bundan son- | 

raki senelerdeki müzakeresinde bu demetime 
arkadaşlarımızın ve bütün efkârın aynı şekilde 
alâka göstereceğini tahmin etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu 3460 sa
ydı İktisadi Devlet Teşekkülleri Kanunu da 
hakikaten bugün 440 sayılı Kanuna iblâğ ettik. 
Ama 1938 senesinde çıkmış olan» 3460 sayılı 
İktisadi Devlet Teşekkülleri Kanunu zannedil
diği kadar da boş bir kanun değildi muhterem 
arkadaşlarım. Haddizatında her hususu ihtiva 
eden ve dolayısiyle Türkiye'nin mevcut şart
larını muasır medeniyete uyması için bir takım 
gerçekleri meydana getiren ve anaespirisi bu 
şekildeki müesseselerin Devlete bağlılığını, 
ama hareket tarzlarının ise basiretli bir tüc
car gibi olmasını istiyen mantıkî bir kanun 
idi. Ama bunun bir takım maddeleri tatbik 
edilememiş ise, bunun bir takım hususları ye
rine getirilememiş ise doğrudan doğruya .kaba
hatin büyük kısmını bunun tatbikçilerinde ara
mak iktiza eder. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüksek huzurunuz
da arz edeyim ki, bu çeşit müesseselerin fayda
larının 'örnek müesseseler olmaları bakımından 
bu memlekete yapmış olduğu hizmetler sayıl-
mıyacak kadar fazladır. Bugün özel teşebbüsün 
kabul etmek lâzımdır ki, kamu sektörüne te
şekkür etmesi iktiza eder. Çünkü bir çok özel 
sektör mensuplarının evvelâ Kamu İktisadi Te
şekküllerinin rahlei tedrisinden geçtikten sonra 
özel sektöre geçtik'lerıi bir vakıadır. Tabiî 
özel teşebbüs bir nevi cazip bir lâmba gibidir. 
Haklı olarak kelebekler paraya ve ikâra doğru 
hücum ederler. İşte bu hususta bu müessesele
rin Türkiye'ye yaptıkları faydaları da tesbit 
etmekte büyük fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlarım rasyonellik mev
zuunda bu müesseselerde verilecek olan ikrami
yeleri, mesai ve çalışma primlerini keyfî olarak 
dağıtmak doğru değildir. Herşeyden evvel bu 
müesseselerde verilecek ikramiyeler, primler 
o müessesenin kârlılık, verimlilik şekline göre 
mütalâa edilerek verilmelidir. Ama tatbikatta 
görülmektedir ki, çok defa bu hususlar seyya
nen tatbik edilmekte ve maalesef memleketimiz
de kötü bir zihniyetin eseri olan Devlet Memuru 
zihniyeti hâkim olmakta ve «Devletin malı de
niz, yemiyen domuz» misali, işi ıgörcıı de, gör-
miyen de bundan istifade ettiği için bunun ras
yonelliği kalmamaktadır. İşte görüyorsunuz ki, 
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bugün İktisadi Devlet Teşekkülü 'olarak zarar 
eden müesseselerden, -bendeniz talimin ediyo
rum, belki yüzde 30 una, yüzde 40 ma bugün 
özel sektörün büyük iştahası kabarmıştır. Eğer 
arzu ettiğim gibi, tasfiye e(decek olursak, şu 
anda iktisadi felsefeme uygun olan «ferdî te
şebbüsün yapabildiği işleri mutlak ferdin yap
ması, ferdî teşefbbüsün yapamadığı işlerin an
cak kamu teşekküllerinin yapması» felsefesin
den haneket edecek ıolursak, ıbclki kanışımızda 
görülen memur ve müdüran zümresinin her
halde yarısı karşımıza gelip bize hesap verme
ye meclburdu. Türkiye'nin kalkınmasında işte 
bu yönden de özel sektörün kamu sektörü ile 
paralel olmak suretiyle fbüyük faydası alacağı 
ve ikisinin ;bitfbirinl kontrol eden dengeli bir 
sistem için'de Türkiyenin iktisadiyatına hâkim 
olacağı kanaati bendenizde hâkimdir. 

Muhterem arkadaşlamım, dalha birçok konuş
mak istediğim hususlar vardı. Fakat, bundan 
evvel konuşmuş olan değerli arkadaşlarım ra
kamlarla çok hususlara değindiler. Benden son
ra konuşmak istiyen arkadaşlara da vakit bı
rakmak için, nıüreffeih Türkiyenin kalkınmasın
da büyük yeri olacak olan Kamu İktisadi teşeb
büslerine, Devletimizin, Hükümetimizin gere
ken alâkayı 'göstermesini ve bahusus bu mües
seselerin 'bağımsızlık hukukuna âzami derecede 
riayet edilmesini ve huralara yerleştiriılmiş olan 
memurlaırm kayırma, adama iş değil de doğru
dan doğruya hakikaten ehliyetlisine iş bulmak, 
o işin adamını bulmak suretiyle birtakımı tâyin
ler yapılmasını ve o müesselere 'bağlı (birtakım 
iştirakler kurmak suretiyle yeni İdare Meclisi 
azalıkları yaratılmamasmı temenni ederken be
ni sabırla dinlediğiniz için Yüksek Heyetinize 
en derin hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Yılmaz, buyuru
nuz. 

Damiga Resmi Kanunun açık oylamasında 
oyunu kullanmamış arkadaşlarımızın lütfen oy
larını kulanmalarını rica ederim. 

Var mı açık oylamada oyunu kuLlanmıyan 
arkadaşımız ? (Var sesleri) Lütfen... 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım, Kamu İktisadi Te
şekkülleri ile ilgili konularda bana önemli gö
rünen bâzı hususlardaki görüşlerimi, düşünebil
diklerimi ve müşahedelerimi kısaca özetlemek 
istiyorum. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırımları
nın millî geliri artırıcı, ekonomik ve sosyal 
kalkınma ihtiyaçlarına uygun olması lâzraııgel-
diği kanaatindeyim. Tatbikatta ise bu ilkenin 
ihmal edildiği görülmektedir. Lüks oteller, iş 
hanları inşaasının gerek yatırım yapan ku
rumun gelir sağlaması, gerekse millî gelire 
katkı oranı bakımlından faydası maalesef tat
min edici' değildir. 

Emekli Sandığının veya Vakıflar Bankası
nın lüks otellere yatırım yapmasını doğru bul
muyorum. Bu alan özel sektöre bırakılmalıdır. 
Lüks otelleri, Avrupa ve Amerika'da olduğu 
gibi özel teşebbüs yapmalıdır. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri, halk için, az 
gelirli vatandalar, memurlar, işçiler için, sade, 
mütevazi, kolay işletilir dinlenme otelleri, sabit 
kamp tesisleri, dinlenme köyleri inşa edefbilir. 
Bu tesisler, masraflarını, lüks otellerden daha 
çabuk amorti etmek şansına sahiptir. Bu şekil
de iki başlı fayda sağlanmış olacaktır. Kurum, 
hem kazanç sağlamış alacak, hem de sosyal bir 
vazife görecektir. Varlığını, memur maaşların
dan kesilen ödeneklere borçlu olan, Emekli San
dığının, memurların önünden bile geçmiye cesa
ret 'Cdemiyeceği lüks binalara, otellere, iş han
larına milyonluk yatırımlar yapması hugün me
mur kitlesini üzmektedir. Bu yatırımlar sandı
ğın gelirini artırmıya da yaramamaktadır. 

Yatırımlarda kanaatimce şu prensiplere ri
ayet edilmesi zarureti vardır : 

1. Kurumlar ırantalbliteyi göz önünde bu
lunduracaklardır. 

2. Yatırımlarda, millî gelir artışı, iktisa
di kalkınma ve sosyal hizmet unsurları göz 
önünde bulundurulmalıdır. 

3. Yukardaki prensipler zedelenmeden, ya
tırımlar yurdun geri kalmış bölgelerine, ihmal 
edilmiş yurt köşelerine kaydırılmalıdır. 

Hükümetlerin yerli yersiz müdahaleleri bu 
kurumları zor duruma sokmaktadır. Geçmiş
te bunun örnekleri vardır. Zorla, pahalı arsa
lar satmalmaları istenmiş, lüks inşaatlara ya
tırını yapmıya zorlanmışlardır. Bu gösterişten 
uzaklaşmanın yolu, bu kurumların daha muh
tar hale getirilmeleri ve yatırım programlarının 
Devlet Plânlama Teşkilâtı ile müştereken ha
zırlanmasıdır. Bu zorlama ortadan kalkınca 
göreceksiniz ki, İktisadi Devlet Teşekkülleri 
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çok şikâyet ettiğimiz zarar etmekten kurtu
lacaklardır. 

Bu kurumlardan birçoğu sermayesini çok
tan ödemiş durumdadır. Bunları sermayele
rini artırabilme ve bu yolla yeni tesisler yapa
bilme imkânlarına kavuşturmak lâzımdır. Ko
misyon raporunun incelenmesinden de görü
leceği üzere, İktisadi Devlet Teşekküllerimiz 
sadece .1963 yılında kendi kaynaklarının dışın
dan elde ettikleri krediler için 500 milyona 
yakın faiz ödemişlerdir. Bu şartlar şüphesiz 
bu kurumları zor durumda bırakmakta ve 
kâr etmelerini zorlaştırmaktadır. 

Bu kurumların kendi yönetimlerinde de is
raftan kaçınmaları gerekir kanaatindeyiz. Ku
rum memur ve işçilerinin, sosyal yardım im
kânlarından faydalanmalarında bir denge bu
lunmalıdır. Makina Kimya Kurumunun, Şe
ker Şirketinin deniz 'kıyılarındaki rahat din
lenme tesislerinden küçük memurların ve işçi
lerin faydalanması imkânsız gibidir. 

440 sayılı Kanun, İktisadi Devlet Teşekkül
lerinde işçinin kâra iştirakini öngörüyordu. 
Bu yolla tesis bir bakıma işçinin malı olacak 
ve işçi daha gayretli çalışacak, işçi - işveren çe
kişmesi olmıyacaktı. Bu kanunun uygulanma
sının ne durumda olduğunu merak etmekte
yiz. 

Bu kurumların partizanlara yemlik vazi
fesi gördürülmesinden benden önce konuşan 
bütün arkadaşlarım hemen hemen hepsi ya
kındılar. Bu keyfiyetin devam etmesi, hem ku
rumların verimini azaltmakta, hem de demok
rasinin soysuzlaşmasına sebebolmaktadır. Par
tizanın çalışmadan para aldığım gören işçinin 
de çalışma şevki kırılmaktadır. Bu yolla bes
lenen militanların, seçimlerde iktidarlar lehi
ne olan aşırı gayreti, baskısı, millî iradenin 
gereği gibi tecellisini zorlaştırmaktadır. İkti
dar partisi, kendi siyasi ve iktisadi gücünü 
sürdürmek için, Devlet işletmelerini birer va
sıta olarak kullanmamalıdır. Bu kurumlara 
İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığiyle işçi alın
ması prensibine neden itibar edilmemektedir? 
Bir Devlet fabrikasında iş bulmak için, mu
hakkak iktidar partisi senatör ve milletvekil
lerinden tavassut icabettiği kanaatini halkta 
yıkmak gerekir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin sermayele
ri özel kişilerin değil, milletin parası ile mey

dana gelmiştir. Bu millî kuruluşların gayesi 
sadece kâr etmek olmayıp onun da ötesinde 
bâzı millî menfaatlerin korunması amaç ola
rak alınmıştır. Bu sebeple, İktisadi Devlet Te
şekküllerinin diğer özel işverenler gibi, işve
ren Sendikaları Federasyonuna üye olmaları
nı, aidat ödemelerini doğru bulmuyoruz. Dev
let, işverenlerle işçilerin menfaati karşısın
da tarafsız olmak zorundadır. Bu Devlet te
şekküllerinin İşveren Sendikaları Federasyo
nuna büyük ölçüde aidat ödemesi, bir tarafın 
öteki tarafa karşı Devlet gücüyle korunması 
anlamına gelir ki, bu bence Anayasa ile de bağ
daşamaz. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin kâr etmesi
ni ; artacak malî imkânlarla, yurt kalkınması
na yardımcı olmasını, yeni yatırımlar yapma
sını istiyorsak ki, bu hepimizin arzusudur, bu 
kuruluşların ihtıiyaeı olaın aleıt ve maik'inalıarı 
yurt dışından bizzat kendileri tarafından ithal 
etmelerine izin verilmelidir. Gübreyi, zirai 
ilâçlarını, ziraat makinalarını kendisi ithal et-
miyen bir Zirai Donatım Kurumunun bu mal
ları köylüye ucuz sağlaması mümkün müdür? 

Bir zamanlar İller Bankasının bu konuda 
ilginç ve başarılı bir tecrübesi oldu. Banka, 83 ka
labanın elektrik tesisleri için yaptığı ithalâtta, 
% 14 banka kârı da ilâve ettiği halde, 10 mil
yon lira gibi bir ucuzluk sağlamıştır. 26 mil
yonluk ithalât, 16 milyona yapılmış ve % 60 
tasarruf elde edilmiştir. Bu örnekten istifade 
edilmelidir. 

Komisyon raporuna göre, Halk Bankasının 
sanatkâr esnaf başına verdiği ortalama kredi 
sadece 1 400 Tl. civarındadır. Türkiye'nin kal
kınmasında, önemi büyük olan küçük esnaf ve 
sanatkârın kalkınması, yeni iş sahaları açma
sı için bu kredi miktarı artırılmalıdır. Bu da 
Halk Bankasının sermayesinin artırılmasiyle 
mümkündür. 

Esnaf Kefalet Kooperatifleri eliyle dağı
tılan bu kredi, zaman zaman siyasi baskı ara
cı olarak kullanılmaktadır. Muhalefete men
sup esnafa âdil muamele edilmediği yolunda 
şikâyetler kulağımıza kadar gelmektedir. Bir
çok esnaf bu baskı yüzünden siyasi kanaatini 
beyan etmekten dahi korkmaktadır. Böyle bir 
uygulamaya son vermek lâzımdır. Esnaf olma
dığı halde, Halk Bankası kredilerinden isti
fade ektirilen partizanlar tanıyoruz. Banka 
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kredilerinin dağıtımının kontrol edilmesini 
rica ederim. 

Millî gelirin büyük kısmı tarım kesiminden 
geldiği halde, bu alana gerekli ilginin göste
rilmediği anlaşılmaktadır. 1963 yılında, İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin gerçekleşmiş ya
tırım tutarlarının sektörlere göre dağılımına 
göz atarsak, en az yatırını yapılan sahanın ta
rım alanı olduğu görülür. Bu bakımdan Zirai 
Donatım Kurumunun sermayesinin artırılma
sı şarttır. Köylünün ihtiyacı olan makina, ilâç 

ve gübrenin ucuza temini için, bu kurum yeni 
bir hamle yapmalıdır. İhtiyaç ortada iken, 
Tarım Bakanlığına bağlı tesislerin bu kuru
ma olan 14 milyon liralık borçlarını ödememiş 
olmaları üzücü bir keyfiyettir. 

Ziraat Bankasının, zirai kalkınmamızdaki 
rolünü takdirle karşılamak lâzımdır. Ancak, 
komisyonun raporunun incelenmesinde görü
lecektir ki, bankanın plasman imkânının ya
rıdan fazlası ticari plasmana gitmektedir. 1963 
yılında, ticari plasman artışı % 24 civarında 
olduğu halde, zirai plasman sadece % 5 arta
bilmiştir. Adı üstünde, biz bu bankanın bütün 
imkânlarını ziraatin, köylünün emrine verme
sini bekliyoruz. Kredi imkânını artırabilmek 
için, öteki millî bankalarımızın mevduatların
dan muayyen bir kısmını bu bankaya yatırma
ları şart olmalıdır. Bankanın nominal serma
yesi itfa edilmek üzere olduğundan bundan 
böyle kârların Hazineye devri gerekecektir. 
Bankanın kendisinden beklenen büyük hiz
metleri görebilmesi için, nominal sermaye
nin artırılmasını sağlıyacak kanuni tedbir
ler alınmalıdır. 

300 milyon sermayeli Turizm Bankası da, 
lüks yatırımlara iltifat ettiği için zarardadır. 
1963 yılında, - bankanın birikmiş zararı 15 mil
yon lira olarak görülüyor. Bu bankanın, 
Abant'ta, - Kilyos'ta daha başka yerde kurdu
ğu turistik tesisler alabildiğine lüks, sadece 
varlıklı vatandaşlara mahsus gibi görünmek
tedir. Bunun yerino mütevazi, orta halli, az 
gelirli vatandaşlar için tutristik tesisler, din
lenme yerleri yap'ılması neden düşünülmez? 
Buralarda, hem yılda onbinlcrce yorgun vatan
daş, dinlenme, eğlenme şansına sahibolur, hem 
de yatırım kendi kendini süratle amorti eder, 
kâra geçer. 

Atatürk Orman Çiftliğine kurdurulan bir 
otel için 10 milyondan fazla para harcandığı 
komisyon raporundan anlaşılmaktadır. Yarım 
otel yıllardır boş duruyor. Tamamlanması için 
daha bir o kadar paraya ihtiyaç olduğu komis
yon raporundan anlaşılıyor. Orman Çiftliğinin 
otelle ne ilgisi var? Bu 10 milyon ölü yatırım 
olarak, toprağa gömülü bekliyor. Şimdi 
Atatürk Orman Çiftliği zarar ediyor diye kına
yabilir misiniz; zorla Atatürk Orman Çiftliği
ni böyle bir otel yatırımına mecbur edince. 

özet olarak - görüşlerimi şu şekilde belirt
mek isterim: 

a) Zarar eden özel teşebbüs kuruluşları, 
Hükümet zorlamasiyle, İktisadi Devlet Teşek
küllerinin sırtına yüklenirse... 

Daha geçenlerde özel Teşebbüsün işlettiği 
bir kurşun işletmesinin 30 milyona yakın - bel
ki rakam aklımda yanlış kalmıştır - zararı ile 
Etibanka devredildiğini duymuş bulunuyo
ruz. Buna inanmak istemeyiz. Zarar eden bir 
özel teşebbüsü Devlet İktisadi Teşebbüslerinin 
birinin sırtına yüklerseniz, ileride Devlet te
şebbüsleri zarar ediyor diye onu kınamaya 
hakkımız olmamak lâzımgelir. 

b) Devlet sektörünün iktisadi hayatımız
daki önemine inanmamış yöneticiler eline 
bırakılırsa bu teşebbüsler, hiç şüphesiz yine bu 
kuruluşların gereği gibi başarılı çalışmaması 
ihtimali daima ortada kalır. 

e) Zorla işçi, memur, partizan yerleştiri
lirse.. Nitekim kıymetli Adalet Partili arkada
şım biraz önce rakamlar verdi. Bir işçiye bir 
memur düşmekte imiş. Bu durumda hiç şüphe
siz bu teşekküllerin zarar etmelerini olağan 
karşılamak gerekir. 

d) Kâr getirmiyen sahalara bu teşekkülle
ri zorla yatırım yapmaya mecbur ederseniz, 
ondan sonra teşekküller zarar ediyor diye sis
temi kınamaya hakkımız kalmamak lâzım
gelir. 

Kanaatimiz odur ki, İktisadi Devlet Teşek
külleri, geçmişte yurt kalkınmasında, ikti
sadi bağımsızlık savaşımızda büyük hizmet
ler görmüştür. Biraz samimî himmet ve ilgi 
ile bu kuruluşların, yeni ve daha güçlü kal
kınma hamleleri yakacakları muhakkaktır. 
Siyasi müdahaleler, israf durmalı ve bu ku
rumlara muhtar birer hüviyet kazandırılmalı-
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dır. Devlet İktisadi Teşekküllerinin Türk ik
tisadi hayatındaki önderlik görevine daha, da, 
gelişerek devamını temenni ediyoruz. Hepinizi 
saygı ile selâmlıyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Adnan Şenyuri;, buyu
runuz. 

ADNAN ŞEN YURT (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlar; İktisadi Devlet Te
şekküllerinin denetlenmesi sebebiyle açılmış 
olan bu müzakerede umumi hatlariyle kanaat
lerimi arz edeceğim. 

Peşinen, maruzatım şu olacaktır: 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri tarihî ve ekono

mik zaruretlerin ortaya çıkardığı vo memlekette 
ciddî hizmetler ifa etmiş ve bir bakıma da kâr 
ve zararı ikinci plâna alan bir anlayış içerisinde 
faaliyet göstermiş müessese!erimizdir. 

Hal böyle olmakla beraJbcr değişen şartlar iti
bariyle bir realite olarak arz odildbilir ki, bugün 
İktisadi Devlet Teşebbüslerinin düne nazaran da
ha fazla bir kârlılık anlayışı içerisinde faaliyet 
göstermesi kamu oyunca arzu edilen hususlardan 
birisi olarak mütalâa edilmeye başlanmış ve fa
kat böyle bir anlayışa rağmen yine de ve elbette 
bu müessese!!erin millî ekonomiye faydalı olabil
me fikri de bir kenara atılmamıştır ve atılama-
m alı/dır. 

Filhakika bütün bu kuruluşlarda kâr ve za
rarın çok ötesinde millî sanayii kurmak, ithalâtı 
daraltmak, tediye muvazenesini tesis etmek yanın
da daha birçok millî faydalar temin etmek düşün
cesi zihinlere hâkim olmuş ve bu müesseseler te
essüs ettikleri günden zamanımıza kadar kendi
lerinden beklenilen birçok hususları mülhim nis-
bette gerçekleştirmişlerdir. 

Şüphesiz gönlün bir arzusu olarak bütün bu-
sağlanan faydalara rağmen zaman zaman Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin kâr etmediği, zararla ça
lıştığı bir bakıma haklı tenkidlerin konusu yapıl
mış ise de diğer bir bakımdan da onlara yükle
nilmiş olan vazifeler bu teşebbüslerin arzu edilen 
bir kâr seviyesine ulaşmalarına imkân vermemiş
tir. 

•Şu kadar ki, bu teşekküllerin her geçen gün 
ithalâtı biraz daha azaltıcı ve ihraç durumuna 
geçişi yanında millî servete göre küçümsenmiye-
cek bir sermayeyi bünyesinde toplamış olması so
nucunda geçen zamanlara nazaran Türk kamu 
oyunun artık İktisadi Devlet Teşebbüslerinin bi

raz daha kârlılık esasları dâMinde çalışması ile 
ilgilenmesinin neticesi ve bu gibi düşüncelerden 
mülhem olarak 440 sayılı Kanun ısdar edilmiş
tir. 

İşte şimdi bu kısa mâruzâtımdan sonra hailen 
iktisadi Dev!et Teşekküllerinin hal ve istikbalin
de bir ağırlık noktası teşkil eden veya ötmesi lâ-
zımgelen bu kanunu ele alarak kanaatlerimi arz 
etmeye 'çalışacağım. Bunun için de 440 sayılı Ka
nunun bilhassa 2 nei maddesini aynen tekrar et
mek suretiyle vo bu noktadan hareketle görüşle
rimi ifade edeceğim. Filhakika 440 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesi aynen şöyledir : 

«Bu kanunun amacı, İktisadi Devlet Teşek
külleriyle müesseseleri ve iştiraklerinin millî eko
nomimize faydalı olaıbilmesi için özerk bir tarz
da karma ekonomi kural!arına ve ekonomik ge
reklere uygun olarak yöneltilmesini, kârlılık ve 
verimlilik anlayışı içerisinde çalışmak ve serma
ye birikimine yardım etmek suretiyle daha fazla 
yatınım kaynağı yaratmasını ve bu amaca ulaş
mak için denetlenmesini sağlamaktır.» 

Bu maddenin sarih mânasına göre; İktisadi 
Devlet Teşebbüsleri : 

1. Ulusal ekonomiye faydalı olacaklardır. 
2. özerk bir kuruluş halinde faaliyet göste

receklerdir. 
3. Karma ekonomi kurallarına uygun hare

ket edeceklerdir. 
4. Kârlılık vo verimlilik anlayışı içerisinde 

faaliyet gösterecek ve nihayet, 
5. Sermaye birikimine yardım etmek sure

tiyle daha fazla yatırım kaynağı yaratılmasını 
sağ! uyacak. 

Hiç şüphesiz İktisadi Devlet Teşekkül ferinde 
asıl hedef millî ekonomimize faydalı olalbilmesidir 
ve esassen bu husus maddede sarih olarak ifadesi
ni bulan bir keyfiyettir. Kaldı ki, kanunda tas
rih edilmiş olsun veya olmasın bunun ötesinde 
her hangi bir düşünce mümkün olmadığı gibi, 
daıha fazla izaha da muhtaç değildir. Şu kadar 
ki, bütün bu teşebbüsler faaliyetlerine devamla 
hedefe doğru giderken yedeğinde taşıyacağı diğer 
bir fikir de, kendilerinin kârlılık ve verimlilik 
anlayışı içerisinde gayret sebk etmiş olmaları ve
ya böyle hareket edilmesidir. Zira böyle bir an
layışta da teşebbüslerin gelecekte de millî ekono
mimize yararlı olabilmesinin bir unsuru bulun
duğu gibi, dikkati icaJbeden bir keyfiyet olduğu-
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na işaret ederek ve bu vesile ile maruzatımı kâr
lılık ve verimlilik hususuna intikal ettirmek iste
rimi. 

'Bu ciheti arz ederken bir tekrarı yapmak za
rureti içerisinde ifade ederim ki; bütün bu mü
esseselerin kâr ve verimlilik içeriğinde çalışması 
kamunun âmir hükmü olduğu kadar şüphesiz mu
vaffakiyetleri için de bir unsurdur ve fakat kâr, 
kazanç münhasıran asıl hedef değildir ve olma
malıdır. Değilmi ki, bunun aksi bir düşünce Ka
mu İktisadi Teşebbüslerinin kuruluş felsefesine 
uygun olmaz. Zira her halükârda ve heır icraat
ta bu teşebbüslerden kâr ve kazanç beklendiği tak
dirde teşebbüslerden kolay kolay millî ekonomi
mize faydalı olabilmesi gibi bir faaliyet de bekle
mek mümkün değildir. Ne var ki, sırf bu hükme, 
esasa ve anlayışa binaen de teşebbüslerin kendi
lerini mümkün olan bir kârdan vareste kılabilme-
leri veya böyle bir tutum içerisinde bulunmaları 
ne mümkündür ve ne de şayanı arzudur. 

Şimdiye kadar ve bu yönden bütün bu mü
esseseler birtakım tenJkid ve hücumlara mâruz 
kalmışlar ise de, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
nasıl bir imkânsızlık içerisinde kurulmuş, geliş
miş ve şimdiye kadarkii, gördükleri hizmetler de 
nazarı itibara alındığında bunlara yöneltilen bir
takım tenkid ve hücumlar da haklı görülemez. 
Bununla beraber şimdiye kadar gerek kâr ve bu 
teşebbüslere yöneltilmiş olan birtakım haklı gö
rülebilecek bâzı tenkid ve görüşlerden mülhem 
lolarak bundan böyle faaliyetlerini birtakım esas
lar içerisinde yürütülmesini teminen mezkûr ka
nun çıkarılmıştır. Bu itibarla Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin, bir taraftan kârlılık ve verimlilik 

dairesinde -çalışırken, diğer taraftan da yurt eko
nomisine daha faydalı olabilmesi bakımından şim
diye kadarki, tatbikatlarını gözden geçirmeleri 
ıtemennilerimizdendir. 

Filhakika şimdiye kadar ki, tatbikatından 
maksadımız teşebbüslerin bütün yurt sathında 
ahenkli bir yatırım programı tatbik etmesi ica-
bederken ve esasen özel sektörün çeşitli sebepler
le yatırımlara girişmediği veya girişemediği ilk-
tisalden geri kalmış yurt bölgelerine yönelmesi 
kuruluş düşüncelerine uygun düşerken bu nok
taya arzu edilen şekilde dikkat gösterilmemiş
tir. 
. Özel sektör deniz kenarı, deniz nakliyatı, mu

tedil iklim, ihraç, ve ithal merkezlerinin yakınlı

ğını nazarı itibara alabileceği kadar bütün bu hal
lerin doğurduğu imkânsızlıklara ilâveten birta
kım müşküller içerisinde bulunabilir ve ayrıca 
yarınki durumunu düşünebilir. Fakat İktisadi 
Devlet Teşebbüsleri şüphesiz kanunun âmir hü
kümlerini ve hiç şüphesiz millet geleceğinde istik
bal vâdedici görüşler muvacehesinde bir taraftan 
kât' ve verimliliği nazarı itibara alarak, diğer ta
raftan da topyekûn yurt ve iktisaden geri kal
mış bölgelerin do kalkınması ve bu suretle bölge
ler arasındaki derin iktisadi farkların giderilmesi 
bakımından daha telifkâr bir icraatta bulunarak 
özel sektöre de bu 'suretle örnek olması ve daha 
teşvikkâr bulunması mümkündür. 

Teşekküllerin 440 sayılı Kanunun hudutları 
içerisinde kalmak suretiyle seçecekleri faaliyet sa
haları belki ilk anda arzu edilen kâr ve verimli
lik içerisinde bulunmıyabilir. Fakat bu hal ka
bul edilmelidir ki, direkt olmasa bile endirekt bir 
surette kârdır ve temin edeceği faydalar büyük
tür. 

Mâruzu bulunduğum bu hale muvazi ifade 
edebileceğim misaller ve tatbikatı icalbederse ra
porun temenniler kısmında taraflından arz edile-
cefeltir. 

Şimdi, diğer bir hususa^ temas etmek işitiyo
rum. Bu da demin mâruzu bulunduğum gene 
440 sayılı Kanunda sömi geçen ve bir unsur ola
rak kabul edilen Kamu İktisadi Devlet Teşebbüs
lerinin özerk olması ve bir muhtariyet içerisinde 
faaliyet göstermesi keyfiyetidir.. Mâruzâtımı bu 
noktaya getiriyorum. 

Şöyle ki: Her hangi bir ticari müessesede ol
duğu gibi buna benzer bir faaliyet içerisinde bu
lunan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin de bundan 
başka bir usul içerisinde idare edilmesini istemek 
peşinen bu müesseselerin esas bakımından oldu
ğu kadar kâr bakımından da muvaffakiiyetsizlik-
lerini göze almak demektir ve böyle olduğu için
dir ki, bu teşebbüslerin muvaffakiyetleri bakı
mından geçen tecrübelerin ışığı altında vaz'edilen 
440 sayılı Kanunda diğer bâzı prensipler yanın
da özerkliğin de yer alması uygun ve faydalı gö
rülmüştür. 

Ne var ki, bu teşebbüslerin özerk olmalarının 
sadece ve sadece bir 'kanun maddesi ile temin 
edilebileceğini sanmak güçtür. Siyasi iktidarlar 
ve hükümetler buna samimî olarak inanmaz ve 
muvaffakiyetleri için bu müesseseleri kendilerine 
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'basamak yapmak hevesine düşerlerse neticenin hiç 
de iç açıcı olmıyacağmı ve bundan sonra daha da 
kendilerinden müspet işler beklediğimiz teşek
külleri çok büyük müşküller içerisinde bırakaca
ğını söylemek sanırım pek güç olmaz. 

Değilmi ki, bu madde daha ziyade hükümet
lere hitabeden bir kaide olup onları daha da dik
katli! bulunmaya sevk eden en mühim esaslardan 
ve muvaffakiyet unsurlarından birisidir. Çünkü 
hükümetlerin çok sarih ve kanunun gösterdiği hu
dutlar dışında bu teşebbüslere birtakım müdaha
leler ile ulusal ekonomimize faydalı olabilmek için 
kurulmuş olan bu müesseselerin inkişafına set 
çekmiş ve millî ekonomide telâfisi çok güç engel
ler çıkarmış olmaları bu suretle mümkündür. 

Burada bilhassa bir misal olarak ve mühim 
ıgöndüğüm için arz ediyorum; dikkat edilmesi 
lâzmıgelen hususlardan birisi ve belki belli baş
lısı teşkilâtı sevk ve idare eden kimselerin tâyin
leri kadar bu teşkilât içerisindeki tâyinler ve sair 
usuller bakımırudıan yapılacak müdahalelerdir. 
Bence bu teşebbüslerin muvaffakiyet unsurların
dan birisi, tâyin yapılırken günlerce - günlerce 
ne kadar çok olursa o kadar iyidir, tabiî Devlet 
hayatının, Hükümet icraatının ve icabının bir 
hududu ve icabı olacaktır, ama mümkün merte
be - düşünmek, fakat tâyin yaptıktan sonra, bâzı 
hususlar hariç, kati surette tâyin yapılan ve her 
veçhile bu teşebbüsün muvaffakiyeti kendi şahsi 
çalışmaları, gayretleri ve bilhassa geleceğe nu
mune olması bakımından mühim olan bu şah
sı değiştirmek düşüncesine kapılmamalıdır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 440 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinde yer almış olan diğer bir 
kaideye kısaca temas etmek istiyorum. 

Kanunda yer almış olup Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin göz önünde bulunduracakları diğer 
bir cihet de kanunun 2 nci maddesinde arz etmiş 
olduğum gibi faaliyetlerini devam ettirirlerken 
karma ekonomi kurallarına göre hareket edilece
ği hususuna gelince: Bu, Anayasamızda yer al
mış olup Türk ekonomi hayatının, bu kanun ve
silesi ile Kamu İktisadi ^Teşebbüslerinin davranış 
ve tatbikatıma intikal ettirilmek istenilen gerçek
çi bir görüştür. Devlet ve milletin ve onun fert
lerinin bir dayanışma ve birbirini tamamlaması 
lüzumunun bir icabıdır. 

Bunu böylece arz ettikten sonra ilâve eyle
mek isterim ki, asıl olan, bu görüş ve kanunun 
tatbik tarzı ve işleyişidir. Yani bu görüş ve çer

çeve içerisinde işletilmesi keyfiyetidir. Şöyle ki, 
Kamu Teşebbüslerinin karma ekonomi kuralları
na göre faaliyet göstereceği ifade edilirken sanı
rım ki, kasdodilen mâna ve husus şudur: 

Millî ekonomi ve onun bir icabı olarak mün
hasıran Devletin yapması lâzımgelen faaliyetle
rin Devlet ve onun teşekkülleri tarafından yapıl
ması ve onun dışında kalan iktisadi konularda 
Kamu Teşebbüsleriyle ferdin elele vererek icrayı 
faaliyet göstermesidir ki, bu hal dolayısiyle ser
maye birikimine de yardımcı olacak ve her ge
çen gün biraz daha müspet sonuçlar alınabilecek
tir. 

Muhterem arkadaşlarımı, sözlerime başlarken 
do arz ettiğim üzere, amahatları ile Kamu İkti
sadi Devlet Teşebbüslerinin denetlenmesi vasile-
siylo âcizane görüşlerimi arz etmiş bulunuyorum, 
Şimdi bir temenni ile mâruzâtımı bitirmek isti
yorum. 

Bütçemize göre büyük bir sermaye ile Türk 
iktisadi hayatında mukayese edildiği takdirde bü
yük vazifeler ifa eden Kamu İktisadi Kuruluş
larının gelecek günlerde daha daha faydalı ola
cağına inanıyorum. Elverir ki, yukarda arz etti
ğim gilbi, siyasi müdahaleler olmasın ve gene el
verir ki, bu siyasi müdahalelere iltifat edilmesin. 
Ben işin anahtarını burada görüyorum. Mâruzâ
tımı saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Damga Resmi Kanununun açık 
oylamasına oy vermiyen arkadaşlar var mı? Lüt
fen acele ediniz. 

Sayın Lâtif Aküzüm... Yok. 
Sayın Abbas Ali Çetin, buyurunuz. 

ABBAS ALİ ÇETİN (Kars) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, Kamu İktisadi 
Teşekkülleri 1938 yılından 1960 yılma kadar 3460 
sayılı Kanun ve onun tesis ettiği nizam içinde 
yürüyüp gelmekte idi. 1960 yılında 23 sayılı 
Kanunla bu nizam değiştirildi. İdare heyetleri 
kaldırıldı, onun yerine «Müdürler Kurulu» adı 
ile müessese mamurlarından, teşekkül memur
larından ibaret heyetler ikame edildi. Ondan son
ra da 154 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile Ka
mu İktisadi Teşekküllerine yeni bir düzen veril
mesi emredildi. Bu maddenin emrine uyularak 
Hükümet bünyesi içerisinde çalışmalar oldu, ya
bancı uzmanlardan raporlar alındı, Yüksek Mu
rakabenin çalışmaları oldu. Neticede bu çalışma-. 
larm büyük bir kısmı tamamiyle bir tarafa bı-
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rakılarak Maliye Bakanlığınca 440 sayılı Ka
nun hazırlanarak Meclislere sevk edildi ve Mec
lislerden çıktı. Bugün iktisadi Devlet Teşekkül
lerini kapsıyan 440 sayılı Kanun bu şekilde mey
dana gelmiş bir kanundur. Yerli ve yabancı 
mütehassısların, Yüksek Murakabe Heyetinin 
görüş ve raporları büyük ölçüde tamamiyle 
bir tarafa bırakılmış, Maliye Bakanlığının gö
rüşüne göre hazırlanmış bir kanundur. Ben bu 
'kanunu 3460 sayılı Kanunla mukayese ederek 
değil, kendi anlayışım ölçüsünde, Türkiye'nin 
gerçeklerine, Kamu İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin gerçeklerine, hukuk düzenimize uygun 
bulmadığım tarafları vardır, onları arz edece
ğim. 

440 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi aynen 
şöyledir : «3460 sayılı Kanunla ek ve değişik
lerinin ve teşekküllerin.» Bilhassa ehemmiyet
lidir, «Teşekküllerin özel kanunlardaki bu 
kanuna aykırı bütün hükümleri..» Arada bâzı 
yerler vardır, «kaldırılmıştır.» Demek oluyor 
ki, 440 sayılı Kanun, 3460 sayılı Kanunu kal
dırmıştır ve adedleri bir hayli kabarık olan 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin özel kanunla
rının 440 sayılı Kanuna aykırı olan maddeleri
ni de kaldırmıştır. 

Şimdi, sahneye hukukî bünye bakımından 
şöyle bir problem çikıyor. Teşekküllerin özel 
kanunlarındaki hangi maddeler yoktur, hangi 
maddeler vardır? Bunu her teşekkül kendi teş
kilatındaki hukukçuların, idarecilerin anlayı
şına göre ayarlıyacaktır. Derhal kabul etmek 
lâzımdır ki, bu, tatbikatta rahatlık ve kolaylık 
sağlıyan bir durum değildir. Güçlük arz eden 
bir durumdur. Bu güçlük arz eden durum ne
reye kadar gidecektir? Her müessese kendi ka
nununun hangi maddesi 440 sayılı Kanuna 
uygundur, hangi maddesine aykırıdır diye bu
nu nereye kadar götürecektir? Kanun bunu da 
ayarlamış. Kanun geçici birinci maddesiyle bir 
«Yeniden Düzenleme Komisyonu» derpiş etmiş 
ve demiştir ki ; bu komisyon iki sene içerisin
de teşekküllerin hususi kanunlarım 440 sayılı 
Kanuna uyduracak. Başka vazifeleri de var ya, 
kanun bakımından bu. İki sene geçti, ortada 
hiçbir şey yok. Ondan sonra bir sene daha 
geçti. Yine hiçbir şey yok;. Bu düzen üzerin
de giderse, ben şundan endişe ederim : 20 se
ne sonra, 15 sene sonra şu kürsüde Kamu İk

tisadi Teşekküllerinin durumu konuşulurken 
adına intikal devresi dediğimiz, geçici devre 
dediğimiz bu ikili kanun, bu ne olduğunu güç 
tesbit edebildiğimiz, daıha doğrusu teşekkülle
rin güç tesbit edildiği bu hukukî sistem bir de
vir olarak yâdedile'bil'ecektir. Bir yıl geçti, iki 
yıl geçti, daha iki yıl geçecek, üç yıl, beş yıl, 
on yıl geçebilir. («Geçemez» sesleri) Ama ge
çemez demeyiniz, geçebilir. Niçin geçebilir? 
Kanun geçici 1 nci maddesi ile bu sakatlığı 
bizzat ihdas etmiş. Bu geçici komisyon kimler
den kurulur? Okuyorum : «Bu kanunun - yani 
440 sayılı Kanunun - hükümlerine intibakı sağ
lamak için, yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren bir ay içinde Maliye Bakanlığına bağlı 
olarak (İktisadi Devlet Teşekküllerini Yeni
den Düzenleme Komisyonu) kurulur. 

Bu komisyon Maliye, Sanayi ve Ticaret Ba
kanlıkları ile Devlet Plânlama Teşkilâtını ve 
Yüksek Denetleme Kurulunu ve Devlet Perso
nel Dairesini temsil eden 6 üyeden kurulur.» 
Komisyon 6 üyelidir. Kimdir bunlar? Üç Ba
kanlığın müsteşarları. Fiiliyatta öyle oldu ve 
diğer adı geçen kuruluşların da o seviyede 
kimseleri. 

Muhterem arkadaşlarım, bunların her biri
sinin kendi Bakanlıklarında altında bulunduk
ları işler tahammüllerinin ço'k üstündedir. 
Bunlar hem o işleri görecekler, hem de gide
cekler, Yeniden Düzenleme Komisyonuna 
Emekli Sandığının, Devlet Demiryollarının, bu 
teşekkülün veya şu teşekkülün kuruluş kanun
larını tetkik edecekler ve 440 sayılı Kanuna 
mutaibakat derecesini tesbit edecekler. Bu, 
kolay iş değildir ve bu zevatın bunu yapmaya 
evvelâ vakitleri yoktur. Ondan sonra da, özür 
dileyerek arz ediyorum, her hangi bir şahsı 
telmih etmediğimi kabul buyursunlar, bu ze
vatın bu işleri görmeye ehliyet derecesi de ne
dir? O da katî değildir. Bir zat filân yerin 
müsteşarı olabilir, ama bir kimse hiçbir zaman 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin kompentanı 
olamaz, olmıya'bilir. Bu da belli değildir. Ni
çin böyle oldu ve bu düzen nereye kadar gide
cektir? Vallahi niçin böyle olduğunu bu ka
nunu yapanlar biliyor elbette ki, ama ben bil
miyorum. Ama bu hal böyle devam ederse 
bir zaman sonra bugünkü intikal devri dediği
miz devri, bir devir olarak ifade mecburiyetin-
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de kalabiliriz. Bundan kurtulmanın bana göre 
tek yolu bu yeniden düzenleme işini, esasen 
malhmul bulunan ve bu işlerde kifayetleri ka-
Ibili münakaşa olan bu zevattan alıp, bu işle 
kompetan olan, 1938 den bu yana çalışan ve 
ananesini bilen, İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin nasıl yürüdüğünü, neresinin sakat olduğu
nu, nasıl düzelmesi lâzınıgelcUiğini, en iyi bilmesi 
lâzımıgelen Yüksek Denetleme Kuruluna dev
retmek lâzımdır, şaJhsi kanaatime göre. Bu 
devir yapılmadıkça, bu intikal devri bizim İk
tisadi Devlet Teşekkülleri tarihinde bir devir 
olarak anılacaktır. 

Sevgili arkadaşlarım, yine benim anlayışı
ma göre 440 sayılı Kanunun ikinci maddesi ile 
'bir zihniyet getirtmiştir, bir anlayış getir iniştir. 
Bu anlayış daha evvelki kanunların zihniyeti
ne ve anlayışına uygun olmadığı gibi realiteye 
de ben uygun görmemekteyim. Getirdiği pren
sip şu; 2 nci madde Kamu İktisadi Devlet Te
şekküllerinin amacını belirten bir maddedir, 
başlığı da amaç maddesidir: «Bu kanunun ama
cı, İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri 
ve iştiraklerin ulusal ekonomimize faydalı ola
bilmeleri için özerk bir tarzda, karma ekono
minin kurallarına ve ekonomik gereklere uygun 
olarak yönetmeliklerini, kârlılık ve verimlilik 
anlayışı içinde çalışmak... Ne diyor?» Bu mü
esseselerin amacı kârlılık ve verimliliktir.» 
Öyle çalışacak, nerede kâr var orada çalışacak
tır, nerede verim var orada çalışacak. Genel 
prensip bu. Bundan evvelki prensip ne idi? On
dan evvelki prensip müesseselerin kuruluşla
rındaki mânaya uygun olarak, bu müesseseler 
Devlet Hazinesine para kazansın da getirsin 
diye kurulmamışlardır. Bu müesseseler bir hiz
met görsün diye kurulmuşlardır. Bunlar hiz
met müesseseleridir. O hizmet milletin ihtiya
cı olmuştur. Özel sermaye, hususi teşekkül o 
hizmeti görememiştir veya oraya iltifat etme
miştir. O hizmeti bu teşekküller görsün diye 
kurulmuştur. O halde bunların temelinde bir 
hizmet görme vardır. Para kazanma yoktur. 
Kârlılık ve verimliliği esas alırsanız temelinde
ki hizmet görme, iş 'görme prensibi nereye gi
decektir? Misâllerle arz edeyim fikrimi. 

Toprak Mahsûlleri Ofisi vardır; Devlet, 
Toprak Mahsûlleri Ofisini hububat «alış verişi 
yapsın, toprak mahsûlleri alış verişi yapsın da 
Hazineye para getirsin diye kurmamıştır. Top

rak MaJhsülleri Ofisinin olmadığı zamandaki 
gıda halimizi, beslenme halimizi bilenler vardır. 
Ben de biliyorum yaşım itibariyle. Yani karne 
ile ekmek yediğimiz devirler vardır. Memleke
timizin yolsuz kasabalarında açlık sıkıntısı ol
muştur. Ordunun, mekteplerin beslenmesi güç-
leşmiştir. Şu halde niçin kurulmuştur? Bu hiz
meti görsün, imletin beslenmesini tanzim etsin 
diye kurulmuştur. Ve bu prensibe uygun ola
rak İstanbul'da ekmek fiyatı ne ise benim 
Kars'ımın Çıldır'mda da odur. Ama öyle devir 
olmuştur ki, Konya'da ekmek gayet ucuz, ga
yet bol, Çıldır'da adam açlıktan ölüyor... Bu 
ihtiyaç kurdurmuştur, binaenaleyh hizmeti bu
dur. Şimdi biz diyoruz ki Toprak Mahsulleri Ofi
sine, sen kârlılık ve verimlilik esasına göre 
çalışacaksın. O halde ben Karadenizde ucuz 
fiyatta buğdayı niçin satacağım? Oradan ne 
kâr var, ne verimlilik var. Satmam. Satarım, 
niçin satarım? Senin dediğin fiyata satmam, ba
na kazanç getirecek yüksek fiyata satarım. 
Diğer müesseseleri de bu prensibin ışığı altın
da eleştirmek mümkün. Kârlılık ve verimlilik 
prensibini tek başına alırsak bu müesseselerin 
kuruluşundaki hizmet anlayışını, hizmet pren
sibini bir tarafa atarsak o zaman müesseselerin 
kârlılık ve zararlılık durumunu incelemekte 
güçlük çekeriz. 

En çok zarar eden ve herkesin dilinde za
rar ediyor diye söylenen ve çiğnenen bir mev
zu vardır; Devlet Demiryollar. D. Demiryolları 
bildiğim bir müessesledir, .zarar ediyor, doğrudur. 
Niçin zarar ediyor? Demıir cevherini şu fiyata 
taşıyacaksınız, taşımazsan olmaz. Pancarı şöyle 
taşıyacaksın, (taşımazsan olmaz. Kars'ta kuraklık 
olmuştur yem yoktur, yüzde 90 tenzilâtla ora
ya saman taşııyacaşksın. Bunlar olmuş şeyler. 
Ondan sonra meselâ Sivas - Samsun hattını ça
lıştıracaksın. Sivas - Samsun hattı zarar edi
yor, eder. Karayolları'inkişaf etmiştir. Yolcu ve 
yük hep karayolundan gider. Ankara'dan Sam
sun'a sekiz saaltte gidensiniz otobüsle, trenle 28 
saatte gidersiniz. Ama bu hat çalışacak. O halt
tın üzerinde istasyonlar vardır, o istasyonlarda 
memurlar vardır, giden katarlarda memurlar 
vardır, işçiler vardır. Bunların hepsi maaş alı
yorlar. Sonra Devlet Demiryolları vergi verir, 
Gümrük Vergisi verir, hepsini verir. Yani bıirt 
tüccar, bir şirket hangi vergiyi veriyorsa onla-
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rın hepsini verir. Ama beri tarafa döner, zarar
lı hatları çalıştıracaksın, tarife altı yük taşıya
caksın, ondan sonra da bedava insan taşıyacak
sın... Kimi? Parlöımanterleri... Hepimiz bedava 
gidiyoruz. Şimdi kârlılık, verimlilik esasma gö-
re çalışacak bir müessesenin milletvekillerini 
bedava taşımaya ne mecburiyeti vardır? Devlet 
verisin efendim milletvekillerinin seyahatine ye
tecek parayı. Yani taşımasın demiyorum, ama 
kârlılık, verimlilik prensibi ile bu tarife altı 
yüklemeler, vergi almalar, bedava hizmet gör
me bir arada yürümüyor. Ondan sonra kalkıp, 
bu mıüesıseseler niçin zarar ediyor diyemezsiniz. 
Eskiden hizımet prensibi esas idi. Bu hizmeti 
görürken basiretli bir tacir gibi çalışması esas 
ildi. Şimdi kârlılık ve verimlilik prensibi ben 
öyle anlıyorum ve doğru bulmuyorum. Teşbih
te hata olmaz. Binmişiz atın üzerine maihmuz-
luyoruz. At, koşmak işitiyor, biz dizgini çekiyo
ruz. Ne yapar at? Tökezler. Şimdi özerk diyo
ruz, şu işleri yapacaksın diyoruz. Kârlılık ve 
verimlilik esasına göre çalışacaksın diyoruz, 
'dizgini çekiyoruz, tökezliyor, zarar ediyor. Bi
naenaleyh, yalnız kârlılık ve. verimlilik esası 
kâfi değildir. 

Sonra sevgili arkadaşlarım, bu İktisadi Dev
let Teşekkülleri, Türk ekonomisinde bir vakıa
dır, mevcuttur. İktidara gelen partinün siyasi 
doktrini her ne olursa olsun bu vakıayı kabul • 
zıorundadır. Daha evvel konuşan arkadaşlarını 
da bunu gayet güzel misallerle izah buyurdu
lar ; bir vakıadır, birdenbire yok edemezsiniz. 
Ama iktisadi doktrini değişik partiler de şu 
•olur; meselâ C. H. P. devletçidir, «Bu müessese
ler lâzımdır, genişletilmelidir, çoğalmalıdır, va
zifesi artmalıdır,» diyor. Adalet Partisi liberal
dir, o da diyor ki, ne zaman bu müesseselerin 
bugün gördüğü işleri özel sektör görebilir hale 
^gelirse veya ben bunları özel sektöre devredebi-
linsem o zaman bunlardan kurtulacağım, bun
ları özel sektör sahasına atacağım. Ama, bu 
ne zaman olur? Ne zaman ki, o iktisadi vasat 
husule gelirse, o zaman olur. 

Yine Toprak Mahsulleri Ofisi misaline ge
liyorum: Zirai reform tamamlanır, memleketin 
toprak mahsuller1! nüfusumuzu rahat rahat do
yuracak seviyeye çıkar ve ulaşım imkânları 
memlekeitin her tarafına Toprak Mahsulleri Ofi
sini yetiştirme, ulaştırma seviyesinde olur; o 

zaman Toprak Mahsulleri Ofisine elbette ki, 
lüzum kalmaz. Ama bugün öyle değil. Bugün 
Toprak M,ahsulleri Ofisi ortadan kalksın, İs
tanbul'u besliyemezsiniz, Ankara'yı besliye
mezsiniz, orduyu besliyemezsiniz, mektepleri 
'besliyemezsiniz. Binaenaleyh bugün bu müesse
se kalacaktır. Şu halde siyasi doktrin her ne 
olursa olsun, bir gerçek olarak iktisadi bünye
mizin bir icabı olarak, tarihî gelişimimizin bir 
zarureti olarak bugün mevcudolan İktisadi 
Devlet Teşekkülleri, kendi mevzularını serbest 
piyasanın, özel sektörün yapabileceği bir orta
ma gelinceye kadar devam edecek. Bizim bü
tün noktai nazarımız, iç çarpıntımız şudur: 
O zamana kadar bunları yalnız kârlılık ve ve
rimlilik esasına göre değil, hizmet esasına göre 
çalışan müesseseler olduklarını kabul etmek ve 
mücerret bilançodaki rakama bakarak, Devlet 
Demiryolları zarar etti, Toprak Malhsulleri Ofi
si zarar etti, bunlar kötü idare ediliyor, bunlar 
kötü müesseselerdir; bu zihniyetten sıyrılmak 
lâzımdır. Bunların bilançolarında zarar görülü
yorsa, bu zararların gördükleri hizmetle ilgili 
sosyal ve iktisadi hizmetle ilgili gayet ciddî se
bepleri vardır. O sebepleri değerlendirmeden 
'bunları daima zarar eden, kötü çalışan müesse
seler diye ilân cdensek onların şevkleri kırılır, 
hizmet de aksar, daha da zarar .eder. Bizim ba
kaç ağımız şey çalışmalarında basiretli hareket 
edip etmedikleridir. 

Yani bu noktadaki arzım şu: Sevgili arkadaş
larım, 440 sayılı Kanun, benden evvelki ,arka
daşlarım da biraz iliştiler fakat ben daha sarih 
olarak arz edeceğim, İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin idare sisteminde de yeni bir sistem ge
tirmiştir. Müessesenin umum müdürü, yönetim 
kurulunun reisidir. Müesseseden iki zat yöne
tim kurulunun âzasıdır. B<eş kişidir bunlar ek
seriyetle, bunun üçü icranın başı ve icranın ba
şının yardımcıları. Şimdi bunlar icra olarak 
'düşünüyorlar, binşey yazıyorlar, idare heyeti
ne sevk ediyorlar. İdare heyetinde rey veriyor
lar, alınıyor karar. Ondan sonra alıyorlar 
o kararı icra ediyorlar. Yani karar organı ile 
icranın bu derece aynı kimseler olmasını ben hu-
kukan düşünemiyorum. O halde ne lüzum var 
bir idare heyeti yapmaya, zaman kaybedilme
sine, rnasnaf edilmesine? Eğer matlup umum 
müdür ve onun muavinlerinin müessesenin ida
resinde hâkim olması ise, lüzumlu bir sistem 
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ise, faydalı bir sistem ise kaldırırız idare he
yetini, yıllarca Et ve Balık Kurumunun idare
sinde olduğu gibi hepsini umum müdürün me
suliyetine veririz ve umum müdür yürütür. 
Yo'k bir idare heyetine, bir murakabeye, bir 
karar organına ihtiyaç varsa onu da haysi
yetli bir karar organı yapar; yani haysiyetlice 
bir karar organı olur. Reisi dışardan, âzası dı
şarıdan ve icranın karşısında, icranın kendisine 
hesap vermeye mecbur olduğu bir statü iyinde 
yürür, gider. Biz burada İktisadi Devlet Te
şekküllerinin hesaplarını görüyoruz, muraika-
bevsini yapıyoruz. Beyefendiler, o 'bünyelerin 
içinde murakabe yoktur. Murakaıbeısizlik İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin içinden başlıyor; 
no murakabe yapacağız burada? Ciltler dolusu 
yazı vardır, çoğumuz raporu okuruz, anlama
yız. Ben .Kamu İktisadi Devlet Teşebbüsleri 
Komisyonunun bir âzasıyım. İtiraf ediyorum; 
bu ciltleri tamamen okuyabilmiş değilim ve 
belki de en çok okuyanlardanım, ama eski alâ
kam dolayi'siyle, yıllarca İktisadi Devlet Teşek
küllerinde çalıştım, eski merak dolayüsiyle ka
rıştırdım, fakat bu ciltlerin, yazıların üçte bi
rini okuyamadım, itiraf ediyorum. Bunların biz 
ne murakabe yapacağız? Müessesenin içinde mu
rakabe yoktur arkadaşlar. Umum müdür, umum 
müdür muavinleri burada icra, orada idare he
yeti, 'bıınada o idare heyetinin kararını icra 
e'den insanlar. Hangi murakabe, kim ki'mi mu
rakabe edecek? Bu olmaz arkadaşlar. Mura-
kalbesiz çalıştırmak isteniyorsa o zaman idare 
heyetlerini kaldırırız, Et ve Balık Kurumunda 
olduğu gibi bir umum müdürün mesuliyetin
de, bitti... Yok, murakabel'i çalıştırmak isti
yorsak idare heyetleri haysiyetlice idarecilik 
yapar. 

Hangi umum müdür muavini umum müdü
rün arzusuna muhalif hareket eder realitelere 
gelelim arkadaşlar, yüzde kaç kaibiMir bu? 
Ondan sonra umum müdürün iki muavini ida
re heyetinde ekseriyette, Maliye Bakanlığının 
mümessili veya teşekkülün bağlı bulunduğu 
bakanlığın mümessili daima ekalliyette kalır. 
Bu ne karar organı, ne murakabe. Sureti ka-
tiyede beğenmiyorum bunu, yani şahsi görü
şüm, beğenmiyorum. 

•Sonra bir şey daha var ki, bana solak geli
yor, biraz da hassas bir mevzudur. Ama şah

sım adına konuşuyorum, hassas da olsa görü
şümü arz edeceğim, solak geliyor da bana... 
İdare heyetine işçi temsilcilerini de koymuşuz, 
bu kanun koymuş. Şimdi işçi, işçi... Teşekkül 
işveren. Nasıl olur işverenle işçi bir arada. İs
çi işverenin bütün sırlarına vakıf ve bunun al
tından ne çıkıyor; toplu sözleşmeler çıkıyor, 
grevler çıkıyor. Ben bunu da uygun görmem. 
İşçi işçidir, işveren işverendir. İşveren Devlet 
'de olsa işçi işçidir, işveren işverenidir. Madem
ki, hususi hukuk hükümlerine göre çalışıyoruz, 
onun için kurumsuzdur, adı üstünde özerk ve 
hususi hukuk hükümlerine göre çalışacaktır. 
O halde bir tacir gibi benim de bâzı sırlarım 
olacaktır. Öyle ya her tacirin bir sırrı vardır, 
tezgâhtarına söylemez onu, o bilir. Ben bu 
sırrımı işçiye niye vereyim? İş vermiyorum, ni
çin vereyim? Ben hali iflâsta olurum ama işçi 
heni zengin bilir. Ben zengin olurum anva işçi 
yine kendi halinde. Yani bunu da solak bu
lurum, doğru bulmam. 

Mühtorom arkadaşım .'Kasını Cfülek burada 
'konuşurken «Devlet, İktisadi Devlet Teşekkül
lerinden elini çeksin, onlara, 'ilişmesin» dediler. 
Sonra konuşan daha bâzı arkadaşlar da öyle 
söylediler. Bir mânada bunu kabul ederim. 
Yani o teşekkülün bağlı bulunduğu vekilin ve
ya Hükümetin günlük idarede birtakım mak
satlarla müdahalesini sureti kafiyede doğru 
bul'mıam. Ama umumi mânada katiyen Kasım 
(rüleki'n ve o paralelde bulunan arkadaşların 
fikirlerine iştirak etmem. 200 milyar civarında 
bir mamelek yatıyor burada. Milletten, milleti 
idare etmek salâhiyetini almış olıaıı bir iktidar, 
hangi iktidar olursa olsun, bu ikiyüz milyar
lık mameleke sırt çevire'mez, bunlara ben ka
rışmıyorum diyemez. Elbette karışacaktır, el
bette bu ikiyüz milyara kendi doktrinlerine ve 
kendi görüşlerine göre istikamet verecektir ve 
o istikamette çalıştıracaktır. Bugün bu ikti
dardır; kemdi görüşüne göre istikamet verir, 
yarın başka iktidar gelir, kendi görüşüne gö
re bir ist'ikamet verir. Yani bu düşünülür bir 
keyfiyet değildir bana göre; ikiyüz milyar ma
melek yatacak orada, Devletin, milletin eko
nomisinde büyük yeri olan bir kütle, ama Hü
kümet buna kanşmıyacak; olmaz böyle şey. 
Hükümet karışacaktır ama nerede? Ama pren
siplerinde karışacaktır. Günlük icraatına, gün
lük işlerine müdahale etmesine taraftar değilim 
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ve etmemelidir. Demin verdiğim at misalini 
vermek: istemiyorum. Şaşırtmamalıdır, yolun
da rahat yürümesini temin etmelidir, istikamet 
göstermelidir. O istikamette giderken bir ta
raftan dizginleyip bir taraftan ma/hmuzlama-
malıdır. Bu mânada iştirak öderim. Yoksa 
umumi olarak karışmasın; buna iştirak etme:m. 

Yüksek Muraka'bc Heyetinin Başkanlığı de-
ĝ il Meclise bağlanması; bugünkü sisteme göre 
Meclise bağlanması lüzumuna ben de inanmak
tayım. Başbakanlığa bağlıdır, bize karşı me
suldür. Bizim namımıza mura'ka'bc yapıyor, 
yeni Meclislerdi namm'a murakabe yapıyor; 
ama Başbakanlığa bağlıdır. Burada da bir so
laklık görürüm, kanaatim öyle. 

Bir muhterem arkadaşım Emekli Sandığı
nın lüks otellerine değindiler. Benim bu lüks 
otellerin temelinde, mukavelesinde ve inşa
sında im-zarn ve alın terim vardır. Bu itibarla 
kendisini huzura kavuşturmak için bu noktaya 
kısaca değineceğim. 

Sevgili arkadaşlarım, Emekli Sandığı Ka
nunuma göre, Emekli Sandığı seifmayes'in'in 
yüzde 40 ı kadarını gayrimenkul e yatırmaya 
mecburdur. Para değerindeki temevvüçleri 
önlemek için, dünyanın her tarafında da bu 
nevi sigorta müesseseleri kendilerini emniyete 
almaya mecburdur. Binaenaleyh, bu, kanu
nun bir emridir. Emekli Sandığı sermayesinin 
yüzJde 40 ı kadarını gayrimenkul e yatırmaya 
mec'burdur. Şimdi geliyoruz hangi gayrim en -
kule yatırılsm'? Ufak ufak dükkânlar, ufak 
ufak apartman daireleri, bunların isletilmesi, 
balkımı, tamiri kendi değerini kat kat asıyor 
Hepsiniin hesahı yapılmıştır. Şu halde büyük 
inşaata gidecektir. Nedir bu büyük inşa a f 
Bu otellerin yapımına başlandığı zaman Tür-
kiye'do işlenmemiş saha Otelcilik sahası idi. 
Hepiniz hatırlarınızı H'ilton otelinden evveline 
götürün. İstanbul Türkiye'nin en büyük şeh
ri, yerli turistlerin, tüearlarm gelip gittiği şe
hri. O zamanki otelleri düşünün, Hilton otelin
den sonra bunu örnek alarak yapılan otelleri 
düşünün. Hilton oteli sadece Emekli Sandığı
na rant getirmekle kalmamıştır, memlekette 
otelcilik mevzuunda bir örnek olmuştur, mek
tep olmuştur ve ondan sonra ona benzetilerek 
oteller yapılmıştır. Büyük sosyal hizmet yap
mıştır ve aynı zamanda Emekli Sandığı da Ka
nununun emrine uyarak sağlam bir yere yatı

rım yapmıştır, gayet sağlam bir yere. Bu ya
pılan yatırımların şimdiye kadar çoktan itfa 
edilmiş olması lâzımdır. Ayrıca bir döviz kay
nağı da olmuştur. Emekli Sandığı Hilton ote
linde ecne'bi müşterileri dolar mukaibilindo ya
tırıyor ve bu dolarları Hazineye devrediyor. 
Bir döviz kaynağı olmuştur. Onun için Emek
li Sandığının lüks otelleri memlekete hizmet ol
muştur. Emekli Sandığına hizmet olmuştur, 
Emekli Sandığı Kanununun âmir hükmünü tat
bikten ibaret kalmıştır. Keşke, kendi anlayı
şım ve ölçüme göre söylüyorum, daha Hilton 
oteli gib'i, Ankara oteli gibi m anıl ek etimizde 
ihtiyaç dnyulsa, işlemesi mümkün olsa, 10 ta
ne daha oteli olsa Emekli Sandığının; kendisi
ni daha çok emniyete alır. 

Muhterem arkadaşlarım, mâruzât'm bun
dan ibarettir. Beni dinlediğiniz içlin hürmet ve 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Saym 
Başkan, grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Muhterem aıkadaşlanm, Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu ra
porunun tümü üzerinde şu ana kadar dört par
ti grup sözcüsü konuşmuş, onu takiben söz al
ınış bulunan 16 arkadaşın sekizi şahısları adına 
konuşmuş bulunmaktadırlar. Bu arada C. İT. 
P. Grupu adına Sayın Fethi Oclikbaş da yeni
den söz istemiş bulunmaktadır. 

Raporun tümü üzerinde görüşmelerin yeter
li görüldüğüne dair bir önerge gelmiştir. Şim
di bu önerge üzerinde bir işlem yapmadan şa
yet Hükümet adma beyanda bulunulacaksa Hü
kümete söz vereceğim, onu takiben son söz 
milletvekilinindir, hükmüne göre C. İT. P. Gru
pu adına Sayın Oelikbaş'a söz vereceğim. On
dan son fa da yeterlik önergesini Yüce Heyeti
nizin toyuna sunacağım. 

Buyurunuz Sayın Sezgin. 
Sayın Çel'ikbaş, yeterlik önergesi aleyhinde 

•mi. ,söz istiyorsunuz'? 
FETHİ OELİKBAŞ (Burdur) — Bakan 

Beyden sonra ben söz istiyorum. 
BAŞKAN — Söyledim, onu teslim ettim. 
Açık oylamada oyunu kııllan'imyan arka

daş var mı efendim1? Yok. Oy verme işlemi bit
miştir. Kupayı kaldırınız. 

DEVLET BAKANİ BEFET SEZGİN (Oa-
NAKKALE) — Sayın Başkan, saym. milletve
killeri; T. B. M. M. Kamu İktisadi Tcşebbüsle-
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ri Karma Komisyonunun, 12 . 5 . 1964 tarih ve 
468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince 
hazırladığı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin dene
tim sonuçları hakkındaki raporları, neticesi iti
bariyle Yüksek Heyetinize okunmuş ve bunun 
üzerinde parti grup sözcüleriyle sayın milletve
killeri mütalâalarını ifade buyurmuşlardır. Din
lediğimiz mütalâaların görüşlerimize uygun 
olanlarını tabiatiyle bundan sonraki tatbikatı
mızda ciddî surette ele alarak Yüce Meclislerin 
konu hakkındaki temayüllerine uygun bir tatbi
kata girmiş olacağımızı huzurunuzda ifade et
mek isterim. İlk defa Yüce Meclisler huzurun
da bir genel ögrüşme şeklinde vukubulan bu 
müzakerelerin İktisadi Devlet Teşekkülleri ba
kımından büyük faydalar sağlıyacağma inan
maktayım. Müzakereler kuruluşlar bakımından 
ilerledikçe meseleler daha detaylı olarak ele alı
nacak ve bunlar üzerindeki görüşmeler de Hü
kümet bakımından uygun mütalâa edilenler mü
teakip tatbikatın esasını teşkil edecektir. Ben
deniz huzurunuzda konunun tümü hakkında vâ
ki müzakerelerde önemli telâkki ederek işaret 
ettiğim bâzı meselelere cevap arz edeceğim. 

Sayın Oelikbaş, mütalâaları arasında iştirak 
ettiğimiz bir konuyu ele almış bulunmaktadır. 
Hükümet olarak İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
kuruluş ve denetimini düzenliyecek kanunların 
süratle çıkarılması gerektiği ve bunun çok fay
dalı, aynı zamanda yapıcı olacağı görüşünde 
kendileriyle tam mutabakat halinde bulunmak
tayız. Ancak 3460 sayılı Kanunun yerine kaim 
olan 440 sayılı Kanunun, bilhassa son iki yıl 
içerisindeki tatbikatını nazarı itibara almak su
retiyle yeniden gözden geçirilmesinin de lüzum
lu olduğunu huzurunuzda belirtmek istiyorum. 
Bu konuda Yüksek Denetleme Kurulu teşkilât 
kanunu tasarısının ele alınması lâzım geldiği de 
ifade edildi. Bu hususta Yüksek Denetleme 
Kurulunca gerekli çalışmalar yapılmış ve Hü
kümete intikal eder hale gelmiş bulunmaktadır. 
Ümit ediyorum ki, önümüzdeki günlerde Yük
sek Meclise Yüksek Denetleme Kurulu teşkilât 
kanunu tasarısını takdim etmek imkânını elde 
etmiş olacağız. 

Yüksek Denetleme Kurulunun Meclise bağ
lanmasına mütedair sayın hatiplerin mütalâala
rına Hükümet olarak biz iştirak edemiyoruz. Ta-
biatiyle bu mesele Parlâmentonun kararı ile hal

ledilmiş olacaktır. Zira icranın doğrudan doğ
ruya kamu iktisadi kuruluşlariylc yakın ilgi
si bulunduğu aşikârdır. Bu yakın ilgisi itiba
riyle Meclisin denetlemesine, Meclise bağlanmış 
olmasına lüzum görmemekteyiz. Aslında bu ko
nuyu ortaya atan arkadaşlarımız gerekçe ola
rak denetlemenin Başbakanlığa bağlı olmasın
dan dolayı gecikmiş olmasını göstermektedirler. 
Filhakika denetlemenin gecikmesi, Başbakanlı
ğa bağlı olduğu takdirde bu fikre iştirak etmek 
mümkündür. Ama ne var ki, denetlemenin ge
cikmiş olması, bu kuruluşun Başbakanlığa bağlı 
olmasından neşet eden bir keyfijfcet değildir. İk
tisadi Devlet Teşekküllerinde bulunan persone
lin, Personel Kanunu bakımından durumu ele 
alındı. Huzurunuzda bir hususu ii'ade etmekten 
zevk duyduğumuzu da arz ederim. İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde bulunan personelin per
sonel kanunlarının ihzarı bakımından Devlet 
Personel Dairesinde, bundan bir süre önce Yü
ce Senato huzurunda beyan ettiğimiz veçhile, 
bir komisyon kurulmuş ve çalışmalara başlamış 
bulunmaktadır. Ümit ediyorum ki, kısa bir ge
lecekte bu hususta hazırlanacak kanun tasarısı
nı Yüce Meclislere sevk etmek imkânını da elde 
etmiş olacağız. 

Sayın Erdemir mütalâalarında, beş seneden 
beri yapılamıyan denetlemenin 5 sene sonra ya
pılmış olmasının birtakım yolsuzlukların tescili 
mânâsını tazammun ettiğini, o itibarla bu de
netlemeden bu sebeple bir fayda hâsıl olmıyaca-
ğmı ifade etmesi kanaatime göre raporu tam 
okumadığının bir ifadesi olacaktır. 

Raporun 20 nei sayfasında aynen şu husus 
derpiş edilmiş bulunmaktadır. «Alt komisyonlar 
raporlarında ve bu raporumuzda yer almış te-
imenniler ve görüşler göz ününde bulundurul
mak, tahkik konusu olan ve kaza mercilerine 
intikal etmiş veya edecek olan hususlardan do
ğacak sonuçlar saklı kalmak kaydiyie.» Bina
enaleyh, raporun tasvibi ile İktisadi Devlet Te
şebbüslerinin ibrası, eğer varsa halen tosbit -edil
miş veya istikbalde tesibit edilecek bir yolsuzlu
ğun peşinen tasfiyesi mânasını tazammun et
mez. 

Temel mal ve hizmet kararnamesi Bakanlar 
Kurulunca hazırlanmış, imzalanmış, nihai te
kemmül safhasındadır'. 
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•Sayın Sadi Binay plâna göre alınması lâ-
zımgelen tedbirlerin ne olduğunu sordular. 
Bu meseleyi iki 'safhada Yüce Heyetinize arz 
etmek isterim. İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
yeniden düzenlenmesi konusunda 1963 yılı prog
ramında bir büküm mevcut değildir. 1964 yılın
da bu bakımdan programa konan tedbirlerin 
adedi 10 dur. Bu tedbirlerden birisi hiç uygu
lanamamış, beşi tam uygulanmış ve dürdü yarım 
olarak uygulanmış bulunmaktadır. 1965 yılın
da programa konan tedbir sayısı 6, hiç uygu-
lanmıyan tedbir dört, yarım uygulanan tedbir 
ikidir. 1966 yılında programa kunan tedbir sa
yısı üçtür. Ancak yıl sonu raporları henüz gel
memiş olduğu cihetle değerlendirilmesi yapıla
mamıştır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin finansman 
konusunda 1963 yılı programında beş tedbir dü
şünülmüş, bunlardan ikisi hiç uygulanamamış, 
birisi yarım uygula'nmış, ikisi taun uygulamaya 
kavuşmuştur. 1964 yılında bıı bakımdan düşü
nülen tedbir yedi aded olup birisi hiç uygula
namamış, beşi yarım, birisi tam uygulanmıştır. 
1965 yılı programına konan tedbirlerse üç olup 
ikisi yarım uygulanmış, birisi uygulanamamış
tır. 1966 yılında programa konan tedbir sayısı 
yedidir. Yıl sonu raporları henüz gelmemiş ol
duğu cihetle değerlendirilmesi yapılamamıştır. 
Bu husus Devlet Plânlama Teşkilâtının hazırla
dığı Kalkınma Plânı Birinci Beş Yıllık eserde 
de ifadesini bulmuştur. 

Kemal Yılmaz arkadaşım lüks oteller mesele
sine temas buyurdular. Bugün Emekli Sandığı
nın yaptırdığı oteller konusunda, benden evvel 
konuşan Sayın Abbas Çetin arkadaşım gerek
li mütalâada bulundular. Emekli Sandığı yö
nünden o mütalâalara iştirak ettiğimizi ifade 
'etmek isterim. 

Vakıflar Bankasının Taksim'de yapım asını 
kararlaştırdığı ve bu yolda kurulan bir iştirake 
sermaye vaz'ctıne'k suretiyle hissedar ' olduğu 
Taksim oteli konusunun da Beş Yıllık Plânın 
öngörmüş olduğu meselelerden birisi olduğunu 
ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu kuruluşa 
iştirakinin Yüksek Meclislerce kabul edilen 
'bir kanunu iktizasından bulunduğunu huzuru
nuzda arz etmekle beraber, bu nevi teşebbüsle
rin hem iştirak eden müesseseleri bir gelir sağ
laması, hem memleketimize getireceği döviz 

faydaları, hem de memleketimizin içtimai bün
yesine yapacağı müspet tesirleri düşünülmek 
suretiyle realize edilen tedbirler olduğunu ifa
de etmek isterim. 

Raporun tümü hakkındaki mülâhazalarımızı 
bu suretle huzurunuzda özetlemiş bulunmakta
yım. Saygılarımı takdim ederim efendim. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Çelikbaş buyurunuz. ıSon söz milletvekiliuindir 
hükmüne göre söz veriyorum. 

C. H. P. GRUPU ADINA FETHİ ÇELİK
BAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, değerli üye
ler, Sayın Abbas Çetin arkadaşımızın konuşma
sından sonra. 440 sayılı Kanunun memlekete ge
tirdiği hükümlerle getirdiği esaslara temas öt
mek ve bilâhara Hükümet adına Sayın Baka
nın bizim görüşümüze muayyen noktada katıl
masından. bahsederek bir başka konuya temas 
etmek istiyorum. 

440 sayılı Kanun, Sayın Çetin arkadaşımı
zın yadırgadığı bir takım hükümleri, uzun tet
kikler sonunda iki ciltlik bir kitap halinde' neş
redilen ve tayrıca Türkiye'de de Müsteşarlar 
Komitesinin çalışmaları, münferit çalışmalar 
bütün bunların sonucunda Maliye Bakanının 
da 156 sayılı Kanunun gösterdiği hükme da
yanarak hazırlanmıştır ve ikinci Karma Hü
kümet zamanında hazırlanmıştır. Hükümet 
bünyesi içinde de bunun getirdiği esaslar üze
rinde, bilhassa üç partiden kurulu bir Karma 
Hükümet olduğuna göre, uzun münakaşalar 
cereyan etmesi gayet tabiîdir ve öyle olmuş
tur. 

Şimdi ne getirmiştir'? Yılların tatbikatı gös
termiştir ki, 3460 sayılı Kanun gereğince mu
rakabeye tâbi o'lan teşekküller Türkiye'de ge
rek kendi bünyeleri içerisinde, gerekse umumi 
politika içinde enflâsyona yol açmadan, Hükü
mette takibedilen fiyat politikasının 'emisyonla 
'karşılanması sebebiyle enflasyonlu bir gidişe 
sebebiyet vermekte başlıca faktördür. Devlet 
bütçesi ile yürütülen âmme hizmetleri enflâs
yona yol açmış değildir ve fakat onun yanında 
ve ondan daha 'ehemmiyetli ölçüde potansiyel 
güce sahip, genişleme' istidadı gösteren hele 
demokratik düzen içerisinde iktidarlar için de 
kolay bir yol olanak gözüken sektör olduğu için 
bu, geniş ölçüde enflâsyonu kamçılıyan bir 
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sektör olarak çalışmıştır. Bu önlenmek isten- ı 
iniştir. Nasıl? Gayet basit. Hükümetçe İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin mamulleri veya 
•hizmetleri âmme hizmeti kar'ekteri telâkki 'edi
liyor da ona göre zararlı 'bir fiyat veriliyorsa, bu 
zarar artık Merkez Bankası kaynaklarındain 
karşıtanmıyacaktır. Mütaıakıp yılın bütçesine 
bu zararı kapatmak için Hükümet tali siya t ko
yacaktır. 

Arkadaşlar, bu istikrarlı çalışmanın en temi
natlı yoludur. Bugüne kadar böyle gelmemiştir. 
Misal vereyim, meselâ Etibank'ı biz tetkik 'eder
ken, Hükümet bağcılıkta, kullanılan göz taşını 
ucuza maledebilmek için, Etibank'ın normal 
olarak sattığı fiyattan daha düşük bir fiyatla 
bir müesseseye verip Zirai Donatım Kurumu 
vasıtasiyle ucuza satmayı düşünmüş. Orada, 
getirdiğimiz kanunun, şimdi maddesini de gös
tereceğim, temel hizmetler telâkkisinden hare
ket etmiştir. Temel hizmet telâkkisinden hare
ket edip de Etibank'ın zararlı bir fiyatı dai 
yok; yine Etibank'ın kârı var. Çünkü bakır 
'buna müsait. Ama bir başka, maddede Hükümet 
karar verir de bu mal Türkiye'de temel hizmete 
girer ve kanun gereğince maliyet fiyatından 
ucuza satarsa, anada doğacak farkı mütaıakıp yı
lın bütçesine koymak şart iyi e karşılamak duru
mundadır. Merkez Bankasına gitmiyecektir. Bu 
'arkadaşlar Türkiye'nin siihhatli kalkınmiasmın 
en büyük teminatıdır. 

Sonra arkadaşımız dedi; «Devlet Demiryol
ları hizmet ifa ediyor. Toprak Mahsulleri hiz
met ifa ediyor.» Elbette ediyor; ama hangi hiz
metin âmme hizmeti' kar ekte rinde okluğunu 
tâyin etmek teşekküle ait bir mevzu değildir, 
Hükümete ait bir mevzudur. Buna ait madde 
koyduk. Şimdi İktisadi Devlet Teşekkülleri 
olarak görün enler Yeniden Düzenlenme Komis
yonu tarafından incelenip, Hükümetçe karana 
bağlanıp kanun tasarısı öyle hazırlanırsa bir 
kısımları İktisadi Devlet Teşekkülü statüsün
den çıkarak katma bütçeli 'bir hale getirilecek
tir. Madde koyduk. Madde üç, dördüncü fık
ra .; «Durumları ikinci maddenin. 1 nci lirasında 
belli 'edilen lamaçları başarıya devamlı olarak 
elverişli bulun mıyan teşebbüsler İktisadi Dev
let Teşekkülü olarak kurulamazlar.» 

Madde 2, 1 nci fıkra nedir? Şudur: «Bu 
kanunun amacı İktisadi Devlet Teşekkülleri 
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ile müesseselerin ve iştiraklerin ulusal ekonomi
mize faydalı olabilmesi için özerk bir tarzda 
karma ekonomi 'kurallarına ve ekonomi gerek
lere uygun olarak yönetilmelerini, kârlılık ve 
verimlilik 'anlayışı içinde çalışmak ve sermaye 
birikimine yardım etmek suretiyle daha fazla 
yatırım 'kaynağı yaratmalarını ve bu amaca 
ulaşmak için 'denetlemelerini sağlamaktır.» 
Şu halde bakacak tasarıyı hazırlarken, Devlet 
Demiryolları devamlı olarak kârlılık içinde ça
lışmak niteliğinde gözükmiyen bir teşekkül ise, 
diyeee ki, bu İktisadi Devlet Teşekkülü olmı-
yacaktır. Âmme hizmeti karekteri Hükümetçe 
tâyin edilecek. O da kâfi değil, Muhteremi He
yetinizin kabul edeceği kanunla belli edilecek
tir. Bu itibarla arızî olarak zarar 'edebilir te
şekkül tama devamlı olarak zarar eden bir ka-
rekterde ise, bu İktisadi Devlet Teşekkülü ka-
rekterinde olamıyacaiktır. O halde nasıl olacak, 
bu? Hizmet görecek. Umumi muvazeneye dâ
hil bir hizmet olacak veya katma bütçeli bir 
idaıe olacak. Çünkü bununla yine geniş ölçü
de muhtar meseleler olduğu için. Artırma Ek
siltme ve İhale Kanununa tâbi değil v. s. Per
soneline yeni bir takım hükümler gelecek, yi
ne getirdik. Başka karekter'de bir müessese bu. 
Ama bugüne kadar İktisadi Devlet Teşekkülü 
demişiz. Ama görüyoruz ki, 'bunun 'devamlı 
olanak zarar etmesi mukadder, öyle gidiyor, 
Arızî zarar içinde bulunan bir müessese değil
dir. Bu ikinci amaç. maddesine uygun çalışabi
lecek bin teşekkül değildir. Şu kaide bunu 

statüden çıkarmak lâzımdır. Aksi takdirde ar
kadaşlar, bu İktisadi Devlet Teşekkülleri yine 
Merkez Bankası kapısını zorlıyan teşekküller 
olmakta devam eder ve Türkiye enflâsyon gir
dabına girer. Bunun neticesinde adaletsiz bir 
tatbikat içerisinde az ve mahdut gelirli; işçi, 
esnaf, çiftçi, memur v. s. zümresi zarar görür. 
Enflâsyonun bütün sosyal tahribatı bu zümre
ler üzerindedir. Bu yolu kapatmak lâzımdır. 
Bu mühim bir yeniliktir, 'arkadaşlar. Yeniden 
Düzenleme Komisyonu bu vazifeyi yapamaz. 

Muhterem, arkadaşlarım, Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin düzenlenmesi ile alâkalı bu va
zife» niçin Yüksek Murakabe Heyetine verilme
miş de ilgili '3 bakanlık, Devlet Personel Daire
sinden bir temsilci, Devlet Plânlama Teşkilâ
tından bir temsilci ve Yüksek Murakabe Hey e-
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tinden, bir temsilci, yani 6 kişilik bir heyete veril
miştir? Muhterem arkadaşlarım, isabetli bir 
fikre ulaşabilmek için, tecrübeli olan arkadaş
lar benden dalha iyi bilirler, binbirinc zıt fi
kirlere sa'hibolan kişilerin bir arada müzakere
ye sevk edilmesinde fayda .vardır. G kişilik bir 
heyette Yüksek Murakabe Heyetinin görüşleri 
de varılan kararın muhalifi olarak aşağıda ya
zılacak. Bunu Hükümet değerlendirecek. Dü
zenleme Komisyonundan gelen kanunların, Hü
kümeti sadece tescil makamı olarak kabul ede
rek oradan doğrudan doğruya geleceğini zan
neden arkadaşımız varsa elbette yanılıyor. Hü
kümet bunları 'değerlendirecek. Muhalefette 
kalan bir arkadaşımızın görüşü belki Hükü
mette ekseriyetin noktai nazarına .galip adde
dilecek ve ona göre teşkilât kanunu muhterem 
heyetinize sevk edilecek. Bu imkânı vermek 
için konuşul muştur. 

Bakın şimdi, Hükümete bilhassa C. H. P. 
Grupu olarak minnettarız. Çünkü kendi grupu-
nun görüşü aleyhine bugün sarih bir vaziyet 
alabilmiştir. Bu 'kanun müzakere edilirken A. 
P. sözcüsü arkadaşımız, hatırımda kaldığına 
göre Sabit Osman Avcı arkadaşımızdı, Yüksek 
Murakabe Heyetinin yasama organına bağlı 
kalması tezini savunmuştur. Hükümet bunu uy-
ıgun bulmadı. Çeşitli sebepler vardı. Bugün 
memnuniyetle müşahede ediyoruz ki; mesuli
yet mevkiine geçtikten sonra Adalet Partisi 
Hükümeti de O. H. 1*. ııin o tarihte savundu
ğu fikre uygun olarak ve kendi grupunun o 
tarihte savunduğu muhalefette daha kolay ve 
zıt fikir savunulabiliyor anlaşılan o fikre ilti
fat etmiyerek bu görüşte direnmektedir, doğ
rudur. İcranın yardımcısı bir organdır. Bu ba
lkımdan bu mevzularda Hükümeti aşarak şu 
komisyonda veya bu komisyonda işlerin gele
ceğini tasavvur etmek tamamen hatalıdır. Bu, 
iki yılda •vazifeyi yapamaz. Bunu gecen sene 
dörde artırdık, hattâ Hükümetten zannediyo
rum, 3 yıl diye geldiği halde, komisyonlarda ve 
Umumi Heyette ben şahsan konuştum, kâfi de
ğildir, dedim. Sebebini şimdi okuyacağım. 

Yeniden düzenleme (lleoriganizasyon) ke
limesi çok kolay ama işin içine neler giriyor, 
demin bir ne'bze arz ettim. Organizasyon giri
yor, personel, meseleleri giriyor, muhasebe, iş
letme meseleleri giriyor, pazarlama meseleleri 

giriyor; çeşitli meseleler var. İktisadi Devlet 
Teşekküllerini tetkik eden yabancı mütehassıs
lar aynen raporlarında şunu söylüyorlar: «Te-
şübbüslerin bir kısmında mutadolan maliyet 
fiyatlarına göre mühasdbc sistemi yoktur..:> 
Bunda nasıl sihatli bir davranış, bir iş işeyebi
lirsiniz? Bu bakımdan meselenin güç olduğu 
esasen bilinmektedir ve bu se'beple 19GG da yi
ne Adalet Partisi Hükümetinin sevk ettiği bir 
kanunla suhuletle bir yıl da ilâve edilmek su
retiyle bu müddet dört yıla çıkartılmıştır. Mi
sal vermiş olmak için, bakınız geçen yıl Hü
kümdün sevk ettiği bu zaman temdidine ait ta
sarıda gerekçe olarak yeniden düzenleme ya
pan memleketlerden misal verilmiş Orada di
yor M; «Amerika Birleşik Devletlerinde 1947 
yılında kurulan Hoover Komisyonu bâzı fa
sıllarla 947 den 955 senesine kadar 9 yıl faali
yette bulunmuştur. Almanya'da 1958 de 
Phaenix - Mıeinndhr İşletmesinde yapılan ça
lışma iki yıl sürmüştür. Ancak bu çalışmada 
tek bir işletmenin ele alıındığı güz önünde bu
lundurulmalıdır.» Daha devam ediyor, Fran
sa'dan filân misaller veriyor. 

Yeniden düzenleme işi kelimenin akla geti
rilebileceği gibi kolay bir iş değil. Onu biliyo
ruz. Ama iki yıllık müddetin kâfi gelmediğini 
'geçen sene Hükümet bir tasarı ile Muhterem 
Heyetimizin huzuruna getirince, .3 e çıkarmak 
teklifi ile gelinince kolaylıkla 4 e çıkarmak su
retiyle bu imkân sağlanmıştır. Ve özel olarak 
öğrendiğimize göre de, da'ha Hükümetin te tk i 
kinden geçmemiş olmakla beraJber, 20 - 30 a 
yakın teşkilât kanunları bu konuda bu Düzen
leme Komisyonu tanafından hazırlanmıştır. 

Düzenleme Komisyonunun yapacağı vazife
ler niçin yalnız Yüksek Murakabe Heyetine ve
rilmedi? Onu arz etmek için ifade edeyim. 
Yalnız teşkilât kanunu hazırlamak için değil
dir, kanunda birtakım vazifeler verilmiştir ona. 
Bu mevzuda Yüksek Murakabe Heyetini vazi
felendirdiğiniz andan itibaren bizim bekledi
ğimiz murakabenin önada olması imkânı yok
tur. Ama bakanlıkların illâ vazifeli bir müs
teşarını göndermesi mecburiyeti yoktur; tem
silci gönderecektir. Bakanlıklarda müşavirler 
vardır arkadaşlar, vazifesi gayet mahduttur, 
bâzısının m'aalesef hiç yoktur. Bu bakımdan 
Bakandan alacağı talimatla giden müşavirler 
de müsteşarlar katılmadan pekâlâ bu hizmeti 
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ifa edebilirler, kanaatindeyim. Şu halde bu Ye
niden Düzenleme Komisyonunun vazifesi sade
ce Yüksek Murakabe Heyetine vermeye elve
rişli olacak kadar maihdudolmaktaıı başka, zıt 
fikirlerin bu komisyonda ifade edilmesine im
kân vererek daha isabetli kararlara varılması 
yolunu da açık tutmak için komisyona verilmiş
tir. O müddet iki yıl daha uzatılmıştır. 

Hükümet sözcüsü Sayın Sezgin arkadaşı
mız da ifade etti. Kanunda boşluklar vardır 
veya aksı yan taraflar vardır. Bu mümkün, ola
bilir. Hiçbir kanun, sevk edildiği anda en 
ideal şekildedir diye sevk edilir, ama tatbika
tın böyle olacağı hakkında hiç kimsenin katî 
hükmü yoktur. Bu husustaki görüşlerimizi Hü
kümetin getireceği tasarıda arz ederiz. Yal
nız Abbas Çetin arkadaşımız idare meclisleri 
kuruluşları hakkında bâzı mütalâlar serd etti. 
O mevzuda görüşlerimizin ne olduğunu ifade 
edelim, hazır tasarı hazırlanırken. 

Son zamanlarda Garp memleketlerinde ida
re meclisi reisliği vazifesi umum müdürlere 
verilmiştir : Presidcnt directeur general. Bü
tün hususi şirketlerde, yüzde 80 inde. Çünkü 
işlerin yönetilmesinde her hangi bir noktada 
icra makamının en yüksek kademesi takıntı 
gördü mü derhal idare meclisini toplar. Ama 
üç kişi olurmuş, iki kişi dışardanmış, bunlar 
konuşulabilir. Bilhassa umum müdürün aynı 
zamanda idare meclisi reisi olmasının zarureti
ni Garp memleketlerindeki tatbikatı görmüş 
olmaktan, bu teşekküllerde daha süratle işleri 
yürütebilmek için bir şahısta bunun tevhidini 
yapmanın zaruretine kanaat getirmiş olmamız
dan ileri gelmiştir. Ve fakat burada üzerinde 
titizlikle savunacağımız İkinci Dünya Sava
şından sonra Garj> meral e'k eti erinde özel teşeb
büslerin bünyesine de kanunla girmekte olan 
bir husus var ki, bu memleketimiz için ileri, 
sosyal bir reformdur arkadaşlar. Bu da, bu te
şebbüslerde çalışan işçilerin kâra ve yönetime 
temsilci göndermek suretliyle iştirak etmeleri 
keyfiyetidir. Bilhassa alâkalı arkadaşlarımın 
dikkatine sunmak isterim. Parlâmento seçim
lerine gitmeden evvel Fransa'da hali hazırda 
De Gaull taraftan olan Pompidoıı Hükümeti
nin sosyal reformlar derken üzerinde durduğu 
en mühim konu, işçi temsilcilerinin yönetime 
ve kâra iştirakinde hususi işlemlere ait kanun 

sevk etmek hususunda ileriye attığı fikirdir. 
Garp âleminde, bünyesi bize nisbetlc daıha faz
la tekâmül etmekle beraber artık hususi te
şebbüslerde dahi çalışan işçilerin, temsilcileri
nin yönetime iştirak etmesi 20 - 30 seneden be
ri geniş ölçüde tatbik edilmekte iken, bunu 
biz Türkiye'de sosyal konularda evleviyetle 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin öncülük etme
sinin gereğini düşünerek ileri bir adım saya
rız ve bundan vazgeçilmesinin karşısında bu
gün bulunuyoruz, ilerde de bulunmakta devam 
edeceğiz. Bu ileri bir harekettir, tatbikatta 
aksıyau noktalar varsa bunlar münakaşa edi
lip bertaraf edilebilir. Garp alemindeki tat
bikat ne ise onlar da tetkik edilerek, mahzur
larının bertaraf edildiği görülerek tashih edi
lebilir. Ama Türkiye'de özel sektöre bir örnek 
olmak bakımından bu ileri bir adımdır ve ar
kadaşını izm zannettiği gibi bir tedbir değil
dir. Hanıgi ekonomi kitabını açarsanız açınız 
ekonomi kitaplarında, Mazon, Paris Üniversi
tesinin profesörlerinden Reform Social adlı 
bir broşürün de, mukavemet hareketleri devam 
ederken 1942 de yazdığı bir kitapta, mukave
metten sonra Fransa kurtulduğunda; «Kendi 
içimizde birbirimize düşmiyclim, sosyal reform
lar üzerinde ciddî yenilikler getirmek mecbu
riyetindeyiz.» demiştir. Bu bakımdan bu konu 
mevzuatımızdan ceffelkalem çıkarılacak bir 
konu olmaktan çok uzaktır. 

440 sayılı Kanunun getirdiği mühim bir ko
nu da muhterem arkadaşlarım şudur : İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin iştirakiyle alâkalı her 
hangi bir hüküm yoktur. Yalnız müdebbir 
bir tüccar gibi hareket etmelerini âmir hüküm 
vardır. Bir İktisadi Devlet Teşekkülü veya 
onun bir müessesesi kendi iştigal sahasına gir-
miyen düzinelerle şirketlere hissedar olabili
yordu. O hale gelmişti ki, bâzı İktisadi Dev
let Teşekküllerinde hissedar oldukları anonim 
şirketlerdeki teşekkülün menfaatlerini takiibet-
mek imkânı kalmamıştı. Bunlar vâki, rapor
lar tesbit ediyor. Kimlerin, hangi teşekkülle
rin ne miktarlardaki sermaye ile hangi ano
nim şirketlerde hissedar olduğu ve o anonim 
şirketlerin son bilançolarının ne olduğu hak
kında tereddütler vardır. Uzun tetkikler so
nunda bütün listesi çıktı bunların. Bu Yeni
den Düzenleme Komisyonu, meselâ Etibank 
her hangi bir şekilde kanunun tâyin ettiği iş-
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tigal sahasının dışında bir anonim şirkete or
tak olmuşsa o hissesi tasfiye edilecektir. Bu 
bir yenilik değildir arkadaşlar? Bu bir derle
nip toparlananadır. Reorganizasyon bu. Evve
lâ müesseseleri, teşekkülleri kendi maksatları 
uğrunda bütün potansiyeli ile çalışmaya sevk 
etmek ve bu çalışmaya sevk ettiğimiz teşekkül
leri de Merkez Bankasının kapısında emisyon 
laçılması için beklemekten kurtarmak muazzam 
•bir reform arkadaşlar. Bunu biz söylemiyoruz, 
bu mevzularda çalışan bütün yabancı mütehas
sıslar büyük başarı budur, diyorlar. Ama buna 
nağmen kolay yürüyemiyor arkadaşlar. De
min konuşmamda arz ettim. Bu teşekküllerin 
7 milyara yakın borçları konsolide edildiği 
halde hemen bir iki yıl sonra yine malî öz 
kaynakların kifayetsiz olması yüzünden sı
kıntı başlamıştır. Bunları biliyoruz biz yine. 
Ama bu mevzuda Hükümeti, Muhterem He
yetinizi ne kadar tedbirli olmaya, bu teşek
küller üzerinde ne kadar müessir bir muraka
be kurmaya sevk edebilirsek o nisbette enflâs
yona gitmek ihtimallerini bertaraf ederiz, 
muvaffakiyet oradadır ve bu kanun tasarısının 
tadili ile alâkalı teklifler geldiğinde daha ge
niş ölçüde bunları müzakere ederiz. 

Maruzatım bumdan ibarettir, Hükümetin 
440 sayılı Kanunun getirdiği umumi felsefe
ye saihip çıkmış olmasını görmekle memnun 
olduk. Hele bilhassa o tarihte Yüksek Muraka
be Kurulunun da Meclise bağlı kalmakta çok 
direndiğini; çünkü ondan evvel 23 sayılı Ka
nun Meclise bağlamıştı. Yüksek Murakabe 
Kurulu da çok ısrar ediyordu. Adalet Partisi 
de ona iltihak ediyordu. Bu konuda dalha ger
çekçi bir görüşle Hükümetin icraya bağlılığın
da devamlı kalmasını Vekilin ağzından işitmiş 
olmak bu müesseselerin Hükümetle birlikte 
murakabesinde Parlâmentoya karşı mesuliyet
lerinin daJha müessir yürütmesi bakımından 
isabötli olmuştur. Bu bakımdan da Hükümete 
müteşekkiriz. Teşekkür ederim. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ithal
de alınacak Damga Resmi hakkındaki kanun 

tasarısının yapılan açık oylamasına 268 sayın 
üye katılmış, 4 çekinser, 73 ret oyuna muka
bil 191 oyla kanun tasarısı Millet Meclisince 
kabul edilmiştir. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu raporlarımın tümü üzerindeki görüşmele
rin yeterli olduğuna dair :gekniş bulunan öner
geyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu hakkında kâfi görüşme yapılmıştır. 

Yeterliğinin oya konulmasını arz .ederim. 

Bolu 
Ahmeıt Çaikmalk 

BAŞKAN — Sayın Ülker yeterlik aleyhin
de. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim 
efendim. 

BAŞKAN —• Yeterlik önergesini Yüce He
yetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etani-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Mulhterem arkadaışlarıım, bu şekli ile Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu rapor
larının tümü üzerindeki müzakereler sona er-
'miştir. Teşekküllerle bunlara bağlı müesseseler 
ve iştirakleri üzerindeki görüşmelere geçilmesi 
hususunu Yüksek Heyetinizin oyuna sunuyo^ 
ram. Kabul edenler... Kabul letmiy enler... Te
şekküller ile ona bağlı müessese ve iştiraklerin 
görüşülmesine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Daha önce sayın üyelere dağıtılmış bulunan 
programa göre Sümerbank teşekkülünden iti
baren görüşmelere başbyacağız. Onu takiben 
de mevcut programa göre bağlı müesseseler, 
iştirakler ve diğer teşekküller üzerindeki müza-
ıkereyi intacedeıceğiz. Yüksek Heyetinizin bu
gün aldığı karar gereğince bu program saat 
19,00 da bitirilmiş bulunduğu cihetle bugün 
görüşme sona ermiştir.. 

Yarın Sümerlbamktan itibaren tıeşefkküllerin 
denetlenmesi raporu 'üzerindeki müzaikereye de
vam edeceğiz. 

27 öcalk 1967 Cuma günü saait 10,00 da 
'toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,55 

< ^ » - «... 
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İthalde alınacak Damga Resmi hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğh 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAIltSAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Ali ihsan Ulubahşi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Delâlettin Topal* 

ANKARA 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe j 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 204 

Kabul edenler : 168 
Reddedenler : :->2 
Çekinserler : 4 

Oya katılmıyanlar : 244 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul 

. Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 

BALlkLSİR 
Adnan Akın 
ibrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLUOIK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLÜ 
Ş. Nihat Bayrauıoğhı 
Halil İbrahim Cop 
Ah m el Çakmak 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşh 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler ' 

- 51 

edenler] 

| DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihal özel 
Atıf Şohoğlu 

EDİRNE 
İlhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğarı 
Kevni Nedimoğiu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Pcrinçjek 

ERZURUM 
Cevat Önder 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Seyri öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 

GİRESUN 
Nizamettin Eıkmcn 

GÜM ÜŞANE 
Sabri özcan San 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSTANBUL 
Ali Fuat Baggil 1 

2 — 

1 Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman öze^ 
t. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Hüsamettin Gümüspala 
İhsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
İ. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
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Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Seyit Faruk Önder 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Oan Bilgin 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MANİSA 
Mithat Dülge 
Nahit Yenişehirlioğlu 

ADANA 
Bekir Tünay 
AFYON KARAHÎSAR 
Murat öner 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

AYDIN 
Reşat özarda 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Fennî tslimyeli 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Akalın 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Tahir Yüeekök 
Ali Karcı 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

ORDU 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 

RÎZB 
İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 

[Redde 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 

ELÂZIĞ 
Nunettin Ardıçoğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 

[Çekin 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

[Oya katı 

Kemal Sarıibrahimoğlu 
Turhan Dilligil 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Molâhat Gedik 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİVAS 
Nihat Doğan 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbeik 
Cevad Odyakmaz 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ilyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

denler] 

İ S T A N B U L 

Hüseyin Ataman 
Orhan Erkanh 
Orhan Eyüboğlu 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şevket Adalan 

KARS 
Osman Yeltekin 

KAYSERİ 
Cengiz Nayman 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

serler] 

RlZE 
Mazhar Basa 

Imıyanlar] 

Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 

Osman Saraç 
TRABZON 

A. ihsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 

• Selâhattin Güven 
TUNCELİ 

Kenan Aral 
URFA 

Halil Balkıs 
UŞAK 

Orhan Dengiz 
VAN 

Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Cahit Karakaş 
Kemal Doğan Sungun 

MARAŞ 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 

SAMSUN 
Salâhattin Kılıç 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

TRABZON 
Tlamdi Orhon 
Ali Rıza Uzuner 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 

Muzaffer özdağ 
AĞRI 

Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
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Kasım Küfrevi 
AMASYA 

Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKAKA 
ismail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbagı 
Rıza Kuas 
Emin Pakısüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin 
Hasan Tez 
Alparslan Türke§ 
Ahmet Üstün 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 

BALIKESİR 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Kemal Demir 
Hasan özcan 

BURSA 
İbrahim Oktan 
ö. Doğan öztürkmen 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 

I ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Motin Cizreli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai iskender oğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin- ('Jîşk. V.) 
Naznıi özoğul 

ELÂZIĞ 
Komal Satı* 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Ahmet Muşta fa oğlu 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞHHİ.R 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin İnci oğlu 
Mahmut Uygur 
Sülevman Ünlü 
Hüseyni Yılmaz (I.) 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüce oğlu 
M. Kemal Çilesiz 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali ihsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursal'oğlu 
Şemsettin Mursalaoğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirci 
(Başjbakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet, Ali Aybar 
Suphi Baykam 
Fer ruh Boz beyi i 
(Başkan) 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Kaya özdemir 
İl haini Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Settar İksel 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
Lebir, Yurdoğlu 

KARS 
Turgut Gülo 
Âdil Kurtel 

Muzaffer Şamiloğlu 
KASTAMONU 

A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Feyyaz Koksal 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Nihat Erim 

KONYA 
Lûtfi Akdoğan 
Hasan Diırçer (B.) 
ihsan Kabadayı 
ismet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

MALATYA 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan (İ.) 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
önol Sakar 
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MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Vefik Pirinçcioğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Rifat Bay kal 
Seyfi Güneştan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
izzet Oktay (î. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
îlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Söver 

Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Muslihiddin Gürer 
Şerafeddin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç, 
Osman Şahinoğlu 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Ahmet Soner 
Osman Turan 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

UEFA 
Atalay Akan 
Behice Hat'ko (Boran) 
Necmettin Cfivheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğla 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görcntaş (I. Ü.) 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sungur (İ. Ü.) 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Kâmil JCınkoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğln 
(B.) 

[Açık üyelikler] 

Çorum 
Diyarbakır 

Y okun 
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İthalde alınacak 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Bay bura 
Kasım Gülek 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali öelâlettin Topala 

ANKARA 
Kemal Bağeıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Reeai Brgüder 
Zühtü Pehlivanlı 
H. Turgut Toker 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

Damga Resmi hakkındaM kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 268 

Kabul edenler : 191. 
Reddedenler : 73 

Çekinserler : 4 
Oya katılmıyanlar : 180 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
ibrahim Aytaç 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BlLEClK 
Şadı Binay 

BlTLlS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 

BURDUR 
Faik Kırbaşh 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Uemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 

Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
ilhamı Ertem 
Nazmi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Seyüi Öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zcytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 
Nizam ettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelifkkan 
Sabri özcan San 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Şemsettin Mursaloğlu 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İÇEL 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
Ali Fuat Başgil 
Sadettin Bilgiç 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
Kaya özdemir 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
t. Hakkı l^kinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsar 
Nihad Kürşad 
Şinasî Osma 
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Enver Turgut 
KARS 

Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagiim 
Arif Hikmet Güner 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Ay tan 
Bahri Dağdaş 
Hasan Dinçer 

ADANA 
Bekir Tünay 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Emin Paksüt 
Hasan Tez 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Fennî îslimyeli 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

M. Ziyaeddin İzcrdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
I. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 

» 
Mithat Dülge 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
öııol Sakar 

MARAŞ 
Veysi Kadı oğlu 
Enver Kap!an 
Hacı Ahmet özsoy 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

M US 
Kâmil özsarıyıldız 

NEYTŞEIIÎR 
ibrahim Boz 
Ali Baran Nıımanoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 

RİZE 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalcın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri E roğaın 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Molâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Ulu çay 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Tevfik Koral tan 
Seyfi Kurt bek 
Cevad Odyakmaz 

[Redde Ünler] 

BOLU 
Kemal Demir 

BUİ.MHJR 
Fothi Çolikbası 

BURSA 
Sadrettin Çnnga 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

DENİZ Lî 
Hüdai Oral 

DÎYAttBAKİR 
Merin Cizreli 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Alımcı- Bilgin 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Necati Güven 
Adnan Şenyurt 

ES K İŞETTIR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 

GİRESUN 
Kudr'et Boşu ter 
t. Etem Kılıçoğlu 

TSPARTA 
Tahsin Argun 

Tahsin Türkay 
TEKİRDAĞ 

Halil Başol 
Ilyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğ'u 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Sclâhattin Güven 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 
Cemal Güveni 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

İÇEL 
Kemal Ataman 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Suphi Baykam 
Orhan Birgit 
Orhan Erkanlı 
Ilhami Sancar 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Settar tksel 
Lcbit Yurdoğlu 

KARS 
Osman Ycltokin 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
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Âdil Toközlü 
î. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Cengiz Nayman 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KONYA 
İsmet Kapısız 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 

MALATYA 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 
Oğuzdcmir Tüzün 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Mazhar Basa 

SİİRT 
Âdil Taşa 

SİVAS 
Orhan Kabibay 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

[Çekinserler] 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

KARS 
Sevinç Düşünsel 

URFA 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erd'nç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
"Nuri Kodamanoğlu 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 

[Oya katılmıyanlar] 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıl] ı oğlu 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 

, AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Osman Bölükbaşı 
Orhan Eren 
İ. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Ilyas Seçkin 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Refet Eker 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı (B.) 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Cihat Bilgchan (B.) 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLH 
Ahmet Çakmak 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
t. Hakkı Boyacı oğlu 

BURSA 
İbrahim öktem 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Bahri Yazir 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V. 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 
Arslan Topçubaşı 

Nejdet Yücer 
DENİZLİ 

Muzaffer Karan 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai îskenderoğlu 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 

ERZURUM 
Nihat Diler (İ.) 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz (İ. 

GİRESUN 
Alii Cüceoğlu 
Ali. Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 
Sabahattin Adalı 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Süleyman Demire! 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Çatin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
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Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Laç 
Ahmet Tahtakılıç 
Reşit Ülker 

IZMÎB 
Şevket Adalan 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Cengiz Ekinci 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Feyyaz Koksal 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
•Süleyman Ona» 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Nihat Erim 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
İhsan Kabadayı 

Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Del ikaya 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mehmet Ersoy 
"Hüseyin Doğan (I.) 
Şaban Erik 
ismet inönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Vefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

izzet Oktay (I. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

ORDU 
Rifat Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Gül ey 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Muslihiddin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Bahatün Uzunoğhı 

SİİRT 
AbdülLalim Araş 
Misbah Ongan 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Kâzım Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

URFA 
Atalay Akan 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Ramazan Tekeli 

VAN 
Muslih Gürentaş (I. Ü.) 
Kkıyas Kartal 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (I. Ü.) 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Kâmil Kırık oğlu 

[Açık üyelik] 

Corum 
Diyarbakır 

Yekûn 

)>9<i 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

37 NOt BİRLEŞİM 

26 . 1 . 1967 Perşembe 

Saat : 10,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye se
çimi. 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Kanma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğinde hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin denetimi sonuçları hakkında
ki raporlara dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Kamu İktisadi Teşebbüs
leri Karma Koımiısyonu raporu. (3/1G5) (;S. Sa
yısı : 18 e 2 nci ek) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — İthalde alınacak Damıga Resmi 
hakkında kanun tasarısı (1/301) (S. Sayısı : 
182). 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 





Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : |8e2nciek 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonunun 12 . 5 . 1964 tarih ve 468 saydı Kanunun 3 ncü mad
desi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimi 
sonuçları hakkındaki raporlara dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 

tezkeresi ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 
raporu (3 /165) 

Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı 624 ve 624 1 nci ek, Birinci Dönem Millet Meclisi S. Sa
yısı : 1013, İkinci Dönem Millet Meclisi S. Sayısı : 18 ve 18 £ 1 nci etk. 

Bu basmayazıya cetveller hariç raporlar ve 
Alt Komisyon raporları ile bilanço, kâr ve 

tonu S. Sayısı 624 e eklidir. 

tezkereler konulmuştur. 
zarar hesaplarına ait cetvelleri Cumhuriyet Sena-



Dönem : 1 ^ O / 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 0 / 4 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonunun 12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimi 

sonuçları hakkında rapor 

T.B. M. M. 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri 12 . 5 . 1965 

Karma Komisyonu 
Esas No : 

Karar No : 21 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

f - KONU 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci maddesinin son fıkrası, «Kamu iktisadi Teşebbüs
lerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi kanunla düzenlenir.» hükmünü ihtiva et
mektedir. Bu hüküm gereğince hazırlanmış bulunan, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlenmesi hakkında 12 . '5 . 1964 tarih ve 4(i8 sayın 
Kanun. 22 . 5 . 1964 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Adı geçen kanunun 1 nci mad
desiyle kurulmuş bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma. 
Komisyonu, aynı kanunun 4 ncü maddesi hükmü delaletiyle .') ncü maddesi hükmü gereğince 
Yüksek Denetleme Kurulumun denetimine tabi 'kuruluşların 1959, 1960, 1961, 1962 ve .196.'] yılları 
muamele ve hesaplarına dair raporlariyle Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 1944 - 196.') 
ve Elektrik İşleri Etüt İdaresinin 1951 - 1963 raporlarım, inceliyerek neticeleri bu raporda 
arz edilmiş bulunmaktadır. 

468 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan Komisyonumuz, Meclisin tatile girmesi doJayısiyle 
ancak 1964 Kasımından itibaren çalışmalarına başlıyabilmiş ve çalışmalarında raporların he
yeti umumiyesindc, beş yıllık muamelâtın ta«iı'yesi mahiyeti esasını da göz önünde bulundur
muştur. 

17 . 6 . 19o8 tarih ve ,')460 .sayı i i, sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle 
kurulan İktisadi Teşekküllerin teşkilâtiyle idare ve murakabeleri hakkında Kanunun 7 nci mad
desi, sarma yen inin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan İktisadi Devlet Teşek
külleriyle bu teşekküllerin aynı kanunun 26 ncı maddesi mucibince kurdukları müesseseleri 
ve sermayesinin en az yarısı bu teşekküller*1 ait bulunan şirketlerin idari, malî ve teknik 
bakımdan Yüksek Denetleme Kurulunun daimî nezaret ve murakabesi altında bulunacağını; ay
nı kanunun 24 ncü maddesi, Yüksek Denetleme Kurulunun, kendisine tevdi olunan bilâıu'!)-
larla kâr ve zarar hesaplarını teşekküllerle müesseselerin bütün muamele ve hesapları üzerinde 
yapmış olduğu tetkiklerin, neticeleriyle karşılaştırmak suretiyle bunların tahlilini ihtiva, eden 
müdellel bir rapor hazırlıyacağmı emretmektedir." 

15 . 7 . 1960 tarih ve 23 sayılı. 3460 sayılı Kanuna ek Kanun, özel bir kanunla veya özel bir 
kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve faaliyet mevzuları ticari ve iktisadi mahiyeti 
haiz olan teşekküllerle bunların kendi aralarında veya murakabeleri 3460 sayılı Kanun hükünı-

Millet Meclisi (S. Sayısı : 18 e 2 nci ek) 
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lerine tabi teşekküllerle birlikte kurdukları teşebbüslerle sermayesinin yarısından i'azlası .Dev
lete veya adı geçen teşekküllere aidolan iştirakli teşebbüsleri de Yüksek Denetleme Kuru
lunun denetimine tabi tutmuştur. 

Yukarıda arz edilen 1959, 1960, 196.1, 1962 ve 1963 yıllarına ait Yüksek Denetleme Ku
rulu raporları bu hükümlere uyularak hazırlanmış bulunmaktadır. 

Yüksek Denetleme Kurulunca düzenlenmiş ve Başbakanlığın göndermiş olduğu Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsünün 1944-1963 ve Elektrik İşleri Etüt İdaresinin 1951 - 1963 yılları raporları ise, 
bu kuruluşların 468 sayılı Kannunun 4 ncü ımaddesi hükmü delaletiyle 3 ncü maddesi gereğince 
konulan denetime talbi tutulmuşlardır. 

I I - TOPLU BAKIŞ 

Ferdî sermaye ve kudretin yetmediği veya .gitmediği veya millî ekonomi ihtiyaçlarının katı 
z-arareıt gösterdiği iktisadi mahiyetteki işlerin, millî varlık ve .millî kurulma millî ekonomi mülâ-
hazalariyie Devletin vazife ve mesuliyet hududu içine alınması ve bu işlerin icaplariyle tekniği
nin beraberce benimsenmesi zaruretinden doğan İktisadi Devlet Teşekkülleriyle 'benzeri kuruluş
ların 1959 - 1963 yılları İçinde kârlarının 3 milyar 754 milyon ve zararlarının 1 milyar 053 mil
yon liraya baliğ olduğunu belirtmek bu teşekkül ve kuruluşların millî ekonomimizde oynadığı 
rolün önemi ve millî gelirdeki payı hakkında yaklaşık bir fikir verebilir. 

Beş yıllık Kallonima Plânı ve 440 sayılı Kanuna göre İktisadi Devlet Teşekkülleri ve benze
ri kuruluşlar, Devletin doğrudan doğruya verimli ve kârlı yatırımlaınnı yapmaları gereken 
kuruluışla,r olarak kabul edilmiş ve böylece özel sektörle yanyana ve eşit rekabet şartları altın
da çalışmaları öngörülmüştür. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânınım, ilk uygulama dönemini kapsıyan 1963 yılı Kamu İkti
sadi Teşebbüsleri programı 1 milyar 951 milyon lirayı bulmuş ve program % 87,2 oranında 1 mil
yar 692 milyon lira olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. Programla göre millî yatırımların '% 55,6 sı 
imalât sektöriyle enerji ve yer altı kaynakları sektörüne ait bulunmaktadır. İktisadi Devlet Te
şekküllerinin 1963 yılındaki fiilî yatırımlarının büyük kısmının istihsal alanına yönetilmiş bu
lunması iktisadi Devlet Teşekküllerinin memleket ekonomisinin kalkınmasında oynadığı rolün 
önemini açıkça belirtmektedh\ 

İktisadi Devlet Teşekküllerinde, kuruluşlarından beri yüksek idareci ve teknik personel eği
timine çok önem verilmiştir. İş başında ve diğer kuruluşlarda eğitim için personele büyük imkân
lar -sağlanmıştır. Bu teşekküller, işçi ücretleri bakımından özel sektör işi etmelerine göre daha el
verişli bir politika uygulamışlardır. İşçilerle ilgili mevzuatı daha iyi uyıgulamaktalar, konut ve 
diğer sosyal tesisleri sağlamakta büyük gayret göstermektedirler. Ayrıca birçok özel teşebbüse 
bâzı alanlarda örnek ve özel teşebbüs yöneticilerine okul olmuşlardır. 

Yüksek Denetleme Kurulunun 3460 ve 23 sayılı kanunlarla Millî Korunma Kanunu veya özel 
kanunları uyarınca incelemeye tabi tuttuğu ve sonuçlarını İktisadi Devlet Teşebbüsleri Karma 
Komisyonuna intikal ettirdiği raporlardan 1963 yılına taallûk, eden 131 üniteden 51 i 468 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesi hükmüne göre bilanço sonuçları yasama meclislerinin tasvibinden geçe
cek nitelikte Kamu İktisadi Teşebbüslerine, 80 adedi ise aynı kanunun 3 noü maddesinin 4 ncü 
bendinde sayılan ve Türk Ticaret Kanununa veya özel kanunlara tabi genel kurulları bulunması 
dolayısiyle bilanço ve netice hesapları Yasama Meclislerince sadece ıgend görüşme konusu yapı
lacak olan teşebbüslerdir. Bunlardan 17 adedi tasfiye halinde bulunmaıktadır. 

Bilanço sonuçları Yasama Meclislerince onaylanacak olan 51 ünitenin 13 ü anateşefckül, 29 u 
bunlara bağlı müesseseler, 7 si özel kanunları, 12 si Millî Korunma Kanunu ve 23 sayılı Kanunla 
murakabeye tabi tutulan kurum, sandık, çiftlik, idare gibi teşebbüslerdir. 
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131 ünitenin 3 ü ziraat, 59 ,u çeşitli sanayi, 13 ü matken ve enerji, 14 ü ticaret, 17 si banka, 
finansman ve sigorta, 6 sı ulaştırma ve haberleşme, 5 i turizm, 8 i inşaat ve taaihhüt işleri, 3 ü sos
yali 'hizmetler ve 3 ü de bunlar dışında kalan çeşitli ekonomi kollarında faaliyet gösteren büyüklü 
küçüklü işletmelerdir. 

1963 yılında bütün Kamu İktisadi Teşebbüslerinde, 17,6 milyar lirası öz kaynak olmak üzere 
defter kıymeti 54,6 milyar liralık ve bugünkü yaklaşık -değeri en az üç misli olan genel blir değer 
kullanılmış, 1,7 >mailyar liralık maaş ve ücret ödenerek 1.18 400 memur 've müstahdem, 1,7 milyar li
ralık ücırıet lödemeık ve $54,0 milyon liralık sosyal yardım yapılmak suretiyle '167 800 İşçi çalışturul-
mıştıır. 

Bu sermaye ve insan gücü dile;' 
1.- Ziraat, samayi, ımıadeın listihisıal sa'halarında t"1 3,7 ımilyar lirası İktisadi Devlet Teşekkülleri

me, 0y3 milyar lirası diğer Kamıu İktisadi Teşebbüsleri ve ortaklarıma laidolmak üzere 4,0 milyar 
liralık istihsali yapılmış, 

2. Bütün Sektör içlinde 1,6 milyar liralık satış ve Emekli 'Sandığı İşçi Sigortaları Kurumla
rınca, 1,4 milyar lirıalik lh!izim<elt 'bedeli 'elde edilmiş, 

3., Bankacılık sektörünün ımevduat toplamı! 4,i2 milyar liraya ulaşmış, 15,1 milyar lirası Elmek-
li Sandığı ve İşçi Sigortaları Kurumu ıgibıi sosyal teşeibbüslerdeın olmak üzere 17,7 milyar liralık 
plâsmıan yapılmış, 

4. Teşebbüslerin Ibünyelerinde (müteakip yıla 2,4 ımilyar liralık hammadde ve malzeme- 2,5 
milyar liralık 'imamul devredilmiş, 

5. 8'6 işletme 'faaliyet sonuçlarını 1,029 milyar liralık kâr, 11 işletme 414 milyon liralık zarar
la kapatmışlardır. İşçi Sigortaları Kurumu ve Emekli 'Sandığı ıgıibıi ımahiyetleri iıcıalbı veya tasfiyede 
bulundukları 'cihetle (hesaplarıma kâr taibassul etmiyan işletme sayısı ise 4 tür . Elde edilen kârın 
öz kaynaklara ndsbeti % 5,8, öz ve yabancı kaynaklar toplamıma, yaıni kullanılan umumi sermayeye 
niisbeti ise % 2 dir. 

1963 yılında Kurumlar ıverigisi dte mıaliyetlere (ithal edilen vergiler dışımda 'olaıraık Kamu İktisa
di Teşebbüslerinin faaliyetleri Sonunda tahakkuk ©den ve Hazineye ödenen çeşitli vergiler ıtutarı 
da yaklaşık elarak 402 ımilyom liradır. 

Zararlı teşebbüsler igenelMlkle oılaştırınıa sektöründe elııp, 'deniz, hava 've demıiryolllarınıın zanar-
ilaırı t u t a n 'genel zararın % 75 ine tekabül etmek üzere 310 milyon liradır. Kalanın 47,6 milyon 
lirası Toprak Mahsulleri Ofisi, üst tarafı da ıdiğer çeşitli ortaklıklarla ilgilidir. 

Teşebbüslerin her (binisi ile ilgili ayrantılı (rakamlar eıkll özel raporlarında ıgförülmıeiktediir. Yu
karıda değinilen .rakamlar lise iktisadi Devlet Teşekküllerinin yurt eıkomıoımisimde işgal ettiği yeri 
topluca belirtmekte ve (bu teşebbüslerin özellıikle elde olumama nazaran daha Ibüyük bir üretme 
gücüne sahüboldulkları ive faaliyet ısonıuçlaırıını ileride belirtileceği üzere yetersiz sermayeleri ille 
yürütmeleri dolayısiyle ödedikleri faizlere (/bankaların (mevduata ödedikleri '241 imıilyoın lira dışın
da ödenen faizler yaklaşık lollarak 495 milyon İkadır.) rağmen ıkârih neticelerle ıkaıpıaJttıklaırı sıomucu-
ına ulaştırmaktadır. 

III - HUKUKÎ BÜNYE 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri, yani 468 sayılı Kanunun 4 mcü maddesi hükmü delaletiyle 3 ncü 
maddesi 'gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimine talbi kıumıluşilar çek 'çeşitlidir. Hu
kukî yapılarımın da özeilllkleıri vardır. 

Rumları aşağıdaki şeikilde ıg'raplandiıralbiilıLr&z .-
A) İktisa^li Devlet Teşekkülleri (müesseseler dâhil), 
B)< Millî Korunma Kanunu (gereğince .kurulan müesseseler, 
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G) Özel bir kanılınla kurulan ve faaliyet mevzuları ticari ve iktisadi 'mahiyeti haiz olan teşek-

küller, 
D)1 Oırtaklıklar, 
E)» Diğer kurumlar.* 
A) İktisadi 'Devlet Teşekkülleri : '3460 «ayılı 'Kanunun tarifine ve kendi kanunlarıma ıgöre tan

ların sayılara 13 olup müesseseleriyle ıbıirlikte ilişik (I) mu'manalı bilanço, kar ve sarar cetvellerin
de gösterilmiştir. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri özel kananlarla kurulmuşlardır. Bu teşekküllerin gayeleri kuruluş 
kanunlarında ıgösterilmiştir. Bu ıgayeler çeşitli olmakla ıbeınaiber, mahiyetleri itibariyle iktisadi ol
dukları ıgtilbi (bu. teşekküller çalışmalarında aslolan (gayelerine ve iktisadi, Iticıani ve sınai esas ve icap
lara uygun, veriraıli ve rasyonel ıbir şekilde işlemeleridir. Bunların sermayesinin tamamı Devlete 
aittir ve tüzel kişiliği vardır. 

3460 sayılı Kamunla kendi özel kanunları .dairesinde idari ve malî özerkliğe sıaihiptirlea*, sorum
lulukları sermıayeleriyle sınırlıdır. Öze! hukuk hükümlerine 'göre yönetilirler. Sayıştayım denetimi
ne ve '2490 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildirler. 

B ) Millî Korunma Kanununun 'değişik 6 ncı maddesinin V numaralı Ibendi 'gereğince Bakamlar 
Kurulu karaıriyle kurulan müesseseler : 

— Petrol Odiisi, 
—• E t ve Balık Kurumu, 
'Bunlar Millî Korunma sermayesiyle kuıralmuşlardır. 
Bunlar, İktisadi Devilet Teşekküllerinin hukukî yapılanının arz 'ettiği özellikleri gösterirler. Yal

nız kanun yerine, kamıumun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu karariyle kurulmuşlar
dır. 

C) Özel kanunlarla kuruilan ve faaliyet mevzuları ticari veya iktisadi mahiyeti ıhaiz olan te
şekküller : 

—' Millî Piyanlgo İdaresi,. 
—• İller Bankası,. 
—. Amıoırtismıan ve Kredi Sandığı 'olup bu sonuncusu 12 . 3 . 19Ö4 ıtaırih ve 441 sayılı Devlet 

Yıatırım Bankası hakkında kanunla kaldırılarak yerini Devlet Yatırım (Bankasına bırakmıştır. 
Bunlar da kanunla kurulmuşlardır. 

Tüzel kişiliğe sahiptirler. Özel hukuk hükümleırtine ıgöre yönetilirler. ®alyıştayın denetimime ta
bi değildirler. 

D) Ortaklıklar i 
L Özel ıbir kanunla kurulan ortaklık, yalnız ıbir tane olup, 11 Haziran 1930 tarih ve 1716 sıa-

yılı Kamunla Ibir ianomim şirket ıoİarak kurulmuş (bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıdır. 
Bankanın kuruluş yönetim ve denetimine ait hükümler özelliğinim gerektirdiği şekilde kanununda 

yer -almış bulunmakla beraber 23 sayılı Kanunla (bankanın yönetim ve demetimi iesaslı değişikliğe 
uğramıştır. 

440 sayılı Kamun, 34 neü (maddesiyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını, kapsamı dışında 
bıraktığıma 'göre, Ibankanın yönetim ve denetiminin özelliğinin 'gerektirdiği şekilde yeniden bir ka
nunla düzenlenmesine zaruret vardır. 

2J 'Özel ıbir kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ortaklıklar : 
Bunlar; 
— Türkiye (Halk Bankası Anonim 'Ortaklığı (Halk sandıkları dâhil), 
— Türkiye Emlâk Kredi Bankası, 
—• Denizcilik Bıankası Türk Anonim Ortaklığı, 
— Türkiye Vakıflar Bıanıkası Türk Anonim Ortaklığı, * 
—• Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 
— Türk Havayolları Anonim Ortaklığı .olup ıgörev ve yetkileri, sermaye, hisse 'Senetleri, Ha-
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mm ıbisseileraınin karşılığı, İkârm dağıtımı ıgfiıbi hususlaıra "dair özel kanunlarında ımievcııt hükümleır 
'dışımda Türk Ticaret (Kaanuuu ıhü/künılerin'e fosM. (bulunmaktadırlar. 

3. Türk Tıioaret Kıanaımıu hükümleri dıadıresiınde kurıulaın .ortaklıklar : 
a ) ıSerni'ayıesMın leaı ıaz 'yıarısı 3460 sayılı Kanun hükümlerime tabi teşeıkküılllere ait bulunan 

(ortaklıklar, 
b) «İştirakti teşebbüsler», yani sermayesinin yarısından fazlası tek başına, veya birlikte Dev

let, özel idare ve belediyeler ile (sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte özel 
idare ve belediyelere aidolanlar hark;) yukarıda yazılı teşekkül, müessese ve ortaklıklara ait bulu
nan ortaklıkla]', 

ilişik (M) numaralı bilanço, kâr ve zarar cetvelinde gösterilen hu ortaklıkların da denetimi 
3460 sayılı Kanun hükümlerine göre Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yapılmış bulunmakla
dır. ' 

Sermayesinin yarısından fazlası özel idare ve belediyelere aidolan ortaklıklar 468 sayılı Ka
nunla konulan denetimin dışındarlırlar. (468 sayılı Kanun, madde 4). 

E)' Diğer kurumlar : z 
Yukarıda sayılanlar dışında; 
— îş ve İşçi Bulma Kurumu, 
— Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı, 
— Atatürk Orman Çiftliği, 
— İşçi Sigortaları Kurumu, 

vardır ki, bunların da denetimi Yüksek Denetleme Kurulunca yapılmış bulunmaktadır. Ancak 
bunlardan 23 sayılı Kanunun iza İmam esiyle Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabi tutul
muş olan İşçi Sigortaları Kurumu 468 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Yüksek 
Denetleme Kurulunun denetimi dışında kalmış bulunmaktadır. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu 21 . 1 . 1946 tarih ve 4837 sayılı Kanunla kurulmuş olup tüzel kişi
liği vardır. Malî ve idari bakımdan özerktir. Özel hukuk hükümlerine şiire yönetilir. Denetini ba
kımından 3460 sayılı Kanuna tabidir. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 8 . 6 . 1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunla 'kurulmuş olup 
tüzel kişiliği vardır. 3460 sayılı Kanunun kendi kanununa aykırı olmıyan hükümleri sandık 
hakkında da uygulanır. Sandığın sermayesi değil, geliri vardır. 

Atatürk Orman Çiftliği 24 . 3 . 1950 tarih ve 5659 sayılı Kanunla kurulmuş olan sermayesi 
yedi buçuk milyon liradır. Tüzel kişiliği vardır. Özel hukuk hükümlerine göre yönetilir. Sayısta
ym denetimine tabi değildir. 

Komisj'-onumuzun talebi üzerine Başbakanlığın gönderdiği diğer raporlar Maden ve Tetkik Ara
ma, Enstitüsü ile Elektrik İşleri Etüt İdaresine aittir. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü : 

Bu Enstitü .14 Haziran 1935 tarih ve 2804 sayılı Kanunla kurulmuştur. Tüzel kişiliği var
dır. Kendi kanunu ile özel hukuk hükümlerine tabidir. Sayıstaym vize ve denetimine tabi değil-
clir. Enstitünün hesapları biri Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve diğeri Maliye Bakanlığınca her he
sap yılı başında birer yıl için tâyin edilen iki murakıptan mürekkep bir heyet marifetiyle de
netlenmektedir. 

Bu murakıplar heyeti tarafından Enstitünün 1944 - 1963 yılları muamele ve hesaplarına ait ra
porlar ile yetinilmiyerek Enstitünün bu yıllara ait bilanço, gelir ve gider hesaplariyle mura
kıp raporları ve diğer kayıtlar üzerinde1 Yüksek Denetleme Kurulunun genel mahiyetteki incele
meleri de sağlanmıştır. 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi : 
Bu idare 14 Haziran 1935 tarih ve 2819 sayılı Kanunla kurulmuştur. Tüzel kişiliği vardır. 

Muamelelerinde kendi kanunu ile özel hukuk hükümlerine tabidir. Sayıstaym vize ve denetimi-
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ne tabi değildir. Hesapları biri Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve diğeri Maliye Bakanlığınca her 
hesap yılı başında birer yıl için tâyin edilen iki murakıptan mürekkep bir heyet marifetiyle de
netlenmektedir. 

Bu murakıplar heyeti tarafından idarenin 1951 - 19C3 yılları muamele ve hesaplarına ait ait ra
porlar ile yetinilmiycrek idarenin bu yıllara ait bilanço, gelir ve gider hesaplariyle murakıp ra
porları ve diğer kayıtlar üzerinde Yüksek Denetleme Kurulunun genel mahiyette incelemeleri de 
sağlanmıştır. 

IV - İDARİ BÜNYU 

Ücret rejimi ve istihdam tatbikatı 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri personeline (T. C. Devlet Demiryolları İşletmesi, Denizcilik Banka
sı Türk Anonim Ortaklığı, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı, Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı ve Türk Havayolları personeli hariç) aylık ve ücret bakımından 3G59, 7244 nu
maralı kanunlar ile yevmiye yönetmeliği hükümleri uygulanmaktadır. 

İktisadi Devlet Teşebbüsleri mahiyetleri itibariyle iktisadi oldukları gibi bu teşebbüsler için 
aslolan, iktisadi, ticari, sınai icaplara uygun, verimli ve rasyonel bir şekilde işlemeleridir. 

Devlet teşebbüslerinin muvaffakiyetlerinde en önemli unsur, bunların beşerî imkânları ve bun
lardan faydalanmakta sağladıkları haşarıdır. 

İktisadi Devlet Teşebbüslerinin en önemli kadrolarında kısa süreler içinde yapılan sık, sık de
ğiştirmeler bu teşebbüslerin ve müesseselerinin bünyelerinde büyük sakıncalar meydana getir
miş, işlerin aksamasına, istikrar temin edilememesinde önemli bir tesiri olmuştur.' 

Diğer taraftan 3659 ve 7244 sayılı kanunların ücretle ilgili hükümleri de görevlerin önemliliği 
ve sorumluluğu arasında olması ieabeden dengeyi halen sorumlu görevler aleyhine bozmuş oldu
ğundan bu çeşit kademelere kalifiye eleman teminini, güçleştirmiştir. 

3659, 7244 ve 5434 sayılı kanunların tesbit ettiği aylık ve ücretlerin konjonktürü takibedeme-
miş bulunması ikramiye, prim ve tazminat gibi aylık ve ücrete müteferri ödemelerin-birçok bakım
dan tahdidedilmiş olması neticesi, Kamu İktisadi Teşebbüsleri memurlarında zamanla barem dısma 
çok nisbette kaymalar ve hususi sektöre ait iş yerlerine geçmeler olmuştur. 

Ayrıca ücret kademeleri mahdut olduğundan, ufkî terfie yer verilmediğinden orta derecedeki 
memurlarla yüksele kademe memurları, hemen hemen aynı ücret seviyesine erişmişlerdir. 

İktisadi Devlet Teşebbüsleri ile bunlara bağlı müessese ve işletmelerin memur tâyini, genel sevk 
ve idare bakımından tesir ve müdahalelerle ekonomik ve ticari kişiliklerini kaybetme durumuna 
düşürülmemde ri ve kadrolarda ehliyet ve ihtisas sahibi elemanlar yerine idare kademelerinde bu 
niteliklerden yoksun kimselerin toplanmasına meydan verilmemelidir. Çeşitli sebepler dolayısiyle 
Devlet Teşebbüslerinin kendilerinden beklenilen verimi tam olarak elde edemedikleri, bâzılarının ise 
takviyeye muhtaç bulundukları, işletmelerin pek çoğunda memur ve işçi sayısının iş hacmma oran
la fazla olduğu ve bu sebeple insan gücü veriminin düşük bulunduğu bir vakıadır. 

Çalışma metotlarının ıslahı ve eğitim konularına önem verilmesini gerektiren sebepleri hemen 
her işletmede bulmak mümkündür. 

Personel fazlalığının giderilmesi hemen haili mümkün bir konu olmamakla beraber boşalan kad
roların kullanılmaması suretiyle norm kadrolara yaklaşılması ve ilk önce genel bir iş ve işgücü 
envanteri yapılarak teşekkül ve müesseseler arası dengenin sağlanması zarureti vardır. 

Daha çok işletmecilikle ilgili konularda karşılaşılan bir sıkıntı, sayısı az olan kalifiye sevk ve 
idare elemanları ile teknik personelden en iyi bir şekilde yararlanmaktır. Artan iş hacmma muva
zi olarak da bu çeşit eleman sayısının artırılabilmesi, bunları Devlet Teşebbüslerine kazandıracak 
ortamın hazırlanması ve eğitim işlerine, gerekli önemin verilmesine bağlıdır. 
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İktisadi Devlet Teşebbüsleri, personel hukukunu 3656 sayılı Kanundan ayıran 3659 sayılı Ka

nunun tâyin ettiği ücret baremi bu teşebbüslerin personelini evvelce tatmin etmekte ve teşekkül
ler personel temininde güçlük çekmemekte idiler. 

Ancak, 7244 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle, teşekkül ve müesseselerin % 95 inden fazlası 
barem dışı ücretli kadrolarda çalışan personelinin aylık ücretleri muayyen bir seviyede dondurul
muş sorumluluk mevkiini işgal edenlerle alt kademelerdeki personel arasında ücret farkı kalmamış 
ve dolayısiyle bilhassa kalifiye idari personeli muhafaza etmek imkânı güçleşmiştir. 

3659 sayılı Kanunun koyduğu aylık rejiminin tatminkâr olmamasında, 3656 sayılı Kanunun ay
lıklar rejimindeki umumi muvazeneye dâMfl Devlet dairelerinde 4/10195 sayılı Yevmiye Kararna
mesinin devamlı kadrolarda çalışanlar için daha geniş ölçülerde uygulanması da bir sebep teşkil et
mektedir. Ayrıca 3656 sayılı Kanuna tabi vazifelerde çalışanlardan birinci derece memurlara son 
kanunla 3 defa 100 liralık tazminat verildiği halde 3659 sayılı Kanuna tabi vazif elerdeki (memur
lara bu üçüncü 100 liralık tazminat verilmemektedir. 

Diğer taraftan 7244 sayılı Kanunun neşrinden ısonra kurulan teşekküllerden bâzılarının kuruluş 
kanunlarına konulan hükümlerle 7244 ısayılı Kanun dışında bırakılmış olmaları, ıbu kanuna tabi te
şekküllerden yeni kuruluşlara personel akımına sebebiyet vermiş ve bu 'hal yeni kuruluşların lehine 
ve fakat eskilerin aleyhine neticeler meydana getirmiştir. 

Yeni kuruluşlardan bilhassa aynı statüye tabi olanlara tanınan istisnai hakların bu suretle ücret 
ve 'istihdam tatbikatında 'ikilik yarattığı bir vakıadır. 

(Bundan başka 440 sayılı Kanunun 29 ncu maddesinde teşekkül genel müdürleri, genel müdür 
yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri ve müessese müdürlerinin «sözleşme ile ıçalıştırilabilmeleri; bun
lardan sözleşme ile çahş'tırılamıyanlara tazminat verilmesi, teşekkül ve /müesseselerle kârlılık ve ve
rimliliğine müessir görevlerin sorumluluğunu taşıvan kadrolarda çalıştırılanların ısözleşme ile çalış-
tırılalbilmeleri imkânı sağlanmış bulunmaktadır. Yalnız bu madde hükmünün 1964 yılında genel mü
dür, muavinleri, yönetim kurulu üyeleri hakkında uygu'lanmasiyle yetinilmiş, kârlılık ve verimlilik 
Sorumluluğunu taşıyan kadrolarda çalışanlar hakkında henüz uygulama yapılmamıştır. 

Teşkilâtı itibariyle mahrumiyet bölgelerinde iktisadi işletmecilik yapmak durumunda olan teşek
kül ve müesseselerin işyerlerine istenilen vasıf ve kalitede idari personel temini 'bu şartlar muvace
hesinde imkânsız hale gelmektedir. 

Bu hususta gerekli tedbirlerin alınması, personel ücretlerinin İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
verimlini artıracak ve bu yöndeki gayretleri destekliyecek şekilde değerlendirilmesi, muvakkat işlerde 
yevmiyeli teknik eleman çalıştırılması ile ilgili olacak çıkarılan halen devamlılık arz eden işlere de 
tatbik edilen 4/10195 sayılı Kararnamemin tatbikatında görülen muvazaaların önlenebilmesi amaciyle 
Kararnamenin Hükümetçe yeniden gözden geçirilmesi, lüzumuna işaret olunur. 

Netice olarak, teşekküllerin verimli ve kârlı çalışmalarını olumsuz yönde etkiliyen bugünkü per
sonel Jkadro ve ücret politikasını ve hacmini yeni düzene uydurmak ve gerçek 'ihtiyaçlara göre 
ayarlamak, normal ihtiyacın üzerinde bulunan personel sayısının meydana getirdiği malî yük ve za
rarları gidermek için büyük zaruretler olmadıkça yeni kadrolar ihdasına ve istihdamlara meydan 
verilmemesine, teşekküllerarası kaydırmalarla denge sağlanması hususlarına işaret olunur. 

Şunu da belirtelim ki, şimdiye kadar Büyük MecMse yalnız Devlet memurları kanunu tasarısı sevk 
edilmiş bulunduğuna göre Kamu İktisadi Teşebbüsleri personeli kanıun tasarısının da biran önce 
hazırlanarak Meclise ıgetirilmesi zaruri görünmektedir. 

Toplu sözleşme uygulamaları ve sonuçları : 
İşçi ve işveren ilişkilerini yeni bir düzene kavuşturmak amaciyle 15 . 7 . 1963 .tarihinde 274 sayılı 

«Sendikalar Kanunu»- nun ve 275 sayılı «Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu» nun kabulü 
dolayısiyle İktisadi Devlet Teşebbüsleri ile Sendikalar arasında yapılan toplu i§ sözleşmeleri dolayı-
sliyle neticeleri 1964 yılı muamelelerinde görülecek olan işçilerle ilğiM masraf ığrıplarında genel bir 
artış eğilimi olmuştur. 
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V - MALÎ BÜNYE 

1963 yılında Kamu İktisadi Teşebbüsleri 17,6 milyar lirasını öz, 37,1 milyar lirasını yabancı kay
naklardan sağladıkları 54,6 milyar liralık genel bir sermaye kullanmışlardır. Kullanılan genel ser-
mayenlin % 27 sine tekabül eden 14,7 milyar lirası sabit kııymetlere yatırılmıştır. .Sabit kıymetlerin 
öz kaynaklara oranı % 83 tür. Sabit kıymetlerle aynı mahiyette olan ve 1,5 milyar lira dvannda 
bulunan iştliraklerin de ilâvesi ile bu oran % 92 ye yükselmektedir. Bu nM>et iktiisap değerlerinin 
en az üç misli bulunan rayiç değerler nazara alındığında sermaye noksanının daha bariz olarak gö
rüleceği tabiîdir. Bu sermaye azlığı nisbetlerdn alım ve satım işlerinde de menfi neticeler doğurmak
tadır. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin esas yapısını tejfcil eden 12 İktisadi Devlet Teşekkülünün 29 mü
essesesi ile birlikte sabit kıymetlerinin iktisap değerleri tutarı 9,2 milyar lira, buna karşılık ödenmiş 
sermayeleri sabit değerlerin ancak % 67 oranında olmak üzere 6,2 milyar liradır. 

Oysa sermaye unsurunun, sabit kıymetleri ve bu nisbetin hesaplanmasında dikkate alınmamış olan 
iştirakleri yani bağlı değerleri karşıladıktan başka üretim faaliyetleri için lüzumlu döner sermaye ih
tiyaçlarından da bir kısmını karşılşyacak bir seviyede olması normal ve işletmecilik icaplarmdandır. 

1960 yılı sonunda yürürlüğe giren 154 sayılı Kanun uyarınca yapılan ve yabancı uzmanların da 
katıldığı birinci reorganizasyon çalışmalarında da Kamu İktisadi Teşebbüslerinde sermaye yetersizli
ğinin süratle giderilmesi gereken konuların başında geldiği sonucuna varılmış, aynı zaruretle âcil bir 
tedbir olarak bu teşekküllerin borçlarından bir kısmı konsolide edilerek Hazinece tekabbül edilmiştir. 
Böylece 1961 yılında işletmelerin döner sermaye ihtiyaçlarını karşılamak üzere girdikleri borçlardan 
önemli bir miktarı uzun vadeli ve düşük faizli veya faizsiz kaynaklar haline getirilmiş ve teşekkül
lerin bünyelerinde bir süre belirli bir ferahlık yaratmıştır. 

Ancak 1963 yılının yukarda kısaca değinilen rakamlarından da görüleceği üzere konsolidasyon, 
bir taraftan bu ameliyenin sermayeye inikas ettirilmemesi, diğer taraftan o yıldan bu yana gi
rişilen yeni yatırımlar ve artan istihsal faaliyetlerinin gerektirdiği harcamalarla ilgili olarak, 
yetersiz kalmış veya tesirini kaybetmiştir. 

Aşağıya çıkarılan ve 1963 rakamlarına dayanan örnekler özellikle üretim ile ilgili olan teşek
küllerde sermaye kifayetsizliğinin daha belirli olduğunu ortaya koymaktadır. 

Sabit kıymet 
(İktisap de-

Teşekkülün adı geri 

Sümerbank 
(Konsolide) 
Etibank 
(Konsolide) 
Makina - Kimya Kurumu 
Demir - Çelik İşletmesi 
(Konsolide)' 
Selüloz 
Kömür İşletmeleri 
(Konsolide)' 
T. C. Posta ,Telgraf 
ve Telefon İşlet. 
T. C. Devlet Demiryol
ları İşletmesi 

Mil. Tl.) 

431 

1.213 

541 
1.194 

263 
1.002 

424 

3.477 

Sabit 
kıymetler 
ve iştirak

ler toplamı 
(Milyon 

lira olarak) 

926 

1.346 

576 
1.194 

264 
1.003 

425 

3.487 

Ödenmiş 
sermaye 

500 

409 

359 
382 

100 
367 

169 

2.500 

öz kay
naklar 

855 

736 

523 
527 

176 
461 

287 

1.791 

ödenmiş 
sermayenin 
sabit kıy-

lere oranı % 

116 

34 

66 
37 

38 
37 

40 

72 

Öz kaynakla
rın sabit kıy
metler ve işti
rakler topla

mına oranı % 

92 

55 

91 
44 

67 
46 

68 

51 
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T. C. Devlet Demiryollrı İşletmesinin öz kaynakları biriken zararları dolayısiyle ödenmiş ser

mayenin de altına düşmüş bulunmaktadır. 
Kamu iktisadi Teşebbüslerindeki sermaye yetersizliğimin nedeni erini başlıca; 
1. Kuruluş anımda sermayeyi temsil eden para değerlerinim sonradan mühim ölçüde düşüş 

kaydetmesi, 
2. Birçok .işletmelerin daha kuruluşlarımda yeter sermaye ile işe başlıyamamaları, 
3. Nominal sermayelerin esas itibariyle yıllık 'kârlarla ödenmesi yolu, tutulduğundan, bu açık

lanın yeterli süratle kapanamaması, 

4. Sermaye yetersizliği dikkate alınmadan yatırımlara gidilmesi ve üretim yapılması, 
5. Aşırı ölçüde iştirake gidilmesi, 
6. Sürümsüz stoklar, yarım kalmış tesislerin mevcudiyeti, 
7. Zararların Hazinece kapatılması normal olan işletme kollarında bu farkların ödenmemesi,. 
Noktalarında toplamak mümkündür. 

Teşebbüslerin sermaye yetersizliği ve likidite noksanlığının giderilmesi ve müstakbel malî bünye
lerin sıhhatle idamesi için : 

1. Önce, nominal sermayelerin, işletmelerin gerçek ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tesbit 
edilmesi, 

2. Konsolide edilen borçların bu sermayelere mahsubolunması, 
3. Kalan açığın yalnız yıllık kârlardan ayrdan paralarla kapatılmıyarak kısa süreli bir itfa plâ

nına göre her yıl bütçeye konulacak ödeneklerle karşılanması, 

4. Yatırım ve üretme faaliyetlerinin ödenmiş sermaye sınırı içinde tutulması prensibinin benim
senmesi ve bilançolarda belirli borçlanma, yatırım ve likidite oranlarının muhafazası zorunluğurıiın 
Yönetim Kurullarının ödevleri arasına alınması, 

5. Oto finansmanı artırmak amacı ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinde munzam bir yedek akçe 
ayrılmasının derpiş edilmesi, amortismanların yenileme değerleri üzerinden ayrılmasına cevaz \ er il
mesi, 

6. Teşebbüs bünyelerinde dahilî sigorta fonlarının teşekkülüne önem verilmesi, 
7. Teşebbüs bünyelerinde yer almış olan Hazine borçlarının ve sübvansiyonların zamanında 

ödenmesi, 
8. İlgisiz iştiraklerin tasfiyesi, 
9. Hammadde, malzeme ve mamul stokların normal seviyelere indirilmesi, tedbirlerine ihtiyaç 

göstermektedir. 

VI - İŞLETME FAALİYETLERİ 

iş programları, Kalkınma Plânı tatbikatı, yatırım kaynakları 

A) İş programları : 
iktisadi Devlet Teşekkülleri ile benzeri kuruluşlar ve bunlara bağlı ünitelerin teknik, malî, idari 

ve ticari çalışmalarına ışık tutan ve her yıl hazırlanmakta bulunan yıllık iş programları, genel
likle son yıllarda mütekâmil bir duruma getirilmiş ve bunlardan beklenen faydanın sağlanması im
kân dâhiline girmiş bulunmaktadır. 

Ancak, söz konusu bu programlar çoğunlukla yılın sonunda hazırlanarak Yönetim Kurulu kara
rından geçirilebilmektedir. Bu durum işletmelere mütaakıp yıl çalışmaları için bir hazırlık devre
sine müsaade etmediğinden kısmen de olsa programla ilgili çalışmaları aksatmaktadır. Diğer taraf
tan programın hazırlanmasında dayanılan bâzı istatistik niteliğindeki yaklaşık rakamlar bir önceki 
yılın gerçek rakamlarına uymıyaeak kadar farklı bir durum göstermektedirler. 
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B) 5 Yıllık Kalkınma Plâniyle, ilgili yatırım programları : 
Beş Yıllık 'Kalkınma Plânına göre İktisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri kuruluşlar; Devletin 

doğrudan doğruya kârlı ve üretici yatırımlarını yapmaları gereken kuruluşlar olarak kabul edilmiş 
ve bu espri içinde özel sektör ile yanyana ve eşit rekabet şartları altında çalışmaları öngörülmüştür. 

Buna göre söz konusu teşekküllerin özel sektör ile eşit şartlar altında rekabet edebilmeleri ekono
mik kurallar uyarınca serbest hareket edebilmelerine ve bünyelerini bu esaslar içinde düzenliyorek 
malî kaynaklarını artırma ve yatırıma tahsis etme imkânlarını sağlamaya bağlı bulunmaktadır. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının ilk uygulama dönemini kapsıyan 1.963 yılı iş programı; il
gili teşekküllerin Devlet Plânlama Teşkilâtına verdikleri proje ve önprojelcr esas alınmış, dış ve iç 
finansman imkânları göz önünde bulundurulmak suretiyle söz konusu teşkilât tarafından tesbit 
edilmiş ve uygulamaya 'konulmuştur. Kalkınma Plânında yer alan projelerkle iktisa dili/k vo verim
lilik ön plânda tutulmuştur. 

Bu eseslar içimde hazırlanan 1963 yılı İktisadi Devlet Teşekkülleri programı, 1 951 milyon lira
yı 'bulmuştur. Program % 87,2 'Oranında 1 692 milyon lira olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. 

Gerçek nakdî harcamayı teşkil eden bu meblâğın programa göre noksan gerçekleşmesinde, 
özellikle kısmen dış finansman imkânlarının yeteri kadar sağlanamamış, kısmen de dış pazarlara 
intikal etmiş siparişlerin bir kısmının yurda ithalinin gecikmiş olması ve bâzı sektörlerdeki tek
nik personel yetersizliği etkili olmuştur. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin 1963 yılındaki nakdî yatırım tutarının, büyük kısmının üre
tim alanına yönetilmiş bulunması; İktisadi Devlet Teşekküllerinim meimleketin ekonomik kalkın
masında plânla yükümlenmiş olduğu önemli rolü açıkça belirtmektedir. 

1963 yılında plâna göre, İktisadi Devlet Teşekküllerinin'gerçekleşmiş yatırım tutarlarının sek
törlere göre dağılışını şöylece özetlemek memkündür. 

(Bin TU 

İmalât sanayii sektörü 
Enerji ve yeraltı kaynaklan 
Bankacılık ve sosyal 
Ticari sektör 
Ulaştırma selktörü 
Tarım sektörü 

Toplam 

sektör 

744 303 
196 487 
367 877 

26 411 
353 960 

3 003 

1 692 041 

İktisadi Devlet Teşekkülleri için plânda belirtilen ilkeler, rasyonel işletmeciliğe yönelme, daha 
isabetli yatırım kararı alma ve kaynak yaratıcı kuruluşlar haline getirilme şeklinde özetlene
bilir. 

Plânla belirtilmiş ve kanunla teyidedilmiş bu ilkelerin gerçekleşmesi, yatırım projelerinin hiç
bir tesir altında kalmadan hazırlanmasına bağlıdır. 

imalât sanayii sektörü kapsamına -giren, anonim şirket n'iteliğinlde ve sermayelerinin % 90 ma 
kadar Devlet sektörüne ait, bir kısmı kuruluş halinde bulunan tekstil fabrikalarının, plânla ön
görülmüş kaynak yaratıcı ve rasyonel çalışma vasıflarından uzak ibulunduğuna işaret gerekir. 

Bu itibarla yatırım projelerinin ancak iktisadilik ve rasyonel işletmecilik kurallarına göre ha
zırlanmasında ve yürütülmesindeki zorunluğa bir kere daha işaret etmek yerinde olur. 

Beş Yıllık Kalkınma Plâniyle öngörülen yıllık programların aksamadan yürütülebilmesi için, 
iç ve dış finansman imkânlarının zamanında sağlanmasını, idış pazarlara intikal ettirilen nıakina, 
tesisat ve malzeme gibi siparişlerin vaktinde yurda ithal edilebilmesini, inşaat ve montaj işlerinin 
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yürütülmesinde ilgililerin (hassasiyetle durmalarını ve projeyi yürütecek kifayette kalifiye perso
nel tedarikini zorunlu (kılmaktadır. 

Komisyonumuzun İktisadi Devlet Teşekkülleri ve 'benzeri kuruluşlarının çalışmalarını incele
meleri sırasında tekstil sanayii işletmelerinin son beş yıllık faaliyetlerinin rasyonel ve verimli ol-
maiktan uzak 'bulunduğu, bunun sebebinin de özellikle 25 - 30 yıldan beri çalışmakta olan bu 
işletmelerin bir çoğunun makina ve tesislerinin yıpranmış ve demode olduğu sonucuna varılmıştır. 

Her ne kadar 5 Yıllık Kalkınma Plânı tekstil sanayiindeki mevcut kapasitenin tüketimi kar-
şılıyabilecek seviyede 'bulunması mıülâhazasiyle, bu sanayi alanında genellikle yeni yatırımlara 
yer vermemiş ise de, mevcut işletmelerin 440 sayılı Kanunun esprisi içinde rasyonel ve verimli 
çalışabilmeleri, tesislerinim yenilenmesine, bâzı hallerde genişletilmesine ve 'mevcut dar 'boğazların 
giderilmesine bağlıdır. Bu bakımdan tekstil işletmeleri için hazırlanmakta bulunan tevzi ve ıslah 
projelerine kalkınma plânının programlarında yer verilmesine ve bunların gerektirdiği finansman 
imkânlarının sağlanmasında zaruret vardır. 

C) Yatırımların finansmanı : 
Genel olarak kuruluşların yatırımlarının finansmanı iç ve dış krediler 'ile kendi çalışmaları 

sonucunda elde edilen işletme kârlarından ve bütçeden sağlanmaktadır. 
Emekli Sandığı ve İşçi Sigortalan Kuramu gibi sınai işletmeci olmıyan kuruluşların sağlamış 

oldukları net işletme fazlası 922,7 milyon liraya baliğ olmuştur. 
1963 yılı gerçek harcama tutarı 1 692 milyon liranın; 
816 milyon lirası kuruluşların öz kaynaklarından, 
380 »' » bütçeden, 
229 » » karşılıklı paralardan 
267 » » da hariçten temin edilen proje kredisinden, 

sağlanmış bulunmaktadır. 
1963 yılı yatırım hacminin % 48,2 si İktisadi Devlet Teşekküllerinin kendi öz kaynaklarından, 

% 22,5 i de 'bütçeden karşılanmıştır. 

VII - ÖNEM TAŞIYAN MÜŞTEREK KONULAR 

Bir taraftan yıllık imalât ve istihsal programlannı gerçekleştirimek ve Ortak Pazara girmek 
üzere lüzumlu hazırlıkları yapmak, diğer taraftan Beş Yıllık Kalkınma Plânı çerçevesi içinde yeni 
tesisler kurarak bunları faaliyete geçirmek mecburiyetinde olan Kamu İktisadi Teşeb'büslerinin 
birçokları için müşterek olan ve biran evvel halledilmesi veya haklannda prensip kararına va
rılması gereken önemli problemleri vtfrdır. 

1. Reorganizasyon çalışmaları: 
İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştiraklerinin ekonomimize daha faydalı ola

cak tarzda ekonomi kurallarına uygun olarak, kârlılık ve verimlilik .anlayışı içinde çalışabilmele-
rini sağlamak için, bu teşekküllerin yeniden düzenlenmesi lüzumu hâsıl olmuş ve 440 sayılı Kanun 
bu maksatla, çakarılmıştır. 

Bu (kanun hükümlerine göre, bütün Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ayrı ayrı incelenerek bun
lara verilmesi gereken hukukî bünyenin tesbiti, teşekküllerin faaliyeti sahalarının kesin şekilde 
smırlandınlması ve buna göre bunlara bağlı müessese ve işletmelerin gerekirse başka bir teşek
küle devri ve birbiriyle ilgili işletmelerin belirli bir teşekkülde tloplanması, bütün teşekküllerin 
malî bünyelerinin incelenmesi ve 'bu konuda alınması gereken tedbirlerin tesbiti, teşekküllerle 
ilgili iştiraklerin bir daba gözden geçirilerek bunlardan teşekküllerin faaliyet sahaları dışında ka
lanların tasfiyesi veya ilgili başka bir teşekküle devri, teşekküllerin bütün varlıklarının yeniden 
değerlendirilmesi esaslarının tesbiti, muhasebe usullerinin ıslahı ve yeknesaklaştınlması ve teşek
küllerin kuruluş kanunları bu yönlerden incelenerek bunlarda lüzumlu değişikliklerin yapılması 
icabetm ektedir. 
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'Bu incelemeleri yapmak ve alınması gereken tedbirleri tesfait etme'k üzere, 440 sayılı Kanun 

hükümlerine göre 'kurulmuş bulunan «İktisadi Devlet Teşekküllerini yeniden düzenleme Komis
yonu»' 4 Mart 1964 te çalışmalarına başlamış bulunmaktadır. Bu çalışmaların 'komisyonun kuru
luşundan itibaren en fazla iki yıl içlinde bitirilmeli gerekmektedir. 

Komisyonun, yukarda sayılan ''kanuni görevlerinden ancak, mahdut bir kısmını yapabileceği 
anlaşılmış, kuruluş ve ç?lışma tarzı itibariyle kendisinden beklenen görevleri, süresi içinde yerine 
getirebileceği şüpheli görülmüştür. Bu 'konuda kanunun ve işin icaplarını karşılıyacak ciddî 
tedbirlerin Hükümetçe süratle alınmasını zaruri görnıe'kteyiz. 

2. işletmelerimizde çeşitli mamuller için elde edilen maliyetler muadili mamullerin dünya piya
saları fiyatılarmdan umumiyetle yüksek bulunmaktadır. Üyesi bulunduğumuz Ortak Pazar memleket
leriyle rekabet edebilmek için, maliyetlerin düşürülmesi hususundaki tedbirlerin zamanında alınması 
icabeder. İşletmelerin kuruluşu sırasında yerlerinin özelliği dolayısiyle masrafları işletmelerde kar
şılanmak üzere açılmış okul ve hastane gibi tesisleri ilgilii teşekküllere (Millî Eğitim Bakanlığı, İşçi 
Sigortaları Kurumu gibi) devretmek suretiyle maliyetlere menfi tesir yapmakta olan masrafların 
azaltılması çarelerinin aranması gerekir. 

3. Çukurova Çimento Türk Anonim Şirketi ve Türküye Petrolleri Anonim ortaklıklarının serma
yelerinin artırılmasında, kuruluşların aktif .değerleri günün rayicine göre tesbit edilmeksizin çıikarı-
lan hisse senetlerinin yeni ortaklara nominal değer üzerinden devredildiği ve bu suretle eski ortakla
rın menfaatleri aleyhine durumlar ihdas edildiği görülmüştür. 

Yüksek Denetleme Kurulu bu konuyu ilgili mercilere intikal ettirdiği halde hiçbir tedbir alınma
dığını kayda değer görürüz. 

Sermaye tezyitlerinde hukuk ve işletmecilik ie aplarma uyıgun esaslara göre işlem yapılmasını sağ
lıyacak tedbirlerin Hükümetçe alınmasını temenni ederiz. 

4. Yurdumuzda artmakta olan .enerji ve yakıt ihtiyacının en ekonomik şekilde karşılanmasını, 
kamu ve özel sektör elindeki kaynakların ahenkli olarak geliştirilmesini ve özel sektöre aidolup 'ge
niş rezervleri ihtiva eden, fakat sermaye kifayetsizliği, teknik bilgisizlik veya aşırı kâr sağlama ama-
ciyle işletilmiiyerek beMetilen veya heder edilirceiine işletilen linyit sahalarının değerlendirilmesini 
sağlıyacak ve çeşitli yakıt problemlerimin hallini mümkün kılacak millî bir enerji programının biran 
evvel hazırlanmasına lüzum vardır. 

5. 440 sayılı Kanunun 18 nci maddesinde öngörülen Kamu İktisadi Teşekküllerinin çalışmala
rında koordinasyonu sağlıyacak toplantıların yapılmamış olduğu anlaşılmaktadır. 

Faydalı olacağı şüphesiz bulunan bu toplantıların yapılması lüzumuna işaret ederiz. 
6. İktisadi Devlet Teşekküllerinin hemen hepsini ilgilendiren ve üzerinde önemle durulmasını 

gerektiren bir konu da sigorta işleridir. 

Doğabilecek tehlikeler karşısında sorumlu düşmekten çekinen bâzı idarecilerin işletmenin bütün 
sabit kıymetlerini, ambarlarındaki ve yoldaki mallarını sigorta ettirdikleri bilinmektedir. Sigorta 
şirketlerine ödenen büyük primlere karşılık, gerçekleşen risklerin ve alınan tazminatın pek küçük kal
dığı görülünce, bir kısım Iktisaid'i Devlet Teşekküllerinin idarecileri çalışma konulariyle hiçbir ilgisi 
olmadığı halde, sigorta şirketlerinin kurulmasına önayak olmuşlar, kend! mensuplarını, yardımlaş
ma sandıklarını ve teşekkülü (ki (bâzılarında kuruluş kanunlarına aykırı olarak) bu sigorta şirketle
rine ortak etmişlerdir. 

Zamanla, teşekkül mensuplarının kurdukları bu sigorta şirketlerine ait menfaatlerin, teşekMilün 
menfaatlerine tercih edildiği ve teşekkülün yararına bulunan (iç sigorta) nın uygulanmadığı veya 
azaltıldığı da görülebilmiştir. 

Bu arada bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin, sigorta işlerini Devlet sermayesiyle kurulan sigor
ta şirketlerine yaptırırken bile dışardan bir kısım acentak-rı araya soktukları da vâkıdır. 1960 -
1963 yılları arasında acentalar vasııtasiyle yaptırılan sigortalarda ödenen primlerin 72,4 milyon lira 
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ve acenta hissesinin dıe primin % 7,5 - 3,5 i olduğu göz önünide tutulursa, boş yere hafice verilen 
servetin miktarı hakkında bir fikir edinilebilir. 

Denizoilik Bankası T. A. O., D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş. ve Türk Havayolları A. Ş. hariç. 
diğer iktisadi Devlet Teşekküllerinim 1960 - 1963 arasında dört yıl içinde sigorta şirketlerine öde
dikleri sigorta pininılerinin tutarı 131,3 milyon, alman tazminat miktarı ise 21,6 milyon liradır. Tür
kiye Şeker fabrikalarının bu devrede ödediği prim 23,2 milyon, aldığı tazminat 2 milyon lira, T. C. 
Devlet Demiryolları İşletmesinin ödediği 16,7 milyon aldığı tazminat 2,1 milyon liradır. 

Bu rakamların ifade ettiği mâna, nasıl bir sebeple olursa olsun - İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
yılda en aşağı yüz milyon liralık bir yatırım kaynağını sigorta şirketlerine ödedikleri ve memleket 
dışına satılan nislbetiinde bir servetin de döViz olarak harice akmış olduğudur. 

Yüksek Denetleme Kurulunun yılardan beri iç sigortaya dalha fazla önem verilmesi yolundaki 
temennileri, beklenen ölçüde etkili olmamakla beralber, bugüne kadar İktisadi Devlet Teşekküllerin
de 300,3 milyon liralık iç sigorta fonunun birikmiş, dlduğu görülmüştür. 

1961 - 1963 yıllarında ayrılan iç sigorta fonları 124,4 milyon, gerçekleşen riskin tutarı ise 
11 milyon liradır. Sonuç olarak bu sistemi uygılıyan İktisadi Devlet Teşekkülleri dört yılda 
113,4 milyon lira gibi büyük 'bir kaynak sağlamışlardır. 

Devlete ait bütün dünya demiryollarından farklı olarak, kıymeti erini büyük ölçüde bir si
gorta şirketine sigortalamakta olan T. C. Devlet Demiryolları İşletmesinin bu konudaki tutumunu 
tenkid eden Yüksek Denetleme Kurulunun ilgi çekici bir raporu vardır. 

Bütün İktisadi Devlet Teşekküllerinin yararlarına olduğu görülen (iç sigorta) ya gereken 
önemin verilmesi, sigorta ettiren ve eden İktisadi Devlet Teşekkülü arasına accu'ta sokulmasın
dan kaçınılması konuları üzerinde durulması z( runludur. 

7. İktisadi Devlet Teşekküllerinde lojman işleri çok farklı şekillerde yürütülmekte, bâzıla
rında lojman sayısı gerektiğindcın çok az olduğu için, işletmede önemli görevi olan veya her zaman 
işletme bölgesi içinde bulunması gerekenlere lojman verilemediği, bâzılarında ]y.r 
lojman sayıları daha fazla olduğu için daha. ferah bir tahsis imkânına sahip ''bulunduğu gö
rülmektedir. 

Lojmanlardan alınan kiralar, ücretsiz verilen sn, elektrik gibi hususlar arasında da büyük 
farklar vardır. 

İktisadi Devlet Teşekkülleriyle ilgili altı bakanlığın elemanlarının yaptığı toplantılar sonun
da kaleme alınan 10 . 5 . 1961 günlü protokolde lojmanlardan alınacak yıllık kira miktarının 
tahsis edilen lojmanın yıllık her çeşit vergi ve masraflar tutarının iki misline eşidolması ka
bul edilmiş ise de, bir iki teşekkül hariç hiçbir İktisadi Devlet- Teşekkülünde bu ücret uygu
lanmamıştır. 

Lojmandan faydalanmak, personel için bir hak değildir. Kaldı ki, personele sağlanabile
cek faydaları sayan 3659 sayılı Kanunun 13 ııcü maddesinde lojman sayılmadığma göre, rayiç
ten daha ucuz bir kira ile personele lojman verilöbilmesinin mümkün olnp olmadığı üzerinde 
de durulması gerekir. 

Ancak hemen ilâve edelim ki, lojman verilmesi teşekküller için kısmen masraflı olmakla 
beralber, önemli işler için personel bulunabilmesini veya tutulabilmesini sağlamak bakımından 
faydalı ve dışarıda başka konut bulumuıyan bâzı işyerlerinde ise zorunludur. 

Bu itibarla, mevzuatın gerçek duruma uydurulmasını yeni yapılacak lojmanlarda ve bakım 
işlerinde lükse kaçılmadan âzami, tasarrufla hareket edilmesini, bunların tahsislerinde işletme 
icaplarına uygun objektif esasların uygulanmasını ve kiraların da yıllık amortisman, bakım 
ve diğer masrafları karşılıyabilecek nniktarda teshitini uygun buluruz. 

8. 468 sayılı Kanundaki bâzı boşluklar : 440 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi, Kamu İk
tisadi Teşebbüslerinin denetlenmesi ile ilgili Yüksek Denetleme Kurulu hakkındaki kanun yürür
lüğe girinceye kadar 3460 ve 23 sayılı kanunların Yüksek Denetleme Kurulu ile ilgili hüküııı-
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l'eri uygulanacağını hükme bağlamış bulunduğundan bu kanunlarla Yüksek Denetleme: Kurulu
nun denetimline tabi kılınmış kuruluşların (440 sayılı Kanunun 34 ncü maddesiyle istisna edi
len Türkiye Cumhuriyet Merkez 'Bankası Anonim Şirketi hariç) denetlemesine devam edil
miştir. 

Ancak 22 . 5 . 1964 tarihinde yürürlüğe giren 12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kamu İkti
sadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlenmesi hakkında 
kanunun 5 nci maddesi «Sayıştaym denetimine tabi olan genel veya katma İJÜtçeli dairelerin 
idare ettikleri döner sermayelerin denetimi de Sayıstayea yapılır» hükmünü ihtiva ettiği gibi 
6 nci maddesi de 23 sayılı Kanunun 10 ncu maddesini değiştirerek Yüksek Denetleme Kurulu 
tarafından yalnız 440 sayılı Kanuna tabi teşekkül ve müesseselerle özel kanuna göre denetleme 
görevi kendisine verilmiş olan kurumların denetlenmesi yapılacağını hükme bağlamış ve 440 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinde de İktisadi Devlet Teşekkülleri sermayelerinin yarısından fazlası 
tek başına veya birlikte Devlete ve İktisadi Devlet Teşekküllerine ait teşebbüsler diye tarif 
edilmiş olduğundan, bu hükümler dolayısiyle aşağıda yazılı kuruluşlar 22 . 5 . 1964 tarihinden 
itibaren Yüksek Denetleme Kurulunun denetimi dışında kalmıştı-. 

A) Katma bütçeli] dairenin idare ettiği döner sermaye': 
— Devlet Üretme Çiftlikleri döner sermayesi, 
B) Sermayesinin en çok yanışı vaye daha azı Devlet ve İktisadi Devlet Teşekküllerine ait 'or

taklıklar : 
—• Güneş Sigorta Anonim Şirketi, 
— Ülfet Gıda ve Sabun sanayii Anonim Şirketi, 
— Güneydoğu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 
— Gıda ve ihtiyaç maddeleri Türk Anonim Şirketi, 
— Istaıibul İmar Liımited Şirketi, 
— llbank ve Temel Arteziyen ve Sondaj Limited Ortaklığı, (Tasfiye halinde) 
— Su, tuş a ait, M akana, Elektrik Limited Şirketi, 
— Antalya Mezbaha Soğuk Depoculuk Limited Şirketi, 
— Balıkesir Soşıık Depoculuk Limited Şirketi, 
— Bel - Pet Petrol ve Müştakları Ticaret Limited Şirketi, 
— llsu Diıinited Ortaklığı, (Tasfiye halinde) 
C) Bir İktisadi Devlet Teşekkülü 'olmadığı gibi özel kanuna göre Yüksek Denetleme Kuruluna 

denetleme görevi de verilmemiş olan kuruluşlar : 
— İller Bankası, 
—• İşçi Sigortaları Kurumu, 
468 sayılı Kanunun Yüksek Denetleme Kurulunun denetimi dışında bıraktığı bu kuruluşlar

dan : 
— İşçi Sigortaları Kurumu, 
—• İller Bankası, 
— Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Türk Anonim Ortaklığı, 
—• İstanbul İmar Limited Şirketi, 
— İlbank ve Temel Arteziyen ve Sondaj Limited Ortaklığı (Tasfiye halinde) 
—' Su, İnşaat, Makin a, Elektrik Limited Şirketi, 
— Bel - Pet Petrol ve Müştakları Ticaret Limited Şirketi, 
— llsu Limited Ortaklığı, 
nın Türkiye Büyük Millet Meclisince denetimi aynı kanunun 4 ncü maddesi gereğince devanı 

etmektedir. 
Aşağıda yazılı kuruluşlar ise Yüksek Denetleme Kurulunun ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

denetimi dışında kalmış bulunmaktadır. 
— Güneş Sigorta Anonim Şirketi, 
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— Ülfet Gıda ve Sabun Sanayii Anonim Şirketi, 
— Günekdoğu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 
Türkiye Vakıflar Bankası Anonim Ortaklığı özellik 'arz etmektedir. Bu bankanın sermayesi 

Devlete ve İktisadi Devlet Teşekküllerine ait 'bulunmadığından 440 sayılı Kanunun 'kapması içine 
girmemektedir. 

11 . 1 . 1954 tarih ve 6219 sayılı Özel Kanunum 15 nci maddesi hükmü gereğince, Bankanın 
yıllık işlem ve hesapları Yüksek Denetleme Kurulunca incelenmekle lbera!ber inceleme raporu Ban
kanın Uraıımiı Heyetine verilmekte ve Ibir »sureti de Vakıflar Genel Müdürlüğüne tevdi edilmek
tedir. 

2 Ocak 1961 -tarih ve 196 sayılı Ekici tütünleri satış piyasalarının desteklenmesine dair Kanu
nun 4 neü maddesi, «Destekleme ile alâkalı ibilcümle muamelât Yüksek Murakabe Heyetinin tetkik 
ve kontr'oluna talbidir»; 5 nci maddesi «Yukarda ki maddelere göre vazifeli müesseselerin, Yüksek 
Murakabe Heyetince tesibit olunacak zararları, mütaakrp v ı ı Maliye Bakanlığı (bütçesine konacak 
tahsisattan karşılanır, kâr tahakkuk ederse aynı bütçeye irat 'kaydolunur» hükümlerini ihtiva et
mekte, fakat kanunda tetkik ve kontrol neticelerinin arz edileceği ibra mercii gösterilmediğinden 
konu incelemeye muhtaç görülmektedir. 

Bakanlıkların ilgili bulunduğu ve 468 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi kapsamına giren kuruluş
lardan yalnız ikisinin Yüksek Denetleme Kuruluna yaptırılan inceleme sonunda kaleme alman ra
porları Komisyonumuzun isteğiyle Başbakanlık tarafından Komisyonumuza gönderilmiş bulun
maktadır. 

— Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, 
— Elektrik İşleri Etüt İdaresi, 
Büyük Millet Meclisi denetimine tabi bulunduğu halde Yüksek Denetleme Kurulunun denetimi 

dışında bırakılmış bulunan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin de adı geçen kurulun denetimini1 tabi 
tutulmasını sağlıyacak hükümlerin Meclisçe nazara alınması yerinde görülmektedir. 

9. 440 sayılı Kanunda ıslah ve ikmale muhtaç görülen noktalar: 440 sayılı Kanunun tatbikat
ta ne gibi aksaklıklar doğuracağı, bu kanunun ıslah ve ikmale muhtaç tarafları hakkında etraflı 
bir izahta bulunmak erken, olmakla beraber daha şimdiden beliren bâzı önemli aksaklıklara işaret
te fayda vardır. 

Şöyle ki, yönetim kurulu aynı zamanda karar ve icra organı olduğu ve icra âmiri karar organı
nın başında bulunduğu için yönetim kurulu teşekküllerin muhtacolduğu iç denetimi gereği gibi 
yapamamaktadır. Yönetim kurulu çoğunluğunun teşekkül bünyesi mensuplarından meydana gel
mesi de mahzurludur. Bu sebeplerden üyeler çoğunluğunun ve Başkanın teşekkül bünyesi dışından 
getirilmesi lüzumlu ve faydalıdır. 

Şu noktaya da işaret edelim ki, ticari esaslara göre çalışması gereken, bu teşekkül ve teşebbüs
ler, Maliye Bakanlığı müfettişleri, maliye hesap uzmanları, banka yeminli murakıpları, ilgili ba
kanlık müfettişleri, Çalışma Bakanlığı müfettişleri, Devlet Plânlama Teşkilâtı, Devlet Yatırım 
Bankası, Yüksek Denetleme Kurulu gibi mercilerin teftiş ve murakabelerine tabi bulunmakta ve 
bunların çokluğu ve sıklığı müesseselerin çalışmalarını güçleştirmektedir. Bu itibarla, kanuni 
icaplar dışında, teftişlerin çalışmaları aksatamıyacak ölçülü sınırları geçmemelerine dikkat olun
malıdır. » 

10. Yüksek Denetleme Kurulunun Teşkilât Kanununun, süratle yürürlüğe konulması: 3460 sa
yılı Kanun hükümleri gereğince «Umumi Murakabe Heyeti» adiyle Başvekâlete bağlı olarak ku
rulup 15 .7 . 1960 tarih ve 23 sayılı Kanunla «Yüksek Murakabe Heyeti» adiyle Teşriî Organ 
Başkanlığına bağlanmış bulunan kuruluş 12 . 3.1964 tarih ve 440 sayılı Kanunun 20 nci mad
desiyle «Yüksek Denetleme Kurulu» adını almış ve 12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 6 nci 
maddesiyle de tekrar .Başbakanlığa bağlanmış bulunmaktadır. 

440 sayılı Kanunun 20 nci maddesi İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseselerinin Yüksek De
netleme Kurulunun özel kanununda gösterilen esaslar dâhilinde bu kurulun malî, idari ve tek-
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nik denetimine tabi olduğunu hükme bağlamış bulunduğu gibi aynı kanunun geçici 6 nci madde
si de «Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetlenmesi ile Yüksek Denetleme Kurulu hakkındaki Ka
nun yürürlüğe girinceye kadar 34G0 ve 23 sayılı kanunların Yüksek Denetleme Kurulu ile ilgili 
hükümleri uygulanır.» hükmünü ihtiva etmektedir. 

Böylece Yüksek Denetleme Kurulu hakkında özel bir kanun çıkarılması 440 sayılı Kanun hük
mü icabından bulunmaktadır. , 

Bu kanun hükmünün süratlo yerine getirilmesi gerekir. 

VIII - TEMENNİLER 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile benzeri kuruluşların 1959 - 1963 yılları ile ilgili boş ydhk faaliyet
leri, alt komisyonlar tarafından hazırlanmış bulunan raporların ışığı altında; Hükümet, Yüksek 
Denetleme Kurulunun ve ilgili kuruluşların yetkili temsilcilerinin iştiraki ile Komisyonumuzca in
celenmiştir. 

Raporumuzun ekini teşkil eden Alt Komisyon raporlarında yer almış temennilerin, kuruluşlar 
tarafından yerine getirilmesi ve üzerinde durulması Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. Yapı
lan görüşmeler sonunda, Komisyonumuz görüşü olarak benimsenmiş bulunan ve işletmelerce 
üzerinde durulması gereken veya durulan, gerçekleştirilmesi memleket ekonomisi ve sanayii yö
nünden zaruri görülen hususlar ayrıca aşağıda arz edilmiş bulunmaktadır. 

1. Sümcrbanka bağlı Adana Bez Fabrikasının 100 bin iğe çıkarılın ak suretiyle, üretim hacmi
nin artırılmasını ve bu kapasite artışını dış pazarlara yöneltmek amacını öngören malî portesi 430 
milyon liraya baliğ olacak bir tevsi önprojcsi üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Her ne kadar ham
maddesinin tamamı yurt içinden sağlanmakta olan bu sanayi kolunda, (izcilikle ihracata mütevec
cih bir üretim artışını hedef tutan bir tevsi projesinin- uygulanma fikri Komisyonumuzca da 
müspet karşılanmakta ise de, malî portesi yaklaşık olarak 430 milyon liraya baliğ olacak böylo 
bir projenin gerçekleşmesi için kesin bir karara varılmadan önce aşağıdaki hususların göz önünde 
bulundurulmasında katî zaruret vardır. 

a) Dünya piyasalarında tekstil sanayii dalında belirmiş kriz ve bu alanda mevcut geniş ölçü
deki rekabet karşısında maliyet ve kalite bakımlarından pazarlama imkânlarının ve iç piyasa ile 
birlikte katî talep seviyelerinin tesbit edilmesi, 

b) Mevcut ve muhtemel ikame maddelerinin gerek iç, gerekse dış piyasa bakımından yapacağı 
etkilerin hesaba katılması, 

c) İç ve dış pazarlama imkânları müspet sonuç verdiği takdirde tevsiin gerektirdiği 430'milyon 
lira tutarındaki yatırım smai kalkınmamızda öncelik taşıyan diğer yatırımlar proj-eleri de göz 
önünde bulundurularak yerinin ona göre tâyin edilmesi. 

2. Halen yürürlükte bulunan ve yalnız muvakkat mahiyette yevmiyeli teknik personel çalıştı
rılmasını istihdaf eden 4/10195 sayılı Kararname esaslarına aykırı olarak daimî kadrolara da bu şe
kilde yevmiye uygulanması tatbikatının düzeltilmesi ve kararnamenin günün ihtiyaçlarını karşlll-
yabilccek ve özellikle teknik personeli tatmin edecek şekilde yeniden düzenlenmesi için konunun 
Hükümetçe ele alınması zaruri görülmektedir. -

3. Alt Komisyon raporunda da belirtildiği gibi idari giderlerden tasarruf ve işletme çalışmala
rında da gerekli suples sağlamak amaciyle 6 fabrikadan 'teşekkül eden yünlü grupunım daha ras
yonel çalışmasını sağlıyacak tedbirlerin bir an önce alınması lüzumuna işaret edilir. 

4. Sümerbank Taşköprü Kendir Sanayii Müessesesinin, kuruluşundan bu yana zarardan kur
tulamamış ve sermayesinin tamamını kaybetmiş olmasından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve 
sermayesi tamamlansa dahi kârlı ve verimli çalışması imkânı mevcut bulunamam asından 440 sayı
lı Kanunun 2 nci maddesi hükmü karşısında, tasfiyesi gerektiğini belirten AH Komisyon raporun
daki, görüşe komisyonumuzca da iştirak edilmekte ve bu müessesenin geleceği hakkında Hükümetçe 
bir an önce kesin karara varılmasını zaruri bulmaktayız. 
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5. Halen Sümerbanka bağlı olarak faaliyette bulunan Sivas Çimento Sanayii Müessesesinin, 

bu tip imalâtın bir elde toplanması bakımından Çimento Sanayii T. A. Ş. ne devri hususunun ilgi
lilerce bir etüt konusu yapılması ve elde edilecek sonuca göre bir karara varılması uygun görül
mektedir. 

6. Yapağı ve Tiftik Anonim Ortaklığının, statüsüne göre âmme karakteri de taşıyan göre
vinde başarı gösteremediği anlaşılmıştır. 

440 sayılı Kanunun 2 nci maddesi karşısında bu ortaklığın çalışma konusu olan görevin Tarım 
Bakanlığınca deruhde edilmesinin daha verimli olacağı sonucuna varılmıştır. 

7. Memleket ekonomik ve sosyal hayatında mühim yeri olan kömür aynı zamanda stratejik 
bir maddedir. Kömürün bünyesinden doğan bir özelliği de bir müddet işletilnıiyen ocakların değe
rini kaybetmesidir. Bu bakımlardan işçi ve işveren münasebetlerini düzenliyen hükümlerin yeniden 
gözden geçirilmesi zaruri bulunmaktadır. . 

8. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ve Etibank ta
rafından Sanayi Bakanlığı adına yapılmış olan masrafların bu kuruluşlar masraf hesaplarından 
çıkarılarak Bakanlığın borcuna yazılması, tahsilin takibedilmesi ve bu işlem dolayısiyle kayıtlarda 
ve bilanço ve netice hesaplarında gerekli düzeltmelerin yapılması komisyonca karara bağlanmıştır. 

9. Petrol Ofisi ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının birleştirilmesine^ dair kanun tasarısı 
Meclise intikal etmiş bulunmaktadır. Bu konudaki Yüksek Denetleme Kurulunun «Tüm sermayesi 
Devlete ait Petrol Kurumu kurulması, tevzi işini yapacak bîr müessese ile Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığının bugünkü hüviyetiyle bu kuruma bağlı bulunması» yolundaki görüşü de göz önünde 
bulundurularak söz konusu kanunun süratle çıkarılması ve kanun çıkıncaya kadar da Petrol Ofisi ile 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının memleket menfaatlerine en uygun işbirliği halinde çalışma
larını sağlıyacak tedbirlerin Hükümetçe ele alınması tavsiyeye değer görünmektedir. 

10. Reorganizasyon Komitesinin, ortaklıklara verilecek yön üzerinde çalıştığı bir sırada, Petrol 
Ofisinin, meydana gelen zararlardan sermayesini yitirmiş ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine 
göre tasfiyelik hale gelmiş şirketlerle ortaklık kurması Ofis çalışmalarına menfi tesir edebileceğin
den, ilgili bakanların bu konu üzerinde önemle durması gerekmektedir. 

11. 79 sayılı Kanunla 15.9.1960 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış olan 3780 sayılı 
Millî Korunma Kanunu ile ilgili işlem ve hesapları 1.1.1960 - 15.9.1960 devresi itibariyle yeniden 
düzenlemek üzere Hükümete iadesine karar verilmiştir. 

12. Bilanço1 arda olması gereken hesap birliğinden yoksun ve Ofisin gerek malî durumunu ak
settirmekten uzak bulunduğu gerekçesiyle Petrol Ofisin 1958 - 1962 yıllarına ait bilançolarının kon
solide millî korunma bilançosundan tenzili uyj^un görülmüştür. 

13. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı sermayesinin tezyidinde Emekli Sandığının rüçhan 
hakkı kullanmaması hususu üzerinde Hükümetçe durulması lüzumlu görülmüştür. 

14. Çukurova Çimento Sanayii T.A.Ş. ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının yapmış ol
dukları sermaye tezyitlerinde günün rayiçlerine göre değerleme yapılmamış olduğuna işaret 
edilmişti. 

Bu konuda, başta Hazine olmak üzere, şirketlerin eski ortaklarının ziyaa uğratılmış bulunan 
haklarının iadesini sağlıyacak tedbirlerin alınmasını zaruri bulmaktayız. 

15. Demiryollarının 1965 yılı demir cevheri nakliyatını kısmen noksan yapmış olması, Kara
bük Demir ve Çelik İşletmelerinin üretim programını tam gerçekleştirmesine imkân vermiyeeeği 
anlaşılmaktadır. 

Ereğli Fabrikasının ileride artacak olan isteği de göz önünde bulundurulmak suretiyle Demir
yollarının, her iki işletme ihtiyacını tam karşı'ıyabilecek tedbirleri şimdiden ve süratle almasında 
zaruret vardır. 

16. Tasfiye halindeki Hurdacılık Şirketine plânda görev verildiğine, 440 sayılı Kanunda 
ortaklıkların akıbeti hakkında karar verme vazife ve yetkilerini düzenleme komisyonuna vermiş 
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olduğuna göre, bu hususlar nazara alınmaksızın, tasfiye kararının ortaldar tarafından alınmış 
olması uygun görülmemiştir. 

17. Turistik tesisler kurmak, kurulacak bu gibi tesislere gerekli krediyi sağlamak suretiyle 
memleketimizde turizm sanayiinin gelişmesinde önderlik eden Turizm Bankasiyle Turizm Bakan
lığının gerektiği şekilde ve yeteri kadar ilqi!enmesi tavsiyeye değer görülmektedir. 

18. 440 sayılı Kanunla denetleme dışı bırnkılmış- bulunan İller Bankasının yine eskisi fîibi 
Yüksek Denetleme Kurulu denetimine tabi tutulması ve belediyelerin gayrimelhuz (elektrik 
santrallerinde arıza ve saire gibi) çıkacak zaruri masrafları Devlet Plânlama Teşkilâtından mü
saade -almadan yapabilmesi için bankaya yetk: verilmesi yerinde bir tedbir olacaktır. 

19. Bâzı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin kendi kurdukları veya katıldıkları naldiye şirketleıine 
taşıma yaptırmaları tarzı üzerinde durulmasını lüzumlu bulmaktayız. 

20. Ankara Çimento Fabrikasının 1965 yılı genel kurul toplantısında, ortaklar temsilcileri 
fabrika müdürünün çalışmalarını takdirkâr boyalarla övmüşler, ancak aldıkları emre uyarak de
ğiştirilmesini teklif etmişler ve bu teklif çoğunluk1 a kabul edilmiştir. 

Fabrikaya yeni müdür tâyini için, eski müdü-ün azlinin tekemmül ettirilmesi gerekmiş, bu ko
nuda bâzı hukukî müşküllerin belirmesi üzerine eski •müdürler kurulunun mevcudolmadığı yolun
da Bakanlıkça bir karara varılarak yeni müdür tâyin edilmiştir. 

Uzun süre görev yapmış müdürler kurulunun mevcut sayılmasının önemli hukukî mahzurlar 
tovlidedeceği nazara alınarak hâdise üzerinde Bakanlıkça önemle durulmasını lüzumlu bulmakta
yız. 

21. Emekli keseneklerinin % 7 ye çıkarılması ve emekli kesenekleri hususunda Hükümetin dik
kat nazarının çekilmesi uygun görülmektedir. 

IX - SONUÇ 

Komisyonumuzca 1959 - 1963 yıllarîna ait beş yıllık çalışmaları incelenmiş bulunan, sermayeleri 
tamamen Devlete ait İktisadi Devlet Teşekkülleri ile benzeri kuruluşların beş yıllık süre içinde sağ
lamış oldukları kâr tutarı 3.253 milyon liraya; yine aynı süre dçinde meydana gelen zarar tutarı 
da 1.016 milyon liraya baliğ olmaktadır. 

İşletme kurallarına göre çalışmalarını yürüten bu teşekküllerden bir kısmının bilançolarının zarar 
ile sonuçlanmasını veya kârlarının azalmasını özellikle : 

— Sermaye yetersizliğinden ödenen faizlerin normal seviyenin üstüne çıkmış olması, 
— Satış fiyatlarının yükselen maliyetler karşısında, konjonktür dalgalanmalarına göre ayarlan

masını önleyici müdahalelerin mevcudiyeti, 
— İşletmelerde işçi ve memur kadrolarının ihtiyacın ve normal seviyenin üstüne çıkmış olması, 
— Bugüne kadar hükümetlerin izledikleri buğJay politikası dolayısiyle Toprak Mahsullıerd Ofisi

nin, 154 sayılı Kanun gereğince yapılan konsolida-<yon operasyonuna rağmen, beş yıllık zarar tuta
rının 47,6 milyon liraya, aynı zamanda âmme hizmeti de görmekte olan, sebepleri Alt Komisyon ra
porunda belirtilen Devlet Demiryollannm zarar tutarının da 877,1 milyon liraya kadar yükselmiş 
bulunması,. . 

Gibi faktörler etkilemektedir. 
(Bütün bu güç şartlara rağmen, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri kuruluşlardan özellikle 

üretim alanının imalât ve istihraç sanayii dallarınla faaliyette bulunanların beş yıllık (1959 - 1963) 
dönem içinde 2,291 milyar lira tutarında kâr sağlamış olmaları, memleketin ekonomik kalkınmasın
da büyük rol oynadıklarını açıkça göstermektedir. 

Diğer taraftan söz konusu kuruluşların aynı süre içinde Hazineye ödemiş oldukları vergilerin de 
bütçeye sağladığı gelir göz önünde tutulacak olur ise, memleketin iktisadi ve sosyal (bünyesindeki 
olumlu etkileri daha kolaylıkla anlaşılabilir. 

468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrası kapsamına giren İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ile bunlara bağlı olarak faaliyette bulunan teşekkül ve müesseselerin 1959 - 1963 yıllarına ait 5 yıl-
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lik bilanço sonuçları, raporumuza ekli alt komisyon raporlarında yapılan tadiller de göz önünde tu
tularak toplu bir bilgi vermek üzere hazırlanmış ok 1 numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

Aynı kanunun 4 ncü maddesinin 1 numaralı fıkrası kapsamına giren kurumlar ek 2 numaralı 
cetvelde gösterilmiştir. 

Alt komisyonlar raporlarında ve bu raporumu 
de bulundurulmak, tahkik konusu olan ve kaza m 
dan dpğacak sonuçlar saklı kalmak kaydı ile: 

1. Unvanları 1 numaralı cetvelde gösterilen 
pprlaırma ekli bulunan teşekkül ve müesseselerin 
ço ve netice hesaplarının 468 sayılı Kanunun 3 n 
vibi ve yönetim kurullarının ibra edilmesi, 

.2. Unvanları 2 numaralı cetvelde gösterilen 
poplarına ekli bulunan kurumların 1959, 1960, 19 
ısıaplarının 468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
nüsü' yapılması, 

:da yer almış temenniler ve görüşler de göz önün-
orcilerine intikal etmiş veya edecek olan hususlar-

ve bilançoları ile netice hesapları alt komisyon ra-
1959, 1960, 1961, 1962 ve 1963 yıllarına ait bilân-
eü maddesinin 3 ncü fıikrası hükmü gereğince tas-

ve bilançoları ile netice hesapları alt komisyon ra-
31, 1962 ve 1963 yıllarına ait bilanço ve netice he-
4 ncü fıkrası hükmü gereğince genel görüşme ko-

3. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün bu rapor ilıişiğû alt komisyon raporuna bağlı 1944 -
1963 yılları (20 yıl) bilanço ve netice hesaplarının ve Elektrik İşleri Etüt İdaresinin Alt Komisyon 
raporuna ilişik 1951 - 1963 yılları (13 yıl) bilân ;o ve netice hesaplarının, 468 sayılı Kanunun 9 ncu 
ma.ddesi hükmü delaletiyle aynı kanunun 3 ncü maddecimin 3 ncü fıkrası hükmü gereğince tasvibi 
gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Bu rapor ve ekleri G-enel Kurulun tetkiklerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

BaşJkan 
Bursa 

B. Güzey 

Afyon K. 
Temennilerin 13 ve 14 ncü 

maddesine muhalifim 
R. Hanctoğlu 

Denizli 
1 C. Akyar 

' Mardin 
"'•••'•'•'"'•'•A. S a r a ç o ğ l u 

Ankara 
1. tmirzalıoğlu 

İmzada bulunamadı 

Bolu 
T. Çulha 

Sözcü 
Ankara 
M. Ete 

Aydın 
/ . C. Ege 

Erzurum 
S. Hatunoğlu 

İmzada bulunamadı 

Tabiî Üye 
Muhalefet şerhi eklidir 

8. Karaman 

Balıkesir 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. A. Bolak 

Çorum 
H. İncesulu 

İmzada bulunamadı 

Edirne 
-Bâzı noktalarda muhalifim. Muhalif kaldı-
.. ğım noktaları şifahen anlatmak üzere söz 

Kâtip 
Adana 

M. Ünaldı 

Bingöl 
8. Topçuoğlu 

Giresun 
8: Orhon 

Trabzon 
Ş. Buladoğlu 

İmzada bulunamadı 

Balıkesir 
M. 8. Çavdaroğlu 

Denizli 
8. Bosna 

Edirne 
/. Ertem 

Adıyaman 
H. Ağar 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
ö. Ergün 

İstanbul 
Söz hakkım mahfuzdur 

E. özden 

Adana 
Söz hakkım mahfuzdur 
K. SarıibraMmoğlu 

Balıkesir 
C. Turgut 

Denizli 
#f. Çobanoğlu 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

İmzada bulunamadı 
hakkım mahfuzdur 

F. Giritlioğlu 
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Giresun 

A. Köymen 

İstanbul 
Z. Alhnoğlu 

Nevşehir 
R. Demirsoy 

Samsun 
Söz hakkım mahfuzdur 

B. Cömert 

Gümüşane 
Söz hakkım mahfuzdur 

N. özdemir 

Kars 
Raporun temenniler kıs
mının 13, 14 ncü madde

lerine muhalifim 
H. Erdoğan 

Niğde 
13 ncü maddeye muhali

fim ve söz hakkım 
mahfuzdur 
R. Soyer 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Urfa 
K. Eroğan 

İstanbul 
Muhalefet şerhim eklidir 

R. Ülker 

Kars 
L. Aküzüm 

Rize 
C. Yalçın 

Tekirdağ 
Bâzı hükümlerine 

muhalifim 
T. Kut 

Zonguldak 
M. A. Pestilci 

İstanbul 
S. Vardarlı 

İmzada bulunamadı 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Müzakere ve kararlara 
katılmadı 

Rize 
A. H. Güner 

Tokat 
Z. Kocamemi ... 

Müzakere ve kararlara 
katılmadı 

Tabiî Senatör Suphi Karaman'ın muhalefet şerhi 

VII nci bölümün 3 ncü maddesiyle VIII nci bölüm'ün 13 ve 14 ncü maddelerinde 'bahis konu
su edilen T. P. A. O. lığının sermaye tezyidinde rüçhan hakkının kuilanıdırılmadığı ye hisse se
netlerinin günün rayiçlerine göre verilmediği hu mslarma muhalifim. 

Tabiî Senatör 
8. Karaman 
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6 Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 624 e I nciek Toplantı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonunun 12 , 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimi 

sonuçları hakkında rapor 

27 .5 .1965 

T. B. M. M. Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu Başkanlığına 

Rapora muhalefet şerhim eklidir. Hemen rapora ek olarak basılmasını ve 1 Haziran 1965 gö
rüşmesinden önce tevziini saygiyle rica ederim. 

Komisyon Üyesi 
İstanbul Milletvekili 

• Reşit Ülker 
24 . 5 . 1965 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun denetim 
sonuçları hakkındaki rapora muhalefet şerhim 

1. Raporun 11 nci sayfasında 1 No. da «Reorganizasyon çalışmaları» başlığı altındaki kısmın 
raporda yer almaması gerektiği kanısındayım. 

Gerçekten 12 . 3 . 1964 tarih ve 440 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinin açık hükmüne 
göre «Reorganizasyon Komitesi Maliye Bakanlığına bağlıdır.» Bu sebeple murakabesi Maliye Ba
kanlığına ve Karma Bütçe Komisyonuna aidolmak gerekir Komisyonumuz bu konuda bilgi edine
bilir, fakat kanundaki açıklık karşısında, esasen bir raporu da mevcudolmıyan bu komite hak
kında tartışma yapıp karar alamaz ve bunu raporuna dercedemez kanısındayım. 

2. Raporun 16 nci sayfasındaki Adana Bez Fabrikasının 100 000 iğe çıkarılması hakkındaki 
beyanlar iltibasa meydan verebilecek niteliktedir. 

Türkiye'nin pamuk üretiminin önemli bir kısmı hammadde olarak ihracedilmektedir. Pamu
ğun memleket içinde işlenmesi ve dcğerlondirilme si halinde meselâ : Ham bez veya iplik halinde 
ihracedilmcsi takdirinde, elde edilecek döviz % 80 fazla olabilir. Plânlama Kurulunca da ele 
alınmış olan bu konuda rapora her hangi bir hulusun dercinin doğru olmadığı kanısındayım. 

3. Raporun 17 nci maddesinde Petrol Ofisle TPAO lığının «Memleket menfaatine en uygun 
işbirliği sayılacak tedbirlerin Hükümetçe de alınması tavsiyeye değer görülmektedir.» sökün
deki ibareden bugün böyle bir işbirliğinin mevcu dolmadığı veya yetersiz olduğu anlamı çıkmakta
dır. Oysa, verilen raporlar ve açıklamalardan sıkı bir işbirliğinin gerçekleştirilmiş olduğu anlaşıl
maktadır. Bu sebeple konulan ifade, gerçekleri if ide etmemekte ve yanlışlığa meydan verecek nite
liktedir. Bu sebeple rapora dercedilmesine muhalifim. 

4. Raporun 17 nci sayfasında, durumu bütün kamu oyunca bilinen Maden Hurdacılığı Şirke
tinin tasfiye edilmesi bağlı bulunduğu Bakanlığın da bilgisi tahtında cereyan etmiş olması ve veri
len bilgiler ve yapılan açıklamalar karşısında raporda yer almasına lüzum olmadığı kanısındayım. 

5. Raporun 18 nci sayfasında ve raporun diğe r noktalarında 1959 - 1963 yıllarının birden ve 
toptan mütalâa edilmesi usule aykırıdır. Komisyon bunları yıl yıl incelemiş olduğuna göre he
saplarının da yıl yıl gösterilmesi ve karşılaştırma imkânının yaratılması şarttır. Bu türlü toptan, 
örtücü hesap verme usulünün tamamen usulsüz olduğu kanısındayım. Katılmıyorum. 
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TPAO lığımın sermaye artırılması meselesi : " < 

6. Raporun 12 nci sayfasında 3 No da : 
«Çukurova Çimento Türk Anonim Şirketi ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklıklarının ser

mayelerinin artırılmasında, kuruluşların aktif delerleri günün rayicine göre tesbit edilmeksizin 
çıkarılan hisse senetlerinin yeni ortaklara nominal değer üzerinden devredildiği ve bu suretle 
eski ortakların menfaatlerinin aleyhinde durumlar ihdas edildiği görülmüştür. 

Yüksek Denetleme Kurulu bu konuyu ilgili mercilere intikal ettirdiği halde hiçbir tedbir alın
madığını kayda değer görürüz. 

Sermaye tezyitlerinde hukuk ve işletmecilik esaslarına uygun işlem yapılmasını sağlıyacak 
tedbirlerin Hükümetçe alınmasını temenni ederiz» denmekte ve ayrıca raporun 17 nci sayfasında 
14 no da : 

«Çukurova Çimento Sanayii T. A. JŞ. ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı sermayesinin tez
yitlerinde günün rayiçlerine göre değerlendirme yapılmamış olduğuna işaret edilmişti. 

Bu konuda başta Hazine olmak üzere, şirketlerin eski ortaklarının zıyaa uğratılmış bulunan 
haklarının iadesini sağlıyacak tedbirlerin alınmasını zaruri bulmaktayız» denmektedir. 

Bu konunun komisyonumuzda müzakere edilmesi, rapora dercedilmesi, gerek usul bakımından 
gerek esas -bakımından gerekse komisyonda kararlaştırılanlara mutabakatı bakımından, yerindi 
değildir. 

Başbakanlıktan Komisyonumuza böyle bir rapor gönderilmemiştir. Bu sebeple görüşülmesine 
kanunen imkân yoktur. 

Ayrıca; 

A) Komisyonumuz bu konuyu inceliyemez : Şöyle ki : Komisyon müzakereleri sırasında ge
niş şekilde arz ve izah ettiğim veçhile, komisyonumuz 468 sayılı Kanunumuza göre «... Yüksek De
netleme Kurulunun raporlariyle Başbakanlığın sevk edeceği diğer raporları inceler» (3m.) Ko
misyonumuz halen 1959 - 19G3 yıllarına ait raporları incelemektedir. Yukarda bahis konusu olay 
ise TPAO lığının 1964 senesi sonunda yapılan sermaye artırılması işlemiyle ilgilidir. Bunun hak
kında bir yıl raporu bahis konusu değildir. Kurulumuzun hangi raporları inceliyebileceği aynı 
Kanunun aynı maddesinin devamında açıklanmaktadır. «... Her teşebbüsün bilânçosuyla netice 
hesaplarını kapsaması gereken bu raporlar ...» Raporlardan, ne kasdedildiği açıkça belirtilmek
tedir. 

468 sayılı Kanunun zikri geçen bu 3 ncü madd esinin baştan itibaren aldığı şekiller incelendiği 
zaman «raporlar» deyimiyle ne ifade edilmek istendiği daha seçik bir şekilde anlaşılmaktadır. 

Yüksek Senatoca kabul buyurulan fakat Millet Meclisince kabul edilmiyen Senato Metninde 
3 ncü maddenin bu kısmı şöyle idi : 

« Yüksek Denetleme Kurulunun Türkiye Büyük Millet Meclisine sunduğu Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri hakkında raporlariyle, Başbakanlık tarafından gönderilen Yüksek Denetleme Kurulu
nun raporları üzerinde teşebbüslerin verdikleri cc vapları ve ilgili bakanlıkların mütalâalarını ve bir 
yıl önceki duruma ait bilanço ve netice hesapları veya malî durumları gösteren tabloları inceler...» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma Komisyonu 17 . 4 . 1964 tarihli raporunda da şöyle demek
tedir «... 3 ncü madde üzerinde Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu metinleri esas itibariyle bir
birinden farklı değildir. Karma Komisyonumuz, h er iki metinde redaksiyon bakımından en uygun 
formülleri benimsiyerek ve Millet Meclisinin kab al ettiği bâzı raporların ayrıca incelenmeye tabi tu
tulması usulüne dair hükmü metinden tayyederek, bu maddeyi yeniden kaleme almıştır.» (Millet 
Meclisi 12 . 5 . 1964 tutanağı) 

Yüksek Senato metninde de görüleceği veçhile hiçbir zaman 3460 sayılı Kanunun 10 ncu mad
desi gereğince verilen, bir nevi ikaz mahiyetini tanıyan raporların komisyonumuzda inceleneceğin
den bahsedilmemiştir. 
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Kanunim maddesinde zikri geçen diğer raporlar terimiyle Yüksek Denetleme Kuruluna Teşeb
büslerin cevaplar ile ilgili bakanlıkların mütalâaları olduğu anlaşılmaktadır. Eğer bunlar arasın
da «ara raporları» tâbir edilen raporlar olsa idi madde onları zikreder idi. 

«Ara raporları» ikaz raporlarıdır. Bu raporlar ilgili teşebbüs ile ilgili Bakanlıkları yani 
kısacası icrayı ilgilendirir. İcra bu raporlara göre ya tedbir alır veya almaz ve fakat bunun 
hesabı ancak «ara raporunun» ilgili bulunduğu yılın raporunda tartışılır. Teşekkül ya ibra edilir 
veya edilmez. Bundan başka türlü düşünülemez. 8 ncü maddemizin ikinci fıkrası raporların 
inceleme neticesinde, ya ibra veya ademiibra tavsiye edilir. Bir «ara raporun» tartışılmasının ya
pılabileceği kabul edildiği takdirde neticesinde ne yapılabilir? İbra veya ibra etmeme yapılamaz 
çünkü bu ancak yıllık raporda yapılabilir. Cezai veya malî sorumluluk belirtilemez. Bu kuvvetler 
ayrılığı ilkesine aykırı olur. Böylece neticesi olmıyan bir işle uğraşılmış olur. Gelecek yıl raporla-
riyle .görüşülecek bir işin ancak bir kısmını bir yıl önce görüşmek ve bir netice istihsal edememek 

' gibi'bir durum hâsıl olur. İşte bu sebeple 1 Cilt B. 177 nci sayfadaki raporun hiçbir veçhile görü-
şülemiyeceğini ileri sürmekteyim. 

B) Komisyonumuz bu konuda oylama da yapamaz : TPAO lığı 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin 4 ncü fıkrasındaki kuruluşlardan biri olduğundan «ibaresi» bahis konusu döğildir. Ken
di genel kurulunda ibra edilir. Ancak hakkında g mel görüşme yapılır. Her hangi bir oylama yapı
lamaz». Bu sebeple de TPAO lığına ait Alt Komisyon raporlarında (Bakınız I Cilt B. 105 ve mü-
taakıp) «raporumuz genel konuşmaya sunulur» denilmektedir. 

• Bundan ötürü ne komisyonumuzda ne Senatoda ne de Millet Meclisinde her hangi bir oylama 
yapılamaz ve karar alınamaz. Komisyon hem oylama yapmış ve hem de kara alarak rapora dercet-
miştir. Bu hareket de tamamen-usul ve kanuna aykırı bulunmaktadır. 

C) Komisyonumuz malî ve cezai sorumluluk kararı da alamaz : 17 nci sayfanın 14 No. smda 
«Bu konuda başta Hazine olmak üzere, şirketin c>Jki ortaklarının zıyaa uğratılmış bulunan hakla
rının indesini sağlıyacak, tedbirlerin alınmasını zaruri bulmaktayız» Komisyonda böyle karar alın
dığını bilmemekle beraber, böyle bir karar alınabilmesi mümkün olsa dahi, bu karar tamamen 
usulsüz ve kanunsuzdur. 

468 sayılı Kanuna, ait 2.7.1962 tarihli Millet Meclisi Geçici Komisyon raporunun 3 ncü mad
de gerekçesinde ....... Komisyonumuz yasama organının cezai ve malî sorumluluk konusunda görüş 
beyan etmesini, 'Kamu İktisadi Teşebbüslerinin gereken suhulet ve çabuklukla çalışması bakı
mından 'mahzurlu mütalâa etmiş ve esasen bu konuda yasama organınca ifade edilmesi derpiş 
edilen görüşlerin fonksiyonlar (kuvvetler) ayrılığı ilkesi gereğince icra organını da, kaza or
ganını da'bağliya'mıyacağı nazarı itibara alınarak, madde bu yolda tadil edilmiştir.» demek sure
tiyle durum açıklanmıştır. Bu da usulsüz ve kannnnsuz bir harekettir. 

D) ' Rapora dercedilcnlerin bir kısmı Komisyonda alman kararlarla mutabakat halinde değil
dir «Bu konuda başta Hazine olmak üzere, şirketlerin eski. ortaklarının zıyaa uğratılmış bulu
nan haklarının iadesini sağlıyacak tedbirlerin alnmasmı zaruri bulmaktayız» şeklinde bir karar 
.alındığını hatırlıyamıyorum. Bu sebeple Komisyondaki teypin aynen basılmasını istiyorum. Mü
zakerelerin gerçeği, bu teypin yaymlanmasiylc anlaşılacaktır. 

E) Meselenin, esasında, da mutabık değilim : Usul ve kanun bakımından Komisyonumuzca 
incelenmesine imkân olmıyan meselenin esasında da mutabık değilim. Alman kararın tamamen 
yanlış olduğu inancındayım. 

İddia -TPAO lığının sermayesinin 150 milyondan 350 milyona çıkarılması sırasında 38 375 000 
.liralık hisse senedinin Ordu Yardımlaşma Kurumuna satılması (Emekli Sandığının almaması) 
ve. İni hisse, senetlerinin günün rayici üzerinden değil de hisse senedinin üzerinde yazılan (nomi
nal) bedelle satılmasından ibarettir. , . 
, TPAO İlgınca rüçhan hakkı sahiplerine usulünde haber verilmiş olmasına rağmen rüçhan hakkı 
sahipleri 38 387 000 liralık kısmı almamışlardır. Komisyon müzakereleri sırasında gerek TPAO İl
gınca, gerekse Mâliye ve Emekli Sandığından veril an izahat tatminkâr olduğu ve ara raporunun hak-
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h olmadığı açıkça ortaya çıkmış olduğu halde ve bu yolda bir karar alınmasına lüzum olmadığı 
yolundaki önergem 7 kişinin bulunduğu bir komisyon toplantısında Sayın Sözcü Muhlis Ete'niu 
müstenkif kalması ile Başkan oyunun da inzimam iyle alınmıştır. Yani reddedilmiştir. 

a) Günün rayiçlerine göre hisselerin satılmadığı iddiası : 
Satılan hisse senetleridir. Hisse senetlerinin de ferini artıran bcllibaşlı hususlar şunlardır: 
aa) Getireceği oy hakkı : 6327 sayılı TPAO Kanunu hükümlerine göre hisselerin % 51 i Ha. 

zineye aidolmak zorunludur. Bu sebeple hisse sa tmalmması, hisse satınalanm idareyi eline geçir
mesini sağlamaz. Bundan dolayı da bir değer a r t ın olamaz. 

bb) Getireceği kâr : 6327 sayılı TPAO lığı Kanununun 10 ncu maddesine göre verilecek kâr 
% 10 u aşamaz. Geçen yıl ortaklara hisselerinin no minal değerinin % 9 u kadar kâr ödenmiştir. 
Fazla kârlar tekrar yatırım olur. 

cc) Tasfiyede payı : Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tabiî kaynakların bir şir- ' 
ketin aktifine geçirilmesi muhasebe esaslarına aykırıdır. Bu yol kabul edildiği takdirde maden ve 
petrol işletme haklarının iptali halinde Devleti milyarlarca lira rezerv değeri ödemek gibi bir du
rum karşısında bırakabilir. 

Esasen Devlet tarafından kurulan MTAE ya halef olan TPAO lığının tasfiyesi de bahis konu
su değildir. Esas mukavelenamenin 70 nci madde ^indc atıfta bulunulan TK. nun 434 ncü mad
desine göre ancak «Şirket maksadının husulü veya husulü imkânsızlığı» hallerinde şirket tasfiye 
edilebilecektir. Bu hususlarsa muhal, gorçekleşmiyecek hususlardır. Türkiye'nin petrollerinin bit
mesi veya petrol ihtiyacının karşılanması maksadının gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu husus
lar mümkün olduğu zamanda tasfiyedeki pay hakkının bir değeri kalmıyacaktır. 

Böylece TPAO lığı hisse senetlerinin piyasada üstün bir değeri olamıyacağı hususu taşıdığı 
özellikten gelmektedir. Gerçekten de bunun böyle olduğu rüçhan hakkı sahibi hissedarlar, iş 
Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Anadolu Sigort rı, Ankara Sigorta Umum Sigortanın rüçhan hak-

< larmı kullanmamalariyle ortaya çıkmıştır. Piyasamızın bu ünlü kuruluşları % 10 kârı az bulduk
ları için rüçhan haklarnı kulanmamışlar ve böylece biran evvel satlması gerekli 38 375 000 lira
lık hisse senedi ortada kalmıştır. 

Bu şartlar altında sermayenin tezyidinde günün rayiçlerine göre satış yapılmadığından bahset
mek doğru olmaz. Nitekim Maliye Bakanı Sayın İhsan Gürsan imzasiyle Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına yazılan yazıda bu husus açıkça belirtilmiştir. 

b) Ordu Yardımlaşma Kurumuna satılması iddiası. Bu hunus gerek TPAO lığı tarafından ve
rilen cevapta gerekse Maliye ve Emekli Sandığı tarafından verilen cevaplarda durum vuzuh kes-
betmiştir. 

TPAO lığı rüçhan hakkını kullanmış ortaklara da bu arada Emekli Sandığına da yaziyle bu 
38 375 000 liralık hisse senedini alıp almıyacağmı sormuş ve bir hafta zarfında cevap istemiştir. 

Emekli Sandığı da 440 sayılı Kanunun 13 ve mütaakıp maddeleri içinde plâna ve programa uy
gun plânlar yaparlar ve bu yıllık yatırım ve finansman programları bu husustaki Bakanlar Ku
rulu kararının kendilerine tebliğiyle kesinleşmektedir. Gerek Emekli Sandığının bu durumu ve ge
rekse malî durtım itibariyle evvelce rüçhan hakkını kullanmış olduğundan fazlasına katılamamıştır. 
Bu arada 205 sayılı Kanunla kurulmuş olan (Tıpkı Emekli Sandığı gibi)- Ordu Yardımlaşma Kuru
mu Kanununun 1 nci maddesine göre «Millî Savunma Bakanlığına bağlı» nevi şahsına münhasır 
ve asla tipik «özel teşebbüs» kavramına girmiyen bir teşekküldür. Bu kuruluşun gayesi yine 1 nci 
maddeye göre Türk Silâhlı Kuvvetleri mensuplarına bu kanunda yazılı sosyal yardımları sağlamak 
tır. Bu millî nitelikteki kuruluşun Emekli Sandığından ne gibi bir farkı olduğu anlaşılamamıştır. 
Her iki teşekküle de % 10 dan fazla bir kâr sağla namıyacağma göre, idare bakımından bir fark gö
rüldüğünü söylemek mümkün görülebilir. Türk Silâhlı Kuvvetleri bütün vatan evlâtlarına kapısı 
açık ve Türk Milletini temsil eden, millî bir kuruluştur. Yurdu korumak gibi yüce bir görevi üzerin
de taşıdığı için do yurt sorunlarına ve sorumluluklarına sade vatandaşlardan ve sade kuruluşlardan 
çok yakın ve ilgilidir. Böyle bir kuruluşun TPAO lığında, hissedar olması, söz sahibi olması ancak 
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bâr teminat teşkil edebilir. Tereıln'e Ordu Yıardımlaşmıa Kurumunun piyasada % 80 kâr getiren pek 
çak liş varken, sermaye piyasasında o sırada kendisini 'göstermiş olan büyük sıkıntıya rağmen en 
çok % 10 verebilen ıbir kuruluştun hisse senetlertind alması ancak 'bir fedakârlık örneği, bir vatan-
sevterliık örneği olarak ortaya konulabilir. 

Bir .taraftan Bütçe Komisyonunda diğer taraftan bizim komisyonumuzun, TPAO lığının rapor-
ılıarını inceliycn Alt Komisyonumuzun raporunda, finansman imkânsızlıkları yüzünden 'gecikmeler 
olduğu yatırımlar tamamen yapılmadığı yolunda görüşler Meni sürülürken (Bakınız I. Cilt Sayfa 
B. 114 son paragraf ve 1965 ikinci bütçe Sanayi Bakanlığı bölümünde .raportörlerin beyanları) 
çabuk hareket etme gerekliliğini de ıgörmemezlikten gelmek mümkün olamaz. Olursa bile büyük 
bûır tenakuz teşkil eder. 

Şunu da belirtmek gerekir ki, TPAO lığı Şirket Statüsünün 13 ncü maddesıine göre, Hazine, 
sermayesini 1954 yılında aynî ıolarak % 100 yatıırmıştır. (B) grupu hissedarları ise geriye kalan 
sermaye 'borçlarımı ancak 6 yılda (yani 1960 yılına kadar ödemişlerdir. Bu ödemenin % 50 si de, 
kâr hisselerine mahsup suretiyle yapılmıştır. His3odarlardan İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, 
Ebiıbank, Sümenbank, Sigorta şirketleri, Ahmet Neyzi, Kimon Kozmetto, Dimitri Değirmenoioğlu, 
B. Nauın, Fahri Diriker, Serkis Nubar Hubeseryan, sermaye taahhütlerıini ıbu şekilde ve 1960 
Mart ve Nisan aylarında ödemelerdir. Asıl imtiyazlı durum budur. 

Ordu Yardımlaşma Kurumu 38 milyonun % 25 ini hemen yatırmış ive ıgeriye kalanını da dik 
istek anında yatırmayı taahhüdetmiştir. 

Böylece bu iddiaların aslı olmadığı kanunlar ve usuliler zorlanarak hu işlerin mesele haline 
getirilmek istendiği, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 yıllarında İktisadi Devlet Teşekküllerinin ırapor-
larında pek çok üzerinde durulab ilecek nitelikte nokta bulunmasına ırağmen, bunların hepsi bir 
yana itilerek kanun gereğince henüz tetkiki mümkün olmıyan, 1964 yılına ait bir ikaz yazısına bu 
kadar önem verdlmesi, aynı konunun raporda 12 nci sayfada 3 No. da ve 17 nei sayfada 13 ve 14 
nolarda olmak üzere iki defa ayrı ayrı ele alınması, kanununda TPAO lığı niteliğinde bir kuruluş 
hakkında karar almak imkânı olmadığı halde karar alınması, malî ve cezai sorumluluktan .rapor
da bahsedilmesi hukukan mümkün değilken ve komisyonda da buna 'dair bir karar mevcut değil
ken bunun raporda yer alması, TPAO lığının cevabı komisyonda okunurken ağır ve şiddetli söz
lerle, özellikle Sayın Başkan ve Sayın Kâtip tarafından müdahalelerde bulunulması, komisyonla
rın Hükümetlere direktif vermesi mümkün değilken Hükümete yazı yazılması hakkında karar is
tihsal edilmesi gibi haller ıbu konuda özel bir durumun ve maksadın mevcut bulunduğu kanaatini 
uyandırmıştır. . 

Bunu şöyle 'görmekteyim :< 
1. Petrol işlerinin bugünkü ve gelecekteki idaresi bakımından 38 milyonluk hisse senedinin Or

du Yardımlaşma Kurumuna satılması affedilmez bir hareket sayılarak, gerek TPAO İlgındaki ve 
gerekse diğer kuruluşlardaki dleri gelen yöneticileri, komisyon 'raporunda sorumlu duruma sok
mak ve ıbu rapora dayanarak ilgili bakanlıklarca birtakım temizleme hareketlerine girişmek ve ge
rekçe olarak da komisyonumuzun raporumu ileri sürmek tasavvurları. (Önümüzdeki 'günlerde bu
nun uygulanmasına şahidolmamız çok muhtemeldir.) 

2. Maden ve petrol 'rezervlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma Komisyonuna, şirketle-
lerin malı olarak tescil ettirmek, bunların Anayasa gereğince 'Devletleştirilmesi ihtimalini fiilen 
ortadan kaldırmak. (Rezervlerde şirketlerin aktifimde mütalâa edildiği takdirde Türk Devletinin 
ödiyemiyeceği kadar büyük meblâğların ödenmesi gerekecektir.) 

İşte bütün bu sebeplerle tamamen kanunsuz, usulsüz elan ibarelerin komisyon raporundan ç> 
karılması gerektiği kanaatindeyim. 

7. 17 nci sayfada 13 noda «Emekli Sandığının rüçhan haklanın kullanılmadığı iddiası» ta
mamen hilafı hakikattir. Emekli Sandığı 95 784 000 liralık rüçhan hakkını kullanmıştır. 

8. Bellibaşlı noktalardaki muhalefetim bunlardır. Diğer birçok noktada da söz hakkımı mah
fuz tutmaktayım. 
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9. 408 sayılı Kanranamuzuıı 3 ncü «raddesine göre yıllık ırıaporlann dncelemmeısıi için «En çok 
ombe§ ıgüm süren ıbir genel gSrüşmeden» bahsedilmektedir. Raporda 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 
yıllanma ıait 5 yıllık rapor bahis konusu olduğuma göre ya ıbu süre 5 musline çıkan'lmalı vıeya bu yıl 
yalnız 1963 raporlan incelenerek .diğerleri (gelecek yıla bırakılmalıdır. Aksi halde ciddî ıbir aruurıa-
kabeden bahsedilcmez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kamil İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 

Üyesi 
Reşit Ülker 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 18 « 2 nci ak) 



M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 1 8 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonunun 12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimi 
sonuçları hakkındaki raporlara dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 

tezkeresi ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 
raporu (3 /165) 

Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 624 ve 624 e 1 nci ek 
Birinci dönem Millet Meclisi 1013 
İkinci dönem Millet Meclisi 18, 18 e 1 nci Ek. 

11 . 6 . 1965 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5110 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Mıillet Mecilisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 12 . 5 . 1964 
•taıüh ve 468 sayılı Kamunun 3 ncü maddesi gereğince 'hazırladığı Kamu İktisadi 'Teşebbüslerinin 
denetimli sonuçları 'hakkındaki (rapor Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 . '6 . 1965, 2.6.1965, 
3.6.1965, 4.6.1965, 5.6.1965, 7.6.1965, 8.6.1965, 9 . 6 . Iı965 ve 10 . 6 . ,1965 tarihli 87, 88, 89, 90, 
91, 92, 93, 94 ve 95 nci bileşimlerinde görüşülmüştür. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının sermaye tezyidi hakkında 3460 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesine göre hazırlanan rapor çıkarılmış, İkthadi Devlet Teşekküllerinin 468 sayılı Kanunun 
3 ncü mıaddeai •gereğince tasvibe arz olunan ve Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca 'tasvip gö-. 
ren mıaıtbu ek 1 ile ek 3 ve ek 4 cetvelleri ilişik olarak <gönderiılmdştir. 

Ara ederim.. 
iSaygülarımla 

iCumhuriyet Senatosu 
Başkanı 

Enver Aka 

Not : 

a) Kabul edilen iki önerge ilişiktir. 
b) Çıkarılan rapor 117 nci sayfadadır. 
c) Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 12 . 5 . 1964 

tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü maddessi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
denetimi- sonuçları hakkında rapor. 

(İki cilt) ilişiktir. 

Not : Millet Meclisi 1013 basmayazı S. Sayısı 18 in aynı olduğu için buraya konulmamıştır. 
18 e 1 nci ek basmayazı ise 2 numaralı cetvelde görülen matbaa hatası sebebiyle yeniden basılmıştır. 

Millet Meclisi (Ş. Sayısı : 18 e 2.nci.ak) 

Toplantı : 2 
Dönem : 2 
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' 3 . 6 . 1965 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
468 sayılı Kanunum 3 neü 'maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimine tabi 

ıkuı-Timlann cümleısinıiın ıbilânço.lariyle netice hesaplarının tıasvllbedilip 'edJlım'ediğinin anlaşılması için, 
yapı&acak ibütün oylamaların, Kanma Komisyonu raporunda da 'belirtildiği gibi; 

(Tahkik ıkomusu yapılmış ve kaza mercilerine intikal etmiş bulunan veya edecek .olan husus
lardan doğacak sonuçlar saklı kalmak .kayıt ve şartiyle) 

Yıapılmasının prensip ıkararına 'bağlanmasını arz ve ıteklif ederiz. 

Tokat Van Ağrı Erzincan 
Z. Betil F. Melen S. Türkmen F. Baysoy 

Yüksek Başkanlığa 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun ıbıu defaya mahsus olmak üzere yaptığı 
teıtkikat 1959 - 1964 yıllarına ait bulunmasına ve Komisyon raporunun 117 nci sayfasında derce-
dilmdş bulunan Yüksek Denetleme Kurulunun 10 ncu madde raporunun, 468 sayılı Kanunda adı 
geçen ve Büyük Millet Meclisi denetlemesjne taıbd tutulan hesap neticesi ve bilanço raporu mahiye
tinde bulunmaması hasebiyle 1964 yılına ait bulun luğundan ve Karma Komisyon Başkanı dâhil bü
tün grup sözcüleri ve diğer .konuşmacılar yeraltı rezervlerinin hiçbir suretle aktiflere dâhil edil-
miyec-eğini kesinlikle 'belirtmiş olduklarından, adı geçen raporun Karma Komisyon .raporundan çı
karılmasını arz ve teklif .ederiz. 

A. P. Grupu Başkanı G: H. P. Grupu B:aş.kanı Millî Birlik Grupu Başkanı 
L. Tokoğlu M. Hazer F. Özdilek 

Cumhurbaşkanlığı Kontenjanı Grupu Y. T. P. Topluluğu Grupu Başkanı Y. 
Başkanı Y. Okunamadı 
N. Özdeniz 

C. K. M. P. Topluluğu Grupu Başkanı Bağımsızlardan S. D. Parti 
Okunamadı N. Ağtrnaslı - 8. JJlay 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 10 . 1 . 1966 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/165 

Karar No. : 2 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Birinci Dönemde .Cumhuriyet Senatosunca de Eştirilerek tasrvilbedilen ve Millet Meclisi Başkan
lığına sevk olunan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin demetimi hakkındaki raporlar dönemin değişme-
îsi neticesinde 'benimsenmek üzere komisyonumuza iıovdi .edilmekle konu yeniden incelendi. 

1. Geçen dönemde Cumhuriyet Senatosunca değiştirilerek tasvibedilen (komisyonumuz raporu 
ve 'ekli talb'lolar metin ive muhteva itibariyle aynen benimsenmekle feraıber 468 sayılı Kanunun 

Millet;Me,eli$;; -{S,;Sayısı : 1 8 e ? nci ak). 
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maksadına uygun olarak gerek tasvip ve gerekse genel görüşmelere esas olacaJk tabloların yeni
den tanzimi zarureti görüldüğünde tablolar buna göre düzenlenmiştir. 

2. 4-68 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi; bilançolarla netice 'hesaplarını tasvibed'ip etmemek 
suretiyle yönetim kurullarımın ibra edilmıesinin veya reddinin Geneli Kurulca karara ıbağlanmasını 
ve tasvi'bedilen 'bilançolarla netice hesaplarını veya malî durumlarını gösteren talbloilann ibra 
karan ile birlikte Resmî Gazetede yayınlanmasını âmir olduğundan tasvibe veya ıttılaa arz olunan 
ek 1, 2, 3, 4 sayılı tablolardaki kuru'luşjlara ait bilanço ve netlice hesaplannm dönemlere ait sonuç
larını kapsaması dolayısfiytle Genel Kurulca tasvipte bu tablolarla yetinmenin 468 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi hükmüne uygun olacağı sonucuna komisyonumuzca vanlmıştır. 

Milllet Meclisi Genel Kurulunun tasvibine arz edilmek üzere Yükseik Başkanlığa sunulur. 

'Başkan 
Bursa 

B. Güzey 

Erzincan 
ifade şekli tatmin 

edici değil 
F. Baysoy 

Trabzon 
Ş. Buladoğlu 

Ankara 
M» K. Yılmaz 

Bitlis 
C. Geboloğlu 

Edirne 
î. Ertem 

Sivas 
M. Kemal Palaoğkı 
imzada bulunamadı 

Başkan V. 
Sakarya 

M. Gürer 

istanbul 
Yazı mahiyetine ve 
Kanunun emirlerini 

tam olanak yerine ge
tirmeyen 2 nci bende 

muhalifim 
F. Gündoğan 

Zonguldak 
A. Eyidoğan 

Aydın 
K. Z. öztürk 

Burdur 
F. Çelikbaş 

Manisa 
Süleyman Çağlar 
tmz'adıa bulunamadı 

Tokat 
M. Ş. Çavdaroğlu 

Sözcü 
Adana 

M. Ünaldı 

Bingöl 
S. Topçuoğlu 

Amasya 
N. Şener 

Balıkesir 
Enver Güreli 

imzada bulunamadı 

Denizli 
Z. N. Özel 

Manisa 
M. Dülge 

Tokat 
irfan Solmazer 

imzada bulunamadı 

Kâtip 
Zonguldak 
Fevzi Fırat 

İmzada bulunamadı 

Samsun 
Kararda vuzuh yoktur 

Muhalifim 
R. I§ıtan 

Ankara 
0. Eren 

Balıkesir 
C. Turgut 

Denizli 
R. Şenel 

Niğde 
Muhalifim, sebebini bilâ-
hara yazacağım. Söz hak

kım bakidir. 
R. Soyer 

Tunceli 
ÜT. Aral 

Zonguldak Aydın Hatay 
K. Kırikoğlu İV. Menteşe Muhalefet şerhi eklidir 

Y. Kanbolat 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 18 e 2 nci ak) 
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Muhalefet Şerhi 

a) Metnin birinci bendîn:e muhalifini. Çünkü, Cumhuriyet Senatosunca uygun bulunan sabık 
komisyon raporunu aynen tekabbül etmiyorum. 

b) Metnin ikinci bendi, 468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine ayfkırı olduğu g'ıbi, Cumhuriyet 
Senatosunca uygun bulunan sabuk komisyon raporunun sonuç IX ibölüınünde anılan birinci, ikinci 
ve üçüncü maddelerine de aykırıdır. 

Hatay Milletveıkili 
, : Yahya Kanbolat 

E k : 3 

Maden Tetkik Arama Enstitüsünün 1944 - 1963 dönemlerine ait 20 yıllık bilanço ve gider, gelir 
kesinhesaplan 

1944 
(») 1945 

1946 
1947 
1948 

(*•) 1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1^62 
1963 

yılında bilançosu 3 147 608,46 
» 
T> 

» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
T> 

:» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
> 

4 058 405,72 
6 780 149,39 
6 445 866,15 

14 471 026,33 
17 649 028,09 
11 877 500,92 
10 572 248,71 
11 350 785,29 
10 611 565,39 
8 532 891,28 
10 474 786,96 
9 782 011,56 
13 179 861,40 
15 016 294,60 
33 029 777,40 
33 529 401,29 
32 340 133,35 
28 897 810,50 
42 927 686,73 

324 674 839,52 

milyon 
» 
3> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
"» 
» • 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

golir 
» 
* 
» 
» 
» 
•» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ve 
» 
» 
» 
» 
•» 
$ 
% 
>X 
» 
» 
» 
3( 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

3 834 256,71 
2 050 043,77 
4 386 275,11 
7 548 
11 671 
16 446 
12 335 
11 269 
6 281 

10 707 
11 133 
12 296 
11 186 
11 992 
15 245 
25 226 
32 017 
31 014 
32 015 
41 615 

230,58 
163,45 
479,13 
984,41 
827,76 
283,20 
542,64 
430,42 
521,64 
327,90 
856,52 
591,17 
528,06 
700,69 
190,90 
205,29 
303,41 

310 274 742,76 

Mil. 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
y> 

» 

Ld. 
* 
» 
» 
» 
» 
»l 
»i 

!» 
» 
» 
> 
i» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

> 

Gi. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
;» 
» 
» 

hesi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
5» 
» 

3> 

E k : 4 

Elektrik İşleri Etüt idaresinin 1951 - 1963 yılı gelir ve gider hesabı 

1951 yılında bilançosu 1,5 milyon, gelir ve gider hesabı 2,6 milyon lira, 
1952 yılında bilançosu 2,6 milyon, gelir ve gider hesabı 3,7 milyon lira. 
1953 yılında bilançosu 3,5 milyon, gelir ve gi 1er hesabı 5 milyon lira. 
1954 yılında bilançosu 3,9 milyon, gelir ve giier hesabı 7 milyon lira. 
1955 yılında bilançosu 5 milyon, gelir ve gid3i' hesabı 8 milyon lira. 
1956 yılında bilançosu 4,7 milyon, gelir ve giler hesabı 9,6 milyon lira. 
1957 yılında bilançosu 5,3 milyon, gelir ve gider hesabı 10,3 milyon lira. 
1958 yılında bilançosu 6,2 milyon, gelir ve gider hesabı 13 milyon lira. 
1959 yılında bilançosu 8,5 milyon, gelir ve gider hesabı 16,5 milyon lira. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 18 e 2 ncî ak) 
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1960 yılında bilançosu 10,9 milyon, gelir ve gider hesabı 20,7 milyon lira. 
1961, yılında bilançosu 13,3 milyon, gelir ve giler hesabı 22,7 milyon lira. 
1962 yılında bilançosu 16,9 milyon, gelir ve gider hesabı 31,8 milyon lira. 
1963 yılında bilançosu 18,4 milyon, gelir ve giler hesabı 35,4 milyon lira olan E. 1. E. İdaresi

nin bilanço gelir ve gider hesapları tasdiklerine arz olunur. 

(*) Malî yılın Haziran ayından' yılbaşına alınması dolayısıyle 1945 yılının hesapları 7 aylıktır. 
(**) Malî yılın yılba§ından Mart ayına alınması dolayısıyle 1949 yılının hesapları 14 aylıktır, 

• mm • 

Millet Meclisi (S. Sayısı ; 18^2 nei ak) 



İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİNİN 468 SAYILI 
KANUNUNUN 3 ncü MADDESİ GEREĞİNCE TASVİBE ARZ OLUNAN 
1959-1963 YILLARINA AİT 5 YILLIK BİLANÇO SONUÇLARI, 

VE 

468 SAYILI KANUNUN 4 ncü MADDESİNİN BİRİNCİ BENDİ 
KAPSAMINA GİREN KURUMLARIN AYNI KANUNUN 3 ncü 
MADDESİNİN 4 ncü BENDİ GEREĞİNCE ITTILAA ARZ OLUNAN 1959-
1963 YILLARINA AİT 5 YILLIK BİLANÇO VE SONUÇLARI 
TARANAMAMIŞTIR. 

BİLANÇO ASILLARI CİLTTE MEVCUTTUR. 




