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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

liirinei oturum 
İzmir Milletvekili ihsan Gürsan'ın, Kamu 

iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonundan 
çekildiğine dair önergesi Genel Kuralını bilgi
cine sunuldu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu iktisa
di Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 12.5.1965 
tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ge
reğince hazırladığı (1964, 1965, 1966 yularına 
ait) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimi so
nuçları hakkındaki raporların tümü üzerinde 
bir süre görüşüldü. 

Saat 14,00 te toplanılmak üzers Birleşiına 
ara verildi. 

İkinci oturum 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karına Komis

yonunun raporlarının tümü üzerindeki görüş
meler bitirildi. 

.Sümerbank ve buna bağlı müesseseler ile iş
tirakleri ve, 

Makina ve Kimya Kurumu üzerindeki gö
rüşmeler tamamlanarak bilançoları ve netice 
hesapları kabul edildi ve Yönetim Kurullarının 
ibra edilmiş olduğu bildirildi. 

27 . 1 . 1970 Salı günü saat 10,00 da topla
nılmak üzere Birleşime saat 19 da son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Erzurum 

Fil:ret Turhançjil Xaci Gacıroğlu 
Kâtip 
Siirt 

Zeki V'eliker 

II - GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Genel sağlık sigortası kanunu tasarısı 

(1/187) (Sanayi, Maliye, Çalışma, Ticaret, Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarına) 

2. — istanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/İ) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/188) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

Teklif ire 

3. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya öztürk 
ve 9 arkadaşının, 5.1.1961 tarih ve 231 sayılı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları teşki
lâtı hakkındaki Kanuna geçici bir madde ilâve 
edilmesine dair kanun teklifi (2/253) (Plân 
Komisyonuna) 

4. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
G arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun teklifi 
(2/254) (Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarına) 

5. _ Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 17 
arkadaşının, orman köylerinin kalkındırılması, 
ormancılığın ve orman sanayiinin geliştirilmesi 
için beş yıllık plânlar yapılması hakkında ka

nun teklifi (2/255) (Köy İşleri, Tarım, Orman 
ve Plân komisyonlarına) 

6. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzner'-
in, 6031 sayılı Orman Kanununun bâzı madde
leri iîe 636 sayılı Kanunun geçici 11 nci mad
desinin ikinci fıkrasının değiştirilmesine ve 
5237, 5422 6934, 7336 ve 756 sayılı kanunlara 
konu gelirlesin kaynak olacağı orman köyleri
ni kalkındırma fonu teşkiline ve orman köyleri 
kalkındırma kooperatifleri kurulması hakkın
da kanun teklifi (2/256) (Köy İşleri, Tarım 
Orman ve PFvn komisyonlarına) 

7. — Yozgat Milletvekili ismet Kapısız ve 9 
arkadaşının, Senatör, Milletvekili ve dışardan 
tâyin edilen bakanların mal beyanına tabi tu
tulması hakkında kanun teklifi (2/257) (İçiş
leri, Anayasa ve Adalet komisyonlarına) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ üyesi Ce
lâl Ertuğ ve 3 arkadaşının, 1953 sayılı Umumi 
Hıfzısıhha Kanununa bâzı maddeler eklenme
sine dair kanun teklifi (2/258) (içişleri, Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Adalet komisyonla
rına) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10.00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 

KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Zeki Çeliker (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 34 ncü Birleşimini açıyorum. 

III — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere başlıyoruz. 

IV — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1965 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı (1964, 1965, 1966 
yıllarına ait) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin de
netimi sonuçları hakkındaki raporlarına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
(Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi D : II; 3/108, 122, 259, 267, 385, 
136, 456, 469, 506, 519, 538, 544, 740, 796, 800, 
813, 814, 841, 847, 848, 866, 867) (Millet Meclisi 
I) : III; 3/54) (Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı : 1131) (Millet Meclisi S. Sayısı : 771 e ek) 

3. — TÜRKİYE DEMİR VE ÇELİK İS
LETMELERİ 

A — Türkiye Demir ve Çelik İşletmesi Div
riği Demir Madenleri Müessesesi 

a) Maden Hurdacılığı T. A. S. (Tasfiye ha
lin de) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 
raporunun görüşülmesine, kabul buyurduğunuz 
program dairesinde devam ediyoruz. 

Görüşme konusu; Türkiye Demir ve Çelik 
İşletmeleri, Türkiye Demir ve Çelik İsletmesi, 
Divriği Demir Madenleri Müessesesi ve Maden 
Hurdacılığı Türk A. Ş. dir. 

Grupları adına söz alanları arz ediyorum : 
G. P. Grııpu adına Sayın Hamdi Hamamcıoğlu, 

0. H. P. Grupu adına Sayın Turhan Özgüner, 
A. P. Grupu adına Sayın Fevzi Fırat. 

Şahısları adına; Sayın Vahit Bozatlı, Eşref 
Derinçay, Ahmet Güner. 

Söz sırası G. P. Grupu adına Sayın Hamdi 
Hamamcıoğlu 'nundur. Buyurun. 

G. P. GRUPU ADINA HAMDİ HAMAMCI 
OĞLU (Afyon Karahisar) — Muhterem Baş
kanım, sayın millet vekilleri; 

Türkiye'de, en küçüğünden, en büyüğüne ka
dar, endüstrimizin anamaddesinin yegâne men
şe ve kaynağını teşkil eden, demir ve çelik en
düstrisi ile bunun yine anamaddesini veren 
Divriği Madenleri İşletmesinin, elimizde bulu
nan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurubı ra
poru ile, Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma 
Komisyonu raporlarını birlikte tetkik etmek ve 
buna güre kıymet hükümlerine varmak zorun-
lıığu mevcuttur. Hakikaten bu iki isletme ser
maye ve muhasebe bakımından her ne kadar 
ayrı ayrı tetkik konusu edilmiş ise de, aslında 
birbirinin mütemmimi olduğundan şüphe edile
mez, 

Saygı değer milletvekilleri; 
Bu kuruluşların sermaye, kâr ve zarar du-

rumlariyle sair malî kaynaklarının faaliyeti 
mezkûr raporlarda açık olarak belirtilmiş ol
ması nedeni ile, hem de hepinizin tetkikine su
nulmuş olması itibariyle ve Yüce Meclisin za
man israfını önlemek üzere tekrar etmekte fay
da mütalâa etmiyoruz. 

424 
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Yalnız yüksek müsamahanıza sığınarak şu 
kadarını arz edelim ki, müessese, tetkik konusu 
edilen 1964, 1965, 1966 senelerinde istenilen 
kârı temin etmekten uzak kalmıştır. Fakat bu 
kusuru, bizatihi müesseselerin bünyesine yük
lemek zannediyoruz ki, insafsızlık olacaktır. 
Bir müessesenin mevcut sermayesinin % 65 ilâ 
% 75 oranına tekabül eden kısmını bağlı ser
mayeye hasrederseniz, geriye kalan % 25 ilâ 
% 35 oranındaki döner sermaye ile ancak ra
porlarda belirtilen oranda başarı sağlıyabilcce-
ğini kabul etmek, bir hakkın teslimi ve tescili 
niteliğindedir. 

Muhterem milletvekilleri; Türkiye Demir -
Çelik tesislerinin Komisyon ve Yüksek Dene
tim Kurulu raporlarında tavsiye olunan nok
sanlıklarının biran evvel ikmal ve ıslahı halin
de, bugünkü kârlılık durumunun çok üstüne 
çıkabileceğini arz etmek zannederiz ki, fazla bir 
zekâ alâmeti olmıyacaktır. Yıpranmış kok fab-
rikalariyle, milyarlar sarfı suretiyle kurulmuş 
dev tesisleri, susuzluğa mâruz bırakmak sure
tiyle çalışmaya zorlanan bir işletmeden daha 
f aızla randıman ve kâr beklemek haksızlıktır. Bil
hassa hammadde ssvkiyatınm zamanında ve nor
mal olarak yapılamaması, Devlet Demiryollariy-
le yapıldığı bildirilen nakil mukavelenamesinin 
yürürlüğe konulamaması, kuruluşlar arasında 
koordinie bir çalışmanın mevcudolmadığının baş
lıca delillerini teşkil ediyor. 

Üretilen mamullerin dünya piyasalarına na
zaran fazla fiyata mal oluşu; mevcut tesislerin 
tam randımanla çalışamaması, döner sermaye az
lığı gib^ sebeplerle kabili izahtır. Devletin, 440 
sayılı Kanunun 24 ncü maddesini esas alarak, 
kok kömürünü, maliyecinden daha aız fiyatla sat
maya müesseseyi zorlaması, meselâ, 1964 sene
sinde sırf bu yüzden, 41,5 milyon liraJlıik zararı 
müessese zimmetine kaydederken, aynı madde
nin âmir hükmüne rağmen, ertesi sene bütçesin
den bu zararı kapatmaması, telâfi yoluna gitme
meyi tercih etmesi, esasında sermaye sıkıntısı 
çeken böyle bir müessesenin daha da sıkıntılı 
duruma girmesi, Devletin zamanında görevini 
yapmaması suretiyle vukua gelmektedir. 

Hükümetin, kok kömürlerini hakikî maliye
cimden daha az fiyatla, daha düşük fiyatla sat
maya zorlaması durumu raporda sosyal adalet 
ilkeleri ile izah edilmiştir. Buna bizim bir itira

zımız yok, ama kok kömürünün hammaddesi 
olan maden kömürünün alıcılara neden tonda 
19 lira fazla fiyatla satılmaya zorlandığının iza
hını raporda gtirmek mümkün olmamıştır. Sayın 
Hükümetten bunların nedenlerini öğrenmek, tah
min ediyoruz ki, yerinde ve hakkımızdır. 

Bu dev tesislerde, tetkik konusu edilen üç 
senede su ihtiyacının karşılanmaması hakikaten 
çok gariptir. Şayet, yanlış bir düşünce içinde 
değilsek, 1,5 milyarlık tesislerin kuruluşu sıra
sında su durumunun tetkik edilmemesinin, tetkik 
edilmişse şimdiye kadar bunun hal yoluna konu-
lamamasının izahını yapmak, her halde Hükü
met için de güç olacaktır. 

Divriği Maden İşletmesinde, şayet yanlış bir 
tetkik yapmamış isek, 1964 senesinde 2 000 000 
zarar, 1965 senesinde 2 000 000 a yakın kâr, 
1968 senesinde de, üç senelik zarar yekûnu ol
mak üzere, 220 768 670 liralık bir zarar kayde
dilmesi, birbirini takübeden üç sene içerisinde 
bu kadar iniş ve çıkış göstermesi, hakikaten 
dikkati çeken önemli noktalardan birini teşkil 
eder. 

Saygı değer milletvekilleri; 
Yukarda sözlerime başlarken demir ve çelik 

üretiminin memleket sanayiinin temeli ve beyni 
olduğunu arz etmiştik. Hepinizin bildiği veçhile, 
seçimlere tekaddüm eden günlerde bu cins emtia 
birden bire anormal bir fiyat yükselişi arz et-
miy;, birden bire çivi fiyatlarının 5,5 liraya, bâ
zı demi' mamullerinin iki veya üç misli fiyata 
çıktığı görülmüş ve seçimlerde hepimiz tarafın
dan bir tenkid konusu olarak ileriye sürülmüş
tür. Hattâ üzüntü ile arz etmek mecburiyetinde
yim, bu konuda, çok kuvvetle tahmin ederim M, 
bâzı parlömanterlerin töhmet altında kaldığı da 
duyulan şayialar arasındadır. Fiyatlardaki anor
mal ve baş döndürücü artış, bugün maalesef ay
nen tekerrür edip gitmektedir. 

23 . 1 . 1970 tarihli Yeni istanbul Gazetesi
ni tetkik buyurduysanız, «Demir fiyatları yüzde 
yüz arttı.» manşeti altında bâzı bilgiler verilmiş 
ve yazıda sekizlik demir fiyatının ,fabrika fiya
tının 186 kuruş olmasına rağmen piyasa fiyatı
nın 320 kuruş olduğu, Karalbük'de binlerce kam
yonun sıra beklediği, bu durumun işletme yet
kililerince, «rezalet» olarak nitelendirildiği, açık 
olarak yazılmış ve şimdiye kadar da tekzip edil
memiştir. 
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Saygı değıer arkadaşlarım; şimdi Ocak ayın
dayız, kışın en şiddetli devresini geçiriyoruz. in
şaatın devamına ve idamesine imkân olmıyan 
bir zaman. Böyle olmasına rağmen daha şimdi?-
den demire hücum neden? Bu hücumu ne ka
dar iyi niyetle kıymetlendirmeye çalışırsak çalı
şalım, bunun altında bir menfaat düşüncesini, 
hattâ bir karaborsa endişesini sezmemek müm
kün değildir, inşaat mevsimi geldiğinde, bu
günden 320 kuruş olan ve norimal fiyatının iki 
misline satılan demirin, dört mislime çıkacağını 
şimdiden kestirmek, yine arz etmiş olduğumuz' 
gibi, bir zekâ alâmeti olmasa gerek. 

Şu gerçek durum karşısında özel ve kamu 
sektörü olarak, istihsal miktarı ne kadar bol 
olurca olsun, satışa arz edilen mallınızı fabrika
dan hakikî ihtiyaç sahiplerinin eline geçinceye 
kadar tak'ibetmeziseniz ve lüzumlu tedbirleri al
mazsanız, yalnız demir fiyatlarında değil, bu
gün hakikaten ciddî mânada memleketi kasıp 
kavuran hayat pahalılığını önlemeye imkân ol-
mıyacaktır. 

Muhtemelen hükümet, inşaatın tam kızıştı
ğı bir zamanda bu durumu önlemek için ithal 
yelıi'ia başvuracaktır, ama ithal formailiteleri-
nin uzunluğu dolayısiyle ithalâtın fiilen ger-
çrkİBîimesi uzun süreceğinden, geçen sene oldu
ğu gibi. yine vurguncu, yine menfaatçi, yine 
karaborsacı gerekli stokunu yapacak, hakikî 
müstehlik yine yüksek fiyatlarla demir ve em
sali maddeleri almak zoruniluğu karşı karşı
ya bırakılmış olacaktır. 

Türkiye'nin senelik demir - çelik ve bunun 
müştakları olan maddelere ne kadar ihtiyacı 
olduğunu, beş aşağı beş yukarı, kestirmek müm
kündür. Bu nedenle sayın Hükümetin daha 
şimdiden matbuata intikal etmiş, yarın için ha
kikaten önlenmesi güç bir konuda, ithal yap
mak lâzım gelirse ithale şimdiden yanaşması ve 
mümkünse gerekli tedbirleri alması, hattâ bir 
mevzuat getirmek suretiyle bu karaborsacılığa, 
vurgunculuğa ve istifçiliğe bir çare bulunması 
memlekete yapılan ciddî hizmetlerden birisi ola
caktır. 

Türkiye Demir Çelik Fabrikalarının bundan 
sonra da Türk Milleti için hayırlı olmasını can
dan diler, beni dinlemek lûtfunlda bulunduğu
nuz için saygılarımı arz ederim. (G. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN' — C.H.P. Grupu adına Sayın Tur
han özgüner. Buyurun. 

C.H.P. GRUPU ADINA TURHAN ÖZGÜN
ER (İçel) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri ile 
bu işletmelere demir cevheri temin etmekle 
görevli Divriği Madenleri Müessesesi ve ağır 
sanay'iimize izabelik hurda temini ile görevli, 
halen tasfiye halindeki Maden Hurdacılığı 
Türk Anonimi Ortaklığının 1964, 1965, 1966 faa
liyet yılları denetim sonuçları hakkında Yük
sek Denetleme Kurulu ve Türkiye Büyük Mil
let Mscüsi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonun raporlarına istinaden C.H.P. Gru
pu adına tenkidler'imizi belirtmek iran söz almış 
bulunuyorum. 

Sayın üyelere dağıtılmış bulunan raporlar 
üzerindeki rakamlara fazlaca temas ederek va
kit harcamak istemiyoruz. Ancak, kısaca de
ğinmek istediğimiz rakamların şeması şöyledir : 
Türkiye Ba<miir ve Çelik içOstmeleri 1984 faali
yet yılını 22 132 085 lira kâr ile, 1985 faaliyet 
yılını 25 403 532 lira kâr ile ve 1966 faaliyet 
yılını da 50 937 764 lira kâr ile kapatmıştır. 

Bu müesseseye ve özellikle Karabük Demir -
Çelik tesislerine demir cevheri tamim etmekle 
görevli Divriği Madenleri Müesiseısesi ise 1964 
faaliyet yılını 2 151 187 lira zarar ile, 1965 fa
aliyet yılını 1 900 000 lira zarar ile, 1966 faa
liyet yılını da 17 988 lira zararla kapanmıştır. 

Ağır sanayiimizin izabelik hurda ihtiyacını. 
karşılamakla görevli bulunan Maden Hurdacı
lığı Türk Anonim Ortaklığı ise, 28 . 3 . 1964 
tarihinden itibaren tasfiye edilmeye başlanmış 
buhurluğundan, bunun özelliği itibariyle bilâ-
ha.ra üzerinde ayrıca tenkid ve temennilerimiz 
olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 
Kalkınma durumunda ve iddiasında bulu

nan bir memleketin ve özelliiklıe geri kalmış 
ülkeler listesinin başsıralarını işgal eden Tür
kiye'mizin temel sorunlarından biri olan sana
yileşmesi ve bunun da dayanağı olan Demir -
Çelik tesisleri üzerinde şüphesiz ehemmiyet ve 
ciddiyetle durulmayı gerektiren güçte bir ko
nudur. 

Bugün Dünya milletlerinin demir - çelik 
üretim ve tüketim nisbetlerini şöylece bar göz
den geçirdiğimiz takdirde Türkiye'nin gerek 



M. Meclisi B : 34 27 . 1 . 1970 O : 1 

üretim ve gerekse tüketim bakımından en son 
sıraları işgal ettiği göze batmaktadır. Oysa İd, 
çeşitli madenler ve bilhassa demir rezervleri ba
kımından çok zengin bulunan ülkemizin, üre
tim bakımından geri kalmışlığı üzücüdür. Aksi
ne, bir çok memleketlerde maden rezervi ve 
mevzuumuz olan demir rezervi hiç bulunmadı
ğı halde üretim bakımından ve tüketim bakı
mından devletler listesi başında, bize nazaran 
bir hayli önde oldukları göze batmaktadır. Bil-
ha:»a Japonya'da hiç demir rezervi bulunma
dığı halde, bu ülke bugün Dünyada en çok ve 
en ucuz demir üreten memleketler safında yer 
almaktadır. 

Dünyada en çok demir tüketimi, 1962 yılı 
itibariyle, fert başına yıl^a 488 kg. ile Birle
şik Amerika, onu takiben 343 kg. ile Kanada, 
33-i kg. ile Sovyetler Birliği bulunmakta; en 
as tüketim ise, aynı yıl içinde Hindistan'da 
fert başına 14 kg. Kızıl Çin'de 20 kg. ve Tür
kiye'de fert başına 21 kg. dır. 

11)32 yılında Dünya milletleri larasında de
mir - çelik tüketimi bakımından scndan an
cak üçüncülüğü işgal edebilen Türkiye'mizde 
1966 yılı ;itibariyj3 fert başına tüketim mik
tarı 35 kg, a kadar yükselebilmiş :ise de bu 
nispet, bizi yine de sondan üçüncülük sıra
sından kur taramamış ve komşularımıza naza
ran yarı nisbete dahi nlaştıramamıştır. 

Zamanın darlığı itibariyle bunların nedenle
ri üzerinde şüpln'Sİz ancak kısaca durabilme
miz mümkündür. 

Evvelâ Kaimi Komisyon raporlarında dile 
getirilen ve özellikle işletmenin daha ziyade kâr 
edebilmesi ve daha ırantabl olabilmesi için işlet
me teşkilâtının yeniden düzenlenmesi, iş ve hiz-
nıe!: norm kadrolarının hazırlanması, prim esas
larının üretimi teşvik edecek ve prim oranla
rının mâkul sınırlar içinde kalacak şekilde dü-
zanlenmesi, işletme sermayesinin artırılması, 
kok satışından meydana gelen zararın genel 
bütçeden 'kapatılması, boru fabrikası için mun-
tasaon bir satış programı düzenlenebilin ak için 
gayret edilmesi, tasfiye halinde bulunan Maden 
Hurdacılığı Şirketinin, bu durumundan sonra 
hâsıl olan izabelik hurda ihtiyacının karşılana
bilmesi için 1 nci Beş Yıllık Kalkınma Plânın
da dahi öngörüldüğü üzere Makina ve Kim

ya Endüstrisi Kurumu ile birlikte müşterek bir 
organizasyona gidilmesi, kalifiye işçi yetiştiril
mesi, yeni demir cevheri yatakları aranmasına 
önem verilmesi, yüksek fırınların emniyetle ça-
bştırılabilınıesi İçin ihtiyaca yetecejk kadar kü-
kürtsüz cevher sağlanması hususunda tedbir 
alınması, yüksek fırınların kapasitelerine uygun 
seviyede ve istikrarlı bir rejim içinde çalıştırıl
maları, kok 'sarfiyatının normal miktara indiril
mesi, ihtiyaca cevap vermeyen ve hayatî önem 
taşıyan su •tesislerinin tevsii v. ıs. gibi temen
ni ve tedbirlere cidden büyük lönem verilmek 
gerekir. 

Ancak, âdeta dev yapıdaki bu büyü[k tesisle
rin normal kapasitelerinin çok altında bir ran
dıman ile çalıştırılarak bir miktar kâr temin 
etmiş olmalarına iyimser bir göz ile bakabil
mek ve isadece bu temenniler ile iktifa edebilmek 
mümkün değildir. 

Mamulleri, Dünya piyasası itibariyle mali
yet bakımından çok pahalıya mal olan bir işlet
menin yıl sonunda bir miktar kâr etmiş olması, 
sadece bir netice olarak sevindirici addedilebilse 
dahi hedef - gaye olarak üzücüdür. Zira, bahis 
konusu yıllar içinde, ithalâtı bahis mevzuu ol-
mıyan veya geniş ölçüde kısıtlanan mamullerin 
iç piyasada, 440 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi 
gereğince, fiyatlarının serbestçe tesbit edilmesi, 
sosyal Devlet anlayışına aykırı bulunmaktadır. 

Bir yandan mezkûr 24 ncü madde gereğin
ce Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Hükü
met emri ile Kömür Satış ve Tevzi Müessesesine 
maliyetin çok altında bir fiyatla kok kömürü 
vermek suretiyle, Anayasamızın öngördüğü sos
yal devlet olma görünümünde bulunmasına rağ
men, diğer yandan aynı 24 ncü madde ile bu 
ucuz kömür satışının açığını genel bütçeden ka
patarak, takibeden yılın genel bütçesinden ka
patarak, işletmenin mamul maddelere yüklediği 
maliyetin düşürülmesini gerektiren görevini ih
mal etmekte ve böylece tam bir çelişme içinde 
bulunmaktadır. 

Zira, 440 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi ge
reğince, maliyetin altında yapılan bu tür kok 
satışları ve bunun neticesinde hâsıl olacak za
rar miktarının işletme bünyesinde bırakılmayıp, 
en geç aidolduğu yılı kovalıyan yılın genel büt
çesine konacak ödenek ile kapatılması gerekli
dir. Bu, maddenin âmir hükmüdür. 
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Karma Komisyonu raporunda her defasında 
belirtilmiş olmasına rağmen Hükümetin bu gö
revi ihmal ettiği ve mamul maddelerin maliye
tini istediği yüksek fiyatta tutmakla iktifa et
tiği anlaşılmaktadır. Oysa ki, geçtiğimiz sene-
llerde böylece geçiştirilen bu durumun, hele ki, 
geçiş dönemine girme çabası içinde bulunduğu
muz bir Ortak Pazar topluluğu içinde nasıl yü
rütülebileceğini düşünebilmek cidden gerekli
dir. 

Sayın milletvekilleri, 
Karabük Demir Çelik tesislerinde bugün kü

tük demirin tevzi fiyatı 145 kuruş civarındadır. 
Gerçi ithal edilen kütük demir 125 kuruş civa
rında olmaktadır. Ancak mevzuumuz, Karabük'
teki demirin sanayicinin eline intikafli ve sana
yicinin çekme imalâtı neticesinde mamul demiri 
kaça mal edebileceği noktasında toplanırsa, çok 
ilgi çekici rakamlar meydana çıkar. 

Şöyle ki; 145 kuruşluk kütük demir, 7 ku
ruş nakliye ücreti ile, faraza istanbul'u esas ala
lım, İstanbul sanayicisinin eline gelene kadar 7 
kuruş killo başına nakliye kabul edelim, % 2 fire 
kabul edilir, (dünya piyasasında % 3 e kadar 
çıkılır ama, asgari rakam olarak % 2 fire kabul 
edilirse,) kiloda 145 e nazaran % 2 fire 3 kuruş
tur, çekmede fire 3 kuruş ilâvesini yapalım. Ke
za, çekme masrafını da 25 kuruş koyarsak - ki, 
bunu sanayici ortalama böyle kabul eder - ce
man 35 kuruş ilâvesiyle 145 kuruşluk kütük de
mir, 180 kuruşa imal edilmiş olarak sanayicinin 
çekme fabrikasından çıkar. 

180 kuruşa imali edilen bu demir piyasada 
bugün, demin arkadaşlarımın da bir nebze te
mas ettiği gibi, 320 kuruş derler ama, bugün 
mevsim olarak inşaat bakımından ölü bir mev
simdir. Tüketim bakımından da tabiî öyle, 4 lira 
civarında. İstanbul piyasasında faturayı korku
suz 4 liradan kesiyor, sanayici. Bu böyle başladı 
ama, bilhassa inşaatın çok canlı olacağı önümüz
deki aylarda 8 - 10 lira arasında, 180 kuruşa 
mal edilen demirin, satılacağını görmek, arkada
şımızın «Bir zekâ değildir» demesine karşılık 
ben diyorum ki, bir kehanet değildir, görülür. 
Görünen köye kılavuz istemez. 10 liraya ka
dar çıkabilir. 

Şimdi, sanayici bakımından böyle, bir de tüc
car bakımından bunun bir ikinci cephesi var. 
Demir kütük olarak 185 kuruş Karabük'te. Ama, 

mamul olarak kârı da üzerine ilâve edildiği tak
dirde, kilosu 185 - 186 kuruş. Oysa ki, Karabük 
bunu büyük tüccara verdiği zaman gene büyük 
tüöcar hakiki ihtiyaç sahibine, stoklar yapmak 
suretiyle, speküle etmek suretiyle veya başka 
yollardan ,ama fütursuzca, demin söylediğim ra
kama ulaşmakta ve bugün 4 lira ama, yarın bir 
kaç ay içinde 7 - 8 -10 lira civarında satacaktır, 
ama bugün 4 lira civarındadır. Karabük teslimi 
186 kuruş, ama tüccarın bugün piyasaya 186 ku
ruşun üzerine biraz da nakliye v. s. koysa dahi, 
satması icabeden rakamdan çok uzak, 4 lira ci
varında mamul demirin kilosu satılmaktadır. 

Bir taraftan sanayici, kütük demiriii kilosu 
145 kuruş iken, 4 liradan satar, bir taraftan tüc
car 186 kuruştan aldığı demiri 4 ilâ 8 lira ara
sında piyasaya sürer; özel sektör böylece Kamu 
iktisadi Teşebbüsünü basamak yapar, Devletin 
gözü önünde bu karaborsacılık devam eder. 

Arkadaşlarım, şimdi biz deriz ki, kamu ikti
sadi teşebbüsleri için karşı çıkma hareketi, esa
sen Kamu iktisadi Teşebbüslerini gereğine uy
gun yönetmemenin neticesi hâsıl olan havadır. 
Bugün Türkiye'de kamu iktjjadi teşebbüsü kül
feti çeksin, nimeti sanayici ve tüccar toplasın. 
Ama buna Devlet, Devlet olmanın gereği, gere
ken ilgiyi göstermesin, sadece seyirci kalsın. 
Elbette Kamu ikfcteadi Teşebbüsleri kuruluş ga
yesinden uzak görünüyorsa bugün, şüphesiz bun
da demin arkadaşlarımdan birinin söylediği gibi, 
Kamu İktisadi Teşebbüsünün kendinde, zatında 
aramamak lâzımıdır. 

Bu öyle olacağına, biz deriş ki; umumi ola
rak iktisat politikası da bunu gerektirir, Kara
bük Demir ve Çelik Tesisleri bu ürettiği mad
deyi tanzim satış depoları vasiitasiyle, hakikî ih
tiyaç sahibine bizzat kendisi teslim etmelidir. 

Ama, denir ve denmektedir, zaten bu böyle 
yapılıyor. Bu böyle yapılmıyor arkadaşlarım, 
böyle yapıldığı zannediliyor. 

Türkiye 1de tanzim depolan, tevzi depoları 
var. Ama parayı yatırır hakikî ihtiyaç sahibi, 
hele o mütaahhit ise 4 -5 ay evvel Mediği ma
mul demirin bedelinin tamamını yatırdığı halde, 
kendMne 7 - 8 ay sonra verilir. Hükümetin Sa
yın Bakanı isterse kendisine isim de verebiliriz. 
8 ay sonra kendisine verilir. Ne olur bu 8 ay zar
fında? Mütaahhit ne yapsın? Taahhüldetmiştir, 
falan tarihte bitirecek, işte o mütaahhit mecbur 
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kalır, naçar o sanayiciye, o spekülatör karabor
sacıya boğulur, 4 ile 8 lira arasında, önümüz
deki aylarda da 10 lira arasında demir alır. 

Oysa ki, güvenerek parayı yatırmıştır, ama 
tarjh vermez Karabük. Tevzi depolarından han
gi tarihte alacağını bilmez. Naçar, parayı yatı
rır. tMelik o para da kendi yedinden çıkmış ve 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri yolu ile, gerçi Dev
let Bankasına girmiştir ama bu her halde iktj-
saJdi bir yol değildir, emniyetli bir yol değildir, 
Devletin güzü önünde karaborsacı böylece ihya 
edilir. 

Gene üzerinde hassasiyetle durulması icaibe-
den bir husus daha var: İhtiyaç sahiplerine, tev
zi depolarından ihtiyaçları verilecek. Oysa ki, 
ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaç nisbeti gereği kadar 
araştırılmadan tesbit ©dilmektedir. Bahusus 
Devlet inşaatlarında bu, daha ziyade görülmek
tedir. ihtiyacından fazla bir miktar gösterilir ve 
çekilen miktar zaten İhtiyacından fazladır, el 
altından yine aynı yollarla hakikî ihtiyaç sahi
bine fahiş fiyatlarla sürülür. Bu da işin ayrı 
cephesi. 

Bütün bunları söyledikten sonra, üzerinde 
durulmasını ehemmiyetle işaret ettiğimiz bir 
cihet daha var: Geçen yıl Türkiye'ye mamul de
mir yerine kütük demir ithali yapıldı. Biz deriz 
ki, mamul demir ithali yapılsa, Türk tüketicisi 
bugünkü ağır şartları kısmen daha hafif geçi
rirdi, bütün bu bozuk düzene rağmen. Neden? 
Kütük demir ithali elbette sanayicinin eline geç
ti, Sanayici, demin mevzuubahsettiğim üzere, Ka
rabük Fabrikasında 145 kuruşa mal edilen kütük 
demiri - ithalâtı 125 ten de olduğu zamanlar ol
du - piyasaya çıkarırken kendi bütün masrafla
rını, demin koyduğumuz şekilde, kiloda 35 ku
ruş ilâve etsin 180 kuruşa mal eder, normal kâ
rını da 2 lira civarında koysun, böyle piyasaya 
sürmesj gerekirken bu mamul demiri işte gördü
ğümüz fiyatlarla, geçen sene Türkiye'ye giren 
ithal malı kütük demirden bilistifade, yine mu
ayyen bir avuç insan, ihtiyaç sahibinin sırtına 
basa basa, Devletin gözü önünde yeni milyon
lar temin etmek durumunu yaratmıştır ve şüp
hesiz bu, üzerinde hassasiyetle durulması gere
ken bir noktadır. 

Biz deriz ki, işletmenin kütük veya mamul 
demiri kifayetsiz ise, ithalât mevzuubahsoldu-
ğunda ehveni şer, kütük demir yerine mamul 
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demir ithali daha greklidir. Bu, hiç değilse ha
fif geçiştirilen yara açar iddiasmdayız. 

Değerli milletvekilleri, 
Karabük tesislerinden doğrudan doğruya 

veya tevzi depoları vasıtasiyle ihtiyaç sahip
lerine mamul demir verildiği iddia edilebilir, 
dedik demin, ihtiyaç sahiplerine parayı ay
larca evvel yatırttıran tevzi müesseseleri, eğer 
tarihini bildirseler - nıütaahhitler için söylü
yorum - taahhüdedilen zaman zarfında yatı
rılan para gereğince mamul demirin ele geç-
miyeceği bilinse, şüphesiz inşaat mütaahhitle-
ri de tedbirini zamanında alır. 

Bir çok dallarda düzen bozulduğunu iddia 
ettiğimiz için biz eliyoruz ki; zaten şu düzen
sizlik içinde kehanettir bir ihtiyaç sahibinin 
tevzi bürosundan ne zaman demir alacağını 
bilmek. Onun için kendi haline bırakılmış, fır
tına önünde bırakılmış kuru yaprak misali, ha
kiki muhtaç tamamen sanayiciye ve karabor
sacı spekülatöre boğdurulmaya terkedilmişti!'. 

Tedbir nedir? Şüphesiz tedbirler arasında 
şunları daha ziyade önemli görüyoruz: Evve
li, Karabükte çekme demir tesisleri tevsi edil
melidir. Kendi kütük demirinin tamamını Ka
rabük kendisi imal etmelidir. Kütük demiri pi-

i yasaya vermek suretiyle sanayiciyi çok kısa 
zamanda fahiş bir şekilde, gayriiktisadi bir 
şekilde, milyonlara gark etme şeklinde olma
malıdır. Bu oluyor. 180 e imalât ama, 4 lira
nın üstünde satılıyor ve buna seyirci kalını
yor. O halde bugünkü şartlarla çekme demir 
tesislerinde değil, doğrudan doğruya Kara-
bükte bu imalât yapılmak suretiyle böylece 
hic değilse cîiemîi tedbir olarak ele alınmalı
dır. 

Keza, ithalât mevzuubihis ise Türkiye'ye 
iohallt, küçük demir olarak değil, mamul de
mir elarak yapılmalıdır. Demin de bunun sa
kıncalarını söyledim. Aksi takdirde her hal
de arzu edilen netice olmaz, ithalât, mamul 
demir olarak yapılmalıdır. 

Üçüncü tedbir olarak; üretici ile tüketici 
aracındaki büyük aracı tüccar aradan çıkarıl
malıdır. iktisadi Devlet Teşebbüsü sırtından 
kısa zamanda fahiş milyonlar kazanan şahıs
lara mesağ ve imkân verilmemelidir, diyoruz. 

Dördüncü tedbir olarak, Karabükten işlen* 
m iş demiri 180 küsur kuruştan alan büyük 
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tüccarın speküle ettiği demiri bir müddet son
ra muhtaç tüketiciye Devletin gözü önünde bü
yük kârlarla satmasına karşı gerekli tedbir 
alınmalıdır. 

Tevzi depolarına işlenmiş demir bedelini, ih
tiyaç sahiplerine aylarca evvel yaturtrarak, ne 
zaman alacağı bilimniyen bir şekilde değil, 
yattırdığı bedel karşılığında kesin olarak ala
cağı tarihi bildirmek gereklidir. 

Netice olarak diyoruz ki, sayın arkadaşla
rım, mütaahhit ve tüketici, karaborsacı ve ara-, 
emin kucağına itilmemelidir; buna hakikaten 
göz yumulmamalıdır. 

Sayın milletvekilleri, vaktin darlığı itiba
riyle tenkidlerimizi özetlemek ve bu arada bir 
kısmını da sual şeklinde Hükümete tevcih et
mek ve böylece aydınlanmak istiyoruz. 

1. Karma Komisyon raporlarında bahis 
mevzuu temenniler ne nisbette tahakkuk etti
rilmiştir? 

2. 410 sayılı Kanunun 2* ncü maddesi ge
reğince, maliyetin çok altında bir fiyatla kok 
kömürünü Hükümet emriyle Kömür Satış ve 
Dağıtma Müessesesine vermekte ve Türkiye 
Demir ve Çelik İşletmesinin bu açığını, aynı ka
nunun aynı maddesi gereğince, aidolduğu yılı 
takibeden yılın genel bütçesinden ayrılacak 
bir ödenek ile kapatma görevini yapmak duru
munda iken, 440 sayılı Kanunun 24 ncü mad
desinin emrettiği bu görev Hükümet tarafından 
neden ihmal edilmektedir? . 

Arkadaşlarım, bu nokta, Sayın G-. P. sözcü
sü tarafımdan da dile getirildi, ama bir nebze 
daha ilâve yapmak isterim: 

4.40 sayılı Kanunun, hakikaten 24 ncü mad
desiyle Hükümet kok satışımı, Türkiye Demir 
ve Çelik îşletmelesinin zararına dahi olsa, ma j 
liyet fiyatının altnıda yaptırmaktadır. Ancak, 
bu büyük bir açık vermektedir. Rakamlar or
tada, raporlarda. Bu açığın kapatılması da, 
aynı kanunun 24 ncü maddesinin fıkralarında 
bahis mevzuudur. O madde gereğince açığı ta-
kiibeden yılın genel bütçesinden, bu açık ka
patılmak için ödenek ayrılmalıdır. Fakat bu
na rağmen, raporlarda bunun üzerinde her 
defasında hassasiyetle durulmuş olmasına rağ
men, bu açığın kapatılması düşünülmemiştir. 
Bu ihmal neden yapılmaktadır? Elbette Hükü
metin, bizim bilmediğimiz, fakat sualimize ve

receği cevapla aydınlanmamız gereken bu ci
heti aydınlatacağı ümidindeyiz. 

Üçüncüsü; tasfiye halinde bulunan Maden 
Hurdacılığı Şirketinin tasfiye kararı, komis
yon raporlarında, «Birinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânının, 1963 yılı programına ve 440 sa
yılı Kanuna aykırı olarak alınmıştır» denil
mektedir. 

Bilhassa, Yüksek Denetleme Kurulu rapor
larındaki uyarmalara binaen, bu konuda ilgili 
mercilerce bugüne kadar her hangi bir işlem 
yapılmış mıdır? Karma Komisyon raporların
da ve Yüksek Denetleme Kurulunun raporunda, 
bu şekildeki bir ibare ne derecede sıhhatlidir 
ve sayın Hükümet bunu ne derecede değerlen
dirmektedir? Hal böyle ise, bunun gereği ya
pılmış ve tedbiri alınmış mıdır? Tasfiye sebe
biyle izabelik hurda ihtiyacını bizzat temin et
meye mecbur kalan ağır sanayi kuruluşların
dan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, bu 
sebeple amacı dışında faaliyet göstermek mec
buriyetinde kalmış ise, bu cihet yetkililerce 
lütfen nazarı itibara alınmış ve bir tedbir dü
şünülmüş müdür? 

Sayın milletvekilleri, geçen yıl Cumhuriyet 
Senatosunun 15 . 10 . 1968 tarihli 69 ncu Bir
leşiminde Hükümet adına konuşan o günkü 
Sanayi Bakanı Sayın Mehmet Turgut, 440 sa
yılı Kanunun tatbikatmdaki aksaklıkları na
zarı iitibara alarak, tatbiki imkânsız addedilen 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi için hazılıklar 
yapıldığını beyan etmişti. Bu hazırlıklar halen 
hangi safhada bulunmaktadır? Bunu da öğ
renmek isteriz. 

Divriği Madenleri Müessesesinin bazan za
rar ve bazan da az miktarda kâr etmiş olma
sına rağmen, Karabük Demir ve Çelik İşletme
sinin yukarıda belirttiğim faaliyet yıllarımda, 
yıllık işletme bilançosunu kârlarla kapattığı 
anlaşılmaktadır. Ancak, görüşmemizin konusu 
1964, 1965, 1966 yılları ve özellikle Karma Ko
misyonun bu yıllara ait raporları olmasına rağ
men ilgisi ve bilhassa günümüz bakımından 
önemi itibariyle, şu sualimizin lütfen cevap
landırılmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, iki dakikanız 
kaldı efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Topar
lıyorum efendim. 

— 430 — 
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Şüphesiz bütçe müzakereleri esnasında bu 
sualimiz daha etraflıca tartışılacaktır; ancak, 
konumuz bakımından dahi önemi göz önünde 
tutulmalı ve şüphesiz cevapsız bırakılmamalıdır. 

Sualimiz şudur : Bugün geçiş dönemine gir
mek üzere bulunduğumuz Ortak Pazar Toplu
luğu içerisinde, Türkiye Demir ve Çelik işlet
melerinin akıbeti ne olacaktır? Bilhassa hazır
lık dönemini affedilmez bir kayıtsızlık ve hazır
lıksızlık içinde (geçirdiğimiz göz önünde tutu
lursa, muamelelerimizin maliyet fiyatlarını bir 
miktar düşürmeden ve düşüremeden geçiş dö
nemine gireceğimiz Ortak Pazar Topluluğu içe
risinde sanayiimiz, bu arada konumuzu teşkil 
eden Türkiye Demir ve Çelik işletmelerinin 
varlığı ne olacaktır? Maliyet bakımından dün
ya piyasası ve özellikle Ortak Pazar Topluluğu 
devletlerinin maliyet fiyatlarının çok üstünde 
olan Demir ve Çelik işletmesi mamullerinin, 
Türkiye'miz piyasasında dahi ayakta durabil
mesini düşünebilmek mümkün müdür? Türk 
sanayii ve bilhassa konumuzu teşkil eden Tür
kiye Demir ve Çelik işletmelerinin, endişe et
mekte (bulunduğumuz akıbetleri bakımından 
bu suallerimizin de lütfen cevaplandırılmasını 
Saym Hükümetin ilgili Bakanından rica ede
riz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Fevzi 
Fırat. 

A.P. MHCLİS GRUPU ADINA FEVEÎ 
FIRAT (Zonguldak) — Saym Başkan; Yüce 
Moclism Sııym üyeleri, 

A.P. Grupu adına Türkiye Demir ve Çelik 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile b ı işletmeye 
bağlı Divriği Madenleri İşletmesi Müessesesinin 
1964, 1965, 19G6 yılları çalışmalarına ait bilan
ço, kâr ve zarar hesaplariyle, bunlarla ilgili Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu ra
poru hakkındaki görüş ve mütalâalarımızı arz 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, sınai kalktı:ıamn 
esas unsurunu teşkil eden ağır sanayiin yurdu
muzda temeli ilk defa 1937 yılında 300 bin ton 
pik kapasiteli Damir - Çelik Fabrikaları Mü
essesesi olarak Karabük'te atılmıştır. 1953 yı
lında istihsal kapasitesinin iki misline, yani 600 
bin tona çıkarılması, diğer üniteleri de bu ka
pasiteye göre tanzim ve tevsii kararlaştırılarak 

I faaliyete geçilmiş ve bu projelerin 1964 yılında 
tamamlanması öngörülmüştür. 

Mille ilerin iktisadi kalkınmasında çeliğin ye
rini belirtmek isterim. Malûmunuzdur ki, sınai 
kalkınmada ve medeni seviye tesbitinde bugün 
çelik, bir birim olarak kullanılmaktadır. Bugün 
bâzı ülkelerdeki çelik istihsal ve istihlâki hak
kında, Yüce Meclise bilgi arz etmek isterim : 

Batı Almanya'da; 1966 yılında 35 300 000 
ton, 1967 yılında 36 700 000 ton; artış % 1,4. 

Fransa; 1966 yılında 19 600 000 ton, 1967 
yılında 19 700 000 ton; artış binde 1. 

Belçika; 1966 da 8 900 000 ton, 1967 de 
9 700 000 ton; artış binde 8. 

İtalya; 1966 da 12,6 milyon ton, 1967 de 15,9 
milyon ton, artış % 2,3. 

Holânda; 1966 da 3 300 000 ton, 1967 de 
3 400 GC0 ton, artış binde 1. 

Yugoslavya; 1966 da 1 900 000 ton, 1967 
cb 1 903 090 ton, artış yok. 

Bulgaristan; 1966 da 700 000 ton, 1967 ele 
1.2 milyor ton; artış % 5. 

Türkiye; 1966 da 930 000 ton, 1967 ds 
i 100 000 ton; artış binde 17. 

Bu izahlardan anlaşılacağı veçhile Türkiye, 
bu memleketlare nazaran istihsal yönünden çok 
geride bulanmaktadır. 

İstihlâk durumu ise; ortalama olarak dünya 
çelik üretimi fert basma 147 kilogramdır. Av
rupa memleketlerinde 332 kilogram, Japonya'
da 614 kilogram, A.B.D. de 593 kilogramdır. 
Avrupa'da, Türkiye, 33 kilogram ile sonda, Yu
nanistan'dan 17 kilogram ile önde gelmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, arz etmeye çalış
tığım bu durum muvacehesinde demir ve çolik 
sanayiine milletçe ne kadar önem atfetmemiz 
gerektiği ortada bulunmaktadır. Sanayileşmeyi 
açık ve haklı bir hedef ittihaz eden memleketi
mizin bu mevzuda muvaffakiyetini, fert başına 
diren demir miktarının artırılması teşkil et
mektedir. İkinci Beş Yıllık Plânda bir milyon 
ton kapasiteli üçüncü demir - çelik fabrikaları
nın İskenderun'da kurulması hazırlıkları ve 
çalınmalarına başlanılmış bulunması bu gayenin 
açık bir neticesidir. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye Demir ve Çe
lik İşletmeleri, müzakereye konu 1964, 1965 ve 
1966 yıllarında toplam olarak, 2 335 301 ton 

1 kok, 1 311 387 ton sıvı maden, 1 351 947 ton 
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çelik, 33 251 ton pik boru, 64 946 ton asit 
sülfrik ve 11 758 ton süperfosfat imal ve istih
sal etmiştir. 

işletme ve ünitelerinin çalışma durumlarını 
en iyi tarzda izah edecek prodüktivite rakamları 
sonucu şu şekildedir : 

Kok fabrikasında : Ocak saati basma is
tihsal 1963 te 0,G61 e mukabil, 19G3 da 0,668 e 
yükselmiş; işçi saati başına üretim 1,773 ton 
1,772 ye düşmüştür. 

Yüksek fırınlarda; fırın saati başına istihsal 
1963 yılında 18,4 tona mukabil, 1966 da 19,1 e 
yükselmiş; işçi saati başına üretim - sintel iş
çiliği dâhil - 0,532 den 0,621 e yükselmiştir. 

Çelikhanede : Ocak saati başına üretim 14,5 
ten 15,1 e yükselmiş; işçi saati başına istihsal 
ise 0,320 den 0,360 a yükselmiştir. 

Mamullerin maliyeti, yıllar itibariyle, aşağı
da ton fiyatı olarak gösterilmiştir. 

Kok maliyeti : 1963 yılında 189,16 lira, 
1964 te 202,93 lira, 1965 te 224,61 lira, 1966 da 
219,31 lira. 

Mali maden maliyeti : 19G3 te 409,19 lira, 
1964 te 473,04 lira, 1985 te 572,23 lira, 1966 da 
573,40 lira. 

Çelik, Siemens martin : 1963 te 670r75 lira, 
1964 te 688,48, 1965 te 762,95, 1966 da da 
755,29 liradır. 

34 lük hadde mamulleri : 1963 te 770,06 li
ra, 1964 te 787,54 lira, 1965 te 868,53 lira ve 
1966 da 856,90 liradır. 

28 lik hadde mamulleri : 1963 te 888,32 li
ra, 1964 te 906,37 lira, 1965 te 1 002,70 lira ve 
1966 da 926,31 liradır. 

12 ve 16 lık hadde mamulleri : 1963 te 
1 014,95 lira, 1964 te 1 047,37 lira, 1965 te 
1 155,66 lira ve 1966 da 1 169,67 Uradır. 

Kontine hadde 1965 yılında istihsale girmiş, 
1965 teki istihsal maliyeti, 1 438,89 lira, 1966 
da 1 229,90 liradır. 

Yıllar itibariyle istihsal maddelerinin mali
yet fiyatlarında, yukarda arz edildiği gibi, 
1963 yılma nazaran 1964, 1965 yılyarmda ar
tışlar kaydetmiş, 1966 yılında ise, 1964, 1965 e 
nazaran azalma olduğu görülmüştür. 1966 
yılında maliyet fiyatlarının düşüşü, aynı yıl 
içinde istihsalde meydana gelen artışın tabiî 
bir neticesidir. 

Yüksek fırınların hakiki kapasitesi yılda 
600 000 ton sıvı maden olduğu halde, mezkûr 
yıllarda 500 000 tonun üzerine çıkılamamıştır. 
Hakiki kapasiteye ulaşılması halinde maliyet 
fiyatlarında düşüş kaydedileceği izahtan vares
te bulunmaktadır. 

Hemen işaret edelim ki, bilhassa yarı ma
muller dışında kalan tam mamuller, gerek 
maliyet ve gerekse satış fiyatları bakımından 
Avrupa piyasa fiyatlarına nazaran çok yük
sek bulunmaktadır. Ortak Pazara iştirakimizin 
kesinleştiği bu yılarda rekabet edebilme sevi
yesine ulaşabilmemiz, önümüzdeki yıllarda bu 
sahada büyük hamleler kaydetmemizle müm
kün olabilecektir. 

Mezkûr işletmelerde çalışan işçi miktarı; 
1963 yılında montaj hariç - 7 719 iken, 1966 yı
lında 8 865 e yükselmiş ve işçilik masraf lan da 
85 milyondan 144 600 000 e çıkmıştır. Bu ar
tış, tevzi ve montajdan aktarılan işçi adedi ve 
toplu sözleşmenin işletmeye tahmil ettiği malî 
külfetten ileri gelmiştir. 

Memur ve hizmetliler sayısı 797 den 837 ye 
yükselmiştir. Bunlarla ilgili ödemeler de 14,8 
milyondan 17 834 434 liraya yükselmiştir, işçi 
ve personel ücretlerinin maliyete tesiri % 20 -
22 civarında bulunmaktadır. 

Türkiye Uemir ve Çelik işletmelerinin top
tan bilanço safi kârı 1963 yılında 43 milyon 
lira, 1964 yılında 22 132 000 lira, 1965 yılında 
25 403 532 lira ve 1966 yılında ise 50 937 000 
lira olmuştur. 

işletmenin, kok kömürünü maliyetten aşa
ğı bir fiyatla satmak mecburiyetinde bırakıl
ması mevzuubahis üç yılda işletmeye 112 mil
yon Türk lirası zarar meydana getirmiştir. 

Temennilerimiz : Kömür fiyatlarının Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı tarafından 
tâyin ve ilânı, kanuni durumu muvacehesinde, 
yıllardan beri maliyetin altında bir fiyatla kok 
kömürü satışı yapmak mecburiyetinde bırakı
lan ve bu sebeple 440 sayılı Kanunun yürürlü
ğe girişi tarihinden 1966 yılı sonuna kadar ce
man 112 milyon lira civarında bir zarara duçar 
edilen işletmenin, bu yönden tahaddüs etmiş 
bulunan daha evvelki yıllar zararlariyle birlik
te, bütçeden karşılanması için işletmece yapı
lan talebin bir sonuca bağlanılması lâzımdır. 
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400 milyon Tl. sermayesi olan işletme ser
mayesinin kifayetli bir tezyidinin yapılarak, 
sermaye kifayetsizliği dolayısiyle bankalardan 
aldığı kredi karşılığı olarak ödemek mecburi
yetinde kaldığı faiz ve komüsyon masrafları 
yıllar itibariyle şu şekildedir : 

1964 yılında 20 404 000 lira, 1965 yılında 
28 878 000 lira, 1966 yılında 33 423 000 lira ki, 
ceman 82 706 000 liralık faiz ödemek mecbu
riyetiyle karşıkarşıya kalmıştır, müessese. 

Bu durum önlenmelidir, işletme ise maliyet 
fiyatlarını düşürücü, verimliliği artırıcı ve 
istihsali kapasite seviyesine çıkarıcı bir gayre
tin içine girmek suretiyle gerekli tedbirleri sü
ratle ve müessir bir şekilde almalıdır. Bu iş
letmenin kapasite altında çalışmasının, millî 
ekonomimiz yönünden, büyük kayıp olduğu 
izahtan vareste bulunmaktadır, işletme tam ka
pasiteye ulaşmakla kalmamak, Divriği demir 
cevherinin mahallinde zenginleştirilmeye tabi 
tutulması için gerekli tesisleri biran önce ik
mâl etmeli, 700 - 800 bin ton istihsal kapasite
sine ulaşmayı hedef ittihaz etmelidir. 

Uzun yıllardan beri halledilmiyen su ihti
yacının bir sonuca bağlanılması zaruri görül
mektedir. 

Marketing ve pazarlama mevzuunda daha 
dikkatli bir çalışma temin edilmelidir. Bir yıl
lık alım ve satış hacmi, yaklaşık olarak, 1,5 
milyar lira civarında bulunan işletmenin bu 
organizasyonu, istenilen niteliğe çıkarılmalı, iç 
ve dış piyasa etütlerinin muntazaman yapılma
sı sağlanmalıdır. Satış ve alım işlerinin emni
yetle ve lâyık olduğu ehemmiyetle büyütülebil-
mesi için, bu işlerde ehil ve liyakatli kimsele
rin çalıştırılması mutlaka temin edilmelidir. 

EKİ den alınmakta olan kömürdeki kül ve 
rutubet fazlalığı bertaraf edilmeli ve kok ka
litesi yükseltilmelidir. 

Yıllardan beri atılmakta bulunan yüksek 
fırın cürufunun, artık atım sahası da buluna-
mıyacağına göre, bir değerlendirilmesinin ya
pılması sağlanmalıdır. 

işletmelerde kullanılan ateş tuğlalarının, 
hariçten mubayaa edilmesinden imkân nisbe-
tinde kaçınılmalı, yerli teşebbüs teşvik edile
rek ihtiyacı karşılıyacak seviyeye ulaştırılma
sı için gayret gösterilmelidir. 

1969 yılında tatbika yeniden başlanılan tah
sis sistemi gözden geçirilerek, faydadan çok 
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zarar tevlideden bu sistemden vazgeçilmesi ve
ya hiç olmazsa tashih ^dici tedbirleritı araştı
rılarak bulunması ve tatbik edilmesi sağlanma
lıdır. 

Çelik konstürüksiyon atelyesi ve dökümha
neden gereken şekilde faydalanılabilmesi için 
diğer müesseselerle yakın irtibat kurularak da
ha fazla sipariş alınması temin edilmelidir. 

Her geçen yıl tecrübeli teknik personel kay
bına mâruz bulunan işletme, ayrılmaları önle
yici tedbirler aramalı, dışardan tecrübeli ele
manları celbedici imkânlar temin etmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, simidi Divriği Ma
denleri İşletmesi müessesesi hakkındaki görüş
lerimizi kısaca hülâsa etmeye çalışacağım. 

Demir ve Çelik işletmelerinin demir cevhe
rini temin maksadiyle çalışan bu müessese 1964 
yılında 567 027 ton, 1965 13 893 934 ton ve 
1965 da 735 172 ton olmak üzere ceman 
2 103 133 ton cevher istihsal ederek bağlı bu
lunduğu istetmeye satmıştır. 

Yıllar itibariyle istihsal ve satışı yapılan 
demir cevheri tenor ve vasatisi % 58,5 dır. Mü
essesenin 1066 yılı sonu itibariyle cevher varlı
ğı 27 547 000 ton ^crünür, 3 200 000 ton çıka
rılmaya hanr durumda olmak üzere, 30 747 000 
tondur. 

1 ton çelik istihsali için 1,4 ton demir cevhe-
ü kullanıldığına göre, anaişletmenin tam kapa
site ile çalışması halinde bu rezerv takriben 
30 - 35 sm'e yetecektir. Bu devre içinde mües-
n::2 bağlı bulunduğu işletme ihtiyacının % 83 
ünü temin etmiştir. Karabük, mütebaki kısım 
cevher ihtiyacını, özel teşebbüs kanalı ile kar-
pılrmıştır. 

Sermayesi 15 milyon lira olan müessese 1964 
yılında 113 memur 955 işçi, 1965 yılında 111 
memur, 1 028 iş si, 1966 yılında 109 memur, 990 
i-;çi çalıştırarak istihsal programlarını % 90 
oranımda tahakkuk ettirmiştir. 

1963 yılma nazaran istihsal ve şevkte p.rtış-
l'a.;' kaybedilmiş bulunmasına rağmen müessese 
bilançosu 1964 yılında 2 151 000 lira zarar, 
1965 yılımda 1 900 000 lira kâr, 1966 yılında 
ise, 17 938 lira zararla kapanmıştır. Müessese
nin zarar etmesinin nedenlerini yıl içinde toplu 
sözleşme ile işçi ücretlerinin yükselmesi, satı
lan cevher miktarının öngörülen miktarın çok 
altında kalması teşkil etmektedir. 
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Temennilerimiz : İşletme ilerki yıllardaki ih
tiyaç durumunu göz önünde bulundurarak ye
ni cevher safhaları temini için mesai ile müşte
rek bir çalışma sağlamalıdır. 

üçüncü Demir - Çelik fabrikalarının kuru
luş hazırlıklarının ikmal edildiği bu günlerde 
hammadde temini yönümden Sanayi Bakanlığı, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ilıe müşte
rek bir organize sağlıyarak yeni cevher sahala
rı aranması ve işletilmesi için gerekli çalışma
lara devam edilmesi şayanı tavsiyedir. 

Üçüncü Demir - Çelik işletmelerinin ham
maddelerinin teminini emniyetle sağlaıma ba
kımından aramaların yapıldığını duymakla 
memnun olmaktayım. 

Yüce Meclisin muhterem üyeleri : Karabük 
Demir ve Çelik İşletmeleri ve bu İşletmeye bağ
lı Divriği Madenleri İşletme Müessesesi hak
kındaki görüşlerime son verirken, Adalet Par
tisi Gtoupu aıdıma Başita işletme C-emel Müdürü 
ve idare Meclisi Üyeleri olmak üzere, bütün 
id?recilere istihsal artımımda göstermiş bıılıın-
d.ükTarı gayret ve çalışım ulardan dolayı arşı te-
pelkkilf eder, bu işletmelerde feragat ve feda
kârlıkla hizmet veren, istihsalde alnı teri ve el 
emeği bulunan işçi Ve teknisyenleriantes tesrk-
kür eder1, sevgiler sunar, hepinizi hüiiKetl'e KO-
lâmlf-an. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Vahit Bozaitlı... Yok. 
Sayın Eşref Derinçay... Yok. 
Sayın Ahmet Orüner... Buyurun efendim. 
AHMET GÜNER (Zonguldak) — Kıymetli 

arkadaşlarım, Türkiye Demir ve Çelik işletme
lerinin, gruplar adına yapılan tenkidlsrini hep 
'bertelber dinledik. Hanidedir üretüml, kapasite 
altında olması acaba niye diye mcnıik ettik. 
Haimdemirin, Divriği, demir madenlerinin veya 
Türkiye'de, diğer af amalarda mevcut hammad
denin Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarına 
veya Ereğliye gidememesi bizi. emdi*: ye sevk 
etiti. Bunun sebepleri hakkında, raporda Yük
sek Murakabe Kurulunun da acaba ne düşün
düğünü aradık, bulamadık, bu hususta aydın
latıcı bir malûmata üh'tiyacımız var. Hamdemii-
rimiz Türkiye'dte yok mudur? istihsalimiz böy
le mi gelişecek? Bu şartlar altında 3 noü bir De
mir ve Çelik sanayiine doğru giderken, bir ta
rafta kömür istihsalmdeiki noksanlık, bir ta-
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rafta hamdemir istihs alimdeki noksanlıkla kar
şı karşıya kalırsak, elbette istikbale ümitle git
mediğimiz bir gerçek olur. 

Bir acı gerçek var arkadaşlarım; yeteri ka
dar kömür gönderilmediğinden, hem kok kö
mürü üretimi noksanlaşmış, hem de Demir ve 
Çelik işletmeleri büyük bir zarara sokulmuş. 
Bir deflet teşekkülü, kardeş bir devlet teşek
külünü zarara sokuyor, bunun müsebbipleri 
hakkında bir takibat yapıldığı, raporda dahi 
kaydedilmiyor 

Milistin malı olan müesseselerde milyonları 
aşan lAkaydi.leri yapanları bu şekilde bir so
rumsuzluk içinde tutarsak, Elbetteki bundan 
sonra yapacağımız denetimlerde de söyledikle
rimin havanda su dövmeden ileriye gitmiye-
cektir. Bu 'boş sıraları selâmlıyarak görevi
mi?! bitirmiş zannedeceğiz. 

Memur ve işçi durumu da merak konusu
dur. Memurlar, işletmede durmadan artıyor, 
ama bu artışın sebebi nedir, izah edilmiyor. 
Teknik, makineleşme, dairelerimize dahi girmiş
tir, fakat yine de memur artımı yapılıyor. De
mek ki, iktisadi Devlet Teşekküllerinin başına 
mütemadiyen siyasi etkilerimiz devam etmekte
dir. Bu siyasi etkiler devam edip de adama iş 
brilma politikasiyle müesseseler ne kadar kâra 
giderlerse gitsinler, bu geri kalmış ülkemizin 
'bütçesine yardımcı olamadıkları g'erçeği ile kar
şı karşıya kalıyoruz, Nitekim, işçi yekûnundan 
1984 ile 1986 arasında 800 ze yakın fark artı
mı da 'bunun nedenlerini gösteriyor. 

Aziz arkadaşlarım, Demir ve Çelik Fabri
kalarımın hakikaten çok başarılı olmasına rağ
men, Türkiye'mizde demir karaborsacılığının 
ve bu işten milyonlar kazananların, fabrika
dan daha kârlı çıktıklarını görerek, bunun 
nedenleri üzerine eğilmemiz 'bir acaiplik olu
yor. 

'Sayın Adalet Partisi sözcüsünün, ilk defa 
burada işletmeler hakkındaki konuşmasının 
temenniler kısmında, dilek ve temennilerde 
'bulunmasını büyük takdirle karşıladık. 

ihtiyaç sahiplerinin şikâyetleri bitmiyor, 
fakat ihtiyaç sahiplerinin şikâyetlerini önle
mesi gereken Bakanlık, tahsisleri yapıyor, 
biz; tenkidleri müesseselere yönetiyoruz. Sa
nayi Bakanlığımızın, Demir ve Çelik İşletme
leri hakkındaki her türlü tahsis işlerinde ne 



M. Meclisi B : 34 

kadar hassas davransa, haklılığını teslim edi- I 
yoruz. . Fakat bugün dahi, elbetteki Sayın 
Bakanın bunda «bir sorumluluğu yok, bun
dan evvelki bakanların yaptığı tahsislerin ıs
tırabı dinmiş değildir, halen Demir ve Çelik 
Fabrikalarından tahsis alamamanın veya al
dığı tahsislerle geçinememenin veya başkala
rının büyük faydalar sağladığının şikâyetleri 
önlenemediği bir Türkiye'nin içindeyiz. 

Karabük gi'bi bize en faydalı bir mües
sesenin şikâyetlerini önliyeme dikçe, elbet-

. teki Ereğli Demir ve Çelik Fabrika!.armdaki 
durum ve yarın 3 ncü Demir Çelik Fabrika-
Eindaki durum daha korkunç olacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, büyük gelir ve kâr kay
nağı olan İktisadı Devlet Teşekküllerimi
zin Demir vs Çelik Fabrikaları gibi müesse
slerinde özel şahısların kalkındığını görüyo
ruz. Şehirlerin faydasız olduğunu ve faydalı 
bir kalkınma yap-?sadıklarını da maalesef mü
şahede ediyoruz. Demek ki 'b:^, iktisadi Dov-
let Teşekküllerini; bir tarafîan i", sahaları 
açmak, bir taraftan da gçliş^ı^i saklamak 
için kurmuşuz, fakat kurulduktan sonra halk
tan uzak yaşama politikasını biigp.no kadar 
devam ettiriyor. 

S?.ym Bakanlıktan bir dih^ra var; ikti
sadi Devlet Tevekküllerimizden Bakanlığa 
bağlı bulunanları halkla yakın mü^as^bcto 
alıştırmanın yollarını arıyalım ve böyb 'bir po
litikamız olsun. 

Halk; Devletin ne kadar düzenli çalıştığı
na itimat ederse rejim o kadar daha çok 
yerleşir ve partilerarasmdaki münasebet de 
o kadar daha kardeşçe olur. 

Dün, bir arkadaşımız burada; «iktidarımı 
korumak görevimdir;: diye kızdılar. Bugün 
Demir ve Çelik işletmeleri mevzuundaki hak
sızlıkları da ortaya döken arkadaşlarım beni 
şu sözü söyletmeye sevk ettiler. Biz siyasi 
partiler olarak milletimizi korumanın yarısını 
yapalım, o zaman daha ileriye gideceğiz, o 
zaman daha çok birbirimizi seveceğiz. (G. E. P. 
sıralarından alkışlar.) 

Aziz arkadaşlarım, bugün memleketimiz
de İktisadi Devlet Teşekküllerini kötü göster
me politikası vardır. Bundan sonraki görüş
melerimizde Etiıbank geliyor. Orada bunun 
gerçekleri daha çok ortaya döküleeak. I 
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Evet, çok hayırlı çalışan, memleketi ve Dev

leti düşünen özel teşebbüsün yanındayız, ama 
iktisadi Devlet Teşekkülleri, millî müesseseleri
mizde*. Onları çirkin gösterdiğimiz müddetçe, 
millî hislerimizden uzaklaştığımız da bir ger
çek olur. 

Teknik eleman kıyımı var. Okuduğumuz 
kadariyle görüyoruz ki, başarılı olan bir kimse 
Batıda 20 sene, 25 sene, 30 sene bir masada 
oturmuş, bir müessesenin başında oturmuş ça
lışıyor. Güzel Türkiye'mizde İktisadi Devlet 
Teşekküllerimizdeki teknik elemanlarımızın, 
bakanların ve iktidarların değişmesine de bağ
lı kalmıyarak, mütemadiyen 1 senede, 2 se
nede, birkaç senede bir değiştiğini görmenin ıs
tırabı içindeyiz. 

Neticede nereye gidiyom? Bu memlekette 
bilgisine ve görgüsüne güvendiğimiz teknik 
elemanları özel teşebbüse veya yurt dışına ka
çırıyoruz. Bu gidişe son vermesini becermeli
yiz. Bir insan ihtisasını yapar, diplomasını alır, 
ama tatbikat tecrübesi olanlnrm ve tatbikat tec
rübesiyle görgüsünü birleştirenlerin bu mem
lekete ve bu memleketin gelirine büyük katkı
da bulunacaklarını da hep beraber teslim ede
lim. 

Bu bakımdan diyprum ki; inşallah bundan 
sonra olmaz, politik düşüncelerle, «bizdendir, 
bizden değildir» sözünün - bendeniz tek parti 
devrini de görmüş bir arkadaşınız olarak - hiç
bir siyasi partiye asla bir menfaat sağlamadığını 
gören kişiyim, başarılı olanla başarılı olmı-
yanları teknik elemanlardan ayırmasını bile
lim ve onun başarısının yanında koşalım. Biz
dendir, bizden değildir, hayır. Türktür ve bu 
memlekete bilgisiyle, görgTSÜyle hizmet edi
yorsa, onu bağrımıza basmasını hep beraber be-
cerelim, diyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Güner, 10 dakika
lık süre doldu efendim. 

AHMET GÜNER (Devamla) — Peki efen
dim bağlıyayım. 

Aziz arkadaşlarını, bu suretle Sayın Diva
nın da ikazı üzerine sözlerimi bağlıyorum. 

Dün tümü hakkında, İktisadi Devlet Te
şekkülleri görüşülürken bir işçinin senelik va
sati gelirinin 16 bin küsur lira olduğunu mem
nuniyetle öğrendik. Ama bu kadar çok zengin 
ettiğimiz, iktisadi Devlet* Teşekküllerinin saye-
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sinde zengin ettiğimiz kişilerin, müesseselerinde 
çalışan işçilerimize senede kaç lira kazandırdık
larını da öğrenmek şarttır. 

Görüyoruz ki iktisadi Devlet Teşekkülleri; 
işçi bakımından, memur bakımından bu mem
leketin teminatıdırlar. Ben burada Sayın 
Başkanı, beni dinlemek lütfunda bulunan mil
letvekili arkadaşlarımı, bu memleketin gelişme
sine katkıda bulunan bakanlık camiasmı ve 
bilûmum teknik elemanları, işçi kardeşlerimi 
selâmlıyarak huzurunuzdan ayrılıyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Durakoğlu, buyu
run efendim. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Bendeniz, daha önce muhterem arkadaşla
rımın temas ettiği konulara temas etmeden, 
bâzı maruzatta bulunacağım. 

Aziz arkadaşlarım, takdir edersiniz ki De
mir ve çelik içinde yaşadığımız asırda en zi
yade önem kazandığı bir seviyeye erişmiş bu
lunmaktadır. Ekonomi kalkınmasını sağlamış 
ve artık kalkınmada değil, gelişmede g^ri kal
mamalın çabası içinde bulunan büyük devlet
lerin on çok mücadele ettiği konulardan biri ve 
başlıcası demir ve çalik üretimidir. 

Takdir olunacağı gibi, savaşın, motorlu ve 
motorms silâhlarında ve tansın teknolojik bü
tün nimetlerinde ana unsur demir ve çeliktir. 
Demirin devir açtığı çağdan, teknolojinin de
miri hamur gibi yoğurup, ekmek gibi yaşama 
unsuru haline getirdiği 20 nci asra kadar önemi 
her gün gittikçe artmaktadır. 

Bugün dünyada her yıl 500 milyon ton de
mir ve çelik üretimi yapılmaktadır. Amerika 
Birleşik Devletleri, 1968 yılı itibariyle, 123,5 
milyon ton yıllık istihsal ile dünya üretiminin 
dörtte birine yaklaşan ve dünyada en fazla çe
lik üreten bir devlet haline gelmiştir. Bunun 
arkasından Sovyet Rusya 106 milyon ton çe
lik üretimiyle yer almaktadır. 

Sadece bu iki devlet arasında bu sahadaki 
endüstriyel rekabetin mevcudiyeti dahi demir 
ve çeliğin ne mâna ifade ettiğini göstermeye 
kâfi ve yeter bir delildir. 

Arz ettiğim demir ve çelik üretimindeki dev 
mücadelenin bizce üzerinde durulması gereken 
en önemli tarafı, bu devletlerin diğer devletler 

üzerinde ekonomik ve siyasi hâkimiyet kurmak 
için en esaslı unsurun demir ve çelik olduğunu 
tesbit etmiş bulunmalarıdır. 

Demir - Çelik sanayii hızla gelişmekte ve 
teknolojinin üstünlüğü ile demir - çelik üre
timi her geçen gün daha ziyade önem kazan
maktadır. istihsal ziyadeleşmekte, dünya çelik 
fiyatları birleşen işletmeler sayesinde gittikçe 
ucuzlamaktadır. Bunun sonucu olarak geri kal
mış memleketler bugün de, yarın da çelik üre
timinde ilerlemiş devletlerin pazarı olarak kal
maya mahkûm edilmektedir. 

Aziz arkadaşlarım Amerikan profesörlerin
den Dr. Fok'un demir ve çelik konusunda gayet 
güzel bir formülü vardır; demir - çelik konu
sundaki iktisadi hâkimiyetin nerelere vardığı
nı göstermek için bir formül ortaya kor ve der 
ki, «hâkimiyet eşittir demir çelik prodüksiyo
nu çarpı nüfus.» 

Gerek demir - çelik üretimi, gerekse nüfus 
üzerinde bu unsurları ziyadelaştiran faktörleri 
de bir bir göstermiştir. Meselâ, demir - çelik 
üretimi hammıadde halında şevkinde alayhte bir 
faktör durumuma gelir, mamul madde halinde 
cevMnde, bu, demir - çelik prodüksiyonunun 
faktörünü ziyadedeştirir. 

öte yandan nüfusun geri kalmış bir soviye-
de bulunması, kültürel bakımdan ve ayrıca tek
nik elemanlardan n^hrıımiyeti, nüfus unsuru
nu müessir hile gelmekten uzaklaştırır. Tek
nik elemanların ziyadesi, kültür seviyesinin yük
selmesi, nüf JL3 unsurunu daha da ileri bir hale 
getirir ve böylelikle iktisadi hâkimiyet ve ikti
sadi hâkimiyetin hemen arfkasmda yatan siyasi 
lîâkmüyeii kurmak, bugün demir - çalik prodük-
püyonu üzerine bina edilmiş durumdadır. 

Dünyada duranı böyledir. Türkiye'mizi, dev
letler çalmasından ayrı olarak mütalâa edemi-
yeceğimiz bir çağda yaşıyoruz. 

Bugün Türkiye'de ancak 1970 yılına yıllık 
istfcali bir milyonun üstünde demir - çelik 
üretimiyle girebiliyoruz. Demir - çcılik üretimi
ne ilk defa 1932 yıllarında, Kırıkkale'de ala
şımlı özel kaliteli çalik üretimiyle başlamışız. 
1933 - 1938 yıîıîanrda Karabük ile ilk ve büyük 
adımı atmışız, 1965 t e işletmeye açılan Ereğli 
ile devam etmişiz, aynı zamanda bu fabrikala
rın tevsiine de gitmişiz. Sonuç: sene 1970, is
tihsal bir milyonun üzerine ancak çıkabilmişiz. 
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Üstelik, fabrikalarımız üretim kapasitelerine 
daha yakın bir zamanda varabilmişler, iktisa-
den geri kalmışlığımızın yanında, demir - çe
lik konusunda, bir de geç kalmışlığımızın bu
lunduğu gün gibi aşikârdır. 

Fert başına üretim miktarı 1970 ile her hal
de 30 kilogramın üstüne çıkabilecek durumda
dır. Geç kalmışlığımıza bir örnek vermek iste
rim; 

Aziz arkadaşlarım; A. P. sözcüsünün üre
tim artış hızını % 17 olarak göstermesine rağ-
nen, gerçek, bu konuda geri kalmışlığımızı ga
yet bariz bir şekilde gösterir. 1936 yılında bi
zimle beraber demir - çelik üretimine geçen iki 
Devlet daha vardır, birisi ispanya, diğeri Yu
goslavya, bugün ispanya'nın yıllık çelik üreti
mi 3 milyon 760 bin tondur, Yugoslavya'nınki, 
ise 2 milyon 600 bin tondur. Bunlar bizimle be
raber başlıyanlar. Biz bir üçüncü demir - çelik 
kuruyoruz, 1 milyon 200 bin ton kapasiteli 
olacak, onun kapasitesini de bugünkü istihsa
limize ilâve etseniz, bizimle beraber başlıyan-
lardan gene geride kalıyoruz. Üstelik üçüncü 
o', emir - çelik kurulurken de, maalesef geçmiş 
tecrübelerden ders alma yolunu, her zaman 
olduğu gibi bu sefer de, elimizin tersiyle bir 
kenara itiyoruz. 

Ereğli kurulurken, dikkatinizi çekmek iste
rim, verilen raporda aynen şöyle bir cümle 
var: «Ereğli Demir - Çelik tesisleri, işletmeye 
açılıp istihsale geçtiği tarihte Avrupa'nın en 
modern Demir - Çelik fabrikalaıriyle rekabet 
edecek ucuzlukta çelik üretecektir,» diyor. Bu
gün bakıyoruz fiyatlara, Dünyadaki çelik fiyat
larının % 50 i kadar bir fiyat artışı ziyadeliği 
olsa yine razıyız. Meselâ, 485 liradır tonu Avru
pa fiyatı, bizde 1 080 liradır. En ucuzu da bu
dur. Diğer profillerde filân ayrı fiyatlar var. 

Şimdi, üçüncü Demir - Çelik fabrikası kuru
lurken ingiliz firmasının teknik raporuna itibar 
etmeyi de, gene aynı şekilde prensip ittihaz et
mişiz ve tutuyoruz; demirimiz var, kömürümüz 
var, kömürün bulunduğu yerde fabrikamız var, 
demirin bulunduğu yerde fabrikayı kurup, kö
mür getiren vagonların, demir getiren vagonla
rın boş dönmesini sağlayıp kömür götürmeyi te
min edecek yollan da bir kenara itiyoruz, tu
tuyoruz Türkiye'nin tam bir köşesine, hiçbir şe

kilde, ne ihtiyacı karşılamakta kolaylık çekebi
leceğimiz bir köşeye, ne de daha ziyade maliyet, 
ucuzluğu temin edecek bir yere kurmak yol
larına gitmiyoruz ve bakıyoruz; Demir - Çelik 
konusunda devletlerin iktisadi ve siyasi hâkimi
yet kurma çabalan içinde oynanan oyunlara 
maalesef bir daha düşüyoruz. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Nerenin 
köşesiymiş?... İskenderun tam kalbidir Türki
ye'nin. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu; müdahale et
meye hakkınız yoktur efendim. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Mem
leketimizin bütün şehirleri azizdir. İşin polemi
ğine girmeyin bey!... 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Polemik 
yapmıyorum, iyi tetkik edin de ondan sonra ge
lin kürsüye... 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu; bu şekilde mü
dahale etmeye hakkınız yok efendim. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Bü
tün şehirlerimiz azizdir, başımızın tacıdır. Ama 
beyler, biz hissiyatla şehir tefrikine gitmiyo
ruz. Biz, tekniğin icaplannı getirecek yollara 
gitmek mecburiyetindeyiz. Bütçemizin altıda 
birini teşkil eden milyarlık yatınmı kuracağız 
biz. 

Bugün dünyada takibedilen bir formül var; 
kaç milyon ton kapasiteli fabrika kuruyorsu
nuz, faraza 1 milyon ton. Her ton başına, fabri
kanın fiyatı ne düşüyorsa onun % 50 si kadar 
da yan işletmelerine yatınyorsunuz. 

Arkadaşım İskenderun'dan bahsediyor. Ben 
İskenderun'u kötülemek istemiyorum. Aziz ar-
kadaşlanm; Sanayi Bakanlığının neşrettiği ra
por açıktır; fabrika, limanını kuracaktır, diyor. 
Buyurun, yan işletmeler için siz % 50 nin üstü
ne çıkmak mecburiyetini peşin olarak kabul 
ediyorsunuz ve İskenderun'da fabrika kurulur
sa % 300 e kadar çıkılacak. Haydi bakalım dün
ya fiyattan ile rekabet edelim ve ondan sonra 
da ihraç imkânlanm tamamiyle keselim, bu 
yollan kapatalım, ondan sonra da biz demir -
çelik yolunda müessir politika takibediyoruz di
yelim ve Sayın A. P. Sözcüsünün ifade ettiği 
gibi, % 17 lik bir artış hızı ile gidiyoruz, diye
lim... Tevsilerden sonra iuzi artış hızlarının 
% 17 ye değil, bir yıl öncesini verseydi % 33,01 
dir, onu verseydi daha güzel olurdu. 
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BAŞKAN — Sayın Durakoğlu, 10 dakikalık 
süre doldu efendim. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Top
luyorum efendim. 

Aziz arkadaşlarım; dün akşam radyoyu din-
liyenler şahidolmuşlardır; 370 bin ton demir 
cevheri ithal ediyoruz. Raporu okuyanlar şahi
dolmuşlardır; demirimiz var, o demiri fabrika
lara sevk edecek tesislerimiz var, memleketim 
olan Divriği'dedir, fakat bakıyoruz fabrikala
rın ihtiyacı olan demiri oradan ocaktan alıp da 
fabrikaya sevk edemiyoruz ve dışardan 370 bin 
ton ithal ediyoruz. Ve biz hovardalık içindeyiz. 
Hal böyle. 

Yeraltı kaynaklarımız zengindir diyoruz, 
her zaman söyleriz bunu, ama demir rezervimi
zin gerçek miktarı nedir diye sorsam; 1938 in, 
1953 ün, 1947 nin rakamlarını şöyle bir gözden 
geçirdiğiniz zaman tesbit edilen rezervler kadar 
ocaklardan demir alınmış, tekrar tesbitler yapıl
mış, almanın iki misli daha var denilmiş ve bu 
rezervlere istinaden, bu gerçek rakamlar olmı-
yan rezerv miktarlarına istinaden de tutuyoruz 
fabrika kuruyoruz. 

Biraz önce konuşan Sayın A. P. Sözcüsünü, 
çok üzülerek dinledim, şöyle dediler; şükranla 
ifade ediyorlar; «üçüncü demir - çelik fabrika
sının ihtiyacı olan demir cevheri aramalarının 
yapıldığını memnuniyetle öğrendik» diyorlar. 
Dünyanın hiçbir tarafında tekniğin bu kadar 
ciddiye alınmadığı görülmemiştir aziz arkadaş
larım. Fabrikayı kuracaksınız, ondan sonra da 
fabrikanın ihtiyacı olan demiri aramak için Tür
kiye'nin muhtelif yerlerine gideceksiniz. Evvelâ 
demirin nerede olduğunun tesbit edilmesi gere
kir ve maliyet hesaplarının ona göre yapılarak, 
ondan sonra fabrikanın yerinin tesbiti icabeder. 

Bu durum bir gerçeği ortaya çıkarıyor; biz 
dünyada demir - çelik konusunda olup bitenler
den bihaberiz. Biz sanayileşmeye mecbur olan 
bir memleketiz. Sanayileşmenin en büyük un
suru da demir - çelik politikasına sahibolmaktır. 
Biz bu politikadan mahrumuz. Biz bu politikayı 
sağlam esaslar ve sağlam etütler üzerinde, neyi
miz var, neyimiz yok, evvelâ cevherimizden ha
berimiz olmak suretiyle tesbit etmezsek, bizim 
için bu yolda kat'edilecek mesafe, dikkat eder-

I seniz bizimle başlıyanlann nasıl gerisinde gidi
yorsak, bizden sonra başlıyanlann da gerisinden 
gitmek gibi acı bir sonuç olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu, vaktiniz dol
du eefndim. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Bu 
sonuçla karşılaşmayı arzu etmiyoruz. Hepinize 
saygılar sunarım. (O. H. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Yüce 

Meclisimin muhterem Başkanı, değerli milletve
kili arkadaşlarım; 

Türkiye sanayiinin en mühim unsuru, Türki
ye demir ve çelik işletmelerinin mümtaz şahsi
yetleri, hepinizi hürmetle ve sevgiyle selâmlıya-
rak sözlerime başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz G. P. Mil
letvekili olarak şahsım adına, Türkiye Demir ve 
Çelik işletmelerinin inkişafı hakkındaki düşün
celerimi arz edeceğim. 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri, Türkiye 
sanayiinin zirai kalkınmasının, esnaf ve sanat
kârlarımızın inkişafı için ihtiyacı olan temel 
yarımamül maddeleri istihsal eden, hizmete 
amade kılan türkiye'mizin en mühim iktisadi ve 
sınai tesislerinden birisidir. Bu sebeple, demir 
ve çelik işletmelerini ve onun içinde çalışan 
işçisinden, genel müdürüne ve bakanına kadar 
bütün mensuplarını her an saygı ile, hürmetle 
anmayı en şerefli bir vazife sayıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; Türk milletini me
deni, Atatürk'ümüzün dediği gibi, muassır mil
letler seviyesinde, yüksek kılmak için Türkiye 
demir - çelik istihsalinin artması ve yeter ol
ması lâzımdır. Bu sebeple bu konuya ne kadar 
önem versek azdır. 

Yüce Meclisimizin tasvibine sunulan 1964, 
1965, 1966 yıllarının işletme raporlarını tetkik 
ettiğimiz zaman şu neticeleri görüyoruz; Tür
kiye Demir ve Çelik işletmelerimizin istihsal 
şu şekilde: 

Kok; 1963 de 822 bin ton> 1964 de 794 bin 
ton, 1965 de 830 bin ton, 1966 da 809 bin ton. 
Az da olsa bir artış var. 

Sıvı ham demir; 302 bin tondan 484 bin 
I tona. 

438 — 
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Pik; 90 bin tondan 86 bin tona, 
Simens Martin çeliği; 322 tondan 517 tona, 
Hadde mamulü; 227 bin tondan 413 bin tona, 
Şakuli boru; 9 bin tondan 12 bin tona, 
Savurma boru; 14 bin tondan 13 bin tona, 
Sülfirik asit; 20 bin ton, yine 20 bin ton. 
Görüyoruz ki, arkadaşlarım eksilme yok, 

artma var. Fakat bu artış memleketimizin ih
tiyacı, gönlümüzün arzusuyla mütenasip değil. 
Bu üç yıllık devre bir toparlanma, bir plânla
ma ilk Beş Yıllık Plânın bünyesi içerisinde bir 
temel atma, genişleme teşebbüsleri bizi tatmin 
ediyor. Yoksa bu istihsallerin artışı pek fazla 
değil. Böyle olmakla beraber istihsal miktarın
da bir devamlılık ve artış olduğu için memnu
niyeti mucip. 

Bu arada tetkik ettiğimiz zaman görüyoruz 
ki. memur sayısında büyük bir artış yok. 
1964 de 728? 1965 de 814 1966 da 801. Bunun 
masrafı 15 milyon. 16 milvon, 17 milyon. îsci 
savısı 8 000. 8 500. 8 800. İsçi masrafı 130 mil
yon, 118 milvon. 142 milyon. Kâr 22 milvon, 
25 milyon, 50 milvon. Ekonomik ranta^üHe 
esas aradığımız. Bu, 1964 de % 3.1965 de % 3.4. 
1966 da % 4.9. Bir artış var. Bu artısı, bu eko
nomik rant.abiliteyi dünve çelik sanayiinin 
rantabilitelerivle kıyasladığımız zaman teşek
küre s^van bir artış ve devamlılık eröstermek-
tedir. Yalnız, çelik sanayıimizde çalışan insan 
basına verim maalesef az. Bunun çok çeşitli se
bepleri var, onu da arz edeceğim. 

Simdi bu üc yılın istihsalini. 1967, 1968 ve 
1969 la mukavese ettiğimiz zaman bu sefer bu 
üc vWa istihsal az. fakat, temel hazırlıklar 
g-örnlüvor: 19R7. 1968. 1969 da istihsalimiz eit-
tikce artıvor. Bu seherde bu üc vılı bir durak
lama deoil de daha. ilevjve hamlenin hır hazırlık 
safhası olarak vasıflandı-nvorum. tstahsil du
rumumuz : 1968 de 889 000 tona. 1969 da 1 mil
yon tona. kamu sektörünün burasının vaTnus, 
% 102 nisbetinde bir artış, programı tahakkuk 
ettiriş var ki şayanı şükran, teşekküre şayan, 
kâr durumu 1968 de 145 milyon, 1969 da 125 
milyon; programların hepsi % 125, % 148 gibi, 
üzerine çıkmış; şayanı şükran ve teşekküre 
lâyık Çelik istihsâlimiz 1968 de 563 ton fiilisi, 
programın % 97 sini tahakkuk ettirmiş, 1969 
da 612 000 ton, programın % 106 sini tahakkuk 
ettirmiş. Bu yönden de teşekküre şayan. 
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Yatırım durumları; 
Yatırım durumları, 1968 de para yatırımı 

fiili olarak programda 72 milyon, fiiliyatta 95 
milyon, 1969 da programda 66, fiiliyatta 103 
milyon olmak üzere plânlanmış ve yatırılmış. 
Fakat muhterem arkadaşlarım bunları da kâfi 
görmüyoruz. Hükümetin imkânlarını kullana
rak bu kadar yatırım yapabilmiş olması, bi
zim bu büyük ve önemli teşekkülümüzün, inki
şafına yapılan yatırımların kifayetli olmadığı 
kanaatindeyiz. 

Şimdi Türkiye'mizin demir ve çelik istihsi-
lini artırmak için düşündüğümüz çareleri arz 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, her teşekkülde ol
duğu gibi, her sanayi ve iktisadi teşekkülünde 
olduğu gibi Türkiye Demir ve Çelik Sanayiinin 
de inkişafını, istihsalini artırabilmek için sıra-
siyle şu beş hususu ele almak lâzımdır: 

1. Teknik personel, 
2. Sermaye, 
3. İptidai madde, 
4. Endüstri, 
5. Pazarlama. 
Teknik personeli nedir bu Demir delik İlet

melerinin orava dönelim. Yukarda arz ettim; 
15 000 civarında işçi, 1 000 civarında memur ve 
teknik eleman. 

Muhterem arkadaşlarım, mevcut personel az
dır. Mevcutlar, Demir ve Çelik isletmelerimiz
den her an ayrılma durumunda. O halde ne ya
pacağız? Mevcudu muhafaza etmek, mevcut tek
nik personeli muhafaza etmek, onu, maddi mâ
nevi yönden tatmin etmek, onun verimliliğini 
artırmanın çarelerine bakmak lâzım. Ve gittik
çe inkişaf eden Türkiye Demir Çelik sanayiinin 
ihtiyacı olan, en yüksek mühendisinden en ka
lifiye işçisine kadar, amenaj mandan idarecisine 
kadar, bunların teknik ve idari elemanlarını 
yetiştirmemiz lâzım. Bunun için Sanayi Bakan
lığımızın çok geniş mikyasta teknik eleman ye
tiştirme plânının içinde olması lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, on dakikalık 
süreniz doldu efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Efendim ka
bili ederseniz iki dakika daha konuşabilir mi
yim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim, iki dakika 
buyurun. 
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HASAN TOSYALI (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, sermaye; bugün Hükümetimizce 
inkişafa ayrılan iç sermayenin miktarını az bu
luyoruz. tç ve dış kaynaklardan, üçüncü, dör
düncü çelik sanayiimizi kuracak, mevcut sana
yiinin kapasitesini artıracak, inkişafını sağlıya-
cak daha çok fazla sermaye konması lâzım. 
Üçüncü çelik sanayiimiz İskenderun'da 1973 te 
bittiği zaman bizim, bugünkü çeliğe karşı açlık 
durumumuz devam edecek, hiç değişmiyecek. 
Çünkü memleket endüstri bakımından, imal ba
kımından gitikçe inkişaf ediyor, yani 1973 e 
vardığımız zaman bugünkü darlık kendini mu
hafaza edecektir. Bu bakımdan Hükümetimizin 
ve ilgili bakanlarımızın dördüncü, beşinci çelik 
sanayiinin kurulması yolunda gayret sarf etme
lerini istiyoruz, o gayretin içinde görüyoruz 
memnuniyetle, onların daha fazla gayret sarf 
etmesini arzu ediyoruz. 

İptidai madde meselesi muhterem arkadaş
larım, benden evvel konudan arkadaşlarım çok 
güzel noktaya temas ettiler; demir çelik demek, 
Türkiye'de iptidai madde demektir, Maden Tet
kik ve Arama Enstitümüzle çok sıkı bir işbirliği 
halinde Türkiye'deki demir cevherinin, kromun. 
manganezin ve diğer iptidai maddelerin çelik 
yapmak için mutlak surette çok teksifli bir şe
kilde bu önümüzdeki birkaç yıl içinde aranması 
ve bulunması lâzımdır. Divriğ'e bir çelik sana
yiinin kurulması, Ereğli ile karşılıklı gidip gel
mek, kömür götürmek, iptidai madde getirmek 
bakımından çok ekonomik olur. bunun için de 
Kuzey demiryolunun yapılması lâzım. Ben bir 
bölgecilik yapıvereyim. Tosya'dan geçen Kuzey 
hattının yapılması lâzım. Bu hat yirmi sene, otuz 
sene evvel plânladığı halde bu maksatla, bugü
ne kadar çeşitli sebeplerle yapılmadı. İstihsal 
edilen maddenin mutlaka düşük malivette, üs
tün kalitede rekabete elverişli olması lâzım. 

Birçok arkadaşlarım beyan ettiler; biz Or
tak Pazara gireceğiz, dünya iktisadiyatına, de
mir çelik ticaretine göğüs gerebilmek için, boy 
ölçüşebilmek için maliyeti düşürmemiz lâzım. 
Bu ancak mesafelerin kısalması, iptidai madde
nin yanında çelik sanayiinin kurulması... 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı daha uzun süre-
cekse Heyetin tasvibini alayım efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Dördüncü 

husus, çelik endüstrisinin kifayetsizliği demiş
tim. Bugünkülerin kapasitesi artırılmalı, yeni 
çelik tesislerinin mutlaka kurulma yoluna giril
melidir. Bütün sınai kalkınmamızın, zirai kal
kınmamızın, Türkiye kalkınmasının en temel 
alt yapı sanayii bu olduğuna göre, buraya daha 
fazla önem vermemiz gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi mühim bir 
konuya temas ediyorum, pazarlama. Sevgili ar
kadaşlarım biz maalesef tüccar adam değiliz 
her halde. Ne kendi ürettiğimizi, ne de dışardan 
ithal ettiğimizi kullanıcı olan, bu yarı mamul 
maddeyi kullanan sanayi tesislerimize, esnafı
mıza, sanatkârımıza, bina yapan adamımıza 
normal fiyatlar altında ulaştıramıyoruz. Hükü
metten beklediğimiz en mühim bir konu vardır, 
o da bilhassa sanayiimizin temel maddesi olan 
demir ve çeliğin spekülatif fiyat artışlarına 
meydan vermeden, en zecri tedbir mi lâzım, en 
iyi akıl mı lâzım, bunu kullanarak, şu fiyat is
tikrarını demir çelikte sağlamak lâzım; birinci 
madde bu. 

İkincisi... 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, tekrar rica ede

ceğim efendim; konuşma süreniz on dakikadır. 
Bittiği zaman ihtar ettim; «İki dakika» dediniz. 
Tekrar bir on dakika geçti. Başkanlığı da müş
kül vaziyette bırakıyorsunuz. Mümkündür ko
nuşmanız ama söyleyin, tasvibalayım hiç ol
mazsa efendim. Ne kadar süreck, bunu söyleyin 
efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bir-iki 
dakika kâfi. 

BAŞKAN — Efendim, beş dakika daha sü
recek anlaşılan. 

Lütfen tasvibinizi rica ediyorum. Kabul 
edenler.., Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, demir ve çelik, Türkiye'de 
yanlış bir istikamette kullanılmak üzere kayı
yor. Bugünkü gidişle Hükümet olarak, Sana
yi Bakanlığı olarak, Ticaret Bakanlığı olarak 
ne kadar daha istihsal ederseniz ediniz, ne ka
dar daha ithal ederseniz ediniz bu yanlış isti
kamete demirin, çeliğin akışını durduramazsı
nız. Türkiye yanlış istikamette bir oluşun içeri-
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sinde. Arkadaşlarım, iki tane tuğla bulan, iki 
torba çimento bulan bir ton da demir alıyor. 
Yapı inşası. Güzel, yapı inşasından evvel Tür
kiye sanayiini, Türkiye kalkınmasını sağhyan 
zirai, sınai diğer sahalardaki üretim ve istihsa
limizi artırıcı sanayiin kurulmasına yöneltmemiz 
lâzımdır çimentomuzu da, demirimizi de. O hal
de Hükümetten ve sayın Bakanlıktan bir şey
ler bekliyoruz; bu inşaata giden, fuzuli olarak, 
üretim vasıtası olmıyan, Türkiye'de biriken ser
mayeyi, biriken kapitali taş toprak yığını ha
linde bina inşasına tevcih ettiren şu akımı sa
nayi kalkınma istihsaline tevcih edici tedbirle
rin mutlaka alınması lâzım. Bu alınmadıktan 
sonra Ereğli'nin istihsalini de yutar bu binalar, 
İskenderun'un istihsalini de yutar, Karabük'-
ünkünü de yutar, biz de daha çok ithal etmek 
durumunda kalırız. Binaenaleyh ben G. P. ve 
onun bir milletvekili olarak şahsi fikrimi söy
lüyorum, sözlerimi toparlarsak, mevcut teknik 
personelimiz azdır, miktarını çoğaltmak, kapa
sitesini artırmak lâzım, yenisini yetiştirmek lâ
zım. Sermaye daha çok bu konuya arz edilme
li, iptidai madde için bütün Türkiye taranmalı, 
çelik endüstrisinin yenileri kurulmalı, pazarla
ma, fiyat istikrarı mutlaka temin edilmeli ve 
bu fiyat istikrarının temel şartı da yanlış is
tikamette demiri, çeliği kullanmanın önüne ge
çilmeli, hiç olmazsa muayyen bir beş yıllık süre 
için. 

Efendim burada sözlerimi tamamlıyorum. 
Güven Partisinin bir milletvekili olarak Güven 
Partisinin şiarı çerçevesinde her zaman samimî 
yapıcı, doğru, aka ak diyeceği bir şekilde ko
nuşmalarımızı yapıyoruz. Şahsan dahi konuşsak 
bu prensibin içinde kalıyoruz. Bu sebeple söy
lediğim hususların gerçekleştirilmesini sayın 
Hükümetten, Bakanlıktan ve bilhassa en büyük 
saygı ve şükran borcumuz olan Demir - Çelik 
Sanayiimizin mümtaz mensuplarından bekliyo
ruz. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım efendim. (G. 
P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Çok muh

terem arkadaşlarım, bendeniz bu konuda söz 
almak niyetinde değildim. Bu konu üzerinde 
benden önce konuşan çok kıymetli hatip arka

daşlarım oldukça tatmin edici tenkid, temenni 
ve bilgilerde bulundular. 

Beni üzen burada bir olay oldu, onun için 
huzurunuzu birkaç dakika işgal edeceğim. 

Sivas Milletvekillerinden Sayın Ahmet Du-
rakoğlu'nun, bir bölgecilik hissi altında, olabi
lir kendi bölgesinin haklarını da korumak vazi
fesidir, ancak bunun da dışına çıkarak İsken
derun'a üçüncü demir çelik fabrikasının kurul
masında yabancı memleketlerin oyun oynadık
larını ve Hükümetin de bu oyuna geldiğini açık
ça beyan etmesi ve İskenderun ve Hatay'ı Tür
kiye'nin bir köşesine itilmiş vaziyette, bu gibi 
yatırıma lâyık olmıyan bir bölge şek
linde göstermesi cidden üzücü bir olay
dır. Mensubolduğum, şeref duyduğum A. P. 
Hükümeti gibi her Hükümet, millî menfaatleri 
düşünen ve bunu inceden inceye hesaplıyan 
Türk Milletine lâyık Hükümetlerdir. Bunu bu 
şekilde telâkki etmeye mecburuz. 

Şimdi, bir Hükümet olacak, sadece yabancı 
uzmanların yahut yabancı devletlerin vermiş 
olduğu raporla Türkiye'nin kalkınmasında bü
yük etkisi olacak ve şimdiye kadar istihsal 
edilen demir ve çeliğin bir misline yakın ve hat
tâ daha fazla bir üçüncü demir - çelik fabrika
sının kurulmasında sadece onların raporlariyle 
iktifa edecek... Olmaz böyle şey arkadaşlarım. 
Türk teknisyenleri de vardır. Türk Hükümeti
nin teknik imkânları çok geniştir ve üçüncü 
demir ve çelik fabrikasının kurulmasında Türk 
uzmanlarının, Türk teknisyenlerinin, Türk Hü
kümetinin elindeki bütün elemanların ve bu 
meyanda yabancı uzmanların da çalışmalarının 
büyük payı olmuştur. Onların tetkikleri olmuş
tur, ilmî hesapları yapılmıştır. Nereden besle
neceği, nasıl yapılacağı, nakliye mevzuu, liman 
mevzuu, kömür mevzuu, su mevzuu, demir mev
zuu, hepsi hesaplanmıştır. Bir Hükümet nasıl 
olur da, Türkiye'nin iktisadi kalkınmasında bu 
kadar büyük bir önem taşıyan üçüncü demir -
çelik fabrikasını hesapsız, kitapsız kurabilir. 

Bunun tetkikinde, benim edindiğim malû
mata göre, gerek yabancı uzmanlar, gerek bi
zim yerli uzmanlarımız rapor hazırlamışlar ve 
üçüncü demir - çelik fabrikası için, A-B-C, 
3-4-5 diye sayı temin etmişler. Sivas 5 te kalı
yor, 6 da kalıyor. A ve B de Mersin ve isken
derun var, liman olarak, iskenderun'un arka-
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sında Gâvur dağlarında Payas dağında bol mik
tarda demir ve bunun cevherinin de tamamen 
elverişli olduğu tesbit edilmiştir. Kömür ve nak
liye mevzuu hesaplanmıştır; liman kesiminde 
yapılmasının bu maliyeti düşürücü olduğu tes
bit edilmiştir. 

Arkadaşımızın bu gibi mahallî, hissi tesir
lerle hem bir bölgeyi incitici lâflar etmesi, hem 
de millî menfaati korumakla mükellef olan Hü
kümeti yabancıların oyununa gelmiş şekilde 
göstermesi üzücüdür. Bu bakımdan bu arkada
şımızın bu beyanını esefle karşıladığımı beyan 
ederim. 

Saygılarımla. 
KAMU ÎKTlSADÎ TEŞEBBÜSLERİ KAR

MA K O M I S Y O N U SÖZCÜSÜ DOĞAN K Î T A P -
LI (Samsun) — Sayın Başkanım, usul hakkın
da bir maruzatta bulunabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun. 
KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİ KAR

MA K O M I S Y O N U SÖZCÜSÜ DOĞAN K I T A P -
LI (Samsun) — Sayın Başkanım, malûmuâliniz 
bu Heyet, Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 1964, 
1965 ve 1966 yıllan Umumi Heyetidir. Dolayı-
siyle burada müzakere edilmesi lâzımgelen 
- Tabiî mukayeseler hariç - meselelerin 1964, 
1965, 1966 yılları çerçevesi içinde kalması iktiza 
eder. Yoksa meseleleri böyle dağıtırsak müza
kereler çok uzamış olacaktır. Bahusus yetkili 
makamların bu yıllar dışındaki meselelere ce
vap vermek mecburiyetleri de yoktur. Bunu 
arkadaşlara hatırlatmakta fayda görüyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bizim de temennimiz 
bu merkezdedir. Konuyu 1964, 1965 ve 1966 yıl
ları çerçevesi içinden taşırmıyarak görüşmeleri 
idame ettirmek elbette ki usule ve işin icabına 
daha uygundur. 

Buyurun Sayın Bakan. 

SANAYİ BAKANI SALÂHATTÎN KILIÇ 
(Adana) —(Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Müesse
sesinin 1964, 1965 ve 1966 yılları denetim rapo
ru üzerinde mütalâalarını ve görüşlerini serd 
eden değerli Parlâmento üyesi arkadaşlarıma 
teşekkür ederim. Bütün mütalâaları ve tenkid-
leri bizi uyarıcı, iyi istikamete sevk edici ma
hiyette anlıyor ve bu istikamette değerlendir
meye gayret ediyorum. 

Çok sınırlı bir müzakere, maksadı belli bir 
müzakere yapmamıza rağmen politikanın tabi
atı ve buna inzımamen de politikacının tabiatı 
meselelerimizi genişletti. Ben yine bu maksadı, 
belirli maksadımızı mümkün olduğu oranda göz
den uzak tutmıyarak bu taşan sınırlara bir 
oranda cevap vermek maksadiyle söz almış bu
lunuyorum. Yine bu arada da birçok arkadaş
larım, denetleme raporlarında 1964, 1965 ve 
1966 yıllarında tavsiye edilen birçok hususların 
bugün ne durumda olduğunu sordular, kısa kısa 
bunlara da cevaplarımı arz edeceğim. Günümü
zün en önemli meselesi addettiğim demir üreti
mi ve demir dağıtımı üzerinde de hemen he
men bütün arkadaşlarımız ısrarla ve önemle 
durdular, bundan da yararlanarak demir üre
tim politikamızı bir tekerrür de olsa, birkaç gün 
sonra Senatoda da olsa, 10 gün evvel Bütçe 
Karma Komisyonunda da olsa, yine 15 gün son
ra burada, Millet Meclisinde de olsa, hulâsa bir 
tekerrür de olsa tekrarlamakta fayda var ve 
ümidederim ki, ilerideki müzakerelerimizin ne
tice alıcı vasfını buradaki konuşmalarımız ar
tırır. 

Evvelâ bir kok mevzuunu arkadaşlarıma an
latmak isterim. Değerli C.H.P. Sözcüsü arkada
şıma küçük bir hatırlatma yaparak, grup adına 
konuştuğu için küçük bir hatırlatma yaparak 
ifade edeyim, geçen yıl aynı raporla Cumhuri
yet Senatosunda konuşulurken, C.H.P. nin de
ğerli sözcüsü, Hükümetin maliyet fiyatından 
aşağı kok satmasını takdirle karşılamıştır. An
cak, burada hem C.H.P. adına konuşan arkada
şım, hem de C.H.P. li Ahmet Güner arkadaşımız 
meseleyi çok daha ileriye götürerek, memleketi 
milyonlarca zarara sokanlar hakkında takibat 
açılması gerektiğine kadar vardırmıştır. Mesele 
ne odur, ne budur. Mesele bir denge meselesidir. 
Evet, Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri, koku 
maliyetinin altında Türkiye Kömür işletmeleri
ne satar, yıllardır satar, halen de satmaktadır. 
Ama meselenin de bir çözüme ihtiyacı vardır, 
bu da doğrudur. 

• Şimdi esasen Türkiye Demir ve Çelik işlet
meleri, özel kanuna göre koku kendiliğinden 
satamaz, koku ancak Türkiye Kömür işletmeleri 
vasıtasiyle satar. Mesele, memleketi ve milleti 
büyük zararlara sokma, hattâ bir kuruş zarara 
sokma meselesi değildir. Mesele, iki müessese 
arasındaki hesap tasfiyesi konusudur. 
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Türki
ye Kömür İşletmeleri, Sanayi Bakanlığının sa
nayiciye kömür sağlamakla zorunlu bir kuruluş 
olduğu mülâhazasından hareketle, - ki bu bir 
oranda doğrudur - Demir ve Çelik İşletmele
rinden maliyetinin altında aldığı kok kömürünü 
sanayiciye veya vatandaşa muayyen statüler 
içerisinde intikal ettirir. Bu durumu kaale ala
rak, yani ortada bir zarar - ziyan konusu değil, 
iki müessesenin hesapları arasında, iki müesse
seden hangisinin kâr ettiği, zarar ettiği husu
sunda bir temiz hükme varma bakımından ve 
müesseselerin ayrılığı bakımından bir gerekli
lik, bir zorunluk vardır. 

Şimdi nitekim Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Müessesesi kendi Yönetim Kurulunda 
maliyet fiyatına satılması gerektiği yönünde ka
rar almıştır ve bu kararı Bakanlığımıza intikal 
ettirmiştir. Bakanlığımız da Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı ile müştereken, yıllardır 
devam eden bu meseleyi nasıl çözeriz diye bi
rinci kademeden, müsteşarlar seviyesinde bir 
toplantı yapmıştır. Ümidediyorum ki bu me
seleyi gelecek yılın bütçelerinde veya gelecek 
yılın bu neviden müzakerelerinde bir daha bahis 
konusu etmek gerekmiyecektir. 

İkinci konu kok fabrikası konusudur. Daha 
evvelki yılların raporlarında kok fabrikasının 
eskidiği mütalâa edilmiştir. Evet, bu iki kok 
fabrikası yenilenmiştir. 

Su için etütlerden bahsettiler. Su için etüt
ler aslında bizzat kullanma ve içme suyu ol
makla beraber, ona ilâveten de Karabük'ten ge
çen derenin ıslahı ve müessese artıklarının o de
reyi tıkaması birinci mevzu kadar önemli bir 
mevzudur ve hem su miktarının emniyetli bir 
şekilde garanti altına alınması, hem de bu dere 
taşkınlarına, müesseseden artan posaların geçit 
verebilmesi imkânını sağlıyacak proje DSİ tara
fından yapılmıştır. Daha doğrusu plânlamaları 
yapılmıştır ve halen de projelendirme halinde
dir. 

Şimdi bu spesifik suallere böylece cevap ver
dikten sonra, demir durumu ile ilgili olarak 
mütalâalarımı arz edeceğim. 

Dün akşam radyo, 19 ajansında bu yönden 
Bakanlığımızın aldığı prensip kararlarını izah 
etti, birçok arkadaşlarım da burada tedbirler
den bahsettiler. Aslında mesele şudur: 

Karabük Demir ve Çelik tesisleri yıllardır 
kapasitesine ulaşmamış, doğrudur. Bu sene ulaş
mıştır. Nitekim Güven Partisinin değerli söz
cüsü arkadaşımız büyük bir hakşinaslıkla 
600 000 ton olan kapasitenin 1969 yılında 
612 000 tona ilk defa ulaştığını beyan ettiler. 
Peki niye ulaşmamış? İhtiyaç yokmuş da on
dan ulaşmamış. Şimdi meselelerin, kütük hika
yesi, ithal hikayesi, üçüncü demir çelik fabri
kası hikâyesinin biraz başına dönelim. 

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri vasıta-
siyle 1969 yılına gelinceye kadar arızî ithalâtlar 
hariç, Türkiye'de demir çelik üretimi, demir 
çelik tüketimini rahat rahat karşılamıştır. 
Onun için üretim artmakla beraber kapasiteye 
ancak 1969 da ulaşılmıştır. 

Şimdi böylece raporların, kapasiteye ulaşıl
ması yönünde alınması gerekli olan tedbirler 
bölümünü de cevaplandırmış oluyorum. Yani 
bu tedbirler alınarak bu kapasiteye ulaşılmıştır. 
Şimdi, buna rağmen Türkiye'de demir sıkıntısı 
var. Evet, Türkiye'de demir sıkıntısı var. Ku
ruluşlar, hattâ Ereğli Demir ve Çelik kapasite
sinin üstüne çıkmış olmasına rağmen, - yıllık ka
pasitesi 280 000 tondur - , 450 000 tona çıkmış 
olmasına rağmen, bugün Türkiye'de demir çe
lik sıkıntısı vardır. E, bu neden ileri gelmiştir 
ve bunu önlemek mümkün müdür? Geçen yıl
ların, uzun geçmiş yılların usullerini tatbik 
edersek bunu önlemek mümkündür. Çünkü tü
ketimimiz geçen yıllarda % 5 ilâ 10 arasında 
artan bir seyir takibediyordu, fevkalâde azdır. 
Çimento ile demiri mukayese ediyordunuz, işte 
1/6 i, 1/5 i buluyordu ve Türkiye'nin kullan
dığı demir betonarme demiri şeklinde idi. Hem 
bu, hem yıllık yatırımların artması, hem bizzat 
1/6, 1/5 oranında demir kullanan değil, 1/1 ora
nında, % 100 oranında demir kullanan tesisle
rin, demir kullanan endüstri dallarının, motor 
endüstrisinin, döküm endüstrisinin, elektrik 
direklerinin, gemi endüstrisinin, yani % 100 de
mir kullanan endüstrinin büyük bir inkişaf gös
termiş olması ve fakat üretimimizin, üretim için 
yaptığımız yatırımların - gu hükümet, bu hükü
met - bunu karşıhyacak oranda yükseltilmemiş 
olması birinci sebep. İkinci sebep de dünyadaki 
demir buhranıdır. Bu iki sebebi göz önüne al
madan meselelere bakmak, meselelere süratle 
bir çözüm yolu bulmak, yani iki kişinin sohbeti 
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havası içersinde çözüm yolu bulmak mümkün 
değildir. 

Şimdi birçok arkadaşlarımın halen cari olan 
demir dağıtımı için de bilgileri gerçeklere uy
mamaktadır ve şimdi bu demir üretimi ve demir 
dağıtımı için aldığımız tedbirleri yegân yegân 
izah edeceğim. 

Evvelâ «Kütük ithal etmiyelim, mamul de
mir ithal edelim» dedi Sayın özgüner arkada
şımız galiba. Mamul demir ithal edelim, kütük 
ithal etmiyelim... Bu mümkün değildir. Hareket 
noktası başka idi o arkadaşımızın ve fakat yanlış 
bir hükme vardı. Hareket noktası şu idi: Kü
tük ithal edersek, kütüğü 145 kuruştan hadde
hanelere verirsek, onlar bunu alırlar, 220 kuruş
tan satarlar. Halbuki mamul demir ithal eder
sek, biz iki liradan ithal ederiz, ondan sonra 
bunu iki liradan Karabük tevzi eder,, böylece 
vatandaş mutazarrır olmaz. O halde vardıkları 
hüküm, bir bakıma dağıtım sistemi bakımından 
doğrudur, ama, mamul demirle kütük demir fi
yatı arasında 30 dolar fark var. Niçin pahalı 
demiri, mamul demiri tonunda 30 dolar pahalı 
olarak alayım ben? O halde ben kütük 
ithal ederek dağıtım sistemimi düzeltirsem, ken
dilerinin dediği maksada daha ucuz varmış olu
rum. Bu itibarla biz 1969 da bulabildiğimiz 
oranda kütük ve mamul demir ithal ettik. Ama 
1970 ithal programımızın aslı 350 000 ton kütük 
ithaline dayanır, (tesitle; kendilerinin bahsetti
ği dağıtım sisteminin aksaklıklarını, yine kendi
lerinin bahsettiği metotla değil, şimdi burada 
izah edeceğim metotla düzelterek biz kütük 
ithal edeceğiz ve mümkün olduğu kadar mamul 
demirden kaçınacağız. 

Muhterem «arkadaşlar, şu beyan da doğru 
değildir: Biz ihtiyaç sahiplerine öncelik ve
rerek kütük ve demir dağıtırız. Yani Haziran 
1969 dan beri tüccara demir vermiyoruz. Bir 
tek öncelik formüllümüz vardır, ihtiyaç sahip
leridir. Bu ihtiyaç sahipleri de türlü vesikalarla 
ihtiyaçlarını belirtirler. Belediyeden vesika 
alırlar, taahhüdettikleri müesseseden, resmî 
Devlet kuruluşlarından vesika alırlar, köy muh
tarından vesika alırlar, bir sınai müessese ise 
sanayi odalarından belirli yollardan kapasite 
raporları almak suretiyle Sanayi Bakanlığına, 
daha doğrusu Karabük Demir - Çelik işletme
lerine gelirler. Bunun dışında bir öncelik bahis 

'konusu değildir. 1970 de de bunu uygulaya
cağız, kısmet olursa 1971 de de, 1972 de de. 
Çünkü öncelik fikri meseleyi karıştırır. Yani 
neye öncelik tanıyacaksınız?. Mümkün değil
dir. İhtiyaç sahiplerine zaten tüccara nazaran 
öncelik tanımışız ve bu meseleyi bunun dışında 
ikinci, üçüncü önceliklere götürmek, işin için
den çıkılmaz bir hal alır. 

Bir değerli arkadaşım, Bakanlıkça tahsis ya
pıldığını söylediler. Ne benden evvelki Bakan 
arkadaşım, ne bendeniz Bakanlıkça re'sen bir 
gram dahi tahsis yapmış, öncelikleri değiştire
rek, sıraya müracaatları değiştirerek tahsis 
yapmış değilizdir. Esasen Bakanlık tahsis yap
maz, Karalbük Demir - Çelik müessesesinde ih
tiyaç belgesi ile beraber parasını yatıranlar sı
laya girerler ve sırası gelince alırlar. Sırası geç 
geldiği hakkındaki mütalâa doğrudur, onu da 
»••asıl kısalttığımızı arz edeceğim. 

Şimdi aslında KaraJbük'ten dağıttığımız De
mir - Çelik Türkiye'nin muhtelif yerlerinde bü
yük oranda Demir - Çelik ihtiyacı olanlar için
dir. Türkiye'nin muhtelif yerinde demir satış 
tevzi depolarımız 10 tona kadar ihtiyaçları kar
sılar. Bakınız Bakanlığımızın takibettiği yol ne 
kadar mâkuldür. Daha mâkulünü lütfederler 
söylerlerse çok memnun olurum. 

Şimdi, inşaat mevsimi altı ay. Ayda 10 tona 
kadar, mevsimde 60 tona kadar, yani bir kam
yon içi 10 ton, her ay müreaata edenlere para
sını yatırmak şartiyle, yine vesikaya bağlamak 
suretiyle tevzi bürolarından demiri veriyoruz. 
Tevzi bürolarında normal bekleme müddeti bir 
ay ile 40 gündür, ihtiyacına göre inşaat vesika-
s'nı alan, belediyeden inşaat vesikasını alan gö
türüp yatıracak, inşaata başlamadan 30 - 40 
gün evvel bir hesap yapacak ve vesikası ile 
demirini alacak. Bunun üstünde ihtiyaç sahip
leri Karabük'e gelecekler ve Kraafbük'te para 
yatıracaklar, aynı şekilde ihtiyaç vesikalariyle 
ve sıraya girecekler. Bunu yapmaktan maksadı
mız; küçük ihtiyaç sahipleri uzun boylu mas
raflı bir şekilde Karabük'e gelecek, uzun mu
ameleler, vakit alıcı muameleler olacak.. Hal
buki 60 ton da sizi temin ederim ki, normal 
bir bina inşaatı, normal bir köprü inşaatı, 
hülâsa büyük olmıyan inşaatlar için rahatça 
yetebilen bir miktardır ve tesbit ederken de 
bu mütalâaları göz önüne almışızdır. 
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Şimdi bir traaftan miktar sıkıntısı içinde
siniz, bir taraftan da değişik şartların sıkıntısı 
içerisindesiniz. Bir arkadaşım burada dedi ki, 
«7 - 8 ay önce para yatırıldı». Bana birçok mü
racaatlar oldu, hattâ hepsine de cevap verdim; 
7 - 8 ay önce müracaat edip, parasını yatırıp 
demir almıyan diye bir vatandaş kalbul etmi
yorum, yoktur. İsmini versinler, tetkik ve tah
kik ettireceğim. Ancak 8 ilâ 10 man. çaplar için 
dört aya varan bir bekleme vardır. Diğer çaplar 
için, diğer kuturlar için bekleme müddetimiz 
40 gündür. İthal yoluyla, Ereğli Demir Çeliğin 
istihsali yoliyle ve özel sektör elindeki fabri
kalar yoliyle bugünkü kısaltmayı kendimize 
gaye edinmişizdir. Nitekim 8 ilâ 10 luk demi
rin Şubat ayı içerisinde, eskiden olduğu gibi 
dört ay değil, iki ay beklenmesi suretiyle rea-
lıze edileceğine kanaat getirdik. 

Geçen yıl içerisinde, yani 1969 yıllı içerisin
de 110 000 ton kütük, 20 000 ton da mamul de
mir ithal ettik. Halen de 30 000 ton mamul de
mire, 80 000 ton da kütüğe bağlanmış vaziyet
teyiz. 

Şimdi demir üretiminiz ihtiyaca kâfi olma
yınca ne tedbir alacaksınız? Bir taraftan ihti
yaca yetecek demir üretimi için gerekli tedbir
leri alırken, bir taraftan da ithal yoliyle bu ek
sikliği kapatacaksınız ve dağıtım sisteminizi 
düzelteceksiniz. İşte bu üç anaunsur bizim de
mir politikamızın sacayağını teşkil eder. 

Şimdi, üretimi nasıl artıracağız? Karabük'
ün üretimi maksimum kapasiteye çıkmıştır. 
Ereğli'nin üretimini artıracağız. Ereğli'nin üre
timini, üç kademe genişletme ile, özel evsaflı 
ceviherle ve birçok teknik tedbirlerle ümidedi-
yorum ki % 15 - 20 arasında 1970 yılı içinde 
artıracağız. Bu bize ne kâr sağlıyasak? Bu bize 
yassı mamul yapan Ereğli'nin bir miktar da 
kütük yapmak suretiyle yuvarlak demir ihti
yacımızın karşılanmasına yol açacaktır veya 
gerektiği ahvalde bir miktar pik yapmak sure
tiyle devreye katılacaktır. Bu bize bunu sağla
yacak. 

Şimdi, Sayın Durakoğlu arkadşımm, İsken
derun için, üçüncü demir çelik kuruluşu için 
söylediği sözleri söylemıemesini çok isterdim. 
Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de hiçbir Hü
kümet, ekonomik, sosyal ve teknik sebeplerin 
dışımda bir sebeple ne tesis kurar, ne de falan 

I yerde kurar. Hem Sivaslıların, hem arkadaşı-
ı/un hassasiyetini çok iyi anlıyorum. Bir hafta 
evvel Sivas'ta idim, halkımızı yanlış istikamete 
sevk etmek bize fayda vermez, halkımıza da 
fayda vermez, meselelerin çözüm şekline hiç 
fayda vermez. Burada, kömürün, demirin ne-

I rede olduğu mütalâasiyle iki dakikada tesis 
I yeri tesbit ettiler. E, müsaade edin de bu te

sis yerlerinin tesibitinde teknik bilgilerini kul
lananlar, resmî otoritelerini kullananlar, siyasi 
(mesuliyetini kullananlar da sizin bildiğiniz ka
darı lie, nerede demir, nerede kömür var, ts-
kenderun^da ne var, bunu bilsinler. Türkiye 
bu tertip mütalâaların, bu tertip hükme varma
ların, bu tertip mantıkların çok ilerisine geç
miştir ve şayanı şükrandır ki, çok ilerisine geç
miştir. 

Şimdi burada bir araştırma önergesi var; 
aynı seçim çevresinden Sayın Palaoğlu'nun, 
üçüncü sıradadır. Sanayi Bakanlığının hazır
lattığı bu raporda halka da açıktır, herkese de 
açıktır ve Sayın Palaoğlu'da benden sitemiştir, 

I takriben bir aydır elindedir. Her kelimesine ka-
I dar okumakta, tenkidetmekte serbestsiniz. Bu-
j rada daha fazla söylemek sitemiyorum. Bu kür-
I süye geleceğiz, üçüncü demir çeliğin yerini na-
I H] tesbit etmişiz, hangi vilâyet ve hangi vilâ-
[ yetin hangi körfezi, limanı en uygun yermiş, 
I o zaman burada iri ufak bütün unsurlariyle öğ

renmiş olacağız. Ama ben tekrar ediyorum; mü-
I talâa şekliniz doğru değildir, son derece yan-
I lıştır ve ümiidederiım ki, bu araştırma müzake

relerinde veya araştırma Önergesinin sonunda, 
eğer bir hayalin peşinde değilseniz, eğer bu me* 

I seleyi bir siyasi mesele addetmiyorsanız, tatmin 
olacağınızı tahmin ederim. 

BAKAŞN — Sayın Bakan, konuşmanız uzun 
mu efendim? Yüce Heyetin öğle tatili için al
dığı karar vardır. 

SANAYİ BAKANI SELAHATT1N KILIÇ 
(Devamla) — Efendim, bitirmeye gayret ede
ceğim. Şöyle bir yarım saat içerisinde bitiririm. 

BAŞKAN — O zaman öğleden sonra rica 
I edeyim efendim. Saat 13.00 ten 14,00 e kadar 
! tatil vermemiz gerekiyor. Öğleden sonra devam 
'; edersiniz. 
i Efendim saat 14,00 te toplanmak üzere bir

leşime ara veriyorum. 
I (Kapanma saati : 13,00) 

mmm • • 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma iSaati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili ismail Arar 
KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara,) Zeki Çeliker (Siirt) 

BAŞKAN — 34 ncü Birleşimin ikinci oturu
munu açıyorum. 

Söz sırası Sayın Kılıç'tadır, buyurun. 
SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ 

(Adana) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; sabahki oturumumuzda demir sıkıntısının 
giderilme çareleri olarak üretimin artırılmasını 
ve bu arada da bugünkü gündemimizle direkt 
bir alâkası yoksa bile, üçüncü demir çelikle 
ilgili mütalâaları cevaplandırıyordum. 

Bir değerli arkadaşımız, halen Divriği mın-
takasında demir cevheri etütlerinin devam et
tiğini, bu itibarla bu etütler bitmeden üçüncü 
demir çeliğin kurulmasına, numarası kaç olur
sa olsun, imkân olmadığını, yanlış bir yol oldu
ğunu beyan ettiler. 

Hiç şüphesiz bu doğru bir mütalâa değildir. 
Çünkü yeraltı cevherlerinin, yeraltı kaynak
larının durumuna göre ve her hangi bir nokta
da da elimizdeki güvenilir bilgilerle karar ver
mek durumunda kalacağız. Böyle olsa idi, ha
len etütler devam ettiğine göre, Karabük'te de, 
Ereğli Demir - Çeliğin de kurulmamış olması 
lâzım gelirdi. Bu doğru mütalâa değildir. Biz, 
hâttâ bizden sonraki nesiller Türkiye'nin ye
raltı cevherierini etüdetmeye devam edecekler
dir. Ama bulunduğumuz noktada ihtiyaçları 
Ikaale alarak elimizdeki en iyi bilgilerle tesisle
rimize karar vereceğiz. Bizim de yapmış oldu 
ğumuz budur. Şimdi böylece üretimle ilgili 
uzun vadeli tedbirlerin en bellibaşlısı olan 
üçüncü demir çelik ve onu takiben de kısmen 
1971 ortasında, kısmen de 1971 in sonunda faa
liyete geçecek olan Ereğli Demir - Çeliğin tev-
sileriyle, birinci tevsi ile yüzde 16, ikinci tevsi 
ile de yüzde 20 oranında istihsal artırılmış ola
caktır. 

Bunlardan birinci tevsi, ki ara tevsii adını 
veriyoruz; ikinci tevsie de sinterleme tevsii 
adını veriyoruz. Birinci tevsi hali inşadadır. 
İkinci tevsiin projeleri bitmiştir, teklifleri alın
mıştır. Asıl büyük tevsie de, üçüncü tevsi di

yelim; onunla da, 1,4 milyon tona Ereğli'nin 
çıkarılması hedefi güdülmektedir ve toplam ya
tırım bedeli de iç para, dış para dâhil 263 mil
yon liradır. Böylece uzun vadeli ve kısmen de 
olsa vadeli üretim tedbirlerimizi izah etmiş ol
dum. 

Bunun dışında özel sektörün kuracağı her 
türlü tesise, iki pik bunların başında geliyor, 
Hükümet olarak her türlü yardımı yapmaya ka
rarlıyız ve bunu Yüksek Plânlama Kurulunun 
prensip kararı olarak da ilân ettik. Sivas ili 
dâhilinde Divriği'de yine özel sektörle birlik 
olarak 200 bin tonluk bir pik tesisinin kurulma
sı da bu kararlar meyanındadır. 

Şimdi Türkiye olarak bir noktaya gelmişiz. 
1970 yılı demir ihtiyacınız 1 890 0Û0 ton, ama 
istihsaliniz bunun altında. Tedbirleriniz var, 
en eriken meyva verecek tedbir 1971 Haziranın
da Balikesirlde yapılacak özel sektör pik tesisi, 
1971 Haziranında özel sektörle devlet olarak 
müşterek yapacağımız 200 bin tonluk pik tesis
leri 24 ayda meyvalarmı verecek. O halde 1970 
ve 1971 için Dünya demir piyasasını da, demir 
sağlama imkânlarını da göz önüne alarak, da
ğıtımı da içine alarak bâzı kararlara varmak 
durumundaydık. Bir çok arkadaşlarım, «Tahsi
si yapıyorlar, geriye çekiliyorlar, meselenin 
rulhuridan haberdar değiller.» mânasında sözler 
söylediler. Halbuki Bakanlığımızda uzun süre
dir, hem Bakanlığımız kuruluşları, hem üreti
ci kuruluşlar, hem sanayici kuruluşlar, hem es
naf kuruluşları ve hem de tüketicilerle çok de
vamlı temaslar yaptık ve dün bu kararlarımızı 
ilân ettik. Yani Türkiye'nin 1970 ve 1971 yılları 
için nasıl bir üretimi ikmal ve demir yönünden 
nasıl bir dağıtım politikası takibedeceğimizi 
ilân ettik. 

Şimdi bunu kısaca arz ediyorum; bilinme
sinde fayda vardır: Bu konuda spekülâsyon 
yapmakta olanlar varsa büyük zararlara mâruz 
kalacaklardır. 
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Hükümet olarak politikamız tüketiciye za
manında ve kâfi miktarda demirin normal fi
yatlarla ulaşmasıdır. Aldığımız bütün tedbir
ler bu hedefe müteveccihtir. Tüketiciye demir 
ulaşacak, çelik ulaşacak, pik ulaşacak. Nasıl 
ulaşacak? Miktarı kâfi ulaşacak, zamanında ula
şacak ve normal fiyatlarla ulaşacak. 

Türkiye'nin pik tüketimi 250 bin tondur. 
Geçmiş senelerde mukayese kabul etmez derece
de yüksek bir rakamdır. Bunun ancak 90 bin 
tonunu Karabük üretir, 160 bin tonunu 1970 
için ithal edeceğiz. Şöyle ithal edeceğiz: itha
lâta öncelik vereceğiz, hem vesikalarına, hem 
döviz transferlerine öncelik vereceğiz ve gerek 
Sanayi Bakanlığı, gerekse iktisadi Devlet Te
şekkülleri bir ithal mekanizması olmadıklarına 
göre, bugüne kadar bir iki kuruluş için uygula
nan kendi ithal yapma müsaadesini 1 000 tonun 
üzerinde pik istihlâk eden, pik kullanan sanayi 
kuruluşlarına tanıyacağız. Yani pik istihlâk 
eden motor fabrikaları, dökümcüler, bin tonun 
üzerindekiler, bunlar 160 bin ton istihlâk edi
yorlar. Yani memleketin 250 bin tonluk yıllık 
pik istihlâkinin çok büyük bir kısmını, hemen 
hemen üçte ikisini istihlâk ediyorlar ve bunu 
ithal yolu ile karşılayacaklardır. Geriye kalan 
90 bin tonun bir miktarını Karabük istihsal ve 
istihlâk edecek. Bir miktarını da küçük esnaf, 
sanatkâr, esnaf kefalet kooperatifleri gibi muh
telif derneklere, yani miktarca kullandığı meb
lâğ az ve fakat sayıca çok olan, pik istihlâk 
eden, pik kullanan bir sınıfa, küçük sanayici ve 
esnaf sınıfına biz kendimiz Karabük olarak 
vereceğiz. Gerek ithal ettiğimiz pikten bunlara 
vereceğiz ve gerekse Karabük'ün istihsalinden 
vereceğiz. Böylece piyasadaki fiyat dalgalanma
larından küçük sanatkârın ve küçük esnafın 
haksız şartlar altında müteessir olmasını Dev
let olarak önlemiş olacağız. Yani kendi istihsa
limizi küçük sanayiciye ve sanatkâra tahsis ede
ceğiz ve demin bahsettiğim 160 bin tonun dışın
da kendi ithal edeceklerimizi de yine aynı mak
sat için Karabük eliyle dağlatacağız. Zaten bu
günkü dağıtım sistemimiz de odur; dernekler ve 
birlikler yoliyle dağıtmaktır. Biraz bunu geniş
letmiş ve Karabük'ün istihsaline bağlamak ve 
büyük pik istihlâk eden kuruluşları devreden 
çıkarmak suretiyle emniyet altına almış oluyor. 

Yuvarlak demir ihtiyacımız 800 bin tondur. 
Bunun 350 bin tonunu dışarıdan sağlıyacağız. 

Bir arakdaşımız haddehane ve fiyatlardan 
bahsettiler. 

Bakanlığımız 1968 yılı sonundan beri hadde
hane kurulmasına müsaade etmemektedir. Çün
kü Türkiye'deki haddehanelerin toplam kapa
siteleri, ithal ettiğimiz ve Karabük'ün yapaca
ğı demir kütüğünün üzerindedir. O itibarla bir 
değerli arkadaşımızın «Karabük haddehane ka
pasitesini genişletiniz.» fikrine iştirak etmiyo
ruz. Çünkü zaten özel sektör, zait, Karabük'ün 
haddehane kapasitesi bizim verebileceğimiz kü
tük miktarının iki katı, üç katı, dört katı üs
tündedir. O halde Karabük'te munzam bir ya
tırım yapmış olacağız. Hiç şüphesiz yine o arka
daşım doğru yoldan gitti ve yanlış mantığa var
dı: Alınan demir kütüklerinin haddehanelerden 
sonra normal fiyatının üstünde satılmasını önle
mek için bize bu tedbiri teklif etti. Filvaki böy
le bir yatırım munzam bir yatırım olacaktır. 
Biz ne özel sektörün, ne de Karabük'ün kütük 
imalâtının üzerinde bir kapasitesine müsaade et-
miyecseğiz. Daha doğrusu, Türkiye'de haddeha
ne yapmak serbestir, dileyen haddehane yapa
bilir, bu mânada söylemiyorum. Ama onlara bi
zim ithal ettiğimiz veya Karabük'ün ithal etti
ğinden kütük tahsisi veremiyeceğiz. Zaten da
ha evvelki haddehanelerin kapasitesi kâfi, hattâ 
fazla hakkı müktesepleri de teşekkül etmiştir. 
Ama, bunun tedbiri vardır ve tedbiri şudur: 

Biz gerek kütük olarak Karabük'ten ver
diğimiz demirlerin ve gerekse ithal ettiğimiz de
mirlerin yüzde 50 sini fason suretiyle geri ala
cağız; yani bu haddehanelerin rızası olsun, ol
masın. Demir kütük tevziimiz dünden itibaren 
böyledir. Verdiğimiz kütüğün veya ithal etti
ğimiz kütüğün yüzde 50 sini bize aynen mamul 
demir olarak geri vereceklerdir. Bizim usulle
rimize göre tevzie tabi tutulacaktır. Böylece 
geriye kalan yüzde 50, haddehaneler vasıtasiy-
le küçük ihtiyaç sahiplerine ve tüccarlara sa
tılacaktır ve ümidediyoruz M, bu mekanizma 
ile kâfi demir temin edilmesi mutlak şart ol
mak üzere fiyat tereffülerini önlemiş oluruz. 

Aynı şekilde özel fırınlara da dışardan hur
da demir ithaline öncelik veriyoruz. 140 bin 
ton hurda demir öncelikle ithal edilecektir. Ve 
bu suretle ithal ederek yaptığımız demir kütük
lerin de yüzde 50 sini demin arz ettiğim veçhi
le Karabük'ün tevzi standartlarına tabi tuta-
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cağız. Buna ilâveten Ereğli Demir - Çelik için 
aldığımız tedbirlerden birisi de budur: Yüksek 
tenörlü 300 000 ton cevher ithal edeceğiz. 

Şimdi, bir değerli arkadaşım, «Bizim demir 
cevherimiz var mı?» dediler. Var. Ama naklet
me imkânlarımız sınırlı, bu gayet açık. Bugün 
bu noktadayız. Kime kabahat bulursak bula
lım, bugün bu noktadayız. Biz bu 300 000 ton
luk cevheri ithal etmezsek, bu 300 000 tonluk 
cevhere tekabül eden demiri veya kütüğü it
hal edeceğiz. O halde ucuz olan cevheri ithal 
etmek ve böylece Ereğli'nin yüksek tenörlü de
mir kullanmak suretiyle aynı bir fırın hacmın-
dan yüzde 15, yüzde 20 daha yüksek randı
man almak elbet daha iktisadidir, elbet daha 
mâkuldür. O halde, biz bu sene 300 000 ton 
yüksek tenörlü demir cevherine öncelik vermek 
suretiyle ithal edeceğiz. 

Demir dağıtım sisteminde bir nokta da; 
Ereğli'nin yassı mamulleri şu veya bu mülâha
za ile muayyen bir peşinle bağlı tutulmakta 
idi. Şimdi biz yüzde 5 i ile 20 si arasında, si
pariş verilen meblâğın miktarına bağlı olarak 
değişen, bu peşinat kolaylık olsun diye diye
lim ki, yüzde 20 sini yatırmak suretiyle yüzde 
yüz bir meblâğa bağlanmış oluyor. Bu, tabiî 
Ereğli'yi kendine gelen küçük ihtiyaç sahip
lerine «Mayısta alacaksın, Haziranda alacak
sın» demeye icbar ediyor. Bu stoklar da çekil
mediği müddetçe teneke fiyatlarının, yassı ma
mul fiyatlarının artması imkân dâhiline giri
yordu. Olmuş olan hâdise de budur. Şimdi biz 
ne yapıyoruz? Yüzde 5 ini, yüzde 10 unu, yüz
de 20 sini vermiş olan sipariş sahiplerine di
yoruz ki, «Geliniz, siparişiniz hazırdır, yüzde 
yüz parasını ödeyin, yassı mamulünüzü alın 
götürün.» Çünkü ilânihaye kimse bunu sakh-
yamaz, bu iş milyonlarca lira tutuyor, mutla
ka satacaktır. Bir ay içerisinde çekmediği tak
dirde, biz o demiri küçük - büyük ihtiyaç sa
hiplerine, yani sabahleyin gelip öğleden sonra 
ben demirimi istiyorum diyen, tenekemi istiyo
rum diyen ihtiyaç sahiplerine satmakta bir be
is görmiyeceğiz ve kendimizi serbest addedece
ğiz. 

ihraçla muvazi olarak teneke için bir önce
lik karan daha aldık ve bunu 15 gün evvel al
dık. Teneke büyük bir sıkıntı idi. Sanayi Oda
ları kendi sanayicileri için bunların listesini 

yaparak 300 tona kadar gelip Ereğli'den tene
kelerini alabilirler. Bu sabah gelip öğleden son
ra alabilirler. Yani, bu miktar oldukça büyük 
bir miktardır, 300 ton teneke oldukça büyük 
bir miktardır. Çok büyük sayıda sanayiciyi 
kapsar. Sanayi odalarınız marifeti ile gelecek
siniz alacaksınız, diyoruz. Çünkü herkese ye
gân yegân devlet olarak teneke dağıtmak ve 
bu dağıtıma girmek mümkün değildir. Yani 
nerede ise iki teneke alacak adama kadar in
dirmemiz mümkün değildir. O halde, bu sana
yicilerin resmî kuruluşu olan, şayanı itimat 
kuruluşu olan, böyle olması gereken sanayi 
odalarını muhatap tutuyoruz. Zaten kapasitele
ri, listeleri onlar bizden daha iyi bilirler, bir
birlerini daha iyi kontrol ederler. «Geliniz 
300 tona kadar olan ihtiyacınızı liste halinde 
alınız.» dedik. Bugüne kadar da gelip alan ol
madı. Bunu da size söyliyelim. Yani teneke ka
raborsası var, teneke fiyatları yüksek demele
rine rağmen, böyle bir mekanizma içerisinde 
geliniz 300 tona kadar teneke alınız dedik; dü
ne kadar da, Ereğli Demir - Çelik Genel Mü
dürü burada idi, alan olmadı. 

Hülâsa yassı mamuller için takibedeceğimiz 
yol, bir ay sınır vermek, yüzde 10 unu, yüzde 
5 ini yatırarak tamamına bağlanmak değil; 
«Gel tamamını al, işte mal..» Bunu diyebilmek 
için de, demin bahsettiğim yüksek tenörlü cev
her ithali ve bugün elimizdeki mal miktarı, 
piyasasının ihtiyacı; hepsini kaale alarak bu 
hükme varmışızdır. Yuvarlak demir için, pik 
için de miktar arttıkça aynı şekilde daha ge
nişletici, rahatlatıcı tedbirlere ulaşacağımız 
muhakkak. 

Hulâsa olarak demir üretimi ve dağıtımı ile 
ilgili uygulıyacağımız prensipler bunlardır. 

Şimdi, bir arkadaşımız, «Ortak Pazara girer
sek demir fiyatları ne olur?» dediler. Hiç bir 
şey olmaz. Çünkü bugün zaten demir ithalinde 
uyguladığımız gümrük vergi ve resimleri sı
fırdır. Yani bugün Türkiye'nin ister Ortak Pa
zar memleketleri, ister Demirperde gerisi mem
leketleri, ister Amerika, ister Cenubî Amerika, 
Şimali - Amerika memleketleri ile olsun, Türkiye 
demir ithalinde sıfır gümrük tarifesi uygulu
yor, kendi tüketicisini korumak için. Bir ar
kadaşımızın beyanının hilâfına, dünyada de-
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mir fiyatları çok yükselmiştir, iki katma çık
mıştır. Tonu 900 marka çıkmıştır. Bir ara 
inmişti, 700, 800 mark civarında idi. 57 dola
ra aldığınız pik 78 dolardır. Dünkü bir teklif 
81 dolardı. Bunları arz ediyorum. Devlet 
sistemi içinde hem memleketi piksiz, demir-
siz bırakmıyacaksmız, hem de bu seyyaliyeti, 
bu piyasa takipçiliğini göstereceksiniz. Bu, 
kolay değildir muhterem arkadaşlarım. Yani 
hem Artırma ve Eksiltme Kanununa, hem tür
lü yollara tabi olacaksınız; 15 gün evvel fiya
tını yüksek bularak almadığınız pik bugün 
karşınıza 3 dolar yüksek fiyatla çıkıyor. Mem
leketin ihtiyacını karşılamak için, hüsnüni
yetle, iyi niyetle, cesaretle kararımızı vermek 
durumundayız. Bizim yaptığımız da bugüne ka
dar budur. 

O itibarla Ortak Pazarla ilgili olarak arka
daşlarımın, bilhassa muhalefete mensup arka
daşlarımın endişelerini biliyorum. Uzunboylu 
Bütçe Komisyonunda konuştuk. Burada sırf 
demire temas ettikleri için o kısmı cevaplan
dırdım. Kısmet olur inşallah, bütçe müzake
relerinde Ortak Pazar konusunu bize düştüğü 
oranda, Sanayi Bakanlığına düştüğü oranda 
- nedense hep bu da Sanayi Bakanlığına geldi -
burada tartışırız. Maden Hurdacılığı Türk 
Anonim Şirketi tasfiye edilmiştir. Yani daha 
evvelce raporlarda öngörülen hususlar yerine 
getirilmiştir. 

440 sayılı Kanunun bakanlığımızda bir 
hazırlığı vardır. Bizim bakanlığımız yalnız ik
tisadi Devlet Teşekküllerini içine alan bir ba
kanlık değil. Diğer bakanlıklar, Maliye Ba
kanlığı, Devlet Plânlama Teşkilâtı ile müş
terek ve derinlemesine bir etüdü kanun yö
nünden yapmak durumundayız. 

Kok fiyatları için arz ettim; Divriği'nin 
kapasitesi 1,1 milyon tona çıkmıştır ve yine 
raporlarda tavsiye edilen geniş araştırma ya
pılmaktadır. Bu yıl plân tedbirleri ile Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının M. T. A. Ku
ruluşuna, bizim Divriği ve Karabük müesse
selerimizin de yardımı ile, çok daha şümullü 
bir vazife verilmiştir. Sivas, Erzincan, Malat
ya üçgeni içerisinde demir araştırması genişle
tilecektir. 

Ben geçen hafta bugün Divriği'de idim ve 
araştırmayı yapan arkadaşlarla da temas et
tim. Çok güç ve zahmetli bir şey. Hayal isti-

yen, bilgi istiyen güzel bir iş aslında. Arka
daşlarım zevkle bugün önetütlere göre tesbit 
edebildikleri maden cevherinin 116,5 milyon 
ton olduğunu söylediler ve bu etütlere devam 
edeceğiz. Ama bir taraftan bu etütlere devam 
ederken, üçüncü Demir ve Çelik Fabrikasını da 
açacağız. Yani bunların zaten sonu gelmez. 

Sayın Ahmet G-üner arkadaşım, bir demir 
nakliye meselesi vardır, bunu bundan evvelki 
Karabük'te nakliye kapasite düşüklüğüne bağ
ladılar. Bu doğru değildir. Bugün bir kapa
site meselesi vardır. Ama geçen yıllar Kara
bük'ün kapasitesinin düşüklüğü nakliye im
kânlarının az olması dolayısiyle değildir. Bu
gün dahi nakliye imkânlarımız, çetin tedbir
ler almak suretiyle, Doğuya saman ve hayvan 
yiyeceği, Doğudan hayvan getirilmesi - bu da 
sınırlanmış olmasına rağmen - gibi sebepler yü
zünden, Karabük ve Ereğli için eskisi gibi 2 
aylık, 3 aylık cevher stoklarımız olmasa bile, 
10 günlük, 15 günlük, yani mehma emken em
niyet sınırları içerisinde demir cevherine sa-
hibolarak devam ediyoruz. Ama bu problemdir. 

Sayın Ahmet G-üner arkadaşım, kok fiyat
larında milleti, memleketi bir zarara sokmak 
bahis konusu değildir. Sabahki konuşmamda 
izah etmiştim. Bu, iki müessesenin hesapları
nın temize çıkarılması, kâr - zararın filâna ve
ya falana aidolması meselesidir. Haalledece-
ğimizi de söyledim. Yine söyledim ki, Bakan
lıkça tahsis yapılmaz. Demir tahsisleri - Ba
kan yetkili olmasına rağmen - bakanlıkça ya
pılmaz. Benden evvelki arkadaşımın söylediği 
yanlış kanıya kapılmıyalım. Bir kilo demir ih
tiyacını bir saat öne almamışadır. Bir istisna
sı var : Yüksek Plânlama Kurulunun resmî 
kararıdır. Buna da istisna demek caiz değildir. 
Doğu - Karadeniz'in elektrik ihtiyacını karşı
lamak için 6 000 ton profil sağlanmasında, 
oradaki büyük tesislerin çalışabilmesi için, 
meselâ 800 000 000 liraya mal olan Aksu Kâ
ğıt Fabrikasının zamanında çalışabilmesi içdn, 
Etibanka öncelik verilmiştir. Bunun dışında 
tamamiyle ihtiyaç belgesine bağlı, yatırma ta
rihleri faktör olmak üzere, göz önüne alınmak 
üzere demir dağıtımı yapılmaktadır. 

Benim de kulağıma çok ılâflar geliyor. Şimdi 
bir arkadaşım, «7 - 8 ay evvel yatırıldı, parası 
verilmedi.» dedi. Ben de başka bir hususu tah
kik ettim: Bir şehrin elektrik şebekesi için 
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üç ay ıewel profilini aldığı halde oraya götürüp 
bir direk dikmiyenleri de gördüm. O ilin me
busları, o ilin belediye başkanını bizim üzerimi
ze tazyik için gönderiyorlardı. Sonra tahkik 
ettik ki, profilini almış, onaya kullanmamış. 
Kanuni müeyyidesi nedir? Mütaahhitle işveren 
müessese arasında cereyan eder. Ama bizden 
profilini almış. 

Bu itibarla bu mânada söylenenlerin hiç
birisine inanmamanızı rioa ediyorum. Tekrar 
ediyorum ki, tahsisleri büyük bir bitaraflık 
içinde, ciddiyetle, ihtiyaç 'belgesine bağlı olarak 
ve müracaat tarihine bağlı olarak yapmaya 
devam edeceğiz. 

Dünya demir piyasası ve Ortak Pazarla ilgili 
mütalâamı ifade ettim. Demir fiyatları ucuzla-
mamıştır. Demir fiyatları pahalanmıştır. De
mir fiyatlarının pahalanmasını biz bir mânada 
şans telâkki ediyoruz. Yani pahalanırsa şans 
neresinde mânasında almamanızı rica ederek 
söylüyorum. Bizim demir fiyatlarımız eskiden 
dünya demir fiyatlarından yüksekti. Ama 
şimdi bizim demir fiyatlarımız dünya demir fi
yatlarından yükse'k değil. Dayanabildiğimiz ka
dar dayanacağız. Yani dışarıdan 145 dolara 
alıyoruz kütüğü. Dayanabildiğimiz kadar daya 
nacağız. Yani ne Ortak Pazar endişesi, ne ar
tık Ereğli ve Karabük'ün fiyatlarının dünya fi
yatlarından pahalı olduğu doğru değildir. 
Dünya fiyatlarından pahalı değildir. Şans 
saydığım nokta dıa burasıdır. Bu vesile ile 
Dünya fiyatlarını tutmuş olduk. Bu demirle 
ilgili yatırımlarımızda, demirle ilgili ihraçları
mızda, özellikle konserve sanayiinde, hulâsa 
içine veya kenarına demiri alan her türlü en
düstri veya tarımla ilgili endüstri dalında bize 
bir imkân sağlamış oluyor. 

Belki ben de politikanın ve politikacının 
tabiatına muvazi olarak çok sınırlı olması lâ-
zımgelen denetleme raporlarındaki noktaların 
dışına çıktım. Bu denetleme raporlarının dışı
na çılkmakla hem ilerideki günlerdeki vazifele
rimizi kolaylaştıracağınıızı umdum, hem de ne 
de olsa bu raporlara rey vermek durumunda 
olan sayın milletvekillerinin en azından psiko
lojik tatminkârlıklarını bir oranda sağlayaıbil-
dimse neticeye daha güzel, daha süratli varmak 
imkânını bulmuşuz demektir. 

Sözlerimin başında da dediğim gibi, tenkid ve 
görüşlerinize ve Karabük Demir - Çeli]k Müesse
sesini yöneten mühendis, memur, işçi arkadaş
larım bakkında takdir kâr lâflarını esirgemeyen 
muhterem Parlâmento üyelerine şükranlarımı 
arz eder, hepinizi saygılarımla selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Efendim, önce Türkiye Demir 
ve Çelik işletmelerinin 1964, 1905 ve 18f86 yıl
larına ait bilanço ve netice hesaplarını 468 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince (soruş
turma konusu olan ve yargı mercilerine intilkal 
etmiş veya edecek olan hususlardan doğacak 
sonuçlar saklı kalmak şar tiyle) okutup takdiri
nize sunacağım. 

3. Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri : 
«1964 : Kâr 22 132 985,16 lira.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

«1965 : Kâr 25 403 532,20 lira.» 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
«1966 : Kâr 50 937 764,32 lira.» 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
Bu tasvibinizle, yönetim kurulları da ibra 

edilmiş bulunmaktadır. 
Şjmdi, Türkiye Demir Çelik İşletmesi Divri

ği Demir Madenleri Müessesesinin bilanço ve ne
tice hesaplarını az önce arz ettiğim kayıtla tas
vibinize sunuyorum. 

A) Divriği Demir Madenleri Müessesesi : 
«1964: zarar 2 151 187,11 lira.» 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-

ler... Kabul edilmiştir. 
«1965: Kâr 1 948 407,21 lira.» 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-

ler... Kabul edilmiştir. 
«1966: zarar 17 988,77 lira.» 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-

ler... Kabul edilmiştir. 
Bu tasvibinizle ilgili idarenin yönetim kurul

ları ibra edilmiş olmaktadır. 
Şimdi Maden Hurdacılığı T. A. Ş. ki tasfiye 

halindedir, bunun bilanço ve netice hesaplarını 
sadece bilgilerinize sunmak üzere okutuyorum. 

a) Maden Hurdacılığı T. A. Ş. (tasfiye ha
linde) ; tasfiyeye tabi tutulduğundan 1964 yılın
da 2 bilanço çıkarılmıştır : 
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a) 1 . 1 . 1964 - 27 . 3 . 1964 (tasfiyeden 
evvel) 

b) 23 . 3 . 1964 - 31 . 12 . 1964' (tasfiye 
devresi) 

«1964: Kâr 990 497,75 lira.» 
«1964: Kâr 2 206 452,34 ura.» 
«1965: Kâr 1 862 139,15 lira.» 
«1966: Kâr 955 451,86 lira.» 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — ETÎBANK (TEŞEKKÜL MERKEZİ) 
A) Etibank Ergani Bakır t§letmesi Müesse

sesi 
B) Etibank Murgul Bakır isletmesi Müesse

sesi 
C) Etİbank Keçiborlu Kükürtleri İşletmesi 

Müessesesi 
D) Etibank Küre Bakirli Pirit İşletmesi 

Müessesesi 
E) Etibank Emet Kolomanit İşletmesi Mües

sesesi 
F) Etibank Şark Kromları İşletmesi Mües

sesesi 
G) Etibank Üçköprü Krom İşletmeleri Mü

essesesi 
H) Etibank Elektrik İşletmesi Müessesesi 
a) Kepez ve Antalya Havalesi Elektrik San

tralleri T. A. Ş. 
b) Elektrometalürji Sanayii A. Ş. 
c) Eti Yapı Limited Şirketi (Tasfiye ha

linde) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, evvelce 

almış olduğunuz kararda, saat 19 dan evvel prog
ramda yer alan ilgili işletmelerle ilgili görüşme
ler biterse ertesi günün programına geçme de 
yer almaktadır. 

Bu kararınız gereğince şimdi 28 Ocak Çar
şamba günkü çalışma programımızda yer alan 
Etibank ve ona bağlı ilgili kuruluşların bilanço 
ve netice hesapları üzerindeki görüşmelere ge
çiyoruz. 

Etibank ve ona bağlı teşekküller üzerinde 
grupları adına söz alan arkadaşlarımızın is'm-
lierini arz ediyorum; G. P. Grupu adına Sayın 
İhsan Kabadayı, C. H. P. Grupu adına Sayın 
Osman Soğukpınar, A. P. Grupu adına, Sayın 
Ömer Faruk Sanaç. Şahısları adına da şu arka
daşlarımız söz almışlardır; Reşit Ülker, Mustafa 
Kemal Palaoğlu, Hasan Âli Gülcan. 

Şimdi söz sırası G. P. Grupu adına Sayın İh
san Kabadayı 'nındır, buyurun. 
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G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım ; G. P. Grupunun görüş ve mütalâalarını Eti
bank mevzuunda arz etmek için huzurlarınıza 
çıkmış bulunuyorum. 

Yeraltı kaynaklarımızı işleten, yegâne millî 
müesseselerimizin başında gelen Etibankın ana-
dallarmdan birisi bankacılık merkezidir. Nomi
nal sermayesi 500 000 000 liradır. Kaynakları
nı 1963 yılma nazaran geliştirerek 264 000 000 
lira artırmış ve cem'an 2 163 000 000 a çakmış
tır. Kaynaklarının yekûnunun 834 milyonu öz, 
1 335 000 000 ü de yabancı kaynaklar teşkil et
mektedir. 

Yabancı kaynaklar için her sene bankacılık 
kısmı 41 600 000 lira faiz öder. Etibank, 1964 
yılında 67 903 000 lira kâr sağlamış tır. Beş 
Yıllık Kalkınma Plânına göre yıllık uygulama 
programında Etibank Genel Müdürlüğünce yapı
lacak madencilik; demir - çelik, metalürji, kim
ya ve enerji olmak üzere dört bölümde mütalâa 
edilmektedir. 1964 yılı yatırımı, programa göre 
495 000 000 lira iken, bunun 325 000 000 unu 
harcıyarak cem'an % 66 seviyeye yakın >ir ya
tırım yapmıştır. 1957 yılında bu bankacılık kıs
mı sadece M şube ile çalışmakta iken 1964 yı
lında İsparta ve Denizli şubelerini de açarak 
17 şubeye yükselmiştir. 1954 genel mevduatı 
151 000 000 lira, plasmanı da 149 000 000 lira
dır. 

1964 yılında 422 600 ton krom satış mukave
lesi yapmış, bunun 163 000 tonunu dışarıya ih-
racetmiştir. Bundan cem'an 20 200 000 lira 
kâr sağlamıştır. 8 500 ton da bakır satış muka
velesi yapmış, 8 500 e mukabil 13 O04 ton ba
kır ihracetmiş ve ceman 111 000 000 lira kâr 
sağlamış, ayrıca 95 920 000 liralık ta memle
ket içine 9 629 tonluk bakır satışında bulun
muştur. 

Yurt dışına 13 444 226 lira tutarında kü
kürt ve bakır esası üzerinden 90 185 ton, yal
nız bakır esası üzerinden de 8 430 ton prit ih-
racetmişfcir. 64 000 ton da kolemanit satışı için 
mukavele yapmış ve bunun da 56 425 tonunu 
ihracetmek suretiyle 11 623 000 lira kâr sağla
mıştır. 

Muvakkat ihraç voliyle de memleket dışına 
kurşun ve çinko madeni ihracetmekte, dışarıda 
izabe edilip mamul olduktan sonra da memle
kete gelmektedir. Bundan da 9 588 743 liralık 

451 — 
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satışta bulunmııştur. Oivıa olarak da 3 171 000 
liralık civa satışı yapmış ki, bu 1 305 şişe tut
maktadır. 

Artık Etibank, ham cevher ihracından vaz
geçip işlenmiş metal ihracı esasına dönmelidir. 
©unda ilk adım olmak üzere ferro - kromda ya
pılmış, metalürji sanayiinde bu kerre kromun 
metal hailde ihracı bir önayak olmuştur. Bun
dan böyle de Etibank ham cevher ihracından 
Vazgeçip metalürjide olduğu gibi mamul madde 
faalinde ihracını esas kabul etmelidir. Dışarıda 
işlenmek üzere göndermiş olduğu ham cevher, 
yüklenme limanlarındaki tartı, alıcı limanla
rında kabul edilmemekte, bu yüzden de gerek 
millî servet, gerek Etibank zarar etmektedir. 
Yükleme limanlarındaki tartıyı esas kabul edi
ci yeni ve cMldî esaslara bağlamak bir zaruret 
haline gelmiştir. 

Crenelliküe asıl tesis ve makünaların alımın
da müsait imkânlar bulunmakta ise de, bilâha-
ra ihtiyaç görülen yedek parça ihtiyaçlarında 
yüksek fiyat istenmektedir. Bunlarda mukaye
se imkânı da olmadığı için, başta memleket ol
mak üzere Etibank da zarara uğramaktadır. 
Bundan böyle bu kabîl tesisler ve makinalar 
alırken yedeklerinin de göz önüne alınarak 
memleketi ve müesseseyi zarara itmemek yolla
rının seçilmesi kanaatimizce isabetli olacaktır. 

Etibank, hâlâ bugün için satınalma işlerini 
1953 yılında yapılmış olan bir satınıalma talima
tına göre yürütegelmektedir. Aşağı yukarı 17 
sene geçmiştir. Bugünün gelişen teknik ve sa
nayi imkânları karşısında iş hacmi, verimli ran-
tabiîitesi yükselen Etibankm bugünkü ihtiyaç
larını sureti katiyede bu sıatınalma talimatna
mesi karşılıyamamaktaJdır. Bugünün ihtiyaçla
rına göre ivedilikle bir satınalma talimatı ya
pılmalıdır. 

Bankanın teknik ve idari kaliteli elemana 
ihtiyacı vardır. Bugün banka, teknik ve idari 
kalifiye eleman sıkıntısı içindedir. Bu müessese
yi klâsik, artık bankaya ve memlekete faydalı 
olmıyan dar çerçeve içerisinden çıkarak, 440 
sayılı Kanunun 29 ncu maddesine göre teknik 
ve idari yönden kalifiye eleman sağlayıcı yol
lara bir an evvel gidilmelidir. 

Etibank finansman kaynağı yaratan güçlü 
bir müessesedir. Personelce takviye edilmelidir. 
Takviye edeceğimiz personelle Etibank zarar 

değil, personele ödemiş oDduğu masrafın kat kat 
fazlasını çıkaracak müessesedir. Tıpkı halkın 
dediği gibi, koç'un gideceği yerden tavuk sak
lanmaz. Bin işçji bir bahçe ister. Dün de söyle
diğim gibi, köşe değil köse işletir. 

Böylece mühim bir imkânı olan, millî geli
re katkısı bulunan Etibanka, ihtiyaç olan ida
ri ve teknik elemanlar, kaliteli olmak üzere sağ
lanırsa, burada biraz sonra arz edegeleceğim 
gelirleri ve imkânları daha da çok artar. 

Maalesef İktisadi Devlet Teşekkülleri birbir
leriyle yapmış oldukları alış verişlerde ve hiz
metlerde koordineli olmadığı gibi, birbirinden 
kâr sağlayıcı, birbirini ürkütücü bir havanın 
içindedir. Bukabil münasebetlerde tekmil İkti
sadi Devlet Tevekkülleri bu yoldan vazgeçip 
yekdiğerini koruyucu ve dünya piyasalarına 
uvucu bir metoda ve çığıra biran evvel gitme
lidirler. 

Bütün sektörümüzde olduğu gibi, Devlet sek
töründe iş gören mütaahhitler, maalesef Türki
ye'de kaliteli ve iş yapan mütaahhitlerimiz çok 
azdır. İhtiyaçtan da olacak; meslekten olmıyan 
birçok kişi eline nafıadan bonservisini alacak, 
mütaahhidim, diye meydana çıkmıştır. Eti^ank-
da maalesef mütaahhit bakımından .sıkıntı çek
mektedir. Etibankm islerini süratle yürütüp, 
millî geliri artırıcı yolda hedeflere varabilmesi 
için, mütaahhitleri secici kabiliyette ve iş yanan 
kişilere iş verici mkânla^a kavuşturul™ ası. hem 
müessese için, hem de memleket için hayırlı bir 
yol olacaktır. 

Şimdiye kadar, yukarda da arz ettiğim gibi, 
hammadde ve cevher ihracından vazgeçip, bunu 
mamul halde ihracedici metotlara, yollara biran 
evvel yönelmeli ve dünya piyasalariyle rekabet 
edici seviyeye ivedilikle kavuşmanın imkânları
nı aramalıyız. Ayrıca Etibank, nakliye işlerin
de, gerek denizyolları ve gerekse demiryolların
da sıkıntı çekmekte, yüksek fiyatlar ödemekte
dir. Bu rekabeti yapıp daha rantabl çalışması 
için, bu gerek denizyolları ve gerekse demiryol-
lariyle yapmış olduğu mukavelelerde tarife tas
hihine ve tarife anlaşmalarına biran evvel git
melidir, 

Ayrıca, geniş dalları ve kolları olan ve 
millî gelire büyük katkısı bulunan, tak
dir ve tebrikle anmakta olduğumuz bu 
müessese, bünyesinde çalıştırmış olduğu tek-
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nik ve idari elemanlardan kabiliyetli olan
ları, verimini artıranları ve yeni buluşlar 
yapan kişileri müesseseye bağlayıcı ve teşvik 
edici yönde, primler, mükâfatlar verilmeli. Sade 
bundan değil, bütün müesseselerde rakam de
ğil, keyfiyette varlığı artırıcı, isleri teşvik edi
ci, koruyucu tedbirlere biran evvel gitmeliyiz 
ve en çok da Etibankm buna ihtiyacı vardır. 
Rakam meselesi değil, millî varlığa büyük kat
kısı olan bu müessesede çalışan kişiler, hakika
ten seçme öz kişiler olmalı, karnını doyurup 
aşkla hizmet edebilmek için, bu prim esasına, 
mükâfat esasına dönmeye mecburuz, kanaatin
deyiz. 

Genel Müdürlük ile Etibanka bağlı müessese
lerin münasebetleri daha ciddî ve daha orga
nize hale getirilmelidir. Satışında sıkıntı çeki
len birçok maddeler için Ortak Pazarda, CENTO 
ve NATO memleketleriyle daha sıkı temasla** 
kurularak, içteki tıkanıklığı giderici, ihraç im
kânlarını bulucu yollar biran evvel bulunmalı
dır. Bunda hariciyemize de büyük vazifeler düş
mektedir. Hariciye Bakanlığı gerek bünyesinde 
bu vadiye doğru ilgililer tarafından sıkıştırılır
ken, Etibank ilgilileri de hariciyenin Etibanka 
olan hizmet imkânlarını sağlayıcı teşebbüslere 
geçmeli ve Hariciye Bakanlığı ile daha sıkı te
maslarda bulunmalıdır.' 

Murgul İsletmesi, taa uzağında bulunduğu
muz halde, bizlere kadar gelen bir ıstırap kay
nağıdır. Sayın Bakanım da orada durumu çok 
iyi bilirler. Murgul'daki asit fabrikasının baca
sından çıkan zehirli dumanlar, bilhassa çevre 
halkını, köyü, kenti muztar kılmıştır. Gidip 
görmedim, görenlerin ifadeleri odur ki; çevre
deki tekmil bitkiler, çayır - çimen ve ağaçlar, 
ve^a Görmüş kişinin bası gibi bütün bitkilerden. 
yeşillikten mahrum olmuş, toprak islenmeye 
gayrisalih, kıraç hale gelmiştir. Etibank ilgili
leri tarafından, halkı korumak ve o çevre tabia
tını kurtarmak için bu yolda gerekli tedbirlere 
biran evvel gidilmesi hususunda parti olarak 
ciddiyetle taraftarız. 

Etibankm elinde, deklâse olmuş, ihtiyaç faz
lası bir sürü malzeme vardır. Bunlar da bir an 
evvel elden çıkarılmalıdır. 

Konya Civa İsletmesinden memleket olarak, 
Konyalı olarak memnunum. Lâdik ve çevresinde 
kurulmuştur, üç seneden beri de faaliyete geç

miştir. Bu faaliyetteki anlaşmaların temelini 
teşkil eden cevher civa madeni özel kişilerden 
alınmıştır. Aramada yüzde 15, işletmede yüzde 
10, müessese ruhsat sahiplerine rödövans ver
mektedir. Bunu, Başbakanlık Yüksek Murakabe 
Heyeti fazla bulmuş, fakat mahallinde yapı
lan tetkikler, madenin rantabilitesinin yüksek 
oluşu, bu yüzde 10 ve 15 rödövası vermenin 
mahzurlu olmadığı, kârlı olduğu kanısına va
rılmıştır ve çevre halkı Civa İşletmesinden bü
yük faydalar sağlamakla beraber, şunu yeri 
gelmişken söylemeye mecburum: Vaktiyle 
maalesef özel kişiler bu civa madenini iptidai 
esaslarla işletmekte idi. Civa, biliyorsunuz sü
rür oksidesiyle zehir yaratan, ciğerlere giren 
ve ciğer içindeki küçük mesamatları doldu
ran bir zehirdir. Tepeköy'de ve Sızma'da maa
lesef 100 küsur vatandaş ölmüştür, hattâ 100 
ün üstünde de ölüme terkedilmiş kişiler var
dır. Etibank İşletmesi, özel işletmelerin ipti
dai çalışmasiyle vatandaşları zehirliyen ve 
hayata gözlerini yumduran bu yollarına kar
şı da uyanık olur, tedbirler götürür; bu ka
bil işletmelere mâni olucu yollara hazırlıkta 
bulunursa veya hazırlıklar yaparsa memnun 
kalırız. 

Etibank, 1960 yılı bilançosuna göre 67 923 000 
lira kârla kapanmıştır. Ergani, Murgul Ba
kır İşletmeleri, Keçiborlu Kükürt İşletmesi, 
Küre bakirli pirit işletmesi, Emet kolomanit 
işletmesi, Üçköprü maden krom işletmesi ve 
elektrik işletmeleri kârla kapanan müessese
lerdir. Şark Krom İşletmeleri ile Keban Kur
şun, Halıköy Civa tesisleri de bilançoya göre 
zararla kapanan müesseselerdir. 

İkinci dalı, Ergani İşletmesi 1964 yılında 
15 milyon lira sermaye ile 18 181 ton bakar 
üretmiş ve 95 252 000 lira kâr sağlamıştır, ki 
ileri bir seviyedir, takdir ve tebrik ile ana
na. 

Murgul İşletmesi de 1964 yılında 60 milyon 
lira sermaye ile 7 800 ton bakır işliyerek, 
7 266 000 lira kâr sağlamıştır. 

Keçiborlu Kükürt İşletmesi 1964 yılında 5 
milyon lira ile 22 200 ton kükürt işletmiş ve 
3 772 000 lira kâr sağlamıştır ki, kükürt ihti
yacımıza en çok yarıyan, tarımda zirai mücade
lede mühim rolü olan bir maddedir. Bu müesse
senin daha çok gelişmesini ve gelecekteki ta-
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rım ihtiyaçlarına kâfi gelecek bir seviyeye ka
vuşturulmasını arzu etmekteyiz. 

Küre Bakirli Pirit işletmesi de 1964 yılın
da 25 milyon lira sermaye ile kurulmuş ve 
121 000 ton bakirli pirit üreterek, 14 541 000 
lira kâr sağlamıştır. 

Emek Kolemanit işletmesi de 1964 yılında 
10 milyon lira sermaye ile 57 234 ton kolema
nit işlemiş ve 3 338 000 lira kâr sağlamıştır. 

Şark Kromları işletmesi de 1964 yılında 5 
milyon lira sermaye ile 139 515 ton krom üret
miş, 2 695 000 lira zarar etmiştir. 

Üçköprü Krom İşletmesi de 1964 yılında 
15 milyon lira sermaye ile 76 000 ton krom üret
miş,, 2 089 000 lira kâr sağlamıştır. 

Elektrik işletmesi 1964 yılında 250 milyon 
lira ile işletmeye devam etmiş, öz kaynakla
rını bilâhara 90 800 000 lira artırarak 
300 900 000 liraya ulaşmıştır. Yabancı kaynak
lardan da 586 milyon lira ekliyerek, ceman 
yabancı ve öz kaynak olarak 689 milyon lira 
bağlı sermaye, 198 milyon da döner yerlere 
bağlanmış olarak faaliyetine devam etmekte
dir ki, her sene, 1964 ylında 30 200 000 lira 
faiz ödemiş ve kâr olarak ta 50 milyon lira 
kâr sağlamıştır. ) 

İki günden beri iktisadi Devlet Teşebbüsle
rine ait konuşmalarda bulunmaktayız. Bugüne 
kadar dinliyegeldiklerim içerisinde, en çok 
yüzgüldürücü kârlı çalışan ve sistemli çalışan 
müessesedir. Halk dilinde bir tâbir vardır: 

«Para veren altın bulsun» derler. Bu fakir mem
lekete çalışmasiyle, millî gelire katkı katan, kâr| 
sağîıyan bu kabîl müesseseleri huzurlarınızda 
tebrik ve takdirle anarken, bunun başında ge
len Etibank Müessesesini ve camiasını da hu
zurlarınızda Güven Partisi adına teşekkürle, 
saygiyle anıyor, gelecek yıllarda daha çok kâr
lar içerisinde görmek istediğimizi arz etmek 
istiyorum. 

Hürmetler ederim efendim. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru^ 
pu adına Sayın Osman Soğukpınar, buyurunuz 
efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA OSMAN SOĞUK
PINAR (Ankara) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisa
di Teşebbüsleri Karma Komisyonunun, Kamu 

İktisadi Teşebbüslerinin 1964 - 1965 - 1966 faa
liyet yıllarına ait denetim sonuçları hakkında 
raporu ilişkin, Cumhuriyet Halk Partisi Millet 
Meclisi Grupunun görüşlerini arz ve ifade etme
ye çalışacağım. 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri, Devletimizin 
yeniden kurulduğu dönemde olduğu gibi geri 
kalmışlıktan kurtulmak için büyük çabalar 
harcadığımız bugünkü dönemde de, sermaye pi
yasasının yeterince gelişmemiş bulunduğu, tü
mü ile geri kalmış olan ülkemizde, ayrıca bölge
ler arasında mevcut dengesizliğin giderilmesini 
sağlamak açılarından ele alındığında, çok bü
yük bir önem taşımakta ve vazgeçilmez birer 
varlık olarak kendilerini kabul ettirmektedir
ler. 

Gerçekten, çok yakın bir geçmişte, özel te-
şebbüsçülüğü kendisine bayrak yapıp, Kamu ik
tisadi Teşebbüslerinin yararsız, hattâ yurt eko
nomisi içinde zararlı olduğunu iddia ve iktida
ra geldiğinde bunları özel teşebbüse devretmek 
niyet ve kararında olduğunu, açıkta ilân eden 
siyasi bir teşekkül, iktidara geldikten sonra 
millete vadettiği gibi özel teşebbüse devretme 
şöyle dursun, yenilerini kurmak zorunda ve bu 
suretle Devletçilik ilkesinin geniş ölçüde uygu
lama yolu olan bu kuruluşlardan vazgeçmenin 
mümkün olmadığını, bu tutum ve davranışı ile 
Mr kere daha tescil etmek durumunda kalmış
tır. 

Çoğunluğu bir Anayasa zorunluğu olan, ik
tidar kanadına bağlı üyelerden kurulu, Kamu 
iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun ra
porunda da, «Kamu İktisadi Teşebbüsleri, kar
ma düzen içinde memleketin ekonomik ve sos
yal kalkınmasının hazırlanmasında olduğu ka
dar, ekonomiye istenilen yönün verilmesinde de 
büyük faydalar sağîıyan kuruluşlardır ve 
özellikle memleketin geri kalmış bölgelerinde 
kurulacak işletmelerin bâzı hallerde, kendi kâr
ları yetersiz olsa bile, sosyal maliyetlerin dü
şüklüğü, memlekete kazandıracakları ekono
mik ve sosyal faydanın büyüklüğü göz önünde 
tutularak, kendilerine öncelik tanınması gerek
lidir. Bu gibi bölgelere özel teşebbüsün yatı
rım yapmak istemiyeceği tabiî olduğuna göre, 
Kamu iktisadi Teşebbüslerinden de faydalanıl
ması uygun olabilir. Nitekim böyle bir fayda
nın sağlanması için kullanılmış veya kullanıl-
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makta olan Kamu iktisadi Teşebbüsleri vardır» 
denilmek suretiyle, siyasi ve ekonomik inançla-
riyle bağdaşmasa bile, bu kurluşların yurt ger
çekleri açısından vazgeçilmesi mümkün olmıyan 
unsurlar bulunduğunu kabul etmek zorunluğu-
nu duymuş olmalarından, ancak büyük kıvanç 
duyabiliriz. 

Bu bakımdan, raporların hazırlanmasında 
büyük emekleri geçmiş olan komisyonun sayın 
üyelerine teşekkürlerimizi sunmak bir kadirbi
lirlik görevidir, bu görevi yüksek huzurunuzda 
yerine getirmek isteriz. 

Raporda açık olarak ifade edildiği gibi, 
1964 - 1965 - 1966 yıllarında, tümü üretimle il
gili olan iktisadi Devlet Teşebbüslerinin yatı
rımları, Türkiye'nin toplam yatırımlarının yüz
de 19 una ve kamu yatırımlarının ise yüzde 
34 üne ulaşmaktadır. 

Konunun istihdam açısından ele alınması ha
linde ise, sanayi dalında çalışanların yüzde 
12,5; ticaret dalında çalışanların yüzde 6,7 
ulaştırma dalında çalışanların ise yüzde 33,3 ü 
olmak üzere toplam memleket istihdam gücü
nün yüzde 14,3 üne varan bir istihdam alanı 
meydana getirdikleri görülmektedir. Bu mik
tarın yurt ekonomisi bakımından ifade ettiği 
önem, başkaca bir açıklamaya yer bırakılmı-
yacak kadar meydandadır. 

Bunun yanında, Kamu iktisadi Teşebbüsle
ri niteliğindeki 9 bankanın, raporlarındaki ince
leme dönemi olan 3 yıl içindeki mevduat top
lamı, Türkiye genel mevduat toplamının yüz
de 43 üne, plasmanları ise memleket bankala
rının toplam plasmanlarının yüzde 62 sine ulaş
mış bulunmaktadır. 

Raporda incelenen dönemin son yılı olan 
1966 da, Kamu iktisadi Teşebbüslerinin Hazi
neye ödediği vergi ve resimlerin tutan 1,4 mil
yar lirayı ödenmesine aracılık edilen Gelir 
Vergisinin de eklenmesiyle ulaştığı miktar ise 
2 milyar lirayı bulmaktadır. 1966 yılında sağla
nan 2 milyar küsur lira tutarındaki kâr ve ge
lir fazlası, öz kaynakların yüzde 8,7 sine baliğ 
olmaktadır. 

Yukardaki kısaca işaret ettiğimiz hususlar, 
Kamu iktisadi Teşebbüslerinin yurt ekonomisi
ne doğrudan doğruya veya dolaylı yollarla sağ
ladığı katkıları, kuşkuya yer vermiyecek bir 
açıklıkla gözler önüne sermektedir. Bu bakım-
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dan, gerçeklere sırt çevirerek ve tamamı ile si
yasi çıkarlar sağlamak amacı ile bu kuruluşla
rın yararsız, hattâ zararlı olduğu ve özel sektö
re devredilmesi halinde büyük yararlar sağlana
cağı yolundaki iddia ve beyanların geçerli bir 
Törüş olmadığı, rakamların dili ile tesbit ve 
tescil olunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri; 
Devlet parası ile kurulup hizmet gören Kamu 

İktisadi Teşebbüslerinin çalışmalarının ve malî 
bilançolarının denetlenmesi usullerinde büyük 
farklılıklar vardır. 

Gerçekten, nitelikleri yönünden birbirinin 
benzeri olan ve toplamı 124 e ulaşan kuruluşlar
dan bir kısmının bilanço sonuçları Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin tasvibine sunulmakta, bir 
kısım kuruluşların bilanço sonuçlan, Yüksek 
Denetleme Kurulunca denetlendikten sonra Yü
ce Meclislerde yalnızca genel görüşme konusu 
vapılmakta, fakat tasvibe sunulmamakta, İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin geniş ölçüde serma
yesine katıldıkları, fakat, Ticaret Kanunu hü-
kümleri uyarınca kurulan bir kısım şirketlerin 
bilanço ve hesapları ise, kendi genel kurulların
da karara bağlandıktan sonra, Yüksek Denet
leme Kurulunun denetiminden geçmeksizin, ya
bama organlarında sadece genel görüşmesi ya
pılmakla yetinilmektedir. 

Bu sayılanların dışında kalan bir örneği; 
196 sayılı Ekici tütünleri satış piyasalarını des
tekleme işleri Kanunu ile Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı bünyesinde kurulan teşekkülün bilanço
su ise, daha değişik bir denetim şekline bağlı 
kalmaktadır. 

Gerçekten 196 sayılı Kanunla kurulan teşek
küllerin yıllık yüzlerce milyon lirayı bulan iş
lemlerine ait bilanço hesapları nihai olarak Yük
sek Denetleme Kurulu kademesinde incelenmek
te, ancak Devlet harcamalarını millet adına de
netlemekle yetkili Yasama Meclislerinin bilgisi
ne, genel görüşme amacı ile dahi olsun sunul-
ma,maktadır. Bu tutumun sakıncalarından ayrı
ca söz etmeyi geçersiz buluruz. 

Görüldüğü gibi, Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
hukukî yapılarında olduğu kadar, denetleme 
usulleri yönünden de değişiklikler arz etmekte
dir. Mevcut bu farklılığı gidermek için kuruluş 
kanunlarının en kısa süre içinde 440 sayılı Ka
nuna intibaklarının sağlanması, 440 sayılı Ka-
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nunun kapsamına girmiyen teşebbüslerin de ku
ruluş ve işleyişlerini düzenliyecek özel kanunla
rın çıkarılması gerekmektedir. Bundan başka, 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin eksiksiz olarak 
tümünün bilanço ve netice hesaplarının kesin 
olarak Yüksek Denetûeme Kurulunun denetimi
ne bağlanmasında zorunluk vardır. 

Sayın milletvekilleri, 
Rapor üzerinde bu genel beyanlardan sonra, 

konulara özellikle değinmek isteriz, 
1964 - 1965 ve 1966 yıllarına ait Kamu İkti

sadi Teşebbüslerinin yatırım programları, ve 
bunların yıllar içinde gerçekleşme oranını gös
teren «yatırımlar» başlığını taşıyan bölümde, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin 1964 yılı yatı
rım programına göre gerçekleşme oranı yüzde 
66,4; 1965 yılı için yüzde 75,9 ve 1966 yılı için 
ise yüzde 94,9 olarak ifade edilmektedir. Ne var 
ki, yüzde oranları ile gösterilen bu rakamlar 
akçeli durumu belirtmekte, fiziksel sonucu ifade 
etmekten uzak bulunmaktadır. Başka bir deyim
le, o yıl için programlanan ödeneklerin cetvelde 
gösterilen oranda sarfı yapılmakta, fakat bu 
meblâğ karşılığında sonuçlandırılması program
lanan fizik sonuca ulaşamamaktadır. Bu neden
le, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yıllık prog
ramlarında öngörülen yatırımlar yalnızca akçe 
bakımından tamamına yakın bir ölçüde tahak
kuk etmekte, fakat bu sarf ile sağlanması öngö
rülen fizik sonuçlar, harcanan meblâğın gerisin
de kalmakta ve yatırım tutarına ulaşılamamak
tadır. 

Raporun bir bölümünde ise, yürürlükten 
kalkmış olan 3460 sayılı Kanunla, 440 sayılı Ka
nunun esprileri yönünden yapılan kıyaslamaya 
ve varılan sonuca katılmak mümkün değildir. 
Raporda bu kıyaslama yapılır ve sonuç olarak 
440 sayılı Kanunun değiştirilmesi yolunda bir 
yargıya varılırken; (kaldı ki, 440 sayılı Kanu
nun kârlılık görüşünü getiren maddeleri fiilen 
işlememektedir. Bu itibarla da 440 sayılı Kanu
nun tatbikattaki aksamalar dolayısiyle yeniden 
gözden geçirilmesi bir zaruret halini almış bu
lunmaktadır) denilmektedir. Ancak, 440 sayılı 
Kanunun kârlılık ilkesini öngören maddelerinin 
fiilen işlemeyişi kanun bünyesindeki kusurdan 
değil, aynı kanunun 24 ncü maddesinde ifade
sini bulan hükümlerin iktidar tarafından gere
ken şekilde uygulanmayışından doğmaktadır. 
Bir yandan politik nedenlerle ve oy almak en

dişesiyle, Kamu İktisadi Teşebbüsleri mamulle
rinin satış fiyatlarını maliyetlerinin altına dü
şürür, öte yandan teşebbüslerin bu nedenle uğ
radıkları zararı 24 ncü madde hükmü uyarınca 
Devlet bütçesinden karşılanması yoluna gitmez
deniz, 440 sayılı Kanunun kârlılık ilkesini geti
ren maddeleri elbette işlemiyecektir. Bu sakın
calı durumu düzeltmenin ve teşebbüslerin ser
maye birikimine, yeni yatırımlara girişmesini 
engelliyen zararlarını önlemenin tek yolu, ma
mullerin değerlerinin piyasa rayicine göre ve 
rekabet esaslarına göre ayarlanmasında serbest 
bırakılmasını ve bu mal ve hizmetlerden, temel 
^nal ve hizmet niteliğinde oldukları tesbit edi
lenlerin satış fiyatlarına Hükümet olarak mü
dahale etmek zorunluğunun bulunduğu hal
lerde ise, bu işlemden sonra 24 ncü madde hük
mü işletilerek, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
Hükümet emri ile meydana gelen zararlarının 
en kısa zamanda Hazinece karşılanmasından iba
rettir. 

Bunun ötesinde, bu tür teşebbüslerin yüksek 
kademelerinde yapılan atamalarda, politik ve 
partizanca tutumlardan uzaklaşarak (adama iş) 
ilkesi yeri işe adam) ilkesinin benimsenmesi 
gerekir. Bu kuruluşların en yüksek kademe
lerine (adama is) ilkesinden hareketle ehliyet
siz kişilerin atanmasına devam eder, çok kısa 
süreler içinde bu elemanları sık sık değiştirir 
ve böylesine ihtisas istiyen mevkilere, ayni si
yasi kadro bünyesinden olmakla birlikte şu ve
ya bu hizibin adamlarını atamakta devam edi
lecek olursa. Kamu İktisadi Teşebbüsleri için 
440 sayılı Kanunda öngörülen kârlılık ilkesini 
getiren maddelerin fiilen işlemesi imkânına da
ha uzun yıllar ulaşılması kabil olamıyacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 
Enerji sektörü, ister yeterince kalkınmış ol

sun, isterse bizim gibi kalkınma çabası içinde 
bulunsun bütün ekonomilerde en önemli yeri iş
gal etmektedir. Niteliği bakımından bu sektör 
bir alt yapı karakterini taşır. Bu nedenlerle 
ve özellikle yurdumuzda elektrik enerjisi üre
timi, iletimi ve dağıtımının kamu hizmeti nite
liği de nazara alınarak, kesin surette kamu sek
töründe yer almasında zorunluk vardır. Bu 
sonucu sağlamak amaciyle hazırlanan Türkiye 
Elektrik Kurumu kanunu tasarısının en kısa 
zamanda gerçekleştirilmesini yürekten dilemek-
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teyiz. Ne var ki, bir yandan işin önemi nedeni 
ile bu kanun tasarısı hazırlanırken, öte yandan 
sermayesinin çok büyük bir kısmı yüzde 85,5 u 
Etibank aracılığı ile Devletçe sağlanan ve ran-
tabilitesi diğer kuruluşlara oranla çok yüksek 
bulunan bir tesisin Kepez ve Antalya Havalisi 
Elektrik Sanralleri Türk Anonim Şirketinin 
bu görüşün tam karşısında olan bir tutum için
de, özel sektöre devredilmesindeki çelişkili dav
ranışı anlamak bizim için kabil olamamaktadır. 
Gerçekten Kepez Hidroelektrik Sanralinin top
lam sermayesi olan 30 milyon liranın yüzde 85,5 
u Etibanka ait bulunduğu ve şirket sermayesi
nin 4 Ağustos 1958 para operasyonu, gümrük 
tecillerinin kaldırılması, 15 yıllık vâde ile alın
ması tasarlanan kredilerin ancak 5 yıllık vâde 
ile sağlanabilmesi gibi nedenlerle ve. kademeli 
olarak artırılması sırasında, diğer ortakların 
artırılan sermayeye katılmada istekli görünme
melerine rağmen, Etibankın bu şirketteki his
sesinin yüzde 50 nin altına düşürülmesini sağ
lamak amaciyle, bu şirkete ait 12 küsur milyon 
liralık nominal değerli hisse senedinin özel sek
töre satılması yolunda alınan 15 Kasım 1967 
tarihli Yönetim Kurulu kararını ve bu kararın 
uygulamaya konulabilmesi için, hisse senetle
rinin nominal değerinin üstünde bir değerle 
kısmen özel sektöre devir ve satışına izin veren 
18 Mart 1968 tarihli ve 6/9716 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararını tasvibetmek bizim için mümkün 
değildir. 

ilerdeki yıllarda rantabilitesinin çok daha 
üstün bir seviyeye ulaşması mutlak bulunan ve 
halen kâr sağlamakta olan bir kamu iktisadi 
kuruluşunun, Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulunun aksi istikametindeki görüşüne Dev
let Başkanının, Bakanlar Kurulu Kararının 
uygulanmasına takaddüm eden tarihlerdeki 
uyarmalarına rağmen, özel sektöre (Biz millet 
parası ile kurduk, işlettik, kâr getirecek bir du
ruma getirdik, bundan sonra getireceği kârdan 
sen yararlan) dermişçesine peşkeş çekilmesi
nin anlamı, başka bir açıklamayı gerekli kılmı-
yacak kadar ortadadır. Bu uygulama, milletten 
damla - damla toplanan vergilerle, Devlet eli ile 
kurulan ve kâr getiren tesislerin, birkaç mutlu 
kişiye veya teşekküle Devlet kesesinden ikra
mından, ihsanından başka bir anlam taşımaz. 
Milletin zararına, fakat birkaç kişinin yararına 

işliyen bu uygulamanın kesinlikle karşısındayız 
ve bu düzenin değiştirilmesinde zorunluk bu
lunduğuna olan inancımızı bu fırsattan yarar
lanarak tekrar belirtmekte fayda görmekte
yiz. 

Elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımı
nın kamu hizmeti niteliğinde bulunması ve taşı
dığı çok büyük önem dolayısiyle mevcut kamu 
kuruluşlarının özel sektöre peşkeş çekilmesi 
şöyle dursun, Kepez Hidro - Elektrik Santrali ve 
Çukurova işletmesi gibi kısmen, ya da tamamı 
özel sektöre ait bulunanların tamamının da Dev
let tarafından satınalınmasında sayılmıyacak 
kadar fayda mülâhaza etmekte olduğumuzu ifa
de etmek isteriz. 

Sayın milletvekilleri, sırası gelmiş iken, Eti
banka bağlı Maden İşletme, Zenginleştirme ve 
izabe tesislerinin halka açık şirketler bahanesi 
ile özel sektöre devri hazırlıklarına da değinmek 
isteriz. 

Devletin en büyük gelir kaynaklarından bi
risini teşkil eden ve toplam değerleri 4 milyar 
liraya ulaşan bu tesisler yalnız 1965 - 1968 
tarihleri arasında dört yıllık bir süre içinde 
808 milyon lira tutarında kâr sağlamış bu
lunmaktadırlar .Bu gerçek Etibankın 1968 
yılı faaliyet raporunda; (Bankamız, sermaye
sinin tamamen ödendiği 1961 yılından itiba
ren Hazineye kâr ödemelerine başlanmıştır.) 
şeklinde ifadesini bulmaktadır. Etibankın 
1961 - 1968 yılları arasında ödediği sadece 
Kurumlar Vergisi ve Hazine Kâr hissesi 912 
küsur milyon liraya ulaşmaktadır. Böylesine 
büyük kâr sağlıyan tesislerin, «halka açık şir
ketler» paravanası arkasına gizlenerek, aslın
da bugünkü hayat pahalılığı karşısında, gün
lük ihtiyaçlarını bile karşılamak imkânınm-
dan yoksun bulunan ve milletimizin çoğunlu
ğunu teşkil eden, sabit ve dar gelirli kütle-
lerce değil, belirli kişi ve çevrelere satılma
sında, Devletin aracılık etmesini düşünmek 
bile, millet hayrına bir davranış olamaz, ak
sine, henüz emekleme devrinde bulunan Türk 
madenciliğine ihanet anlamını taşır. 

Yeraltı servetlerimizin dolaylı yollarla özel 
sektöre ve yabancı sermayeye ulufe dağıtırca-
sma peşkeş çekilmesinin kesin olarak karşı
sında bulunduğumuzu belirtmek bizim için 
mutlu bir davranış ve millî, bir görevdir. Biz 
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O. H. P. olarak, t>u bozuk düzeni düzeltme ça
basında iken, iktidar yeni halkalar eklemeye 
devam etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, raporda belirtilen 
önemli bir konuya da değinmek isteriz. 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri, sabit kıymetle
rini stoklarını ve taşımalarını çeşitli risklere 
karşı sigorta ettirmek durumunda bulunmak
tadır. Raporun 10 ncu sayfasında yer alan çi
zelgenin tetkiki ile görüleceği gibi, Kamu ik
tisadi Teşebbüsleri, yalnızca raporun kapsa
dığı üç yıllık dönem içinde sigorta şirket
lerine ödedikleri primlerle aldıkları tazminat 
farkı olarak 94 milyon lira kayba uğramış, 
buna karşılık iç sigorta sistemini uygulama 
yoliyle 179,4 milyon lira tutarında bir kazanç 
sağlamışlardır. Sistemin henüz yeterince uy
gulanmamış bulunmasına rağmen iç sigorta 
fonu olarak 456,2 milyon lira tutarında bir 
kaynak yaratılmıştır. Raporda belirtildiğine 
göre sistemin yeterince ıslah edilmesi halinde 
yılda yaklaşık olarak 100 milyon lira gibi 
önemli bir yatırım kaynağının sağlanması 
mümkün olabilecektir. Kamu iktisadi Teşeb
büslerinin kaynak bulmakta uğradıkları güç
lükler göz önünde tutularak, iç sigorta sis
teminin ıslahı için gerekli tedbirlerin kısa 
sürede almmamasmdaki öneme dikkatlerini 
çekmek isteriz. 

Sayın milletvekilleri, belirtmeye çalıştığı
mız nedenlerle Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonu raporunun tasvibi yolunda oylarını
zın kullanılmasını diler, C. H. P. Millet Mec
lisi Grupu adına saygılar sunarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Ömer 
Faruk Sanaç... Yok. 

Şahısları adına söz istiyen arkadaşlar; Sa
yın Reşit Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Pala-

oğlu, buyurun, 
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) 

— Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; huzuru
nuzu bir ek tek konuda ve çok kısa işgal ede
ceğim. 

Bir-süre önce Etibanka bağlı bâzı kuru
luşların özel kesime devredileceğine mütedair 
haberler intişar etti basında. Ben konuyu 

Anayasanın ve İçtüzüğümüzün soru mekaniz
masını işleterek Parlâmentoya malettim fil
vaki ama soru müessesesi bizde çok ağır iş
liyor. Yeni yasama döneminin 3 ncü ayı he
nüz bitmiş olmasına rağmen Meclisimizin 
gündemi orta halli 'bir kitap hacmma şimdi
den kavuştu. Bu itibarla mesele, tahmin ede
rim ki, sual takririme sıra gelmesini bekler
sem, bütün aktüalitesini yitirecek ve belki 
de hâzin bâzı emrivakilerle karşılaşmamız ih
timal dâhiline girecektir. 

Bu nedenledir ki, Etibankın geçmiş yıl
lara da ait olsa, hesaplarının görüşüldüğü şu 
müzakerelerden yararlanarak, münhasıran ve 
mahzâ bu konuyu işlemek istiyorum. 

Basınımızda fasılalarla yer alan bu haber
ler, eğer yanlış hatırlamıyorsam, tekzibedil-
mediği gibi, bu konuda her hangi bir açıkla
ma da yapılmadı. Mesele bütün vuzuhsuz
luğu ile ve bizim için endişe davet eder ha
liyle ortadadır. Burada, bu vesileyle Sayın 
Bakanı hepimizi ciddî kuşkulara iten bu konu
da açık - seçik bilgi vermeye davet ediyorum. 

Etibanka bağlı bâzı kuruluşların özel ke
dime devredileceğine, yani hususi şahıslara sa
tılacağına mütedair haberler doğru mudur? 
Doğru ise, devri düşünülen, satılması düşünü
len müesseseler hangileridir ve sebepleri neler
dir? 

Bu kabîl haberler, Etibanka bağlı bâzı mü
esseselerin, halka açık .anonim şirketler halinde 
özel kesime intikal ettirilmesi tasavvurundan 
bahsediyordu. Memleketimidze gerçek anlamı 
ile, tam mânası ile halka açık bir tek anonim 
şirket bendeniz bilmiyorum ve hatırlamıyo
rum. 

Bir memleket ki, sermaye piyasası henüz te
şekkül etmemiştir; bir ülke ki, sermaye piyasa
sını ilk defa tanzim edecek kanun tasarısı he
nüz Parlâmentosunun ihtisas komisyonlarında-
dır; bir memleket ki, gerçekten halka açık bir 
tek şirkete sahip değildir, bunu mümkün kıla
cak ekonomik bir bünyeye sahip değildir, çok 
leğerli yeraltı servetlerini tasarruf eden ve elinde 
bulunduran bir dev kuruluşun bâzı müessesele
rinin bu paravan arkasında, bu aldatıcı sözler 
arkasında birkaç büyük sermayedara devrine 
hazırlanmak, kanaatimce millî menfaatlere her 
^akımdan aykırıdır, sakıncalıdır ve tehlikeli
dir. 
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Eğer birkaç büyük sermayedar halk sanı
lıyor ve sayılıyorsa, bu görüşe katiyen iştirak 
edemiyeceğimizi belirtmek isteriz. 

Bu haberler doğru ise, satılması düşünülen 
Etibank müesseseleri zarar mı ediyorlar? Zarar 
ettikleri için mi devredilmeleri, satılmaları, özel 
kesime intikal ettirilmeleri düşünülüyor? Yok
sa, bilmediğimiz, bilemiyeceğimiz başka neden
ler mi vardır? Şayet zarar ediyorlarsa bunun 
da devir ve intikal sebebi sayılamıyacağını söy
lemeye mecburum. Bir müessese zarar edebilir. 
Bu zarar, kötü yönetimin, bu müesseselerin ku
ruluş ve yar oluş felsefelerine yürekten inanma
manın sonucu olabilir. Elde olmıyan sebeplerle 
dahi bir müessese zarar edebilir, fakat iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin, Kamu İktisadi Teşeb
büslerimizin tümü çok büyük, çok yararlı tari
hî ve her halde hassasiyetle korunmaları gere
ken büyük bir felsefenin ürünüdür, her şeyden 
evvel, iktidarı her şeyden önce, zarar - kâr ba
hisleri üzerinde durmadan da önce bu felsefeye 
yürekten inanmaya davet ediyorum. 

Kötü personel politikası, yersiz ve sık mer
kezî müdahaleler, isabetsiz fiyat ve yatırım po
litikası aslında zarar etmiyecek olan bâzı kuru
luşları zarara duçar edebilir. 

Kötü idare edildikleri için, sık sık ve yersiz 
müdahalelere mâruz bırakıldıkları için, modern 
ekonomisinin verilerine uymıyan fiyat ve yatı
rım politikaları uygulandığı için zarar ettirilen 
bâzı müesseseleri örnek göstermek ve bu örnek
leri ele alarak bütün bir felsefeyi suçlamak ta
rihte görülmüştür, son derece tutarsız ve isabet
siz bir hareket tarzıdır. Bir ressam M, tuvaline 
renklerin en kötülerini doldurur ve dünyanın en 
kötü tablosunu yapar, sonra onun karşısına ge
çip resim sanatını kötülemeye kalkar. Bu ne 
kadar inandırıcı olursa, bir müesseseyi kötü ida
re ettikten ve bunun sonucu olarak onu zarara 
duçar ettikten sonra onun felsefesini mağlûp 
ve mahkûm etmeye çalışmak da o kadar isabet
li olur. 

Sevgili arkadaşlarım; Etibank ve Sümer-
bank adları dahi tarihinin en güzel bir çift ke
limesi seçilerek, Atatürk tarafından evrilmiş ve 
bundan yıllarca önce Atatürk tarafından kurul
muş millî müesseselerdir. Atatürk bu müesse
seleri kurarken, bu müesseselerle birlikte yur
dumuza getirdiği felsefeyle, kanaatim odur ki, 

bâzı görüşlerin aksine, Türkiye'de istihsal mü
nasebetlerini etkiliyen birer alt yapı devrimi de 
yapmış oluyordu. Bütün bunlar dikkat nazarı
na alınarak, Etibanka bağlı bâzı kuruluşların 
özel kesime, büyük sermaye çevresine devri, ya
ni satışı düşünülüyorsa iktidarın bundan tevak
ki etmesini bütün gönlümle dilerim. 

Saygılarımla. (O. H. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Hasan Ali Gülcan... Buyurun. 
HASAN ALİ GÜLCAN (Antalya) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri; benim konuş
mak istediğim konu, Antalya'da kurulmuş ve 
bugün iflâsa gitmiş Ferro-krom Fabrikası hak
kında olacaktır. 

Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununa göre, 
Peşinetz ve Kompdek adlı Fransız firmaları ile 
birlikte 13 Elsim 1958 de bu fabrikanın kurul
ması kararlaştırılmıştır. 

ilk olarak Antalya'da Ferro-krom ve Kar
pit Fabrikasının kurulmasına karar verilmiş ve 
3 650 000 dolara yani 32 850 000 Tl. na ihtiya-
colduğu belirtilmiştir. 

Malzeme ve hizmet karşılığı olan 3 650 000 
doların, 714 286 doları Fransız şirketleri tara
fından sermaye olarak getirilecek, bakiye 
2 935 714 doların bir kısmı % 5,5 faizli 6 şar 
aylık taksitlerle 6,5 yılda ve kurulacak fabrika
dan üretilecek f erro - kromların satışından elde 
edilecek dövizlerle ödenmek üzere yine Fransız 
ortaklar tarafından temin olunacaktı. Fabrika, 
60 700 000 lira harcanarak karpit fırını 26 Ağus
tos 1962 de, Siliko Ferro - krom Fırını 29 Ekim 
1962 de, Sürrafiner Krom Fırını ise 25 Mart 1963. 
te çalışmaya başlamıştır. Kuruluşta şirketin ser
mayesi iki milyon lira iken, önce beş milyon, 
sonra da 20 Mart 1960 tarihinde 15 milyona, 
20 . 8 . 1962 de fevkalâde umumi heyet toplan
tısında 30 milyona çıkarılmıştır. 1964 yılında 
sermayenin yarısını aşan zarar karşısında ortak
ların zararı karşılamaları veya Ticaret Kanunu
nun 274 ncü maddesine göre, sermayenin tezyi
di düşünülmüştür. 1965 te durum ortaklara tek
rarlanmış, bir taslak olarak hazırlanan bu du
rumda, şirketin iflâsa gitmesi karşısında maale
sef ne tezyidi sermaye, ne de ortakların serma
ye koyması yapılamamıştı. 70 milyonu Etibank 
karşılıyacak, buna göre sermaye oranları Eti-
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bankın % 60 tan % 88 e yükselecek, Fransız 
topluluğu % 40 tan % 12 ye düşecektir. Ma
yıs 1967 de Fransız ortaklarının anlaşmayı im
zalamamalarından dolayı şirket sermayesi artı-
rılamamış ve işlemez hale gelmiştir. 

Elektrometalürji Sanayii A. Ş. nin en son 
olarak elde ettiği üç milyon 557 bin 599,93 lira 
kârının geçmiş yılların zararına mahsubundan 
sonra 36 702 610,66 lira zararı olduğu raporlar
dan anlaşılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu şirketin kuru
luşundan bugüne kadar, maalesef, büyük serma
ye koymak suretiyle kurulmuş bulunan bu fab
rika ipi ellerde çalıştırılamamış, daima zarara 
gitmiş ve bugünkü iflâs durumuna gelmiştir. 
Peşinen hesabedilmesi gereken hususlar ele alın
mamış ve gereken sermaye zamanında temin 
edilmemiş, iyi niyetlerle kurulmuş olan bu mü
essese bugün iflâs durumuna gelmiştir, çalışa
bileceğini zannetmiyorum. 

Temennimiz şu olmaktadır: Eğer bu şirket, 
bu Ferro - Krom Fabrikasını çalıştırarak bir 
neticeye ulaşmak istiyorsa, ya tezyidi sermaye 
düşünülmeli ve yahut başka ortaklar bulmak 
suretiyle fabrikanın idamesi sağlanmalıdır. İda
resi de Ankara'dan değil, bizzat Antalya'dan 
yapılmalıdır ve oradan sevkü idare edilmek su
retiyle lüksten kaçınmalıdır. 

Ayrıca Etibanka ait bir müessese olması ha
sebiyle, tamamiyle fabrikanın idaresini ve ser
mayesini Etibank temin etmek suretiyle çalıştı-
rılsa, daha iyi neticeye ulaşacağına ve kâr sağ-
lıyacağına, zamanla yapmış bulunduğu zararı 
telâfi edeceğine inanıyoruz. Ama bugün çare
siz iflâs durumuna geçmiştir, halihazırda tasfi
ye halindedir, artık telâfisi gayrimümkündür. 
Bu durumu üzülerek arz ediyorum. Saygılarım
la. 

BAŞKAN — Sayın Bakan görüşecek misiniz 
efendim? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sayın Sabit Osman Avcı, buyurun efen
dim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Etibank ve Eti- j 

banka bağlı müesseseler hakkında A. P. Gru-
pu, C. H. P. Grupu ve şahısları adına konu
şan iki sayın milletvekilinin, bu konu ile il
gili hususlarda ileri sürdükleri fikirlere çok 
kısa cevabi mâruzâtta bulunacağım. 

Bunlardan bir kısmı, üzerinde müzakere ya
pılmakta olan raporların dışında da olsa, bil
hassa Sayın Mustafa Kemal Palaoğlu'nun, bu 
kürsüye getirdiği konu, son günlerin konusu 
ve bir de sözlü soru mevzuu olduğundan, o 
hususa da rapor müzakerelerinin hudutları
nın dışında da olsa, bendeniz de kısa cevabı
mı arz edeceğim. 

G. P. nin Sözcüsü Sayın ihsan Kabadayı, 
Etibank iktisadi Devlet Teşekkülünde, Satm
alına Yönetmeliğinin 1953 yılında yapılmış 
bir yönetmelik olduğunu, bu yönetmeliğin es
kimiş olduğunu, kabili tatbik olmadığını be
yanla bunun değiştirilmesi temennisinde bulun
muşlardır. Etibank Satmalına Yönetmeliğinin, 
1966 yılında değiştirme hazırlıkları yapılmış, 
27 . 1 . 1967 de yenisi meriyete girmiştir. 

Ayrıca, Başbakanlığın, iktisadi Devlet Te
şekküllerine ve onların iştiraklerine yapmış 
olduğu bir tamim ile, 2490 sayılı Kanuna tabi 
olmıyan kuruluşların dahi, bilhassa ihaleler 
ve mubayaalarında, bütün firmalara açıklık 
temin etmesini ve fakat öte taraftan da," pro
gramlarını, bütçelerini gerçekleştirmek için 
gereken yetkinin kullanılması hususunu sarih 
olarak bildirmiştir. 

Sayın İhsan Kabadayı, ham cevher yerine, 
mamul ve yaranamul ihracı artırılmalı, temen
nisinde bulundular. Bunu bir vesile ile burada 
yine ifade etmiştim, esasen Hükümetimizin 
programında bu husus sarih olarak mevcuttur. 

Hükümetimiz programında şöyle denilmek
tedir : «Memleketimizin zengin maden kaynak
larının aranıp bulunması ve milletimizin biran 
önce istifadesine arzı hususuna büyük önem 
vermekteyiz. Madenlerimizin iyi işletilmesi ve 
daha çok istihsal yapılmasının, memleket ih
tiyacının karşılanması ve ihracın geliştirilmesi 
yönünden değeri büyüktür. Yapılacak ihraca
tın cevher şeklinde değil, mamul ve yanma
mul maden şeklinde olması için sarf edilen 
gayretlere hız verilecektir.» 

Hükümet programımız böyle olduğu gibi, 
bu programa paralel olarak çalışmalarımız da 
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mevcuttur, özellikle Elâzığ'da ikinci Ferrokrom 
tesisleri, Konya Seydişehir'de Aliminyum te
sisleri, Bakır izabe tesisleri, Çinko - Kurşun 
tesisleri buna misal olarak arz edilebilir. 

«Personele prim esasına dönmeliyiz» diye bir 
temennide bulundular. Elimizde mevcut İkti
sadi Devlet Teşekkülleri ve İştirakleri hak
kındaki 440 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi, 
bu konuda 3 maaşa kadar ikramiye teşvik için 
kabul etmiştir. Sayın Kabadayı'nın burada te
menniye şayan gördüğü prim esasının ilk na
zarda cazip gibi görünmesi mümkün ise de, 
bunun tatbikatta zaman ile âdeta bir hak ha
line gelip, beklenen faydalı neticeyi vermediği 
de bir vakıadır. Bu sebeple 440 sayılı Kanun 
bunu bu şekilde tesbit etmiştir. 

Murgul Bakır Fabrikasından çıkan gazla
rın çevreye ve çevre halkına zarar verdiğini 
arkadaşlarından duyduğunu beyan ettiler. 

Sayın Milletvekilleri; bir tesadüf benim se
çim bölgemdir ve uzun zamandan beri üzerin
de durduğum bir konudur. Mesele öyle idi 
zamanında. Daha sonra izabe bacasından çıkan 
(S02) gazlarının zararı nazarı itibara alınarak, 
hem zararlılığı ortadan kaldırmak, hem de asit 
sülfirik istihsal edilmek yoluna gidilmiştir. 
Asit fabrikası kurulmuştur. Bugünün ihtiyaç
larını karşılamadığından yeniden etüde alın
mıştır. Ya bu ıslah edilecek veya yeni bir asit 
fabrikası kurulacaktır. Onun dışında da, çevre 
halkınm bilhassa ziraati üzerinde, hayvancı
lığı üzerinde yaptığı zararlı tesirler nazarı 
itibara alınarak Murgul Bakır Fabrikası, ku
ruluşundan bu yana her yıl, zararlı gaz tesir
lerinden zirai sahada zarar eden vatandaşlara 
bir tazminat ödenmekte olduğu gibi, geçen 
yıl Hükümetçe alman bir kararla ve bir taraf
sız ilmî heyet tarafından tesbit olunan A, B, 
C grupları sahalarına giren yerlerden (A) 
grupuna dâhil cem'an 7 milyon lira tutarındaki 
arazi de Etibankça sahiplerinden satmalmmış-
tır. (B) grupu ve (0) grupu üzerindeki çalış
malar da devam etmektedir. 

Konya Oiva tesisleri... Eskiden iptidai usul
lerle yapılan çalışmalar sırasında hakikaten bu 
neviden ölüm vakaları olmuş. Halen bu te
sisler iki misline tevsi edilmekte olup, sene
de 350 bin kg. istihsal olunacak. Can emniyeti 
için gerekli bütün tedbirler alınmıştır. 
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C. H. P. nin Sözcüsü Sayın Osman Soğuk-
pınar, «Kamu iktisadi Teşebbüslerinin yatı
rımlarında para bakımından gerçekleşmenin 
yanında fizik yatırımlar geri kalmaktadır» 
diyorlar. Şu anda teker teker fizik yatırım
ların nelerden ibaret olduğunu hemen vermek 
imkânından mahrumuz; bilhassa, rapor hudut
ları içerisindeki senelere ait yatırımların neler
den ibaret olduğunu vermek imkânından mah
rumuz. Kendilerine arzu ederlerse yazüı olarak 
da takdim ederiz, ama mesele böyle değildir, 
Para bakımından gerçekleşme nisbeti üstünde 
olduğu gibi, fizik yatırımlar bakımından da, 
bilhassa Etibankın ve onun iştiraklerinin fizik 
yatırımlarının gerçekleşme nisbeti yüksektir 
ve aynıdır. 

440 sayılı Kanunun 24 ncü madde tatbika
tından bahsettiler. Esasen bu İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin raporları üzerindelki umumi 
müzakerede, bu, bahse konu yapılmış ve Sayın 
Devlet Bakanı arkadaşımız her yıl Hazineden 
yapılmış olan sübvansiyonları rakam olarak 
burada verdikleri gibi, 1970 yılında da bütçede 
%>unu karşılıyacak rakam, miktar ifade edilmiş 
bulunmaktadır. 

Kepez Hidro - Elektrik Santrali ile ilgili ko
nu, aslında, 1967 -1968 programlarında önümüze 
geleceği için bunun daha geniş münakaşasını o 
raporların müzakeresi sırasına bırakıyorum. 

Efendim, Etibankın kâr sağlıyan madenleri
nin halka açık anonim şirketlere devredilmesi 
konusu var. Sayın Mustafa Kemal Palaoğlu da 
hem bir sözlü soru olarak meseleyi Millet Mec
lisine getirmiştir, hem de bu raporların müza
keresi vesilesiyle biraz önce, konu burada tar
tışılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; Bakanlar Kurulu
nun 29 . 11 . 1969 gün ve 6/12754 sayılı Ka
rarı ile yürürlüğe konulan 1970 yılı programı
nın uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesi
ne dair kararın, madencilik sektörü tedbirleri 
kısmında Etibank Genel Müdürlüğü ile ilgili 
olarak şu paragraf mevcuttur : «Bankanın ma
den işletme, zenginleştirme ve izabe tesislerinin 
kendi entegrasyonları içinde iktisaden bağım
sız, halka açık şirketler haline getirilmesi ile 
ilgili çalışmalar geliştirilecektir» 

Bu bir etüt meselesidir. Acaba bu yol da 
mı millî menfaatlerimize daha uygun sonuç alı-
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rız, yoksa mevcut tatbikat mı millî menfaatle
rimize daha uygundur? özel teşebbüsten kay
nak yaratmak suretiyle yeraltı servetlerimiz 
ıdaiha süratle mi geliştirilip, işlettirilir, yoksa mev
cut usul mü daha iyidir. Bu bir etüt meselesi
dir. Henüz programın bu tedbirler bölümünde
ki geliştirme teklifinin etüdüne dahi başlanmış 
değildir. Etüdüne başlanmamış bir konunun, 
şu rrpoıiann da senesi, hududunun çok dışın
da olan bu konunun burada şimdi tartışılması 
isahöfcli değildir. Etüt yapılır, iki türlü sonuca 
varılır. Ya özel teşebbüsle kendi entegrasyonu 
içerisinde birlikte bir kuruluşa devri millî men
faatlerimize daha uygun görülür, veyahut gö
rülmez. Görülmezse etüdün sonunda bu müna
kaşalara mahal yoktur. Görülürse, o etütlerin 
dayandığı esbabı mucibelerinizle birlikte ve 
•mücehhez olarak biz de onun münakaşasını o 
zaman yaparız. Şu anda icraî bir karar yoktur, 
bir etüt tavsiyesi kararından ibarettir. 

Sayın Hasan Âli Gülcan arkadaşımız, Antal 
ya Ferrokrom tesisleriyle ilgili rakamlara da
yanan birtakım hususları sordular. Buna ait 
notlarımızı bir kere daha gözden geçirip, sıh-
hatlil'ik derecesini de iyice tesbit ettikten son
ra Sayın Başkan ve kendileri de münasip gö
rürlerse, yazılı olarak kendisine takdim ede 
ceğim. 

Muhterem arkadaşlar; bu vesile ile kısa 
görüşmeler sırasında dahi olsa, iktisadi Devlet 
Teşekküllerimizden bir büyük kuruluş olan Eti
bankın ve onun iştirakleriyle müesseselerinm 
başında ve içinde çalışan yönetici, memur, ida
reci ve işçilerimiz hakkında da burada teşvik
kâr, takdirkâr sözler sarf edildi, bu müessese
nin başarısı temennisinde bulunuldu. Bu müna
sebetle de bu takdirkâr sözleri ifade buyuran 
arkadaşlarıma da Bakanlığım adına teşekkür
lerimi sunarım. Saygılar sunarım. (A. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun. Sayın Hasan Tosyalı 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Muhte

rem Başkanım, değerli arkadaşlarım, Etibankın 
mümtaz mensupları; ben Etibankın bütün faa
liyetleri hakkında değil de, Etibankın 1964, 
1965 yıllarında en muvaffak çalışan 15 ilâ 20 
milyon lira her yıl kâr eden Kastamonu Küre 
Bakirli Pirit tesisleri hakkında görüşmek için 
huzurunuzda söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; bildiğiniz gibi Kü
re kazası, Bakır Pirit İşletmesinden gayrı fer
dine bir tek lira yılda geçim imkânı vermiyen 
dağlık bir bölgede bulunmaktadır. Böyle olma
sına rağmen gerek Küre kasabası halkı gerekse 
çok dağlık olan, hiçbir zirai faaliyete imkân 
vermiyen köylerinin halkı işsiz dururken, şehrin 
içerisinde bulunan. Küre Bakır İşletmelerinde 
çalışan işçinin çoğu, Kastamonu vilâyetinin dı
şındaki bölgelerden getirilmekte, bağrında Pi
rit işletmesi, Bakır İşletmesi olan kasaba halkı 
da uzaktan melûl, melûl bakmakta. Hiçbir ge
çim imkânı yok. Yıllardan beri Türkiye'nin en 
fakir, bundan gayrı hiçjbir geçim imkânı olmı-
yan Küre halkı, bu acıklı durumu seyretmekte
dir. Ne zaman oraya varsak, göz yaşları arasın
da bize bu derdi anlatırlar. 

Sayın Bakanımızdan ve Etibank Genel Mü
dürlüğünden bu anormal işletme tarzına son ver
mesini ve iş sahası bekliyen, geçim imkânı bek-
liyen Küreli halka bu bölgede iş vermesini arz 
ve istirham ediyorum, bir. 

İkincisi muhterem arkadaşlarım; madem ki, 
yıllar yılı Küre'den bakır ve pirit istihsal edil
mekte ve bu iş kârlı olarak yapılmakta, o halde 
Küre gibi Türkiye'nin en fakir, en mahrum bir 
kazasına hiç olmazsa okul, yol, su v. s. gibi bâzı 
sosyaJl hizmetleri bu işletmenin o bölgeye arma
ğan etmesi lâzımdır. Bu da yapılmıyor. 

Üçüncü husus, Küre'de çıkan bakır, pirit ma
denleri, 2 000 yıl evvelinden itibaren işletilmiş, 
oracıkta eritilmiş. Bugünkü cürufundan bunu 
anlıyoruz. Her devirde burada işlenmiş, fakat 
bugün işlenmiyor, oradaki halka iş bulunmuyor. 
Ham cevher halinde havai hatlariyle İnebolu'
ya indiriliyor. İnebolu'da biz uzun yıllar müra
caat ettik; dâvasını sürdük. Hiç olmazsa burada 
yan izabe edelim, ondan sonra götürülsün diye. 
Bu da olmadı. İnebolu'dan vapurlarla şimdi, bil
diğiniz gibi, Samsun'daki bakır kompleksine ta
şınacak. 

İnebolu limanı bir teknik hata sebebiyle yan
lış yapılmış veya mendireği kısa yapılmış, liman 
kum dolmuş vaziyette. Yani yapıldıktan sonra 
tamamiyle kum dolmuş, hiçbir şeye yaramıyor. 
Bugün bu kadar bakır, pirit madeni kürekle çe
kilen kayıklarla bir - iki km. uzakta bulunan 
gemilere götürülmektedir, sepetlerin içerisinde. 
Tasavvur edin, o kadar yağışlı ve dalgalı hava-
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larda kürekle çekilen kayıklarda Küre'de çıkan 
bakır, pirit cevheri sepetlerin içerisinde veya 
çuvalların içerisinde kayığa konuyor iskelede, 
iki - üç km. uzakta bulunan gemiye götürülü
yor. Oradan da Samsun'a götürülecek. Bu ka
dar gayriiktisadi bir işletme tavassur edilemez. 
Ben Sayın Enerji Bakanlığından, Etibank Ge
nel Müdürlüğünden ve mensuboldukları Hükü
metimizden inebolu limanının taranmasını, es
kiden olduğu gibi gemilerin rıhtıma yanaşıp, bü
yük kepçelerle cevherin gemiye doldurulup, 
yükletilmesini ve bu sayede de, (İnebolu limanı 
tamamiyle kapanmış bulunuyor) hiç olmazsa ba
kir, pirit işletmesi sayesinde kendi cevherini 
naklettiği limanın olsun biraz ıslah edilmesine 
ön ayak olunmasını istirham ediyorum. 

Hulâsa edersek arkadaşlarım; bir iç acısı 
halindedir, bizim Kastamonu'muzun Küre'sinde 
bu iş. Bağrından cevher götürülüyor, orada iş 
sahası yaratılmıyor, sosyal hizmet yapılmıyor, 
orada izabe edilmiyor yanmamül halde. İskele
sinden taşınırken de iskelesinin tamiri veyahutta 
temizlenmesi yoluna gidilmiyor. Biz bundan çok 
büyük ıstırap duyuyoruz. Küre'ye varamaz ol
duk. Halk çok büyük sıkıntı içindedir. Şimdi, 
Küre gibi 400, 500 hanelik fakir bir kazada 10, 
15 tane bakkal, manifaturacı var. Üstelik, işçi
lerimi koruyacağım diye Etibank oraya «eko-
nom» mu diyorlar, bir şey diyorlar ismine, bir 
PX gibi mağazalar açmış. Bakır Pirit İşletme
sinin hiçbir memuru, hiçbir işçisi kasabanın bak
kalından, tüccarından hiçbir şey almaz olmuş. 
Arkadaşlar, şöyle bir memleket tasavvur edin, 
onun bağrından en güzel cevherini alacak, ü? 
kuruş parası ne ekmekçisine, ne bakkalına, ne 
tuzuna, ne sabununa, ne manifaturacısına na-
sibolmıyacak. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bir dakikanızı 
rica edeceğim. Efendim, bu söylediklerinizin 
görüşmekte olduğumuz 1964, 1965, 1966 yılı bi-
lânçolariyle ilgisini lütfen söyleyin. Aksi takdir
de sizi sadede davet ediyorum, sözünüzü kesece
ğim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Efendim, 
1964, 1965, 1966 yıllarında Etibankm işlettiği 
müesseseler içerisinde en fazla kâr eden müesse
se burası olduğu için, bu kârı bizim memleketi
mizin bağrından aldığına göre orada hiç olmaz
sa halkımıza iş, sosyal hizmet ve diğer hususla-
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rm teminini arz etmek ve Sayın Bakanıma du
yurmak için söz almış bulunuyorum. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Konu ile ilgili başka söz isti-
yen?.. Olmadığına göre sıra ile Etibankın mer
kez teşekkülünü, Etibank Ergani Bakır İşlet
mesi Müessesesi, Etibank Murgul Bakır İşletme
si Müessesesi, Etibank Keçiborlu Kükürtleri İş
letmesi Müessesesi, Etibank Küre Bakirli Pirit 
İşletmesi Müessesesi, Etibank Emet Kolomanit 
İşletmesi Müessesesi, Etibank Şark Kromları İş
letmesi Müessesesi, Etibank üçköprü Krom İş
letmeleri Müessesesi, Etibank Elektrik İşletme
leri Müessesesinin 1964, 1965, 1966 yıllarına ait 
bilanço ve netice hesaplarını 468 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi gereğince ve soruşturma konusu 
olan ve yargı mercilerine intikal etmiş veya 
edecek olan hususlardan doğacak olan sonuçlar 
saklı kalmak şartiyle ayrı ayrı oyunuza sunup, 
tasviplerinizi alacağım. Önce Etibanktan başlı
yoruz. 

4. Etibank Teşekkül Merkezi : 
1964 kâr 67 923 864,67 Tl. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
1965 kâr 73 699 021,56 Tl. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
1966 kâr 80 531 140,14 Tl. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
Bu suretle sözü geçen yıllara ait işlemlerden 

dolayı yönetim kurulları ibra edilmiş olmakta
dır. 

A) Etibank Ergani Bakır İşletmesi Mü
essesesi : 

1964 kâr 95 252 626,83 Tl. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
1965 kâr 158 892 471,56 Tl. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
1966 kâr 171 490 607,03 Tl. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
Bu suretle sözü geçen yıllara ait işletmeler

den dolayı idare heyetleri ibra edilmiş olmak
tadır. 
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B) Etibank Murgul Bakır işletmesi Mü
essesesi : 

1964 kâr 7.266 981,43 Tl. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
1965 kâr 43 624 592,92 Tl. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
1966 kâr 52 711 235,63 Tl. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
Sözü geçen yıl işletmelerinden dolayı idare 

kurulları ibra edilmişlerdir. 
C) Etibank Keçiborlu Kükürtleri İşletmesi 

Müessesesi : 
1964 kâr 3 772 848,52 Tl. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

1965 kâr 3 314 325,20 Tl. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
1966 kâr 2 312 305,21 Tl. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sözü geçen işlemlerden dolayı yönetim ku
rulları ibra edilmişlerdir. 

D) Etibank Küre Bakirli Pirit işletmesi 
Müessesesi : 

1964 kir 14 541 564,92 Tl. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

1965 kâr 17 666 465,00 Tl. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
1966 kâr 25 512 260,47 Tl. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
Sözü geçen yıllara ait işlemlerden dolayı yö

netim kurulları ibra edilmişlerdir. 
E) Etibank Emet Kolomanit İşletmesi Mü

essesesi : 
1964 kâr 3 338 962,79 Tl. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

1965 kâr 2 986 291,62 Tl. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
1966 kâr 2 371 780,92 Tl. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle sözü geçen yıllara ait işlemlerden 
dolayı yönetim kurulları ibra edilmiştir. 

F) Etibank Şark Kromları işletmesi Mü
essesesi : 

1964 zarar 2 695 099,97 Tl. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-

yanler... Kabul edilmiştir. 
1965 zarar 6 880 323,13 Tl. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
1966 zarar 18 944 342,35 Tl. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
Bu suretle sözü geçen yıllara ait işlemlerden 

iolayı yönetim kurulları ibra edilmişlerdir. 
G) Etibank Üçköprü Krom işletmeleri Mü

essesesi : 
1964 kâr 2 089 721,63 Tl. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
1965 zarar 312 158,19 Tl. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
1966 kâr 3 238 862,92 Tl. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-

ysnler... Kabul edilmiştir. 
Bu suretle sözü geçen yıllar ait işlemlerden 

dolayı yönetim kurulları ibra edilmişlerdir. 
H) Etibank Elektrik işletmeleri Müesse

sesi : 
1964 kâr 94 561 888,15 Tl. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
1965 kâr 42 007 476,82 Tl. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
1966 kâr 39 456 552,91 Tl. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bilanço ve netice hesapları kabul edilmiş ol
makla idare heyetleri de ibra edilmiş olmakta
dır. 

Şimdi, Etibanka bağlı Kepez ve Antalya Ha
valisi Elektrik Santralleri T.A.Ş. ile Elektro-
metalürji Sanayii A.Ş. ve Eti Yapı Limited Şir
keti (tasfiye halinde) ne ait bilanço ve netice 
hesaplarını bilginize sunmakla yetiniyoruz. 
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. a) Kepez ve Antalya Havalisi Elektrik 
Santralleri T.A.Ş. : 

1964 kâr 630 652,57 lira. 
1965 kâr 1 402 967,12 lira. 
1966 kâr 4 114 470,17 lira. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
b) Elektrometalürji Sanayii A.Ş. : 
1964 zarar 11 044 788,61 lira. 
1965 zarar 15 065 086,13 lira. 
1966 kâr 3 357 599,93 lira. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
c) Eti Yapı Limited Şirketi (Tasfiye ha

linde) 
1964 kâr 9 228 091,14 lira. 
1965 kâr 2 670 479,91 lira, 
1966 zarar 162 867,13 lira. 
BAŞKAN — Bingilerinize sunulur. 
Mulhterem arkadaşlar, şuraya kadar yaptı

ğımız görüşmelerle evvelce kabul buyurduğu
nuz programın 28 Ocak 1970 Çarşamba gününe 
ait bölümünü tamamlamış bulunuyoruz. Şayet 

1. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nın, De
nizli'de kurulması düşünülen kombina ve soğuk-
hava depolarının etüt ve proje çalışmalarına dair 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Ticaret Bakanı vekili 
Gürhan Titrek'in yazılı cevabı (7/9) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki hususun Sayın Ticaret Bakanın

ca yazılı olarak cevaplandırılması için gerekli 
muamelenin ifasını saygılarımla istirham ede
rim. 

Denizli Milletvekili 
Fuat Avcı 

Et ve Balık Kurumunca Denizliye kurul
ması düşünülen Kombina ve Soğuk Hava depo
larının ©tüt ve proje çalışması 1968 ve 1969 
yıllarında bitirümiş ve mezkûr tesisler için ge
rekli bütün şartların mevcudolduğu teknik ele
man raporları ile tevsik olunmuştur. 

Hattâ Denizli Belediyesince mezkûr tesis
ler için gerekli arsa dahi temin edilerek bekle
tilmektedir. 

grup sözcüleri burada hazır iseler ve başkaca 
bir itiraz yoksa 29 Ocak 1970 Perşembe günü
ne ait programın görüşmesine geçebiliriz, çün
kü vakit erkendir. 

VEFA TANIR (Konya) — Bir gün sonra
sına geçilir, iki gün sonrasına geçilmez, hazır 
değiliz. 

BAKAŞN — Onu soruyorum efendim, var
sa itirazınız lütfen bunu ifade buyurun. 

VEFA TANIR (Konya) — Grup sözcüleri
niz hazır değil. 

BAŞKAN — Grup sözcülerinin hazır olup 
olmadığını soruyorum ben de. 

Güven Partisinin bu konuyla ilgili grup 
sözcüsü «yok» diyorsunuz, yani hazır değil. 
Diğer siyasi parti grupları.. Sizler de hazır de
ğilsiniz, Şu halde bizzarure talik edilecektir. 
efendim. 

28 Ocak 1970 Çarşamba günü saat 10,00 da 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma Saati : 16,03) 

Mezkûr tesislerin 1970 yılında Denizliye ku
rulması için gerekli çalışmalar yapılmış mıdır 
ve bu hususta ne düşünülmelkıtedir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 9 . 1 . 1970 

Teşkilâtlandırma Genel Md. 
Şube remzi ve No. : 4/155 - 6/307 

Konu : Denizli Milletvekili Fuat 
Avcı'nın yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 21 . 11 . 1969 - 136/878 - 7/9 sayılı 

yazınız. 

Denizli'de bir Et Kombinası ve Soğuk Hava 
deposu kurulmasına dair Denizli Milletvekili 
Fuat Avcı tarafından Bakanlığımıza yönelti
len yazılı soru önergesi incelettirilmiştir. 

Bölgede bir Et Kombinası kurulması husu
sunda Et ve Balık Kurumunca yapılan etütler
de Denizli, Burdur alternatifi üzerinde durul-

V - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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muş, hazırlanan raporlar Yönetim Kuruluna 
intikal ettirilmiştir. Bu arada Devlet Plânlama 
Teşkilâtı ve Kurum yetkilileri arasında yapı
lan toplantıda, gerek hayvancılık ve gerekse 
Türkiye mezbahalarının santralize edilmesi ko
nularında 1969 yılından itibaren Kuruma geniş 
çapta yeni görevler verileceğinin anlaşılması 
üzerine, 1969 - 1972 yılarım kapsıyan finans
man programının bu koşullar altında değişece
ğini göz önüne alan Et ve Balık Kurumu Yöne-
iim Kurulu bahse konu yatırımların ertelenme
sine karar vermiştir. 

Devlet Plânlama eşkilâtı Kuruma 1969 yılı 
yatırım programı ile (hayvancılık projesi ile 
ilgili olarak yer seçimi sonradan yapılmak üze
re) 4 yeni Kombina kurma görevini vermiştir. 
Bilâhara anılan Teşkilâtça Kuruma bu kombi
naların Burdur, izmir, Amasya ve Çukurova'da 
kurulmasının öngörüJldüğü bildirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ticaret Bakanı 
Ahmet Dallı 

2. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nın, De
nizli - Fethiye - Muğla arasındaki yolların yapı
mına dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Turgut 
Giilez'in yazılı cevabı (7/12) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki hususun Bayındırlık Bakanlığınca 

yazılı olarak cevaplandırılmak üzere gerekli 
muamelenin ifasını saygılarımla istirham ede
rim. 

Denizli Milletvekili 
Fuat Avcı 

Denizli'nin Akdeniz'e çıkışını temin edecek 
olan : 

1. Denizli - Acıpayam - Çameli - Fethiye 
yolu (Denizli - Acıpayam arasının asfalt kap
laması yapılmış Acıpayam - Çameli arası ise 
düzgün bir şose halindedir.) 1969 yılı inşa prog
ramına alınmış ve Çameli - Fethiye arasında 
sanat yapılarının ekserisi ihmal edilmiş bulun
maktadır. 

Mezkûr yolun bakiye sanat yapılarının da 
ikmali suretiyle 1970 yılında açılıp açılmıyaca-
ğını. 

2. Denizli - Tavas - Kale - Muğla yolunun 
(Denizli - Tavas arasının asfalt kaplaması ya
pılmış Tavas - Kale arası ise düzgün şose halin-
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dedir) 1970 inşa programında bulunup bulun
madığının. 

Ve her iki yolda 1970 yılında ne gibi çalış
malar yapılacağının açıklanmasını rica ederim. 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 30 .12 .1969 

Hususi Kalem 
Sayı : 241 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 21 . 11 . 1969 gün ve 7 -12/139 - 881 

sayılı yazınız : 

Denizli - Fethiye - Muğla arasındaki yolların 
yapımına dair Denizli Milletvekili Saym Fuat 
Avcı tarafından verilen yazılı soru önergesi aşa
ğıda cevaplandırılmıştır. 

1. (Acıpayam - Tefenni) ayrımı Çameli -
Fethiye il yolu 1965 yılında onarım programına 
alınmıştır. 

Söz konusu yo]a 1965 yılmda 125 000, 1966 
yılında 128 000, 1967 yalında 400 000 ve 1968 yı
lında 892 000 lira olmak üzere 1968 y?h sonuna 
kadar 1 545 000 lira harcanmış ve muhtelif ki
lometreler arasında toprak tesviyesi, sanat yapı
ları ve malzeme nakli Herinde çalışılmıştır. 1969 
yılında ayrılan 600 000 lira ödenekle 50 - 74 ki
lometreler arasının toprak tesviyesi ve sanat 
yapılarında çalışılmıştır. 

1970 yılında bitirilmesine imkân olmıyan ve 
çok arızalı bir araziden geçen söz konusu yolda 
Mtçe imkânlarımız nisbetinde yürütülen onarım 
çalışmalarına mütaakıp yıllarda da devam edi
lecektir. 

2. Tavas - Kale - Muğla yolunun 1970 yılı 
program tasarısına alınması mümkün olama
mıştır. 

Söz konusu yol bütçe durumumuza göre iler
deki yıllarda ele alınabilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Hürmetlerimle. 

Bayındırlık Bakanı 
Turgut Y. Gülez 

3. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk'-
ün, Sosyal Sigortalar Kurumunun hizmet alanı 
dışında kalan İş ve İşçi Bulma Kurumuna yap
tığı ödemeye dair sorusu ve Çalışma Bakanı 
Seyfi Öztürk'ün yazılı cevabı (7/15) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorularımın Çalışma Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 19 . 11 . 1969 
Yozgat Milletvekili 
Abdullah Baştürk 

1. — Sosyal Sigortalar Kurumunun kendi 
hizmet alanı dışında bulunan iş ve işçi Bul
ma Kurumuna bugüne kadar ceman 53 milyon 
Tl. ödemiş bulunmaktadır. 

a) Bir sosyal güvenlik müesesesi olan Sos
yal Sigortalar Kurumunun kendi hizmet alanı 
dışında böyle bir mükellefiyet altına sokulmuş 
olmasının sebebi nedir? 

b) Bu mükellefiyet bundan sonra da de
vam ettirilecek midir? 

T. 0. 12 . 1 . 1970 
Çalışma Bakanlığı 
İşçi Sağ. Gen. Md. 

Sayı : 925 - 3 -11/392 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26 . 11 . 1969 gün ve 7/15 - 170/998 

sayılı yazınız : 

Sosyal Sigortalar Kurumunca İş ve İşçi 
Bulma Kurumuna yapılan ödemeye dair Yoz
gat Milletvekili Abdullah Baştürk'ün 9.11.1969 
tarihli yazık soru önergesi üzerine keyfiyet in
celendi. 

İş ve işçi Bulma Kurumuna, Sosyal Sigor
talar Kurumunun bir yıl önceki gelirlerinden 
yüzde yarımı oranında verilmekte olan ödenek 
4837 sayılı Kanunun 13 ncü maddesini değişti
ren 7332 sayılı Kanuna istinadetmektedir. 

Malûmları olduğu üzere, 1959 yılında çıka
rılan bu kanunun gerekçesi müdellel olduğu 
cihetle, o zaman Parlâmentoca kabule şayan 
görülmüştü. Filhakika iş ve İşçi Bulma Kuru
munun plasman faaliyeti dolayısiyle iş Kanu
nuna tabi işyerlerine yerleştirilen işçiler hak
kında aynı zamanda sigorta kanunları tatbik 
olunmakta ve bunun neticesi olarak da bu ka
bil işler için Sosyal Sigortalar Kurumuna Si
gorta primleri ödenmekte olduğu gibi, mezkûr 
kurum tarafından işe yerleştirilen bu işçilerin 
resmî kayıtlara tabi tutulması dolayısiyle iş-
yerlerince mesailerinin gizlenmesine imkân bu

lunmamakta ve prim bordrolarına ithal edile
rek ücretleri üzerinden kanuni sigorta primleri 
tediye edilmek mecburiyetinde kalınmakta, İş 
ve işçi Bulma Kurumunun tavassutu ile işe gi
renler için prim kaçakçılığı yapılması önlen
mektedir. 

Diğer taraftan, işyerlerinde çalışan muhte
lif meslek kollarına, mensup işçiler, İş ve İşçi 
Bulma Kurumu tarafından meslekî kurslara 
tabi tutularak kalifiye hale getirilmekte, böyle
ce iş kazası, meslek hastalığı ve maluliyet gibi 
çeşitli sigorta riskleri azalmakta ve dolayısiy
le Sosyal Sigortalar Kurumunun sigorta gider
lerinin asgari hadde inmesine yardımcı olun
maktadır. 

Ayrıca, iş ve İşçi Bulma Kurumu tarafın
dan meslekî kurslara tabi tutularak kalifiye ve 
yetişmiş işçi durumuna getirilen işçilerin üc
retlerinde de bir yükselme olmakta ve dolayı
siyle Sosyal Sigortalar Kurumunca her sigor
ta kolu için tahsil edilen primlerin artması so
nucu doğmaktadır. 

Bu sebeplerle, İş ve işçi Bulma Kurumunun 
gerek ifa etmekle vazifeli bulunduğu işlerin in
kişaf etmesi sebebiyle gelir kaynaklarının gay-
rikâfi hale gelmesi, gerekse bu hizmetlerin ne
ticesinde Sosyal Sigortalar Kurumu lehine te
min edilen menfaatler nazara alınarak, bu öde
neğin ayrılması zaruri ve hukukî hale gelmiş
tir. 

iş ve işçi Bulma Kurumu çalışmalarının, 
yalnız işgüvenliği ve işçi eğitimi ile değil bü
tün sosyo ekonomik faaliyetlerle yakından il
gili bulunduğu doktrinde de üzerinde ittifakla 
durulan bir hususu teşkil eder. Şimdi ise İş ve 
işçi Bulma Kurumu bütün il merkezlerinde teş
kilâtını tamamlamış olup, iş ve işgücü yönün
den hareket arz eden bir kısım ilçe merkezle
rinde de üniteler açmış bulunmaktadır. Her 
ünite kendi hizmet alanı içindeki, ilçe, bucak 
ve köylere kadar hizmetlerini götürmek çaba
sı içindedir. Hizmet alanı içerisinde olup da 
kendileriyle meşgul olunamıyan gerek işveren, 
gerekse işçilere, talepleri üzerine hizmetin ulaş
tırılmasına da gayret sarf edilmektedir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu tahsisatı, iş ve 
işçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünün her 
yıl gelir bütçesinin ortalama % 35 - 40 mı kap
samaktadır. 655 sayılı Kanuna istinaden bele-
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diye ve özel idare ödeneklerinin kaldırılması, 
bu gelirin ehemmiyetini daha da artırmıştır. 
Çünkü, iş ve işçi Bulma Kurumu gelir bütçe
sinin hemen hemen tümünü, Sosyal Sigortalar 
Kurumu tahsisatı ve Devlet bütçesinden yapı
lan yardım teşkil etmektedir. 

Kurum, uhdesine tevdi edilen görevleri, an
cak bu şekilde hazırlandığı, bir bütçe ile yürü
tebilmektedir. Kurumun bütçesi tamamen Dev
let bütçesinden finanse edildiği takdirde, Sos
yal Sigortalar Kurumundan sağlanan gelire ih
tiyaç hissetmiyebilir. Ancak bugün için bu ge
lir kaynağı, hizmetlerin ifası bakımından lü
zumlu ve zaruri mütalâa olunmaktadır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Çalışma Bakam 
Seyfi öztürk 

4. — Yozgat Milletvekili Abdullah Bastürk'-
ün, S osu al Sigortalar Kurumu Genel Müdürlü
ğünde istihdam edilen müşavirlere dair sorusu 
ve Çalışma Bakam Seyfi Öztürk'ün yazılı ce
vabı. (7/16) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorularımın Çalışma Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 19 . 11 . 1969 
Yozgat Milletvekili 
Abdullah Baştürk 

1. Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür
lüğü kadrolarında kaç kişi müşavir unvanları 
ile istihdam edilmektedir. 

2. Bunlar ne gibi hizmet ifa etmektedirler. 
3. Bu müşavirlere yılda 1 milyon Tl. na 

yaklaşık aylık veya ücret ödendiği anlaşılmak
tadır. 

Bakanlık bu müşavirlerin hizmetleriyle, ifa 
ettikleri görev ve kendilerine ödenen para ara
sında bir denge görmekte midir? 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 14 . 1 . 1970 

işçi Sağlığı Genel Müd. 
Sayı : 925 - 3 -10 

Konu : 495 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 26 . 11 . 1969 gün ve 7/16 -171/997 

sayılı yazınız. 

Sosyal Sigortalar Kurumunda istihdam edi
len müşavirlere dair Yozgat Milletvekili Ab
dullah Baştürk tarafından verilen 19 .11.1969 
tarihli yazılı soru önergesi üzerine keyfiyet in
celendi. 

Sosyal Sigortalar Kurumunda çalışmakta 
olan müşavirlerin ad ve soyadları, kadroları 
ve aldıkları ücretler, tazminatlar ve bunların 
yıllık tutarları aşağıda gösterilmiştir. 
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Adı ve soyadı 

Dr. İhsan Göknel (Gen. Md. 
Yrd. yetkisi verilmiştir.) 
Dr. Refik Erer 
Mehmet Türkmen 
Mustafa Mut 
Nurullah Oğan 
Abdurrahman Müftüoğlu 
Mustafa Ertem 1-
Burhanettin Alpagut (Kurum 
Etüt Organizasyon Müdürlüğü 
Eğitim Uzmanı olup Gen. Md. 
lük Müşavirliği görevini tedvir 
etmektedir) 

B : 34 

Kadrosu 

2—1 750 
2—1 750 
2—1 750 
2—1 750 
2—1 750 
2—1 750 

- 2 000+100 

2—1 750 

27 . 1 . 1970 

Aldığı 
ücret 

2 275 
2 275 
2 187,50 
2 187,50 
1 885 
2 275 
2 800 

2 275 

O : 2 

Tazminat 

2 
2 

500 
500 

Aylık ve 
tazminatların 

yıllık 
tutarı 

« 
57 300 
57 300 
26 250 
26 250 
22 620 
27 300 
33 600 

27 300 

Toplam 277 920 

Genel Müdürlük müşavirleri hali hazır durum hakkında ve gelecekte ahnacak tedbirlerle ilgili 
olarak Genel Müdürlükçe kendilerinden sorulan hususlarda şifahi veya yazılı mütalaalanm bildir
mektedirler. 

Yaptıkları işlerle kendilerine ödenen ücretlerin dengeli olduğu mütalâa edilmektedir. 
Keyfiyeti bilgilerinize ars ederim. 

Seyfi öztürk 
Çalışma Bakanı 

5. — Tokat Milletvekili Reşit Önder'in, To
kat'ta çimento fabrikası yayılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair sorusu ve Sanayi 
Bakanı Salâhattin Kılıç'ın yazılı cevabı (7/17) 

20 . 11 . 1969 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâleti
nizi arz ve rica ederim. Saygılarımla. 

Tokat Milletvekili 
Reşit önder 

Seçim bölgem olan Tokat'ın memleketimi
zin oldukça sayılı büyük illerinden biri olduğu 
herkesçe malûmdur. Hayat şartlarının ağırlığı 
karşısında tahammül ediiemiyecek şekilde sâ
kinlerinin kısmı âzami geçim sıkıntısı ila kar-
şıkarşıyadır. 

Geçmiş yıllarda hammaddesinin etüd ve 
analizleri yapıldığında müspst neticeler elde 

edilmiş olmasına rağmen bâzı politik mülâ
hazalarla yapılması mutasavver çimento fab
rikasının başka bir ile yaptırılması için sarfı
nazar edildiği bir vakıadır. 

Bölgemizin hem ekonomik ve hem de sos
yal bakımdan çehresini değiştirebilecek olan 
mezkûr çimento fabaikasmın ne zaman yapıla
bileceğinin ve Sayın Hükümetin (bu hususta ne
ler düşündüğünün yazılı olarak bildirilmesini 
arz ve rica ederim. 

T. O. 
Sanayi Bakanlığı 24 .12 . 1969 

Müşterek Yazı 
İşleri Bürosu 
Sayı : 9/577 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür

lüğü 26 . 11 . 1969 tarih ve 7/17/172/982 sa
yılı yazılarına ; 
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Tokat'ta çimento fabrikası yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Tokat Millet
vekili Reşit önder tarafından verilen yazılı 
soru önergesine cevabımız ilişik olarak sunul
muştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Salâhattin Kılıç 
Sanayi Bakanı 

Tokat Milletvekili Reşit Önder'in yazılı 
soru önergesine Sanayi Bakanlığı cevabıdır : 

Tokat, Sivas Çimento Fabrikasının ekono
mik satış hinterlandına giren ve çimento tü
ketim ihtiyacı bakımından asgari ekonomik 
kapasitede (bir fabrikanın üretimini tüketebi
lecek pazara sahip bulunmıyan bir ilimizdir. 

Sivas Fabrikası kapasitesinin artırılmış bu
lunması dolayısiyle, söz konusu bölgede 1977 
yılı sonuna kadar her hangi bir çimento dar
lığı da olmıyacaktır.. 

Tokat'ta (bir çimento fabrikası (250 000) 
Ton/yıl) kurulduğu takdirde, üretiminin 2/3 
sini bölgesi içinde satamıyacak, komşu bölge-
gelerde de doygunluk hali olduğundan nakli
yeyi göze alsa dalhi satış imkânı bulamıyaca-
ğından zarar edecektir. Kapasitenin tüketi-
lebilecek miktarda küçük tutulması haünde 
ise, sınai maliyet bugünkü satış fiyatının üs
tünde tecelli edeceğinden zararlı bir işletme
nin peşinen kabulüne imkân gorülemiyecek-
tir. 

Yukardaki nedenler ile, içinde bulundu
ğumuz II nci Beş Yıllık Plân döneminde To
kat'ta bir çimento fabrikası kurulması veya 
özel teşebbüsün bu yolda teşvik edilmesi eko
nomik ölçülere uygun düşmemektedir. 

(>. —• Kars Milletvekili Kemal Ohy'ay'm, Ar
dahan Lisesinin öğretmen ihtiyacına ve pansi
yon binasının tamamlanmasına dair sorusu ve 
Millî Eğitim Baham Orhan Oğuz'un yazılı ce
vabı, (7/19) 

Millet Meclisi Bşkanlığma 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim 

Bakanı tarafından yazalı olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi saygı ile dilerim. 

23 . 11 . 1969 
Millet Meclisi Kars Üyesi 

Kemal Okyay 

1. Ardahan Lisesinde tedrisat başlangıcın
dan 20 . 11 . 1969 tarihine kadar öğretmensiz
lik yüzünden boş geçen dersler varandır?' 
Hangi dersler boş geçmiştir? 

2. 3 000 öğrenciye kısa zamanda kavuşan 
.Ardahan Lisesinde mevcut öğretmen kadrosu 
ka§ tanedir? Olması lâsımgelen kadro ne ka
dardır? Halen mevcut öğretmen ne kadardır. 
Öğretmen sayısı ihtiyacı karşıhyacak durum
dan ne kadar noksandır? 

3. Aylardıir Ardahan Lisesine müdür atan
mamasının gerekçesi nedir? Talibolanlardan hiç 
birisinin müdür olarak atanmaması nasıl izah 
edilebilir? 

4. Bir çok liselerimizin talebe mevcudu! 
Ardahan'dan daha az okluğu halde, örneğin; 
Artvin Lisesinde dört ingilizce öğretmeni ot-
duğu halde, Ardahan'da tek ingilizce öğret--

meninin olmaması nasıl izah edilebilir? Artvin 
İngilizce öğretmenlerinden birisinin Ardahan'a 
atanma isteği neden kabul edilmemiştir? 

5. Noksan öğretmen ve müdür ihtiyacı 
en geç hangi tarihe kadar giderilebilir? Boş 
geçen derslerden doğan eğitim ihtiyacı nasıl 
giderilecektir? Bunun için şimdiden öngörülen 
tedbirler varmıdır? Nelerdir? 

6. Öğrenci mevcudu 3 000 e ulasan okulun 
bina ihtiyacı şimdiden yetersizdir. Gelecek yıl
lardaki artış da dikkate alınırsa bina ihtiya
cımı karşılamak için 1970 programına Ardahan 
Lisesi için ek dershane inşaatı düşünülmüşmü-
dür? Var ise nedir? 

7. Geri kalmış bir bölgenin fakir çocukla
rını okutmak için kurulan dernek mahallî en 
küçük imkânları da değerlendirerek bir pansi
yon binası inşaatına girişmiştir. Liseye bitişik 
geniş bir arsa alarak ve 300 bin Tl. harcıyarak 
pansiyon binasının birinci katını bitirmiştir. 

Dernek arsayı ve inşa ettiği binayı Bakan
lığınıza devre hazardır. 

Bu yarım kalmış binanın iki katını da ik
mal edip yüzlerce fakir köy çocuğunun okuma 
olanağına kavuşması için pansiyon binasının 
Bakanlığınızca tamamlanması ve lise pansiyo-
nu haline getirilmesi için bir çalışma yapıl. 
mış mıdır? 1970 programına alınmış mıdır? Pro^ 
jdendirilmiş ise ne kadar bir yatırım gerek
mektedir? 
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Ardahan Devlet Lisesinin diğer liseler se
viyesine ulaştırılması bölgelerarası eğitim 
dengesizliğim de ortadan kaldıracak davra
nış olacağından ve Sayın Hükümetimiz Prog- • 
ramında bu konuya değerli yer verildiğinden, 
gerekli önemin verilmesi ile sorularımın cevap
landırılmasını saygı ile dilerim. 

T. O. 
Millî Eğitim Bakanlığı 22 . 1 . 1970 

Özel : 00021 

Millet Meclisi Bşkanlığma 
ilgi : 27 .11 .1969 tarih ve 7/19-221/1172 sa

yılı yazılarıma. 
Kars Milletvekili Kemal Okyay'm, Ardahaı^ 

Lisesinin öğretmen ihtiyacana ve pansiyon bi
nasının tamamlanmasına dair yazılı soru öner
gesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Orhan Oğuz 

MilH Eğitim Bakanı 

Kars Milletvekili Sayın Kemal Okyay'm, 
23 . 11 . 1969 tarihli yazılı soru önergesi ile il
gili cevabımız. 

1. Kars - Ardahan Lisesinde tedrisat baş
langıcından 20 . 11 . 1969 tarihine kadar 126 
saat; ders boş geçmiştir. 

2. Ardahan Lisesinde halen 33 öğretmen 
mevcudolup, 19 öğretmene de ihtiyaç vardır. 

3. Ardahan Lisesi müdürlüğü için Müra
caat edenlerin durumları teker teker incelenmiş 
ve bunların içinden Kars Alpaslan Lisesi Tarih 
öğretmeni ve müdür yardımcısı Nizamettin Ka-
ratepe bu okula Müdür olarak tâyin edilmiş
tir. 

4. Bütün okullarımızın öğretmen ihtiya
cının giderilmesi için gerekli hassasiyet gös
terilmektedir. Ancak kur'a ile verilen bâzı öğ
retmenlerin verildiği okullara gitmeyişleri, 
mecburi hizmet borcu olmıyan öğretmen aday
larının ihtiyacımız olan okullara gitmeye mec
bur edilemeyişleri, sağlık durumu veya eş du
rumu gibi zaruri nakillere gidilmesi sonucu 
bâzı okullarımızın öğretmen ihtiyaçları karşı
lanamamıştır. 

Artvin Lisesinde haftada 89 saat ingilizce 
dersi (geçen yılın ders dağıtım çizelgesine gö
re) için 4 öğretmen bulunmaktadır. Bu öğ-
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retmenlere haftada 22 şer saat ders düşmek
tedir.'Bu yılki ders dağıtımına göre bu mik
tarın daha da artacağı dikkate alınırsa bu 
okulda normalin üstünde bir yığınak yapıl
mış olması düşünülemez. Diğer taraftan bu 
okuldaki ingilizce öğretmenlerinden Selâhat-
tin Çankaya D özür grupundan Ardahan Lise» 
sine naklini istemiş, 24 . 7 . 1969 gün ve 16424 
sayılı yazı ile bu özür grupunda nakil dileği
nin incelenebilmesi için nakil yönetmeliği uya
rınca lüzumlu belgelerin tamamlanması kendi
sine bildirilmiş, istenen belgeler gönderilmedi
ği için dilekçesi işleme konulamamıştır. 

5. Ardahan Lisesinin 1969 - 1970 öğretim 
yılı ders dağıtım çizelgesi henüz gelmemiştir. 
Bu itibarla hangi branşlardan ne kadar öğret
mene ihtiyaç bulunduğu kesin olarak yeni ders 
dağıtım çizelgesi alındıktan sonra belli ola
caktır. İhtiyaç görülen branşlarda temin edi
lebildiği takdirde yeteri kadar öğretmen tâ
yinine çalışılacaktır. Bir kısım derslerin ka
patılması mümkün olmadığı takdirde yaz tatili 
içinde bu dersler için kurslar açılacaktır. 

6. Ayrılan yatır .^^pdeneği yetersim oldu
ğundan Ardahan Lisesinin *T:İna ihtiyacının 1970 
yatırım programı-ile karşılanması mümkün ola
mamıştır. ikinci Beş Yıllık Plân dönemi için
de bu okulun derslik ihtiyacının karşılanması 
için gerekli tedbir alınacaktır. 

7. Ardahan merkezinde mahallen yapımı
na başlanan pansiyon binasının 1971 yılı yatı
rım programı ile tamamlanmasına çalışılacak
tı:. 

7. — Kars Milletvekili Kemal Okyay'm, Kars 
Kız İlköğretmen Okulunda uygulanan giriş sı
navına dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Orhan 
Oğuz'un yazılı cevabı (7/20) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın" Millî Eğitim 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletleriuıizi saygı ile dilerim. 

23 . 11 . 1969 
Millet Meclisi Kars Üyesi 

Kemal Okyay 
1. 1969 - 1970 eğitim döneminde Kars Kız 

ilköğretmen Okulu sınavlarına katılan öğrenci
lerden test sınavlarını yalnız Kars Merkezi, İğ
dır ve Arpaçay ilçeleri çok düşük oranda başar
dılar. Diğer 12 ilçenin öğrencilerinde başarı ora-
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nı çok küçük oldu. Kars Merkezi ile İğdır ve Ar
paçay ilçelerinde sınav komisyonlarının öğrenci
lere çok yardım yapıldığını ortaya koydu." Bu 
diğer kazaların öğrenci valilerince şikâyet ko
nusu yapıldı. 

Ş&âyetler Sayın Bakanlığınızca uygun bu
lunmuş. Kanaat velilerle aynı olduğu içinde. 
İkinci sınavlara tüm öğrencilerin beş katının ça
ğırılmasına emirler vermiştiniz. Ancak bizce bi-
linmiyen nedenlerle sınavlara sadece İvd kıtı 
çağırıldı. Bakanlığınızın öğrencilerin beş katı
nı ikindi sınavlara çağırma için verilen emri ye
rine getirilmiyerek, Kars MMlî Eğitim Yönetim 
kadrosu diğer bölge çocuklarının haklarını za
yi ettiler. 

2. Artvin öğretmen okulunda, bu yıl alınan 
öğrencilerin sınavlarında da şu olay olmuştur. 

Tost sınavları sonuçlarımda Kars Vilâyeti öğ
rencilerinin başarı oranı yüksek olmuş, tahmine 
göre 500 den fazla öğrenci test sınavlarını ka
zanmıştır. Artvin - Rize Vilâyetlerinde ise sınav 
sonuçları düşük olmuştur. Araya giren güçlü ki
şilerin etkisi i'le sanıyoruz. 

Artvin öğretmen Okuluna sınavı kazanamı-
yan Rize ve Artvin öğrencilerinden alınmak kay-
diyle % 35 kontenjan tanındı ve bu kontenjan
dan istifade için çağırılan Artvin - Rize öğrenci
leri % 100 başarı sağladılar ve tamamı okula gi
rebildiler. 

Bu iki. olay karşısında : 
1. Kars'taki olayda test sınavları neden ip

tal edilmemiştir? 
Bakanlığınızın tahkikat sonunda sınav ko

misyonlarından görevi kötüye kullananlar hak
kında bir işlem yapılmamıştır. Beş katı öğren
ciyi Mnci sınavlara çağırmak için verilen emrk 
niz neden yerine getirilmemiştir? 

2. Uygulamadaki bu haksızlıklara kurban 
©dilen öğrenciler için her hangi bir yatılı oku
lun kontenjanı artırılarak veya başka tıedb'rler 
alınarak bir okutma çaresi yok mudur? 

3. Kars'ta usulsüzlüğü tesbit edilmiş test 
sınavları iptal edilmez ve Bakanlığınız emirleri 
uygulanmaz iken, Artvin'de test sınavları neden 
iptal edilmiştir? 

4. Kars'ta test sınavlarını kazananların beş 
katını ikinci sınavlara çağırma mevzuata aykırı 
düşmüş ise, Bu Artvin'de neden aykırı düşme
miştir? 

5. — Artvinli ve Rizeli öğrencilerden test 
sınavlarını başaramadıkları için sınava yeniden 
çağırılan öğrencilerin % 100 ü başarı sağlama
ları ile Kars'tan sınava giden öğrencilerin test 
imtihanlarında başarı gösterdikleri halde ikinci 
sınavda başarı göstermemiş olmaları nasıl kah 
edilmiştir? Sınavları yapanlann açık bölgecilik 
ve tarafgirlikleri ile sınavların usulsüz yapıldı
ğı ortadadır. Sayın Bakanlığınızın sorumlular 
hakkında kovuşturma açıp açmıyacağı ile, hak
lan kaybolmuş öğrenciler'in haklarının iadesi ve 
temini için ne düşündüğünüzün veya ne gibi iş
lemler yapıldığının yazılı olarak bildirilmesini 
saygı ile dilerim. 

T. O. 
Millî Eğicim Bakanlığı 

özel 
00023 

22 . 1 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 27 . 11 . 1969 tarih ve 7/20-222/1171 

sayılı yazılarınız. 
Kars Milletvekili Kemal Ok^ay tarafından 

verilen, Kars Kız ilköğretmen Okulunda giriş 
sınavına dair, yazılı soru önergesi ile .'ilgili ce
vabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Orhan Oğuz 
Millî Eğitim Bakanı 

Kars Milletvek&i Sayın Kemal Okyay'ın, Kars 
Kız ilköğretmen Okulunda uygulanan giriş sı
navına dair yazılı soru önergesi ile ilgili ceva
bımız. 

1. Kars Kız İlköğretmen Okulu Kars, Art
vin ve Rla© vilâyetleri bölgesinden öğrenci almak
tadır. Bu üç vilâyetten eleme imJtihanı mahiye
tinde) olan test imtihanlarına katılan öğrencile
rin okula girme oranlarında bir muvazenenin bu
lunmadığı, bu itibarla yapılmış olan bu sınav
larda bir adaletsizliğin sezilmekte bulunduğu id
dia edilerek Bakanlığa başvurulmuştur. 

Problemi halletmek üzîere konu üzerine eği
len Bakanlığımız, birkaç alternatif arasında test 
imtihanlarını iptal etme yolunu da düşünmüş
tür. 

Ancak, bu durumun, her üç ilden bütün öğ-, 
rencileri bir yerde toplayıp imtihan etmenin» 
hem öğrencilere ve hem de Bakanlığa büyük kül-. 
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fetler taJhmil edeceği, ayrıca böyle bir ikinci sı
navın, önceki test sınavında hakisi ile yüksek pu
an almış olanların haklarının zayi olmasına ve 
bu suretle zuhur edebilecek yeni sızlanmalara 
sebebiyet verebileceği ihtimaline binaen madde
ten mümkün olamıyacağı kanısına varmış oldu
ğundan, mevcut mevzuatı da nazarı itibara ala
rak : 

Kars Kız ilköğretmen Okulunda, bu seneye 
mahsus ve münhasır olmak üzere, öğrenci aldı
ğı bölgeye giren Kars, Artvin ve Rize vilâyetle
rimden birinci test imtihanına giren öğrencile
rin puanlarına göre ayrı ayrı sıralanıp halen 
ikinci «seçme» sınav hakkını kazanmış Karslı 
bütün öğrencileri de kapsamak şartiyle, % 47 
oranında öğrenci çağrılmasına ve bunların hep
sinin Kars Kız ilköğretmen Okulunda iki Ba
kanlık müfettişinin nezareti altımda «seçme» im
tihanlarına talbi tutulmasına karar verilmiştir. 
Ve bu karar, 27 Eylül - 2 Kasım 1969 tarihileri 
arasında gayet ciddî ve her türlü suizandan 
uzak olarak cereyan eden imtihanlarla uygula
maya (konulmuştur. 

Söz konusu imtihanlarda görevini kötüye 
kullanan öğretmen veya görevlilerin mevcudo-
lup olmadığı, varsa isimlerinin kimler olduğu, 
devam eden tahkikat hitamında belli olacak ve 
bundan sonra gayet tabiî olarak haklarında ge
rekli kanuni işlenı yapılacaktır. 

ikinci sınava beş misli öğrenci çağırılmasiy-
le ilgili olarak Kars Kız ilköğretmen Okuluna 
her hangi bir emir verilmemiştir. 

2. 1969 -1970 öğretim yılında Kars Kız İlk
öğretmen Okulunda parasız yatılı öğrenci olmak 
üzere müracaat ederek yapılan bütün imtihan
lara iştirak edip de puan seviyeleri itibariyle 
okula alınamıyan ve yedek listede kalmış bütün 
öğrenciler, bu yıl kadrosunu dolduramıyan Ağrı 
Kız ilköğretmen Okuluna yatılı öğrenci olarak 
kaydedilmişlerdir. 

3. Artvin^de de Test imtihanları iptal edil
memiş, yukarda bir numaralı cevapta izah edil
diği üzere imtihanlar, Bakanlık müfettişlerinin 
nezareti altında yaptırilmıştr. Problemin bu tarz
da halledilmesi bütün ilgili öğrenci velilerini 
memnun etmiş ve bu memnuniyetlerini ifade 
eden gerek sözlü ve gerekse yazılı teşekkürlerle 
vazifelilere beyanlarda bulunmuşlardır. 

4. Gerek Kars'ta ve gerekse Art/vinçle ikin-
I ci imt ihanlar , 5 mi s l i ö ğ r e n c i çağrılmaik au.rotij'lo 

yapılmamış, Bakanlığımızca verilen emre göre, 
her iki okulda da bu imtihanlar bir mağduriye
te selbebiyet verilmemek üzere beUi oranda öğ
renci davet edilerek Bakanlık müfettişlerinin 
gözcülüğü altında icra ettirilmiştir. 

5. Eleme imtihanı namı altında ve merkezî 
imtihan sistemine göre yapılan birinci test im
tihanı bir öğrencinin okula girmek üzere, kaza
nıp kazanamadığını ifade etmez. Bu imtihanlar, 
her öğrencinin umumi kültür müktesebatiyle 
Akademik •kabiliyetlerini ölçmek için öğrencile
ri en yüksek puan alanlardan başlanılmak ve en 
düşük puana doğru gidilmek suretiyle seviye 
sırasına koyar. 

Ancak, bir öğrencinin okula girme başarısı, 
okullarda yapılmakta olan ve adına, «seçme» 
imtihanı denen ikinci imtihan neticesinde belli 

| olur. 
Artvin ilköğretmen Okulunda birinci imti

handa başarı sağlamış olup da ikinci imtihanda 
başarısız duruma düşen Artvinli ve Rizeli arka
daşları oranında okula giremiyen Karslı öğren
cilerin durumu, her hangi bir adaletsizliğe uğ
ramış olmalarından değil, Bakanlık müfettişleri
miz nezareti altında gayet objektif olarak yap
tırdığımız seçme sınavlarında Rize ve Artvin'
den giren gruplardaki arkadaşları seviyesinde 
başarı kaydedemlemiş olmaları ile izah edilebi
lir. . 

Sınavlarda her hangi bir hissi davranış da 
% mevzuubahis değildir. Bölgecilikte yapılmamış
tır. 

8. — Samsun Milletvekili Mustafa Boyar'-ın, 
1960 - 1970 ders yılında Lâdik Öğretmen Okulu
na kaç öğrenci alındığına dair sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un yazılı cevabı 
(7/25) 

24 . 11 . 1069 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına mü
saadelerinizi saygıyla rica ederim. 

Samsun Milletvekili 
Mustafa Boyar 

1. 1969 - 1970 ders yılı döneminde Lâdik 
Öğretmen Okuluna girmek ijin kaç öğrenci mü
racaat etmiştir? 
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2. Bu öğrencilerden kaç tanesi okula alın
mıştır? 

3. Okula alınanııyanlarm alınmayış sebep
leri nelerdir? 

.Lâdik öğretmen Okulunu tevsi etmek için 
Bakanlık ne düşünmektedir? 

T. 0. 
Millî Eğitim Bakanlığı 2 . 1 . 1970 

Özel 
405 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 1 . 12 . 1969,tarih ve 7/25 -278/1270 

sayılı yazılarınız. 

Samsun Milletvekili Mustafa Boyar'in, 1969 -
1970 ders yılında Lâdik öğretmen Okuluna kaç 
öğrenci alındığına dair yazılı soru önergesi ile 
ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Prof. Dr. Orhan Oğuz 
Millî Eğitim Bakanı 

Samsun Milletvekili Sayın Mustafa Boyar'-
ın, 24 Kasım 1969 tarihli yazılı soru önergesine 
cevabımız. 

1. 1969 - 1970 öğretim yılında Lâdik - Akpı-
nar llköğnetmen Okuluna girmek üzere 8732 öğ
renci müracaat etmiştir. 

2. Bu öğretim yılında bu okula 214 öğrenci 
kaydedilmiştir. 

3. Lâdik llıköğret'men Okulunun kadrosu
nun tamamlanması için bu yıl 214 öğrenciye ih
tiyaç var idi. Bu okula girmek üzere baş vuran
lar arasından, başarı sırasına riayet edilmek su
retiyle bu öğrenciler seçilmiş ve okula kaydedil
mişlerdir. Bunların dışında kalan öğrencilerin, 
kadro kifayetsizliği dolayısiyle, kayıtlarının ya
pılmasına imkân bulunmamıştır. 

Lâdik ilköğretmen Okulu 850 yatılı ve 206 gün
düzlü olmak üzere 1056 öğrenci ile nihai kadro
sunu doldurmuş bulunmaktadır. Okulun mev
cut tesis ve imkânları bu öğrencilerin normal ih
tiyaçlarına göre ayarlanmıştır. 

Okulculuk standartları muvacehesinde oku
lun daha fazla tevsii düşünülmemektedir. 

9. —• Konya Milletvekili özer Ölçmen'in, İs
tiklâl Madalyası alacaklar için yapılan çalışmaya 
dair sorusu ve Millî Savunma Bakanı Ahmet To-
paloğlu'nun yazılı cevabı (7/26) I 

26 . 11 . 1969 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Memleketinizde 100 bine yakın vatandaşımız 

İstiklâl Savaşında gösterdikleri yararlıklardan 
ötürü iktisada hak kazandıkları istiklâl Madal
yasına salhibolabilmek için sıra beklemektedir
ler. 

Millî Savunma Bakanlığı Personel Dairesi 
Hali hazırdaki çalışma tenptosu ile mevcut ev
rakı takriben 2,5 senede cevaplıyaMlecek du
rumdadır. Çoğunluğunu yaşlı ve mağdur vatan
daşlarımızın teşkil ettiği bu kahramanlarımızın 
biran evvel haklarına kavuşturulmaları için Mil
lî Savunma Bakanlığınca alınmış ve alınacak 

. tedbirler hususunda Sayın Millî Savunma Baka
nından yazılı bilgiye, Yüce Başkanlığınızın ara
cılığım saygılarımla rica ederim. 

Özer Ölçmen 
Konya Milletvekili 

T. O. 
Millî Savunma Bakanlığı 2 . 1 . 1970 

Ankara 
Kanun: 913/1-69 

Konu : Konya Milletvekili 
Özer Ölçmen'in yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: Millet Mecliii Başkanlığının 1.12 .1969 

tarih ve Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
7-26 (285/1384) sayılı yazısı. 

istiklâl Madalyası alacaklar için yapılan ça
lışmaya dair Konya Milletvekili Özer Ölçmen ta
rafından verilen yazılı soru önergesinin cevabı 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğini ve bilgilerini arz ederim. 
Ahmet Topaloğlu 

Millî Savunma Bakanı 

Konya Milletvekili Özer Ölçmen tarafından 
verilen ve istiklâl Madalyası sahiplerine maaş 
bağlanması ile ilgili bulunan yazılı soru ceva
bıdır. 

Konya Milletvekili Sayın Özer Ölçmen tara
fından verilen yazılı soru önergesi ile; memle
ketimizde 100 000 e yakın vatandaşımızın istik
lâl Madalyasına sahibolabilmek için sıra bekle
dikleri, Millî Savunma Bakanlığı Personel Dai
resinin bugünkü çalışma temposu ile mevcut ev-

1 rakı takriben ikibuçuk senede cevaplıyalbilecek 
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durumda bulunduğu, çoğunluğunu yaşlı vatan
daşlarımızın teşkil ettiği bu kimselere biran ev
vel haklarına kavuşturulmaları için alınmış ve 
alınacak: tedbirlerin ne olduğu sorulmaktadır. 

Bu hususlarla ilgili bilgiler aşağıda sıralan
mıştır : 

1. Kendilerine İstiklâl Madalyası vesikası 
verilmiş bulunan kişiler, maaş bağlanması için 
gerekli evrak ile birlikte aylık alacaıklan yeri 
de belirterek müracaatları halinde, geciktiril-
ımeksizin aylık bağlanma işlemi gerçekleştiril
mektedir. Bu kişiler 1 . 3 . 1968 tarJİiinden iti
baren maaşa müstahak bulunduğundan o tarih
ten itibaren tahakkuk eden birikmiş aylıklarını 
da almakta ve diğer haklarını kullanmaktadır
lar. 

2. Madalya sahibi olmaya hakları bulunduk
ları için müracaat edenlerden kanunun öngör
düğü hususların belgeleri istenmektedir. Bu iş 
için yarım asır önceki askerlik şubesi kayıtları 
ve gerektiğinde Tire Askerî Arşiv Müdürlüğün
deki. kayıtlar kullanılmakta ve bütün yazışma
lar için oldukça önemli vakit kaybolmaktadır. 

869 sayılı Kanuna göre, 20 Şubat 1968 tari
hine kadar 17 549 subay, astsubay ile 77 518 er 
için İstiklâl Madalyası vesikası verilmiştir. 

1005 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten bugüne kadar da 280 subay, astsubay ile 
30 000 ci) /arında er için yeniden istiklâl Madal
yası vesikası tanzim edilmiş ve sahiplerine ve
rilmiştir. 

Bu kanunun çıkarılması sırasında şeref ay
lığı alabilecek istiklâl Madalyası sahibi kişlCer 
10 000 civarında tahmin edildiği halde bugün 
için müracaatlar bunun çok üstüne çıkmıştır. 
Halen madalya almak için işlemleri kovuşturu
lan 80 000 in üstünde müracaat sahibi bulun
maktadır. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvel Ba
kanlık Personel Başkanlığında bu işle görevli bü
roda üç kişi mevcut iken bugün yeni bir organi
zasyona gidilerek en üstün verimi sağlıyacak şe
kilde personel takviyesi yapılmış ve 24 kişi gö
revlendirilmiştir. 

Yapılmış müracaatların 1970 yılı içinde so
nuçlandırılmasına çalışılacaktır. 

10. -^- Konya Milletvekili Sadi Koçaş'ın, be
lediye hisselerinin İller Bankasındaki miktarı
na ve hangi belediyelere ne kadar yardım yapıl

dığına daW sorusu ve İmar ve İskân Bakanı 
Hayrettin Nakiboğlu'nun yazılı cevabı (7/27) 

Ankara: 26 Kasım 1969 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

Aşağıdaki soru cevaplarının Sayın İmar ve 
iskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına müsaadelerini saygı ile arz ederim. 

Sadi Koçaş 
Konya Milletvekili 

1. 5237, 6802 ve 197 sayılı kanunlar gere
ğince muhtelif isimler altında iller Bankasında 
toplanmakta olan belediye hisselerinin, 1969 yı
lında (Bugüne kadar) miktarı ne olmuştur? 

2. 5237 sayılı Kanunun 40 ve 41 nci madde
leri gereğince, Eylül 1969 ayı sonuna kadar 
hangi belediyelere ne miktar para ödenmiştir? 

3. Bu maddeler gereğince para ödenmesi 
icabettiği halde ödenmemiş belediye varını dır? 

4. Kesinti yapılmış ise, hangi sebeple yapıl
mıştır? 

5. Geç gönderilen para var ise, sebebi ne
dir? Ve bu geç gönderilen hisseler için beledi
yelere faiz ödenmiş midir? 

6. ödenmiş ise, hangi belediyelere ne kadar 
ödenmiştir? 

7. Eylül sonuna kadar olan hissesini almı-
yan kaç belediye vardır? 

Hangi belediyelerdir 
ödenmemiş istihkakları ne kadardır? 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 12 . 1 . 1970 

Sayı : 15/95 
Konu : Konya Milletvekili Sa
yın Sadi Koçaş'm yazılı soru 
önergesi Hk". 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 9 . 12 . 1969 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 7/27, 296/1345 sayılı yazı. 
Konya Milletvekili Sayın Sadi Koçaş'm iller 

Bankasındaki belediye hisseleri ve belediyelere 
yapılan yardımlarla ilgili olarak; 

1. 5237, 6802 ve 197 sayılı kanunlar gere
ğince muhtelif isimler altında İller Bankasında 
toplanmakta olan belediye hisselerinin, 1969 yı
lında (Bugüne kadar) miktarının ne olduğu, 

2. 5237 sayılı Kanunun 40 ve 41 nci madde
leri gereğince Eylül 1969 ayı sonuna kadar han
gi belediyelere ne miktar para ödendiği, 
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3. Bu maddeler gereğince para ödenmesi 
icabettiği halde, ödenmemiş belediye olup olma
dığı. 

4. Kesinti yapılmış ise, hangi sebeple yapıl
dığı, 

5. Geç gönderilen para var ise, sebebinin 
ne olduğu ve bu geç gönderilen hisseler için 
belediyelere faiz ödenip ödenmediği, 

6. ödenmiş ise, hangi belediyelere ne kadar 
ödendiği, 

7. Eylül sonuna kadar olan hisselerini ala-
mıyan kaç belediye bulunduğu, hangileri oldu
ğu ve ödenmemiş istihkaklarının ne kadar ol
duğu, 

Hususlarını havi yazılı soru önergesiyle ilgi
li cevaplar aşağıda sırasdyle arz olunmuştur; 

1. 5237, 6802 ve 197 sayılı kanunlar gere
ğince muhtelif isimler altında İller Bankasın
da toplanmakta olan 1969 yılı belediye hissele
rinin 1969 Kasım ayı sonu itibariyle yekûnu 
458 970 147,51 liradır. 

Bu miktarın % 20 si olan 90 714 683,45 lira, 
5237 sayılı Kanunun 40 ve 42 nci maddeleri 
gereğince, fon olarak imar ve iskân Bakanlığı 
emrine ayrılmış ve % 80 i olan 368 075 464,06 
lira son nüfus sayımındaki nüfus miktarına göre, 
belediyelere tevzi edilmiştir. 

Tevzi edilen bu miktardan, belediyelerin il
ler Bankasına olan vâdesi gelmiş muhtelif borç
ları tutarı, 164 590 245,55 lira tenzil edilmiş 
ve kalan 203 485 218,51 liraya belediyelerce 
istihkak kesbedilmiştir. 

2. Halihazır durum itibariyle, iller Banka
sından hisse almaya haık kazanan 1281 aded be
lediye mevcuttur. Eylül 1969 sonuna kadar bu 
belediyelere, cem'an" 163 225 925,70 lira öden
mesi gerektiği halde, nakit durumunun, aşağıda 
mâruz sebeplerle müsaidolmaması muvacehesin
de, ancak 137 467 925,70 lira ödenebilmiştir. 

1969 yılı başından Eylül 1969 ayı tevziatına 
kadar yapılmış bulunan 9 tevzi işleminde, bele
diyelerimizin her birisinin hisselerinin az veya 
çok miktarda noksan gönderilmiş olduğu doğ
rudur. Ancak hangi belediyelere ne miktarda 
noksan ödendiğinden tesbiti hususu ise müşkü
lât arz etmektedir. Şöyle ki; 

Eylül 1969 sonuna kadar, 1281 belediye 9 ar 
defa tevzi yapıldığına göre, cem'an 11 529 aded 
muamelenin beyanının çıkarılması bahis konusu 

olmaktadır. Mezkûr 11 529 muamelenin her biri 
vasati 5 er türlü borç tevkifatına tâbi olduğun
dan, cem'an yekûn 57 645 kalem hesabın föyler-
den teker teker çıkarılması gerekecektir. Bu 
iş 8 ilâ 10 kişilik bir ekibin en az 3 aylık çalış
masını icabettirdiiğnden bilgiler çıkartılmamış
tır. 

Ancak iller Bankasının kayıtlarını her an 
tefekiki mümkündür, istenilen her belediyenin 
durumunun münferidolarak, bankada tetkik ve 
tesbiti yapılabilir. Buna rağmen bahis konusu 
bilgilerin çıkarılması mutlaka istendiği takdirde, 
15 Nisan 1970 tarihine kadar çıkarılabilecektir. 

3. Eylül 1969 sonu itibariyle ödenmesi ica
bettiği halde nakit durumunun kifayetsizliği 
sebebiyle ödenemiyeıı belediye hisseleri tutarı 
25 758 000 liradır. 

Bu hisselerin gönderilememe sebepleri aşa
ğıda 5 nci maddede tafsilâtı ile gösterilmiştir. 
Öte yandan, 15 . 12 . 1969 günü yapılan tevzi
attan hisse borçlarının tamamı ödenmiş ve sözü 
geçen tarihte ödenmemiş hiçbir belediye hissesi 
kalmamıştır. 

4. Belediyelerin tevzie tâbi hisselerinden, 
vâdesi gelmemiş taksit borçları için her hangi 
bir tevkifat yapılmasına esasen mer'i mevzuat 
müsait bulunmamaktadır. 

Ancak belediyelerin İller Bankasına olan 
ortaklık payları istikraz ve kısa avans taksit
leri, fon borcu taksitleri, sigorta borçları ve da
ha çeşitli mahiyetteki, banka alacakları, 5237 sa
yılı Kanunun 41 nci maddesi uyarınca, hissele
rinden kesilmektedir. 

5. Yukarıda 3 ncü maddede izah olunduğu 
üzere, belediyelerin geç gönderilen hisseleri 
mevcuttur. Ve bu durumun sebepleri muhtelif
tir. Şunu bilhassa belirtmek icabeder ki, İller 
Bankasının yıllık yatırım programlarında der
piş edilen işlerin finansmanı yalnız kendi öz 
kaynakları ile değil, genel bütçeden aldığı yar
dımların da ilâvesi ile karşılanmaktadır. Diğer 
taraftan 691 sayılı Kanun gereğince Maliye Ba
kanlığına devredilmiş belediye borçlarının tak
sitlerinin de mezkûr Bakanlık bütçesinden iller 
Bankasına verilmesi gerekmektedir. Böylece, 
Banka finansman politikası bakımından büyük 
ölçüde Maliye Baaknlığma bağlı kalmak duru
mundadır. Bu izahtan sonra, taksitlerin vak
tinde gitmeyişi sebepleri; 
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a) inşaat mevsiminde mümkün mertebe faz
la iş yapılması zaruretinden dolayı yatırımlarla 
ilgili istihkak ve tediye havalelerinin büyük öl
çüde bu devrelerde yapılması zorunluluğu, 

b) Buna mukabil, Maliye Bakanlığının yap
makta olduğu tediyelerin yukarıda yazılı öde
meleri tam olarak realize edebilmek bakımından 
yetersiz ve gayrimuayyen zamanlarda olması, 

c) Yukarıda arz edilen hususlara ilâve ola
rak 1969 yılında iller Bankasına Genel Bütçe
den verilmesi öngörülen 227 000 000 liranın 
100 000 000 lirasının 15 . 9 . 1969 gün ve 
6/12417 sayılı Kararname ile tasarrufa tabi tu
tulmasıdır. 

Geç gönderilen hisseler için faiz ödenmesine 
ise mer'i mevzuat çerçevesinde imkân bulunma
maktadır. 

6. Yukarıda ilgili maddelerde izah olundu
ğu üzere belediyelere her hangi bir faiz öden
mesinde bulunulmamıştır. 

Ancak, 5237 sayılı Kanunun 41 nci maddesi 
gereğince geç gönderilen hisselerden dolayı, 
Afyon iline bağlı Dinar belediyesi kanuni 
yollara başvurmuş kaziyei muhkeme halini 
almış bir ilâm ile iller Bankasından 18 579,92 
lira tutan % 10 zamım tahsil etmiştir. 

Yukarıda açıklanan zaruretler dolayısiyle 
hiseseleri vaktinde gbnderilememiş belediyeler, 
İller Bankasının içinde bulunduğu sıkıntılı du
rumu anlayışla karşılıyarak her hangi bir ceza 
talebinde bulunmamışlardır. 

Geza talebinde bulunan belediyelerin sayısı 
8 - 10 civarında olup, durum kendilerine gerek 
yazı ile ve gerekse şifahen izah edildiğinde, key
fiyeti anlayışla karşılıyarak, bu taleplerini ic
ra mevkiine koymamışlardır. 

15 . 12 . 1969 günü yapılan ve yılın son tev
ziatı olan dağıtımda, bugüne kadar zaruri se
beplerle ödenmemiş hisseler gönderilmiş ve ha
len iller Bankasından alacaklı durumda hiçbir 
belediye kalmamıştır. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 
Hayrettin. Nakiboğlu 
imar ve iskân Bakanı 

11. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğ-
lu'nun, Türkiye'de kaçakçılığın önlenmesi için 
alınan tedbirlere dair sorusu ve İçişleri Bakanı 
Haldun Menteseoğlu'nun yazılı cevabı'(7/28) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların içişleri Bakanlığınca 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletleri
nizi derin saygılarımla diledim. 

1. — Türkiye 'de kaç çeşit kaçakçılık vardır? 
Ekonomimizin, dolayısiyle hazinenin uğradığı 
zararın miktarı büinmıekte midir? Mümkün de
ğilse yaklaşık olarak nedir? 

2. — Kaçakçılık olaylarının yoğunlaştığı 
kaç bölge vardır? Bu bölgeler nereleridir 

3. — 1955 yılından bu yana hangi yollar
dan, ne gibi tedbirler alınarak «Men ve Takip» 
görevi yerine getirilmektedir. 

4. — Bu tedbirlerden başlıcası olarak bili
nen ısınır mayınlanması «emniyet ve tedbirler» 
bölgesi adları ile tesis olunan sınır şeritlerinin 
«Men ve Takipte» yararlı olduğu kanısında mı
sınız? 

5. — Sımr illerimizde kurulan Kaçak Ko
misyonlarının ve bunların aldığı kararların ya
rarlı olduğu düşüncesinde misiniz? 

6. — «Emniyet ve tedbirler» bölgesine Ba
kanlığınızca çıkanlmış bir seri sirkülerler ve 
tebliğlerle sokulması veya çıkanlması kısıtla
nan maddeler dolayısiyle iş takibinde bulunan 
valta;ndaşlann ne gibi formalitelerle karşılaştık-
lannı açıklamak mümkün müdür? 24.11.1969 

Saygılanmla. 
Gaziantep Milletvekili 

iŞinasi Çolakoğlu 
T. 0. 

İçişleri Bakanlığı 31 Aralık 1969 
Jandarma Genel 

Komutanlığı 
istih. : 0428.8-136-69.il Ş. 

Konu : Gaziantep Milletvekili 
Şinasi Çolakoğlu 'nun yazılı so
ru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Millet Meclisi Başkanlığının 9 Aralık 

1969 gün ve Gensek. Kanunlar Md. lüğü 7/28-
317/1414 sayılı emirleri. 

Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğlu'nun 
Türkiye'de yapılan kaçakçılığın önlenmesi için 
alınan tedbirler hakkında, BakanlığımızJan 
cevaplanldınlmasını istediği yazılı soru önerge
sinin cevaplan ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

İçişleri Bakanı 
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Gaziantep Milletvekili Şinasi .Çolakoğlu'nun 
Türkiye'de yapılan kaçakçılığın önlenmesi için 
bakanlığımızdan cevaplandırılmasını istediği 

soru ve cevapları aşağıya çıkarılmıştır. 
Soru : 1. — Türkiye'de kaç çeşit kaçakçılık 

vardır? Ekonomimizin, dolayısiyle Hazinenin 
uğradığı zararın miktarı bilinmekte midir? 
Mümkün değilse yaklaşık olarak nedir? 

Cevap : 1. — a) 4 çeşit kaçakçılık vardır. 
1. — ithal ve ihraç kaçakçılığı, 
2. — Vergi kaçakçılığı, 
3. — Uyuşturucu madde kaçakçılığı, 
4. — Döviz kaçakçılığı. 
b) Kesin olarak Hazinenin uğradığı zarar 

bilinmemektedir. 

c) 1918 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci madde
sine göre Bakanlığımız sınır, kıyı ve kara sula
rımızın muhafaza ve emniyeti ile.gümrük böl
gesindeki kaçakçılığın men, takip ve tahkik iş
leri ile yükümlü bulunmaktadır. 

Bu nedenle, yurdumuzda yapılmakta olan 
kaçakçılık olaylarında yakalanan kaçak eşya 
ve maddelerin sif ve rayiç kıymetleri bilinmek
te ise de, ihraç ve ithal kaçakçılığı, vergi ka
çakçılığı, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve dö
viz kaçakçılığından mütevellit Hazinenin uğra
dığı zarar miktarına yaklaşık olarak bir rakam 
verilmesi mümkün değildir. 

Sorunun cevabının kesin olarak elde edile
bilmesi için Maliye, Ticaret, Tarım ve Gümrük 
ve Tekel bakanlıklarınca cevaplandırılması ik
tiza etmektedir. 

Soru : 2. — Kaçakçılık olaylarının yoğun
laştığı kaç bölge vardır? Bu bölgeler nereleri
dir? 

Cevap : 2. — Kaçakçılığın yoğunlaştığı böl
ge Güney ve Güney - Doğu Anadolu bölgesi
dir. Bu bölgeler içerisindeki, Hatay, Gaziantep, 
ürfa, Mardin, Hakkâri ve Van illeri hassas 
bölge olarak bilinmektedir. 

Soru : 3. — 1955 yılından bu yana hangi 
yollardan, ne gibi tedbirler alınarak men ve 
takip görevi yerine getirilmektedir? 

Cevap : 3. — 1955 yılından bugüne kadar 
alınan bâzı tedbirler şunlardır. 

a) Suriye hududunda 1956 yılında 536 
Km. lik bir saha 100 - 300 metre derinliğinde 
mayın tarlası haline getirilmiştir. 

b) Suriye, Irak, iran hudutları 3. Sy. «T. 
Tugayı ile muhafaza edilmektedir. 

c) Kaçakçılığın men ve takibi hususunda 
her sene bakanlıklar arası toplantılar yapıla
rak gerekli tedbirler alınmaktadır. 

d) Canlı hayvan kaçakçılığını önlemek 
maksadiyle sınır hattı bölgelerinde et ve balık 
kurumlarına bağlı şubeler açılmıştır. 

e) Güney ve Güney - Doğu hudutlarımız
da ihraç rejimini artırmak ve kaçakçılığı asga
ri dereceye indirmek için ilâve olunacak hudut 
kapıları ihdas edilmiştir. 

f) Güney hududunda vukubulan kaçakçı
lık olayları Millî Güvenliğimizi etkileyici, bir 
mahiyet alması nedeni ile olay Devlet Plânlama 
Teşkilâtınca Millî Güvenlik Kurulu Genel Sek
reterliğine getirilmiş ve Genelkurmay Başkan
lığı, içişleri, Dışişleri, Maliye, Ticaret, Sağlık 
ve Sosyal Yardım, Gümrük ve Tekel Tarım, 
Sanayi, Köy işleri bakanlıkları, MİT müsteşar
lığının yetkili temsilcileri ile bir toplantı yapıl
mıştır. Bu toplantıda alınacak ekonomi tedbir
ler sınır jandarmasının üstün silâh ve araçlarla 
teçhiz edilmesi, hudutlarda kuleler ve projök-
törler yapılması, hudut birliklerinin bölük ve 
bölük kademeleri halinde tutulması, hudut bir
liklerinin muhabere araç ve gereçleri ile teçhiz 
edilmesi kaçak ihbarı ve kaçak yakalamak için 
verilen ikramiyelerini, verilişini daha kolay em
niyetli ve süratli bir işler şekle sokmak, bilhas
sa sınırda görev alacak J. subaylarını eğitim
den geçirmek hususlarında mutabakata varıla
rak bir protokol tanzim edilmiş ve protokol 
zaptı ilgili bakanlıklara gönderilmiştir. 

g) 1110 sayılı Askerî memnu mıntakalar 
Kanununun 1 nci maddesince çıkarılan 6/521 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, hu
dut hattından ve kıyılarından içeriye doğru 
5 Km. derinliğindeki bölgelerde, takibedile-
cek statü, Millî Savunma Bakanlığına ve Ge
nelkurmay Başkanlığına yetki vermiştir. Bu 
statü hudutlarımızda ve kıyılarımızda halen 
tatbik edilmektedir. 

ğ) İmkân nisbetinde, personel bakımın
dan tugaylar takviye edilmektedir. 

h) Sy. J. birlikleri kısmen telsiz ve mo
torlu araçlarla takviye edilmiş Almanya'dan 
sipariş edilen Ünümork araçlarına büyük bir 
kısmı bu birliklere verilecektir. 
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i) Birinci hat bölgesindeki hassas ve kri
tik noktalar komando birlikleri ile takviye edi
lerek tutulmaktadır. 

ı) ihmali ve suiistimali görülen personel 
ilgililerce geri çekilerek haklarında kanuni mu
amele yapılmaktadır. 

j) Motorlu araçların akar yakıt ve malze
me ihtiyaçları hususundaki ödenekler görevin 
özelliği nazara alınarak takviye edilmektedir. 

k) Bilhassa hudut illerinde, istihbarat 
amirlikleri ve yuvabaşları teşkil edilerek kaçak 
ve hudut olaylarının vukuundan önce haber 
alınarak ilgili mercilere haber verilmesi sağ
lanmıştır. 

1) Sy. J. birliklerinin gerisinde, ikinci bir 
tedbir olarak sabit jandarma birliklerince pu
sular atılmak suretiyle kaçakçılığın önlenmesi
ne çalışılmaktadır. 

m) Emniyet teşkilâtı ile koordineli çalış
mak suretiyle şehir içine sızan kaçakçıların 
tesbit edilerek yakalanmaları sağlanmaktadır. 

Soru : 4. — Bu tedbirlerden başlıcası ola
rak bilinen sınır mayınlanması «Emniyet ve 
tedbirler» bölgesi adları ile tesis olunan sınır 
şeritlerinin «men ve takipte» * yararlı olduğu 
kanısında mısınız? 

Cevap : 4. a) 1956 yılında Suriye hudu
dunda, 536 Km. uzunluğunda bir saha istimlâk 
edilerek mayın tarlası haline getirilmiştir. Ma
yınlı sahanın mevcudiyeti hudut ve kaçakçılık 
yönünden kaçakçılar üzerinde, ölüm korkusu 
yarattığından maymsız sahalara nisbeten ka
çakçılık olaylarının daha az olduğu, yapılan 
istatistiklerden anlaşılmaktadır. 

b) 6829 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci madde
leri gereğince, 20 Mayıs 1958 tarihinden bu ya
na çıkarılan ve 1 den 10 a kadar muhtelif se
nelerde yayınlanan tebliğler huduttan itibaren 
içeriye doğru, 5 - 10 Km. lik bir sahada tatbik 
edilmektedir. Bu tebliğ hükümleri, tedbirler 
bölgesine girecek kaçak eşya ve maddeleri ile 
bu bölgeler içerisinde, yapılacak stok memnui-
yetini de beyana tabi tuttuğundan kaçakçılık 
yönünden faydalı olduğu müşahede edilmekte
dir. 

Soru : 5. — Sınır illerimizde, kurulan ka
çak komisyonlarının ve bunların aldığı karar
ların, yararlı olduğu düşüncesinde misiniz? 
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Cevap : 5. — Halen uygulanmakta olan 
(10) sayılı tebliğ hükümlerine göre hudut ille
rinde, teşekkül ettirilen kaçak komisyonları, 
mahallin özelliklerine göre tedbirler bölgesin
de, uygulanacak statüyü ve kaçakçılığın asga
ri dereceye indirilmesi konusunda, bugüne ka
dar aldığı kararlar faydalı görülmektedir. 

Soru : 6. — «Emniyet ve tedbirler» bölge
sine bakanlığımızca çıkarılmış bir seri sirkü
ler ve tebliğlerle sokulması veya çıkarılması, 
kısıklanan maddeler dolayısiyle, iş takibinde, 
bulunan vatandaşların ne gibi formalitelerle 
karşılaştıklarını açıklamak mümkün müdür? 

Cevap : 6. — a) Suriye - Irak - İran dev
letleri sınırlarında, kaçakçılığın önlenmesi için, 
6/5921- sayılı Kararname ile yürürlüğe konan 
10 sayılı tebliğ hükümlerine göre hudut illerin
deki, kaçak komisyonları daimî emniyet bölge
sinde yaşıyan vatandaşların, senelik, zatî ve 
ailevi ihtiyaç maddelerini tesbit etmektedir. Bu 
ihtiyaçlardan fazlasının daimî emniyet bölgesi
ne sokulmasını, kaçağa sevk edilmesi bakımın
dan kısıtlamıştır. 

b) Daimî emniyet bölgesinde yaşıyan ha
kiki ve hükmî şahıslar, büyük ve küçükbaş hay
vanlardan, koyun, keçi, sığır, manda, deve 
(canlı ve kesilmiş) dâhil deri yapağı, bağırsak, 
nebati yağlar, ve antepfıstığı ile mahallî ka
çak komisyonlarının lüzum göreceği diğer 
maddelerin, miktarlarını 24 saat içinde mahal
lin en büyük mülkiye âmirine 3 nüsha beyan
name vermek suretiyle bildirmeye mecburiyet 
koymuştur. 

Daimî emniyet bölgesinde ticaretle iştigal 
eden hakiki ve hükmî şahıslar da, aynı statüye 
tabi tutulmuştur. Tatbik edilen bu hükümlerin 
tedbirler bölgesinde oturan vatandaşlara her 
hangi bir işlem tevlidetmediği bugüne kadar ya
pılan tatbikatla sabit olmuştur. 

Arz ederim. 

12. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, harb malûlü bâzı vatandaşların İstiklâl 
Madalyası için yaptıkları müracaatlara dair so
rusu ve Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğ-
lu'nun yazılı cevabı (7/29) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Savunma. Bakanı 
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tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygılarımla arz ve rica ederim. 

28 . 11 . 1969 
Erzurum Milletvekili 

(riyasettin Karaca 

1. — Erzurum ili Hınıs Askerlik şubesine 
bağlı Şabettin köyü halkından Yunus Altun-
kaynak 17 . 4 . 1968 gün birinci kısım 6061 -
6 8 - 4 sayı ve bakanlığınızın üçüncü defter 
6268 sıra numarada kayıtlı, 

2. — Erzurum ili Pasinler ilçesine bağlı 
merkez halkından ibrahim oğlu 1311 doğumlu 
Fevzi Yurdugül (Yurdagül) Erzurum Askerlik 
Dairesinin 5 . 7 . 1968 gün ve birinci kısım 
4061 - 8 - 68/10 sayılı müracaat ve ilgili daire
nizin 23412 sırasında kayıtlı, 

3. — Erzurum ili Horasan ilçesi Ardı köyü 
halkından Ahmet Turan için Erzurum Asker
lik Şubesi Başkanlığından yazılan 27 . 4 . 1968 
gün ve birinci kısım 4061/68 - 5 Millî Savunma 
Bakanlığı Personel Şubesi Başkanlığına yazı
lan ve 16728 sıra numaranızda kayıtlı bulunan, 

4. — Erzurum Tortum ilçesi Suyatağı kö
yü halkından Zekeriya Karaca'nın, Erzurum 
Askerlik Dairesi Başkanlığından yazılan 
22 . 10 . 1968 gün birinci kısım 4061 - 68 - 6 
sayılı ve defterinizin 32718 sıra nosunda ka
yıtlı, 

5. — Hınıs ilçesi merkez halkından Bedir-
oğlu 1315 doğumlu Kâmil Çöğender'e ait 
16 Eylül 1968 gün ve 4061 - 1 - 68 (6) sayılı 
ve Personel Dairesinin 29414 sıra numarasın
da, 

6. — Oltu ilçesinin merkez halkından 1310 
doğumlu Şükrü oğlu Nevzat Şahin'in Erzurum 
Askerlik Dairesi Başkanlığından Millî Savun
ma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığına 
gönderilen 16 Aralık 1968 gün ve birinci kı
sım 4061 - 8 - 68/33 tarih ve Personel Dairesi
nin 37921 sıra numarasında kayıtlı, 

7. — Erzurum ili Dumlu bucağı Köşk köyü 
halkından Ahmet Demirci oğlunun Millî Sa
vunma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı
na Erzurum Askerlik Daire Başkanlığından 
yollanmış 11 Ekim 1968 gün ve 4061 -16540 - 68 
sayı sırada kayıtlı, 

8. — Erzurum ili Aşkale ilçesi halkından Sa
dettin Sağsöz için Erzurum Askerlik Şubesi 
Başkanlığının Millî Savunma Bakanlığı Perso-
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nel Dairesi Başkanlığına gönderilmiş 10 Şub.at 
1969 gün ve birinci kısım 4061 - 8 - 69/1 sayı 
ve Personel Dairesinin 44642 sıra numarasında 
kayıtlı, 

9. — Erzurum ili Aşkale ilçesinden Dedeoğ-
lu 1316 doğumlu Ali Ak t aş'a ait Erzurum As
kerlik Şubesi Başkanlığının Millî Savunma Ba
kanlığı Personel Dairesi Başkanlığına gönderil
miş 12 . 12 . 1968 gün ve birinci kısım. 
4061 - 8 - 68/23 sayılı ve Personel Dairesinin 
37642 sıra nosunda kayıtlı, 

10. — Kars ili merkez halkından Ethem 
Yurdakoş'un Kars Askerlik Şube Başkanlığın
dan Millî Savunma Bakanlığı Personel Dairesi 
Başkanlığına gönderilmiş 4060 - 22 . 8 . 1968 
(D. 11. Hit. 6 Kasım) er ve Personel Dairesi 
Başkanlığının 27462 sıra numarasında kayıtlı, 

11. — Erzurum ili G-ez Mahallesi, Cami Ar
kası Sokak, No. 5 te mukim Mevlüt Demir'in 
Erzurum Askerlik Dairesi Başkanlığından ya* 
zılan 15 Mayıs 1968 gün ve birinci kısım 
4061 - 8 - 68/35 sayılı ve Personel Dairesi Baş
kanlığının 18323 sıra numarasında kayıtlı, 

12. — Erzurum ili ispir ilçesi halkından Mu-
harremoğlu 1316 doğumlu Hasan Yıldırım'm 
Erzurum Askerlik Dairesi Başkanlığından 
Milli Savunma Bakanlığı Personel Dairesi Baş
kanlığına yollanmış 26 . 3 . 1969 gün ve birin
ci kısım 4061 - 8 - 69/30 sayılı, 

13. — Erzurum ili Ilıca bucağından Ali oğ
lu Rasim Aksakal'in, Millî Savunma Bakanlığı 
Personel Dairesi Başkanlığının 95615 sıra esa
sında kayıtlı, 

14. — Erzurum ili Narman ilçesi halkından 
Züferoğlu 1300 doğumlu Nazım Taşdöven'in 
Erzurum Askerlik Dairesi Başkanlığından Mil
lî Savunma Bakanlığı Personel Dairesi Başkan
lığına yazılan 25 . 9 . 1968 gün ve birinci kı
sım. 4061 - 8 - 68/43 sayılı, 

15. — Erzurum ili Pasinler ilçesi halkından 
H. Recep Durkaya'nm Erzurum Askerlik Dai
resi Başkanlığından Millî Savunma Bakanlığı 
Personel Dairesi Başkanlığına yollanan 
4 . 11 . 1968 gün ve birinci kısım. 4061 - 8 - 68/8, 

16. — Ordu Mesudiye kazası halkından Şa-
kir Balcan'ın Erzincan Askerlik Şubesi Baş
kanlığından 28 . 8 . 1968 gün ve 3 Kr. 
4061-68-1515 sayılı; 
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Yukarda adlan adresleri ve şubeleriyle mü
racaat tarihleri ve kısmen Personel Dairesi 
Başkanlığında sıra kayıt numaralan yazılı 
harb malûlü gazi vatandaşlar İstiklâl madalya
sı ve aylığı bağlanması için Millî Savunma Ba
kanlığı Personel Dairesi Başkanlığına yazılan 
müracaatlarından halen her birinin evrakları 
sırasiyte hangi sıra ve safhalarda oldukları, 
keza bu dilekçelerden madalya ve aylık bağla
nanlar varsa kimlerdir? Ve ne zaman almış
lardır? Şayet almayıp da sıra bekliyenler var
sa tahminen daha ne kadar müddet bekleme
leri gerekmektedir? 

T. C. 31 . 12 . 1969 
Millî Savunma Bakanlığı 

Kanun : 936/1 - 69 
Konu : Yazılı soru ce
vabı. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 9 . 12 . 1969 tarih ve 7/29, 329/1475 

sayılı yazınız. 

İstiklâl madalyasına müstehak bâzı vatan
daşların yaptıkları müracaatla ilgili olarak 
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca tara
fından verilen yazılı soru önergesinde zikri ge
çen hususlara cevabı muhtevi yazıdan iki nüs
ha ilişikte gönderilmiştir. 

Arz ederim. 
Ahmet Topaloğlu 

Millî Savunma Bakanı 

1. — Yunus Altunkaynak : 
83603 numaralı İstiklâl Madalya vesikası 

9 Temmuz 1969 gün ve FER: 4061 - 47000 - 69 
Sosyal İş sayılı yazı ile Erzurum As. D. Bşk. 
lığına gönderilmiştir. 

2. — Fevzi Yurdagül : 
100511 numaralı İstiklâl Madalyası belgesi 

yazılma ve imza safhasındadır. 

3. — Ahmet Turan : 
100406 numaralı İstiklâl Madalyası belgesi 

yazılma ve imza safhasındadır. 

4. — Zekeriya Karaca : 
İlk yapılacak Erzurum Kararnamesi ile ken

disine madalya verilecektir, kararnameler as
kerlik dairelerine göre sıra ile yapılmaktadır. 

5. — Kâmil Çöğender : 
96090 numaralı İstiklâl Madalyası belgesi 

yazılma ve imza safhasındadır. Yakında gönde
rilecektir. 

6. — Nevzat Şahin : 
ilk yapılacak Erzurum Kararnamesi ite fceâ> 

disine madalya verilecektir. 
7. — Ahmet Demircioğlu : 
önergede bildirilen evrakın tarih sayısında 

bir yanlışlık vardır, şahsın durumu As. D. Bşk. 
lığından sorulmuştur. 

8. — Sadettin Sağsöz : 
Evrak numarası 44642 olup, sırası geldiğin

de kararname ile kendisine madalya verilecek
tir. Halen 40000 numaraya kadar olaü evrak' 
lar işlem görmektedir.. 

9. — Ali Aktaş : 
İlk yapılacak Erzurum Kararnamesi ite 

kendisine madalya verilecektir. 
10. — Ethem Yurdakoş : 
Ayn ayn tarihlerde iki dilekçe ile müraca

at etmiştir. Dilekçeleri gereği yapılmak üzere 
31 Ekim 1969 tarihinde Erzurum As. D. Bşk. 
lığına gönderilmiş, henüz cevap beklenmekte
dir. 

11. — Mevlüt Demir : 
Askerlik Dairesi ile yazışma devam etmek

tedir. 25 . 12 . 1969 tarihinde şahsın durumu 
tekrar askerlik dairesinden sorulmuştur. 

12. — Hasan Yıldınm : 
Evrak numarası 50420 olup sırası geldiğin

de kararname ile kendisine madalya verilecek
tir. Halen 40000 numaraya kadar olan evrak
lar işlem safhasındadır. 

13. — Rasim Aksakal : 
95615 numaralı İstiklâl Madalya vesikası 

yazılma ve imza safhasındadır. Kısa zamanda 
gönderilecektir. 

14. — Nazım Taşdöven : 
Baba adı ile soyadı, gönderme yazısı ile in

ha belgesinde farklı yazıldığından ve şahsın 
rütbesi hususunda tereddüde düşüldüğünden 
tereddüdün izalesi ve mübayenetin açıklanma
sı için şubesine yazı yazılmış cevap beklenmek
tedir. 

15. — H. Recep Durkaya : 
Evrak numarası 33402 dir. Soyadı evrakın

da Durkaya - inha belgesinde Durukaya olarak 
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yazıldığından ve inha belgesi mühürsüz oldu
ğundan iade edilmiştir.. Cevap beklenmekte
dir. 

16. — Şakir Balçan : 
önergede bildirilen evrak tarih ve sayısına. 

göre arama yapılmış, böyle bir evrakın geliş 
kaydına raslanmamıştır. Şahsın durumu Asker
lik Dairesinden sorulmuştur. 

13. •—• Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğ-
lıı'nun, Gazianteb'in Kilis ilçesinin zeytincilik 
ve bağcılık bakımından önemine dair sorusu ve 
Tarım Bakanı İlhami Ertem'in yazılı cevabı 
(7/30) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Tarım Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi dilerim. 

1. Gaziantep iline bağlı Kilis ilçesinin Gü
ney - Doğu Anadolu'da kültür arazisi olarak bir 
potansiyel gücü var mıdır? 

2. Bu ilçenin zeytincilik ve bağcılık bakı
mından kaç ağaç zeytine kaç kök bağa sahip bu
lunduğuna dair rakam vermek mümkün müdür? 
Mümkünse ne kadardır? 

3. Aynı ilçenin zeytin ve bağcılığı bakımın

dan ulaşabildiği bir teknik ölçü verilebilir mi? 
Verilebilirse nedir? 

Derin saygılarımla, 
1 . 12 . 1969 

Gaziantep Milletvekili 
Şinasi Çolakoğlu 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 17 . 1 . 1970 
Başmüşavirlik 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 1147 

Konu : Sayın Şinasi Çolakoğlu'nun 
önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 9 . 12 . 1969 gün Kanunlar Müdürlü

ğü 7/30 - 439 -1679 sayılı yazı. 
Gaziantep'in Kilis ilçesinin zeytin ve bağcı

lık bakımından önemine dair, Gaziantep Millet
vekili Sayın Şinasi Çolakoğlu'nun Bakanlığımı
za yönelttiği yazılı soru önergesi ile istenilen 
bilgi ekli cetvelde gösterilmiştir. 

Gereğine müsaadelerini saygılarımla arz ede
rim. 

Tarım Bakanı 
îlhami Ertem 

Gaziantep ili Kilis ilçesinin zeytincilik ve bağcılık ile ilgili potansiyeline ait bilgi 

Ziraat arazisi 
Sulu Susuz 

Hektar Hektar 

Bağ 
sahası 

Hektar 
Omca 
Aded 

2 400 82 200 18 700 16 830 000 

Zeytin sahası 
Hektar 

21 000 

Ağaç 
Aded 

2 100 000 

Genel 
arazi varlığı 

Hektar 

124 300 

+ Bağ sahası 1960 yılında 16 169 hektar ve üzün üretimi 136 000 ton iken 1968 yılında 18 700 
hektara, üzüm üretimi 165 000 tona yükselrıiştir. 

'.+' Zeytin sahası 1960 yılında 18 650 hektar, 1 863 000 aded ağaç iken 1968 yılında 21 000 hek
tarda 2 100 000 aded ağaca ulaşmıştır. 

ı+ Zeytin üretimi normal hallerde ortalama 18-20 bin tondur verimsiz yıllarda ise ortalama üre
tim 7 - 8 bin tondur. 

+ Ege bölgesinde 1 Kg. zeytinyağı 5 Kg. zeytinden üretilmesine mukabil, Kilis'te 1 Kg. zeytin
yağı 3 - 4 Kg. zeytinden üretilebilmektedir. 

+ Zeytin ve bağ sahaları onar bin hektar daha rrtabilecek potansiyele sahiptir. 
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