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uzatılmasına dair tezkeresi. (3/1853, 10/89) 641:642 

İL — TARİŞ ve ona bağlı bazı kuruluşların 
içerisinde bulunduğu durum hakkında kuru
lan Araştırma Kom'isyonu Başkanlığının Ko
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ay uzatılmasına dair tezkeresi. (3/1851, 10/91) 642 

13. — 10/49, 10/62, 10/67, 10/68, 10/83 
numaralı Araştırma Komisyonlarında açık bu
lunan üyeliklere seçim. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

L — Sümerbank ve Müesseselerinin tas
vibe sunulan 1967 - 1976 yılları bilanço ve 

642:644 

644 

Sayfa 
netice hesaplarının, 468 numaralı Kanunun 
değişik 3 ncü maddesi uyarınca hazırlanan 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nu Raporu ve bu rapora yapılan itiraz ile 
Komisyonun görüşü. (3/1837) (S. Sayısı : 1004) 644: 

648 
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Nurhan Artemiz'in. Devlet Planlama Teşkila
tında görevli uzman ve müşavirlere dair soru 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bursa Üyesi M. Şebip Karamullaoğlu, Tam Gün 
Yasasının uygulanışı hakkında gündem dışı bir de
meçte bulundu. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ali Münif İs-
lâmoğlu, Bursa Üyesi M. Şebip Karamullaoğlu'nun 
gündem dışı konuşmasıyla ilgili konuda açıklamada 
bulundu. 

Afyonkarahisar Üyesi Kâzım Karaağaçlıoğlu'nun, 
hastalığına binaen 23.2.1980 tarihinden itibaren 21 
gün izinli sayılmasına dair; 

TBMM Birleşik toplantısının, gündeminde bulu
nan işleri görüşmek üzere 12.3.1980 Çarşamba günü 
saat 15.00'te yapılacağına dair; 

Başkanlık tezkereleri Genel Kurulun bilgisine su-
nuldu.-

Sümerbank ve Müesseselerinin tasvibe sunulan 
1967 - 1976 yılları bilanço ve netice hesaplarının, 468 
numaralı Kanunun değişik 3 ncü maddesi uyarınca 

hazırlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonu Raporu ve bu rapora yapılan itiraz ile ko
misyonun görüşü (S. Sayısı : 1004) Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu; konu üzerinde bir süre görüşüldü. 
Görüşme usulünün Başkanlık Divanında kararlaştırıl
masından sonra, konunun Genel Kurulda görüşülme
si kabul edildi. 

Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl 
üyelik için seçim yapılacağı sırada Başkanlıkça Ge
nel Kurulda çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

13.3.1980 Perşembe günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere birleşime saat 17.15'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet Ünaldı 

Divan Üyesi 
Bingöl 

Mehmet Bilgin 

Divan Üyesi 
Bilecik 

Mehmet Erdem 

— 636 — 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tezkereler 
1. — Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai 

Karantina Genel Müdürlüğüne bağlı döner serma
yeli işletmelerin 1971 yılı genel bilançosu hakkında 
düzenlenen raporun bilançosu ile birlikte sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi, (3/1851) (Büt
çe ve Plan Komisyonuna) 

2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
döner sermayeli sağlık kurumlan ve esenleştirme 
(Rehabilitasyon) tesislerinin 1971 bütçe yılı konsolide 
bilançosu hakkında düzenlenen raporun bilanço ile 
birlikte sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resi. (3/1852) (Bütçe ve Plan Komisyonuna) 

3. — Sağlık ve Sosyal Yardım Başkanlığına bağlı 
döner sermayeli sağlık kurumlan ve esenleştirme (Re
habilitasyon) tesislerinin 1970 bütçe yılı konsolide bi
lançosu hakkında düzenlenen raporun, bilanço ile bir

likte sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 
(3/1853) (Bütçe ve Plan Komisyonuna) 

4. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba'kanhğına bağlı 
döner sermayeli sağlık kurumları ve esenleştirme (Re
habilitasyon) tesislerinin 1972 bütçe yılı konsolide 
bilonçosu hakkında düzenlenen raporun, bilanço ile 
birlikte sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resi. (3/1854) (Bütçe ve Plan Komisyonuna) 

5. — Ceza ve İslahevleri ve İşyurtlarının 1973 büt
çe yılı genel bilançosuna ait raporun, bilanço ile bir
likte sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 
(3/1855) (Bütçe ve Plan Komisyonuna) 

Yazdı Soru 
6. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbrahim 

Özulrik'ün Ankara Belediyesinde çalışan işçilerin üc
retlerini alamadıklarından dolayı yaptikları direnişe 
dair yazılı sorusu. (7/1192) (Başbakanlık, Maliye ve 
içişleri bakanlıklarına gönderilmiştir.) 

» • • • « 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Mehmet Ünaldı 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (Bingöl), Mehmet Erdem (BUecik) 

BAŞKAN — 45 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere 

IV; — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Manisa Üyesi Mustafa Fahri Dayının, çift
çinin zirai girdilerine dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Sayın Fahri Dayı, «Çiftçinin zirai girdileri» hakkın
da Gündem dışı söz talep etmişlerdir,; 

Buyurun Sayın Dayı. 
MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Ülke nüfusumuzun % 65'ini teşkil eden, dışsatım 
gelirlerimizin yaklaşık % 75'ini sağlayan çiftçilerimi
zin tarım ilaçları, zirai girdilerde karşı karşıya kaldık
ları sorunları dile getirmek için söz almış bulunmak
tayım. 

Tarım ilaçlarında, çiftçinin tarımsal girdilerinde 
karşılaşılacak zorluklar, bu girdilerde meydana gele
cek anormal fiyat artışları, tarım için zorunlu olan 
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maddelerin bulunmaması veya yeterince bulunmama
sı, tarımda üretimi etkileyen unsurlardandır, 

Tarımı ihmal etmemiz mümkün değildir. Hem 
ülike nüfusumuzun büyük çoğunluğu geçimini tarım 
sektöründen sağlama'kta ve hem de dışsatım gelirleri
mizin büyük bir kısmı, yaklaşık % 75'i tarım ürün
lerinin dış ülkelere satımından sağlanmaktadır. 

Bir gerçeği kabul etmemiz gerekir. Tarımı ihmal 
ederek kalkınmamız, sanayide başarıya ulaşmamız 
mümlkün değildir. Sanayileşme, tarımsal gelişme ile 
uyumlu bir biçimde yürümelidir. Ülkem'izin gelişme
si için tarımı ihmal etmeden, tarımsal gelişmeyi de 
sağlayarak sanayileşmeyi gerektirmektedir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Anayasamızın 52 nci maddesi, «Tarım ürünlerini 

ve tarımla uğraşanların emeğini değerlendirmek için 
Devlet gereken tedbirleri alır.» demektedir. Anayasa
mızın bu amir hükmüne Demir el Hükümeti gereği gi
bi riayet etmemektedir. Demirel Hükümeti, tarım 
ürünlerini ve tarımla uğraşanların emeğini değerlen
dirme yerine, bu sektörde çalışanların ve _ tarımsal 
üretimin düşmesine yönelik önlemler almaktadır. 

Tarımda üretimin artırılması için çiftçinin tarla
sını birkaç kez sürmesi gerekmektedir. Ürününü arzu 
edilen miktarda alabilmesi için tarlaya gübre atmaya 
ve zirai hastalıklardan koruyabilmek için tarım ilaç
lan kullanmaya medburdur. Çiftçi tarım ilaçlarını, 
gübreyi, traktörünün çalışması için gereken motorini 
bulamamakta veya çok az miktarda bulmaktadır. Bul
sa dahi, geçen yıla oranla 4-5 kat daha fazla para 
ödemektedir. Motorinin geçen yıla oranla fiyatının ar
tışı malumunuzdur. Kaldı ki, mazot da bulmak müm
kün değildir. Göztaşı, potasa gibi tarım ilaçlarının 
fiyat artışı geçen yıla oranla 15 kattır. Geçen yıl, 1 
kilosu 4 lira olan göztaşı bu yıl 55 liraya satılmakta
dır. Keza geçen yıl kilosu 2 lira olan gübre bu yıl 
10 liradır ve bulmak da mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Başbakan kısa bir süre önce, bu ayın 8, 

9_ ve 10'unda yaptığı bir dizi basın toplantılarında 
ülkemizde her malın var olduğunu; çiftçinin ihtiyacı 
olan gübrenin, traktörünün çalışması için gerekli ma
zotun var olduğunu beyan etti ve bu beyanları TRT 
aracılığıyla halkımıza duyuruldu. Hatta Sayın Baş
bakan, «Mazot bulamayan, gübre bulamayan varsa 
bana müracaat etsin.» dedi. Şimdi okuyacağım mek
tup, Eğede en az 80 bin pamuk üreticisinin müra
caatıdır. 

Değerli üyeler; 
İki gün önce bir mektup aldım. Mektup 4.3.1980 

tarihini taşımaktadır. Mektubu yazan kuruluş, İzmir 
Tariş Pamuk Satış Kooperatifleri Birliğidir. Tariş Ge
nel Müdürlüğünün 23 266 sayısını taşımaktadır. Bu 
mektubu yazan Tariş Pamuk Birliği Yönetim Kurulu, 
Demirel Hükümetinin yeni atanan Adalet Partili üye
lerinden oluşmaktadır. Demirel Hükümeti işbaşına gel
diğinde Tariş Pamuk Birliği Yönetim Kurulu üyelerini 
kendilerinden olmadığı nedeniyle görevden almış ve 
yerlerine AP'li üyeleri atamıştır. İşte bu mektubu, 
Demirel Hükümetinin atadığı ve hepsi AP'li olan Ta
riş Pamuk Birliği Yönetim Kurulu üyeleri yazmakta
dır. Bu mektubu sizlere, zabıtlara geçmesi bakımın
dan aynen okumak isterim : 

«Ortaklarımızın kütlü pamuk üretmeleri için lü
zumlu akaryakıt ihtiyaçları yıllardan beri Petrol Ofi
si Genel Müdürlüğünden, anlaşma çerçevesinde ayni 
kredi sağlanarak karşılanmakta, gübre ihtiyaçları da 
doğrudan doğruya Türkiye Zirai Donatım Kurumun
dan temin edilmektedir. 

Bu yıl da üretici ortaklarımıza gerekli yardımda 
bulunmak amacıyla Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden 
600 milyon liralık faizsiz akaryakıt kredisiyle, buna 
bağlı olarak Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden de 
277 ton akaryakıt (Motorin) tahsisi talep edilmiş. 
Zirai Donatımdan da 103 860 ton muhtelif cins gübre 
istenmiştir. 

Üretici ortaklarımızın tarlasını sürme zamanına 
girmeleri sebebiyle akaryakıt ve gübre talepleri yo
ğunlaşmaktadır. Bu konuda gerek Yönetim Kurulu 
olarak ve gerekse Kooperatif Yönetim Kurullarımızca 
ilgili bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunmuş ise 
de akaryakıt sorunumuz henüz bir neticeye bağlanma
mış, gübre ihtiyacımız ise çok cüzi miktarı karşılan
mış durumdadır. 

Üretimin aksamaması ve bu arada ortaklarımızın 
içinde bulunduğu zorlukları bir an önce gidermek 
üzere, akaryakıt ve gübre temini konusunda bölge
miz temsilcisi olarak tavassutunuzu rica ederiz, yar
dımlarınız için şimdiden teşekkürlerimizi sunarız. 

İmza 
İzmir Pamuk Tarım Satış 

Kooperatifler Birliği» 
Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi okumuş bulunduğum mektuptan da anlaşıla

cağı veçhile Tariş Pamuk Birliği Yönetim Kurulu ve 
buna bağlı 53 kooperatif bakanlıklar nezdinde gübre 

} temini, mazot temini bakımından gerekli girişimlerde 
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bulunmuşlar, ancak bir sonuç alamadıkları için biz 
Ege* parlamenterlerine de yazımak lüzumunu hisset
mişler. Biz, bu mektubu zabıtlara geçirmek suretiy
le Sayın Başbakan Demirel'e ithaf ederiz. Herhalde 
kısa sürede Ege'de 80 bini aşkın bulunan Pamuk 
Tanım Satış Kooperatifi ortaklarının bu acil ihtiyaç
larının yerine getirileceğine inanmak isteriz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ege'de şu anda pamuk ekimi başlamış durumda

dır. Pamuk ekimi ne kadar gecikirse, körpeye kalırsa 
o nispette de verim azalır ve toplama zamanı da kı
şa denk geleceği için kalite de düşer. Bunun neticesi 
olarak üretim azaldığında dışsatım da azalır ve bu 
itibarla da ülkeye girecek döviz miktarı azalır. Hü
kümetin bu konu üzerinde titizlikle duracağına inan
mak isterim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
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Öyle zannediyorum ki, akaryakıt konusundaki sı
kıntı da daha çok motorinden ileri gelmektedir, i 977 
yılı motorinin Türkiye'de en çok kullanıldığı yıldır. 
Bu yılda Ege mıntıkamıza Mart ayı içerisinde 27 bin 
ton motorin tahsis edilmiştir. 1978'de bu 21 bin to
na, 1979'da ise 17 bin tona düşmüştür. 

1 ile 10 Mart tarihleri arasında bizim, Eğeye tah
sis edebildiğimiz motorin 7 bin tondur. 10 ile 20 Mart 
tarihleri arasında, dün îzmıir'e yanaşan 29 bön ton 
motorin yüklü bir geminin getirmiş olduğu yükün 
tamamı olan 29 bin ton motorin Eğeye tahsis edilmiş 
bulunmaktadır ve burada dağıtılacaktır. Buna Alia
ğa'nın üretmiş olduğu motorin dahil değildir. Alia
ğa'da, yüksek malumları olduğu üzere, her gün 3 500 
ton civarında bir motorin üretebilmektedir ve bu da
ğıtılmaktadır. 

Öyle anlıyorum ki izahattan, daha çok sıkıntı bu 
yıla kadar kredi yoluyla sağlanabilen motorinin son 
almış olduğumuz ekonomik tedbirler muvacehesinde, 
peşin parayla sağlanma mecburiyetinin getirilmiş ol
masının bu kooperatiflerimizi sıkıştırmış olmasından 
ileri gelmektedir. 

Aynı kredi yoluyla akaryakıt verilip verilemeye
ceğini tekrar tetkik ettireceğim. Eğer, aynı kredi yo
luyla tarım satış kooperatiflerine, pamuk tarım sat;ş 
kooperatiflerine veya diğer birliklere akaryakıt ver
me imkânı olur ise, bunu da gerçekleştirmeye uğra
şacağız. 

Şunu ifade etmek istiyorum ki, Sayın Başbakanın 
basın toplantılarında ifade ettiği ve tüm Hükümeti
mizi bağlayan hususlar harfiyen yerine getirilmek 
üzere Hükümetiniz gece - gündüz çalışmaktadır. Bu
na inanılmasını rica ediyor, Yüce Senatoyu tekrar 
saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

3. —• İzmir Üyesi Nurhan Art emiz'in, İzmir ce
zaevindeki tutuklularla parlamenterlerin görüştürül-
meşindeki uygulamaya dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Sayın Nurhan Art emiz, «İzmir Cezaevinde parlamen
terler ziyaret ettiği tutuklularla ancak cam arkasın
dan veya nezaret altında görüştürülmekte ve bu uy
gulamanın Adalet Bakanlığınca yayınlanan bir ge
nelgenin gereği olduğu söylenmektedir. 

Parlamento üyelerine karşı güvensizlik ifadesi 
olan bu uygulama hakkında.») gündem dışı söz talep 
etmişlerdir. 

Buyurun Sayın Artemiz. 

2. — Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un, Manisa 
Üyesi Mustafa Fahri Dayı'nın «Çiftçinin zirai gir
dilerine» dair gündem dışı demeci ile ilgili konuda 
açıklaması. 

DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (İstan
bul Milletvekili) — Sayın Başkan; 

Müsaade buyurursanız, gündem dışı konuşan ar
kadaşımıza kısaca cevap vermek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Ceyhun, Devlet Baka
nı, buyurun. 

DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (İstan
bul Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun 
sayın üyeleri; 

Yüce Senatoyu saygıyla selamlayarak sözlerime 
başlıyorum. 

Gündem dışı konuşan Sayın Senatörümüzün dile 
getirdiği konuda arzı malumat etmek- istiyorum. 

Türkiye'nin 1980 yılı İlkbahar gübre ihtiyacı 
2 234 000 tondur. Bu 2 234 000 ton gübrenin 1 900 
küsur bin tonu sağlanmış ve ilgili yerlere gönderile
rek çiftçimize vaktinde intikali konusunda gerekli 
emirler verilmiştir. Diğer artan miktarın ise bağlan
tıları yapılmıştır ve İlkbahar gübre sezonu bitmeden 
bütün Türkiye'de dağıtımı sağlanabilecektir. Gübre 
dağıtımında öncelik Güney Anadolumuza (Adana, 
Gaziantep, Mardin, Urfa, Diyarbakır), bunu takiben 
Eğeye (İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla ille
rine) verilmiştir. 

Sayın Senatörümüzün işaret ettiği noktayı not al
mış bulunuyorum. Eğer bu gübre dağıtımında bir 
aksaklık var ise, bunu hemen mahalline ulaştırmak 
için gerekli tedbiri alacağız. 
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NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Sayın Başkan, 
Yüce Parlamentonun değerli üyeleri; 

Sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. 

İzmir Cezaevinde bir tutukluyu ziyaret maksadıy
la gittiğimde maruz kaldığım bir davranışı, şahsımı 
aşarak Parlamentonun manevi şahsiyetine yönelmiş 
bir davranış olduğunu kabul ederek söz almak gere
ğini duydum. Olayı sizlere nakletmek istiyorum. 

izmir Cezaevinde tutuklu bulunan bir belediye 
başkanım ziyaret maksadıyla gittiğimde, Cezaevi Sav
cısının raporlu olduğunu ve yerine bakmakta olan 
yardımcısının bulunduğunu gördüm ve kendisinden 
görüşmek istediğim tutuklunun adını vererek izin is
tedim ve bana verilen izne göre, «Tutukluyla benim 
cam arkasından görüştürülmem gerektiği» söylendi. 

Bildiğiniz gibi, tutukluyla ziyaretçisi arasına ko
nulmuş olan cam, daha çok ziyaretçiye karşı duyu
lan bir güvensizliğin ifadesidir. Ziyaretçiyle mahkûm 
veya tutuklu arasında yasak veya uygunsuz alış - ve
rişlerin yapılmasını önlemek için bir önlem olarak 
konulmuştur. 

Bir Parlamento üyesinin cam arkasından tutuk
luyla görüştürülmesi teklifine karşı çıktım ve bunu 
bir güvensizlik addettiğimi ve bu tarz bir görüşmeyi 
kabul etmeyeceğimi bildirdim. Bunun üzerine bana, 
«Adalet Bakanlığının bir genelgesi olduğunu ve tu
tuklunun görüşme mahallinin dışına çıkarılamayaca
ğını»! beyan ettiler. Bunun üzerine, «Avukatlarıyla 
tutuklular ya da mahkûmlar nasıl konuşuyorlar?» 
diye sordum. Bana bu kez, «Avukatların bulunduğu 
mahalde görüşme yapıp, yapamayacağımı» sordu ve 
ben bunu kabul ettim. «Benim için önemli olan gü
vensizlik ifadesi taşımayan bir görüşme şeklidir, ma
hal önemli değildir, avukatlara mahsus mahalde tu
tukluyla görüşebilirim.»! dedim. 

Bunun üzerine Savcı Yardımcısı, «Yalnız, sizce 
bir sakıncası yoksa, ben de başınızda bulunmak isti
yorum.» dediler. Bunu da ben, cam arkasından gö
rüşmeyi reddedişimin nedeni bir Parlamento üyesine 
karşı duyulan güvensizliğin sonucuydu; Şimdi bu da
ha büyük bir güvensizlik ifadesi, bunu haydi haydi 
kabul etmeyeceğimi söyledim kendilerine ve Adalet 
Bakanlığının genelgesinden bahisle benim bu önerim 
de kabul edilmedi Savcı Yardımcısı tarafından. 

Şimdi, avukatların tutuklularla cezaevlerinde ser
bestçe konuşabildiği bir ortamda, milletin vekilleri
nin tutuklularla böylesine nezaret altında veya cam 

arkasında konuşturulmasını ben şahsımı aşan ve Par
lamentoya yönelik bir çirkin davranış olarak niteli
yorum. Çünkü, bürokrasinin parlamenterine güven 
duymadığı, güvenmediği bir yerde Parlamentonun, 
parlamenter düzenin varlığı veya yokluğu tartışıla
bilir duruma gelmiş demektir bence. Çünkü, maruz 
kaldığım bu muamele parlamenter düzenin, parla-
menterizmin hukuk düzenini bilen, bilebilmesi gere
ken durumda olan bir kişiydi, bir savcı yardımcısıy
dı. 

Bu nedenle bu çirkin davranışı kınıyorum ve Sa
yın Adalet Bakanına durumu arz ediyorum, ilgileri
ni rica ediyorum. 

Durumu saygıyla Yüce Parlamentoya, Yüce Se
natoya arz eder, hepinize saygılar sunarım. (CHP sı
ralarından alkışlar). 

4. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet 
Bakanı Orhan Eren'e, Devlet Bakanı Metin Musa-
oğlunun vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (311850) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri var, takdim ediyo

rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Trablus Fuarının açılış törenlerine katılmak ve 

Türk gününde hazır bulunmak üzere Türk Hüküme
tini temsilen, 29 Şubat 1980 - 6 Mart 1980 tarihleri 
arasında Libya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Orhan 
Eren'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Metin Musaoğlu'nun vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 

5. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Turizm 
ve Tanıtma Bakam Barlas Küntay'a, Devlet Bakanı 
Koksal Toptan'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1849) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Al

manya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Turizm Ala
nında İşbirliği Anlaşmasını imzalamak konusunda 
görüşmelerde bulunmak üzere, 3 -9 Mart 1980 tarih
leri arasında Federal Almanya'ya gidecek olan Tu
rizm ve Tanıtma Bakanı Barlas Küntay'ın dönüşüne 
kadar; Turizm ve Tanıtma Bakanlığına, Devlet Ba
kanı Koksal Toptan'ın vekillik etmesinin, Başbaka-
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nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
6. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Gıda -

Tanın ve Hayvancılık Bakanı Cemal Külahlı'ya Dev
let Bakam Ahmet Karahan'ın vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/1848) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) 

Tarım Komitesinin 5 - 6 Mart 1980 tarihlerinde Pa
ris'te düzenlenecek Bakanlar seviyesindeki toplantısı
na katılmak üzere Fransa'ya gidecek olan Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanı Cemal Külahlı'nın dönü
şüne kadar; Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
na, Devlet Bakanı Ahmet Karahan'ın vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
7. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Sanayi 

ve Teknoloji Bakanı Nuri Bayar'a, Devlet Bakanı 
Ekrem Ceyhun'un vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (311847) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bakanlığı ile ilgili temas ve incelemelerde bulun

mak üzere 6-16 Mart 1980 tarihleri arasında İngil
tere'ye gidecek olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. 
Nuri Bayar'ın dönüşüne kadar; Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'in vekil
lik etmesinin. Başbakanın teklifi üzerine uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
8. — TÖB - DER'deki oluşum ve gelişmelerle il

gili kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığının, 
Komisyonun görev süresinin iki ay uzatılmasına dair 
tezkeresi. (3/1855, 10/80) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
TÖB - DER'deki oluşum ve gelişimlerle ilgili ola

rak kurulan Araştırma Komisyonunun görev süresi 
3 Mart 1980 tarihinde sona ermiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca 25 Nisan 
1978 tarihli 51 nci Birleşiminde kabul edilen Danış

ma Kurulunun 19 Nisan 1978 tarih ve 3 sayılı kara
rı gereğince 3 Mart 1980 tarihinden itibaren bir de
faya mahsus olmak üzere iki ay süre verilmesini arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Araştırma Komisyonu 
Başkan» 

Namık Kemal Şentürk 

BAŞKAN — TÖB - DER'deki oluşum ve geli
şimlerle ilgili olarak kurulan Araştırma Komisyonu
nun görev süresinin 3 Mart 1980'den itibaren iki ay 
uzatılması hususunu oylarınıza arz ediyoaım. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — İlaç yokluğu konusunda kurulan Araştırma 
Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev süresi
nin iki ay uzatılmasına dair tezkeresi. (3/1854, 10/82) 

BAŞKAN — Bir başka önergeyi takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
«İlaç Yokluğu» konusunda kurulan Araştırma 

Komisyonumuzun görev süresi 3.3.1980 tarihinde so
na ermiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 25.5.1978 
tarihli 78 nci Birleşiminde kabul olunan, Danışma 
Kurulunun 19.4.1978 tarih ve 3 numaralı kararının 
1 - a, b, geçici c maddeleri uyarınca Araştırma Ko
misyonumuzun görev süresinin 3.3.1980 tarihinden 
itibaren, bir kereye mahsus olmak üzere 2 ay müd
detle uzatılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak 

Komisyon Başkanı Y. 
Dr. Baha Akşit 

BAŞKAN — İlaç yokluğu konusunda kurulan 
Araştırma Komisyonunun görev süresinin 3.3.1980 
tarihinden itibaren 2 ay uzatılmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

10. — Yurt dışındaki işçi ve çocuklarının eğitim 
ve öğrenim durumlarıyla, gönderilen eğiticilerin se
çimlerindeki bazı uygulamalar hakkında kurulan 
Araştırına Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun 
görev süresinin iki ay uzatılmasına dair tezkeresi. 
(3/1853, 10/89) 

BAŞKAN — Bir başka önergeyi takdim ediyo
rum. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Yurt dışındaki tşçi Çocuklarının Eğitim ve Öğre

nim durumlarıyla gönderilen öğretmenlerin seçimle
rindeki bazı uygulamalar hakkında kurulan Araştır
ma Komisyonumuzun görev süresi 3.3.1980 tarihinde 
sona ermiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 25.5.1978 
tarihli 51 nci Birleşiminde kabul olunan, Danışma 
Kurulunun 19.4.1978 tarih ve 3 No. lu kararının 1 -a, 
b, geçici c maddeleri uyarınca Araştırma Komisyo
numuzun görev süresinin 3.3.1980 tarihinden itibaren 
bir kereye mahsus olmak üzere 2 ay müddetle uza
tılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. Araştırma Komisyonu 
Başkanı 

Denizli Senatörü 
Dr. Baha Akşit 

BAŞKAN — Yurt dışındaki işçi çocuklarının eği
tim ve öğrenim durumlarıyla gönderilen öğretmenle
rin seçimlerindeki bazı uygulamalar hakkında kuru
lan Araştırma Komisyonunun görev süresinin 3.3.1980 
tarihinden itibaren iki ay uzatılmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

11. — Tariş ve ona bağlı bazı kuruluşların içeri
sinde bulunduğu durum hakkında kurulun Araştır
ma Komisyonu Başkanlığının Komisyonun görev sü
resinin iki ay uzatılmasına dair tezkeresi. (3 /1852, 
10/90) 

BAŞKAN — Bir başka önergeyi takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tariş ve ona bağlı bazı kuruluşların içerisinde 

bulunduğu durum hakkında kurulan Araştırma Ko
misyonumuzun süresi 3.3.1980 tarihinde sona ermiş
tir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 25.5.1978 
tarihli 51 nci Birleşiminde kabul olunan, Danışma 
Kurulunun 19.4.1978 tarih ve 3 nolu kararının 1 - a, 
b, geçici c maddeleri uyarınca Araştırma Komisyo
numuzun görev süresinin 3.3.1980 tarihinden itiba
ren bir kereye mahsus olmak üzere 2 ay müddetle 
uzatılmasını arz ederim. 

Saygılarımla.; Akın özdemir 
İzmir 

Araştırma Komisyonu 
Başkanı Y. 

Sözcü 
Aydın 

Ahmet Metin Taş 

13 . 3 . 1980 O : 1 

I BAŞKAN — Tariş ve ona bağlı bazı kuruluşla-
j rın içerisinde bulunduğu durum hakkında kurulan 

Araştırma Komisyonunun süresinin 3.3.1980 tarihin-
I d sn itibaren iki ay uzatılmasını oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

I 12. — Türkiye'de mevcut bulunan ABD ve NA-
I T O üs ve tesislerinin adedi ile yönetim şekline dair 
I kurulaıı Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Ko

misyonun görev süresinin iki ay uzatılmasına dair 
tezkeresi. (3/1851, 10/91) 

I BAŞKAN — Bir başka önergeyi takdim ediyo-
I rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye'de mevcut bulunan ABD ve NATO üs 

ve tesislerin adedi ile yönetim şekline dair kurulan 
I Araştırma Komisyonumuzun görev süresi 8.3.1980 ta-
I rihinde sona ermiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 25.5.1978 
I tarihli 51 nci Birleşiminde kabul olunan, Danışma 

Kurulunun 19.4.1978 tarih ve 3 nolu kararının 1 -a, 
I b, geçici c maddeleri uyarınca Araştırma Komisyo-
I numuzun görev süresinin 8.3.1980 tarihinden itiba

ren, bir kereye mahsus olmak üzere 2 ay müddetle 
1 uzatılmasını arz ederim. 
I Saygılarımla. 
I Amiral Hilmi Fırat 
I Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
I ' Araştırma Komisyonu 

Başkanı Y, 

I BAŞKAN — Türkiye'de mevcut bulunan ABD 
I ve NATO üs ve tesislerinin adedi ile yönetim şekline 
I dair kurulan Araştırma Komisyonunun görev süresi

nin 8.3.1980 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasını 
I oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen-
I 1er... Kabul edilmiştir. 

75. — 10149, 10/62, 10/67, 10/68, 10/83 numa-
I ralı Araştırma Komisyonlarında açık bulunan üye-
I liklere seçim. 

I BAŞKAN — Kurulan Araştırma Komisyonları-
I nın bazılarında eksik bulunan üyeliklere gösterilmiş 
I olan adayların seçimine geçiyorum. Bu eksiklikler 
I Komisyonların tam adedi üzerinde müessir olmaya-
I cağı cihetle işari oyla seçimleri yapıyorum. 
I Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları konu-
I sunda kumlan 11 üyelik Araştırma Komisyonunun 
J açık bulunan üyeliklerine; 
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Adalet Partisinden Sayın Faik Kırbaşlı'nın aday 
gösterildiği gelen tezkerede belirtilmiştir. Sayın Faik 
Kırbaşlı'nın bu Komisyona seçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın Fevzi Kartal'ın aynı Komisyona üye seçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Vefa Poyraz'ın aynı Komisyona üye seçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Nurhan Artemiz'in aynı Komisyona üye 
seçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Adnan Başer Kafaoğlu'nun aynı Komisyo
na üye seçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yabancı ülkelerde çalışan yurttaşlarımızın sorun
ları hakkında kurulan 11 üyelik Araştırma Komis
yonu.. Parti gruplarınca ve diğer gruplarca gösteri
len adayları sırası ile takdim ediyorum. 

Sayın Şerafettin Paker, Sayın Osman Nuri Can-
polat, Sayın Muzaffer Demirtaş AP'den. 

Sayın Aysel Baykal, Sayın Şeref Bakşık, Sayın 
Halis Soylu CHP'den. 

Sayın Haydar Tunçkanat Milli Birlik Grubun
dan. 

Sayın Nermin Abadan - Unat Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyeler Grubundan. 

Sayın Şerafeddin Paker'in, Yabancı Ülkelerde Ça
lışan Yurttaşlarımızın Sorunları hakkında kurulan 11 
üyelik Araştırma Komisyonuna üye seçilmesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Osman Nuri Canpolat'ın aynı Komisyona 
üye seçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Muzaffer Demirtaş'ın aynı Komisyona üye 
seçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Aysel Baykal'ın aynı Komisyona üye seçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Şeref Bakşık'ın aynı Komisyona üye seçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Halis Soylu'nun aynı Komisyona üye se
çilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Haydar Tunçkanat'ın aynı Komisyona üye 
seçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Nermin Abadan - Unat'ın aynı Komisyona 
üye seçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 Mayıs 1977 tarihinde istanbul - Taksim - Cum
huriyet Alanında Meydana Gelen Olaylar hakkında 
kurulan 11 üyelik Araştırma Komisyonuna parti 
grupları ve diğer gruplarca aday gösterilenlerin isim
lerini sırasıyla takdim ediyorum : 

Sayın İsmet Muharremoğlu, Sayın Selahattin De
niz, Sayın Celâl Arslan AP'den; Sayın Halil Tunç 
Cumhurbşakanmca Seçilen Üyeler Grubundan. 

Sayın İsmet Muharremoğlu'nun bu Komisyona 
üye seçilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Selahattin Deniz'in aynı Komisyona üye 
seçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Celâl Arslan'ın aynı Komisyona üye seçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Halil Tunç'un aynı Komisyona üye seçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

1 Ocak 1974 tarihinden sonraki Teşvik Belgesi, 
İmalat İzni ve Fiyat Tespiti İşlemleri hakkında kuru
lan 11 üyelik Araştırma Komisyonuna parti grupla
rınca gösterilen adayları sırasıyla takdim ediyorum : 

Sayın Cemal Örgen, Sayın Fevzi Ergün, Sayın 
Erol Yavuz Adalet Partisinden. 

Sayın Cemal Örgen'in bu Komisyona üye seçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Fevzi Ergün'ün bu Komisyona üye seçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Erol Yavuz'un bu Komisyona üye seçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık bulunan komisyon üyeliklerine bu oyladı
ğım sayın üyeler seçilmişlerdir. 

Eğitim Politikamızın ve Düzeninin Yurdun Ger
çeklerine ve Kalkınma İhtiyaçlarına Uygun Olup Ol
madığı ve bu Hususlarda Alınması Gerekli Tedbirler 
hakkında kurulan 11 üyelik Araştırma Komisyonun
da açık bulunan üyeliklere, parti gruplarınca göste
rilen adayları takdim ediyorum. 
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Sayın Orhan Özen, Sayın Abdülhaluk Özdinç, Sa
yın Halim Dursunoğlu AP'den; Sayın Hüseyin Öz-
türk, Sayın Cemil Çeçan CHP'den. 

Sayın Orhan Özen'iıı bu Komisyona üye seçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Abdülhaluk Özdinç'in bu Komisyona üye 
seçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — Sümerbank ve müesseselerinin tasvibe sunu
lan 1967 - 1976 yıllan bilanço ve netice hesaplarının, 
468 numaralı Kanunun değişik 3 ncü maddesi uya
rınca hazırlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonu Raporu ve bu rapora yapılan itiraz ile 
komisyonun görüşü. (3/1837) (S. Sayısı : 1004) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizdeki KİT'lerle ilgili 
Karma Komisyon raporlarına yapılan itiraz üzerine, 
yeniden Komisyonun görüşünü bildirmesine müteda
ir işlemlerin müzakeresine devam ediyoruz. 

Geçen birleşimde Sümerbank ve müesseselerinin 
1976 yılına ait bütçe ve netice hesaplarının adem-i 
ibrasına ait müzakereler tamamlanmış ve başka söz 
isteyen sayın üye bulunmadığı için Hükümet adına... 

DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (İstan
bul Milletvekili) — Hükümet adına ben söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Ceyhun... 
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara.) — Sayın 

Başkan; Divanın bir görüşü olacaktı, o nedenle bu
güne bırakılmıştı. 

BAŞKAN — Divanın görüşünü aynen tatbik ede
ceğiz. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Okun
mayacak mı efendim? Genel Kurul muttali olsun. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık Divanının gö
rüşü tespit edilmiştir. Genel Kurulda yapılacak bir 
işlem yoktur; ancak Genel Kurulun ıttılaına arz edi
lecektir. Başkanlık Divanının bu mevzuda aldığı ka
rarı takdim ediyorum: 

, «Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük 
Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi 
Hakkındaki 468 sayılı Kanunu Değiştiren 2102 sa
yılı Kanuna göre itiraz üzerine Genel Kurula gelen 

(1) 1004 S. Sayılı basmayazı 11.3.1980 tarihli 
44 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

Sayın Halim Dursunoğlu'nun bu Komisyona üye 
seçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Hüseyin Öztürk'ün bu Komisyona üye se
çilmesini oylaıınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın ("emil Çeçan'ın bu Komisyona üye seçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

her rapor üzerinde ayrı ayrı görüşme açılmasına ve 
görüşme sonunda itiraz konusu yılla ilgili bilanço ve 
netice hesaplarının oylanması yoluyla Cumhuriyet 
Senatosu görüşünün belirlenmesine, Sayın Mehmet 
Ünaldı ile Sayın Mehmet Erdem'in olumsuz, Sayın 
Başkan ile Sayın Mehmet Bilgin'in çekinser oylarına 
karşı oy çokluğu ile kabul edilmiştir.» 

Bu kabul edilen usul, Başkanlık Divanının bun
dan böyle riayet edeceği usuldür, ona göre tatbikatı
mıza devam edeceğiz. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Sayın Baş
kan; «Üyelerden söz isteyen kalmamıştır.» buyur
dunuz. Geçen celsede usul müzakereleri sebebiyle 
müzakereler kesilmişti. Binaenaleyh, ben söz istiyor
dum efendim. 

BAŞKAN — Siz söz almamıştınız o gün, şimdi 
mi söz istiyorsunuz? 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Evet efen
dim. O gün işaret ettim, dikkat buyurmadınız. 

BAŞKAN — Ama, tam Hükümet adına konuş
ma davetini yaparken usul müzakeresi başlamıştı. 
Yani, ben o günkü celsede de başka söz isteyen üye
nin bulunmadığını Yüksek Heyete tefhim etmiştim. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Ben hatır
lamıyorum; fakat Hükümete müzakerelerin sonun
da söz vereceğinizi buyurmuştunuz. 

BAŞKAN — Son sözü zatıalinize vereyim. Son 
söz üyenindir, o bakımdan. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Ekrem Ceyhun 
Hükümet adına görüşünü bildirecek, buyurun efen
dim. 

DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (İstan
bul Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun 
sayın üyeleri; Yüce Senatoyu saygıyla selamlayarak 
sözlerime başlıyorum. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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6.12.1978 talihinde Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonunda görüşülerek ibra edilmemiş 
olan Sümerbank Genel Müdürlüğünün 1976 yılı faa
liyet sonuçlarının ibra edilmeme nedeni yüksek ma
lumları olduğu üzere, mezkûr yıl faaliyetinin 
75 688 087,49 TL. zararla sonuçlanmış olması keyfi
yetidir. 

Oysa ki, biraz sonra izah edeceğim durum tetkik 
edildiği zaman görülecektir ki, Sümerbank 1976 yı
lında zarar etmiş değildir. 

Sümerbank, malumları olduğu üzere, 30 mües
sese ile Alım - Satım Müessesesi denen toplam 31 
müesseseden teşekkül etmektedir. Bu müesseselerin 
1976 yılı tetkik edildiği zaman; 15 tanesinin faaliyet
lerinin 316 934 500,62 TL. zararla, 14 tanesinin ise 
432 057 367,01 TL. kârla kapatılmış olduğu görül
mektedir. Neticede, Sümerbankın 1976 yılı faaliyet
leri konsolide olarak 154 464 601,64 TL. kârla ka
patılmıştır. Ancak, her biri birer hükmi şahsiyet 
olan müesseselerin, kanunlarımıza göre ödemesi ge
reken vergiler (Ki, bunlar Kurumlar Vergisi, Mali 
Denge Vergisi) ve kanuni yükümlülükleri düşüldüğü 
zaman, Sümerbankın 75 688 087,49 TL. zararı gö
züküyor. Fiktif bir zarar. Şöylece izah edeyim: 

1976 yılı kârı 154 464 601,64 TL. dır. Müessese
lerin ödediği Kurumlar Vergisi 140 335 166 TL., 
Müesseselerin Mali Denge Vergisi 12 028 725,90 TL. 
müesseselerin kanuni yükümlülük payları 49 406,62 
TL., devrolunan şirketlerin şirket devirlerine ait za
rarlarının mahsubu 56 122 905,49 TL., müessese
ler kanuni ihtiyatları düşüldüğü zaman, gerçek ola
rak fiktif bir zarar mahiyetinde 75 688 087,49 TL. 
gözükmektedir. 

Yukarıda arz olunan rakamlardan anlaşılacağı 
üzere, aslında Genel Müdürlük 1976 yılı faaliyetini 
154 646 601,64 TL. konsolide dönem kârı ile kapat
mış olup, vergi, kanuni yükümlülük paylan, ihtiyat
lar ve mahsubi icap eden geçmiş yıl zararlarının dü
şülmesi neticesi bilançoda zahiri olarak nitelendiril
mesi gereken bir zarar meydana gelmiştir. 

1976 yılı hesap ve işlemleri ibra edilmemiş olan 
alım ve satım müessesesinin durumuna gelince : 

Bilindiği üzere, adı geçen müessese 1976 yılı faa
liyetlerini 40 312 396,52 TL. zararla kapatmış olup, 
müessese alınan yıla ait hesap ve işlemleri temelde 
bu nedenle ibra edilmemiş bulunmaktadır. 

Alım ve Satım Müessesesi Sümerbanka bağlı mü
essese ve fabrika mamullerini pazarlayan, onları 
müşterek mahiyetteki bazı alım faaliyetlerini yürüten 

bir hizmet birimidir. Bu müessesenin faaliyet kârı, 
fabrikalardan satın aldığı malın fabrika satış fiya
tıyla, müşteriye sattığı perakende fiyat arasındaki 
farktan ve fabrikalar adına yaptığı hizmetler karşılı
ğı aldığı komisyonlardan doğmaktadır. Esas fonksi
yonu hizmet üretimi olan bu müessesenin, 1976 yılı 
satış faaliyetinin, dünyada mevcut ve etkisini 1976 
yılında da sürdüren dünya tekstil krizine rağmen, 
müspet bir gelişme gösterdiği görülmektedir. Filhaki
ka, müessesenin en önemli satış kalemini teşkil eden 
pamuklu dokuma satışları miktar olarak 1974 yılın
da 142 milyon metre iken, 1975 yılında 168 milyon 
metreye, 1976 yılında ise, 194 milyon metreye yük
selmiştir. Diğer satış kalemlerinde görülen bu artış
ların, müessesenin anılan yıl faaliyeti sonucunu etki
leyeceği şüphesiz, alınan tedbirler sonucunda meyda
na gelmiştir. 

Müessesenin 1976 yılı faaliyet sonucunu önemli 
bir şekilde etkileyen diğer bir husus da, müessesenin 
yurdun en ücra köşelerine kadar hizmet götürme 
amacıyla yeni yeni mağazalar açma yoluna gitmesi 
ve gelişen bu hizmetlerini daha iyi ifa edebilmesi 
için, o tarihlerde başladığı, bölge müdürlükleri ve 
depolar kurma faaliyetinin gerektirdiği masrafları 
yapmış olmasıdır. 

Bu arada, ibra edilmemenin zararı dışındaki di
ğer bir sebebi olarak gösterilen kıdem tazminatı öde
melerinin durumu ise şöyledir : 

1973 yılında ödenen kıdem tazminatı, 55 961 896 
liradır, tazminatlı çıkış yapan işçi sayısı 1 421'dir. 
1974 yılında 53 996 827 liradır, tazminatlı çıkış ya
pan işçi sayısı 1 164'tür. 1975 yılında, 98 926 675 li
ralık kıdem tazminatı ödenmiş olup, 1 654 işçimiz 
görevden ayrılmıştır. 1976 yılında bu rakam bir 
anda 351 075 746 liraya yükselmekte ve işten ayrı
lan işçi sayısı 3 785'e çıkmaktadır. 

işçi sayısındaki artışın iki katı olmasına rağmen, 
kıdem tazminatındaki artışın beş katından fazla olu
şunun nedeni, ilk defa olarak bu sene, yani 1976'da 
25 yılını dolduran işçilerin büyük bir ekseriyetle iş
ten ayrılmış olmasından ileri gelmektedir. Nitekim, 
bunu takip eden 1977 yılında 216 055 600 liralık 
kıdem tazminatı ödenmiş, 1942 işçimiz işinden ayrıl
mış, 1978'de ise, 292 701 328 lira kıdem tazminatı 
ödenmiş ve 3 085 işçimiz işten ayrılmıştır. 

'•Bu rakamların 1976 yılından sonra artışında, o 
tarihte aktedilen toplu sözleşmelerin, işçi ücretleriy
le ilgili olarak işçinin lehine getirmiş olduğu ücret 
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ve yan ödeme rakamlarının etkisi olduğu da gayet 
tabii bir gerçektir. 

Eğer, 1976 yılında ayrılan 3 785 işçimiz, 1979 
yılı sonunda aynı sebeplerle ayrılmış olsa idi öde
memiz gereken kıdem tazminatı 752 344 000 Türk 
lirası olacaktı. Bu da göstermektedir ki, o tarihte 
böyle bir tazminatın ödenmesi Türk ekonomisi yö
nünden bir zarar değil, müdebbir bir tüccarın yap
ması gereken 440 sayılı Yasaya göre çalışması gere
ken bir müessesenin vaktinde almış olduğu bir ted
birdir. 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; 

Sümerbank, Türkiye Cumhuriyetinin kurmuş ol
duğu ilk ve en güzel müesseselerden biridir. Bu 
müessesenin tarihi şereflerle doludur ve bugüne ka
dar gelmiş geçmiş tüm hükümetler döneminde yap
mış olduğu hizmetlerle büyük Türk Milletine çok 
başarılı görevler ifa etmiştir. 

Yukarıdan beri izah ettiğim üzere, meydana ge
len rakamlar, tamamen bir bilanço zararından iba
rettir. Müessesenin, 440 sayılı Yasanın 1 nci mad
desinde gözüktüğü, gösterildiği ve ifade edildiği gibi, 
müdebbir bir tüccar gibi, ekonominin gereklerine 
uygun bir tarzda çalışmadığını gösteren herhangi 
bir husus mevcut değildir. Takdir Yüce Senatonun
dur. 

Saygılarımı sunuyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın hatip; buyurun. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Muhte
rem Başkan, değerli senatörler; 

2102 sayılı Kanuna göre, Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin, Karma Komisyon murakabesi meyanın-
da Sümerbank Genel Müdürlüğünün de 10 senelik 
hesapları, faaliyetleri tevhit edilmiş, sadece 1976 yılı 
Sümerbank Genel Müdürlüğü ve Alım - Satım Mü
essesesi ibra edilmemiş durumda önümüzdeki müzake
reye tabi bulunan bir rapor bulunmaktadır. 

1976'ya kadar olan hesaplan ibra edilen Sü
merbank müessesesi, 1975'te 50 milyar civarında gö
rülen zarara rağmen ibra ediliyor, 1976'da ise, bu za
rar miktarı daha aza düşmüş olduğu halde ibradan 
imtina edilmek gibi bir durum hâsıl oluyor. 

Zarar sebepleri, raporun okunmasında ve yapılan 
müzakerede ortaya konmuştur. Bu müesseseler, elde 
ettiği gayri safi kâra karşılık, ödemek durumunda 
kaldıkları Kurumlar Vergisi, Mali Denge Vergisi ve 
müessese zararları gibi hususlarla bir zarar konusu 
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izafi, zahiri ve uygulanan hesap tekniği sebebiyle or
taya çıkmış olduğu görülüyor. Sümerbank'a bağlı 
müesseseler ayrı ayrı hesaplanıp vergilendirildiklerin-
den 1976 yılında 14 müessesenin kârları demin arz 
ettiğim teknik sebeplerle zarar şeklinde ifade edilme
si imkân dahiline giriyor. 

Muhterem arkadaşlar; 
Her şeyden evvel Sümerbank Cumhuriyet dev

rinde Türkiye'de kurulan ilk Kamu İktisadi Teşeb
büsüdür. Diğer Kamu İktisadi Teşebbüsleri gibi 
anagayesi hizmettir. Türkiye'de sanayileşmede örnek 
olmuştur, önder olmuştur ve muharrik kuvvet ol
muştur. Eleman yetiştiren, teknik seviyede yüksek 
idareci yetiştiren bir mektep olmuştur. Bugün sanayi 
piyasasında nereye giderseniz gidiniz, Sümerbank'ın 
eski kıymetli mensuplarının bu müesseselerin kuru
cusu olduğunu iftiharla görmek durumundasınızdır. 
Bugün Çiğli yüz bin iğlik Tariş İplik Fabrikasının 
projesinden, anahtar teslimine kadar mesuliyetini al
mış olan kişi Sümefbank'ın kıdemli, emekli çok kıy
metli bir elemanıdır; misal olarak arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Sümerbank 1975'lerde 38 müesseseli bir kuruluş 
iken, daha doğrusu fabrikalı bir kuruluş iken, 1976' 
da 41 adede çıkmış, makro seviyede Beş Yıllık Plan 
çerçevesinde 1982'ye kadar bu müesseseleri 61 ade
de çıkartmayı hedeflemiştir. 45 bin civarında eleman 
çalıştıran bu müessese 1982'lerde 60 bin civarında ele
man çalıştıracaktır. 6 milyarlık satış yekûnunu 1982' 
de 12 milyar yapacaktır. Keza, katma değer olarak 
memlekete 1976'da dört milyar kazandıran bu mü
essese, makro hedefinde 10 milyar değer kazandı
racaktır. 

Yatırımcı bir kuruluştur, canlı bir kuruluştur ve 
devamlı bir şekilde memlekete çok mümtaz müesse
seler kazandırmaktadır. Devam eden yatırımları 
1975 senesinde 19 adet, 2 milyar civarında, 1976'da 
19 adet. 3 milyar civarında. 1977'de 30 adet, 4,5 mil
yar civarında bir yatırımla meşguldür. 

Yeni başlayan yatırımları 1975'te üç adet, 66 mil
yon. 1976'da 24 adet, 2 milyar 600 milyon. 1977'de 
12 adet 1 milyar 100 milyon civarında bir yatırım
la bu müessese vazifelenmiş ve bunu başarıyla de
vam ettirmekte, imtihanı muvaffakiyetle vermekte
dir. 

Türkiye'de vatandaşın yakından ilgilendiği, sayı
lamayacak kadar çok sahalarda üretim yapan bu 
müessese pamuklu, yünlü, giyim, konfeksiyon, kim
ya, ayakkabı, suni tahta, ateş tuğlası, porselen, çini, 
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sıhhi tesisat, seramik, çimento, valeks, kendir, soya 
ve ayçiçeği yağları ve emsali imalatına ilâveten ban
kacılık hizmetleriyle de uğraşmakta, ticaret ve sana
yie hizmet etmekte, ayrıca, çok geniş bir pazarlama 
sistemi ile de ücra kasabalara kadar ucuz ve kaliteli 
mal sürümünü kendisine gaye edinmiştir. 

Sümefbank, yatırımcı bir müessese olarak, eski 
müesseselerini modernize ederken, bir taraftan da 
memleket kalkınmasında mühim bir mesele olan iş
sizliği önlemek için işçi yoğun projeleriyle geri kal
mış bölgelerde şu adetlerini verdiğim yatırımlarla 
meşgul bulunmaktadır. 

Sümefbank, kendi kullanacağı tekstil makineleri
ni kendisi üretmek üzere memleket kalkınmasında ve 
iktisadi istiklalimizde fevkalade önemli bir rol al
mıştır. Piyasada kendi ürettiği malların hâkimiyetini, 
en az piyasa değerine göre % 25'ini elinde tutmak 
üzere bir pazarlama sistemi kurmuş, çok yönlü bü
yük mağazalar açılması için örnek çalışmalar ver
miştir. 

Bütün bunlar, müessesenin yatırım hamlesiyle iş
çi istihdamıyla, hatta yaptığı tatbikata göre işçiye 
kârdan hisse verme konusunda örnek olmasıyla ve 
iftiharımız olacak bir tarzda ihracat hamlesine yap
tığı büyük katkılarıyla memleketimizde ihmal edil
mez bir müessesedir. Bugün AET ülkelerinin tekstil 
ihracatı tablosunda % 17 nispetinde yer almakta
dır. Pamuk ipliği ve pamuklu dokumada birinci sı
radayız, AET ülkeleri arasında. Yünlü dokumada da 
s'ekizinci sıradayız. Bunu daha ileri götürmek bu 
müessesenin beklenen akıbetinden birisidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına murakabe ve 
neticelerini Meclisin onayına sunacak birtakım faali
yetler gösterecek yüce bir Komisyondur. Yüce He
yetlere getirilen bu raporlardan önce, uzun seneler
dir teessüs etmiş geleneğe göre, bu Komisyon sa
dece murakabeyle yetkilidir. Seni ibra ediyorum ya
hut ademi (ibra ile seni mesuliyete sokuyorum de
mek durumunda değildir. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi seviyesinden, yüksek bir seviyeden, bu müessese
leri ikaz etmek, onları irşat etmek, yaptıkları işi teş
vik etmek, hatta taltif etmek ve teşekkür etmek gibi 
bu müesseselere büyük bir dinamizm vermek üzere 
yol gösterici bir rol oynamaktadır. 

Binaenaleyh, bugün karşılaştığımız meselede, par
tilerin hassasiyetini, Komisyon üyelerinin hassasiye
tini teşekkürle ve takdirle karşılamak durumundayız. 
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Yalnız, bu kadar geniş bir faaliyeti senelerden beri 
muvaffakiyetle yürüten ve devam ettiren bir mües
seseyi bir sene içerisinde, gene Sümerbank Alım - Sa
tım Müessesesi ve vergi meseleleri sebebiyle zarar
lı gösterip ibra etmemek, orada çalışan ve bundan 
sonra da çalışmak üzere sırada nöbette bulunan muh
terem, kıymetli elemanların şevkini kıracaktır. Bu ele
manlar şerefli olduğu kadar vazifelerinde liyakat 
sahibidirler. HepsM Sümerbank çekirdekten yetiş
tirmiştir. Vatanperver olan bu mensuplar mutlak su
rette bu işleri hüsnüniyetle yürütmektedirler. Bir sui
istimal ortada yoktur. Zaten böyle bir iş olsa, mües
sesenin teftiş kurulları vardır, Yüksek Denetleme 
Kurulu vardır, savcılar vardır. Binaenaleyh, böyle bir 
durum da olmadığına göre, kalkınma planımıza ay
kırı bir faaliyet de göstermediklerine göre, Büyük 
Millet Meclisinde teessüs etmiş olan ananelere uygun 
olarak ben Yüce Heyetinizden, Milli Selâmet Gru
bunun da itiraz dilekçesi vermek suretiyle izhar et
miş olduğu arzuya da (istinaden, bu müessesenin 1976 
hesaplarının ibra edilmesi yönünde oy kullanmasını 
teklif eder, hepinize hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sümefbank ve müesseselerinin tas
vibe sunulan 1967 ve 1976... 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KARMA 
KOMİSYONU BAŞKANI MEHMET ALİ PESTİL-
Cİ (Zonguldak) — Sayın Başkan, yerimden bir cüm
le ile bir noktayı izah edebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KARMA 
KOMİSYONU BAŞKANI MEHMET ALİ PES-
TİLCİ (Zonguldak) — Sayın Başkanım, Yasa gere
ğince Komisyonumuz bilanço netice hesaplarını, tas
vip ve ademi tasvibe sunmak suretiyle neticelendir
miştir. 

Müzakeresini yaptığımız Sümerbankın 1976 yılı 
bilançosu 75 688 087,49 TL. zararla kapanmış
tır. Aynı şekilde Sümerbank Alım - Satım Müesse
sesinin 1976 ylıı bilanço neticesi 40 312 396,52 TL. 
zararla kapanmıştır efendim. 

BAŞKAN — Raporda var onlar. 
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KARMA 

KOMİSYONU BAŞKANI MEHMET ALİ PESTİL-
C\ (Zonguldak) — Var da efendim, konuşmalarda. 
«Kâr etmiştir, kâr ediyordu.» gibi bazı beyanlarda 
bulunuldu. Onun için söyle'dim. 

BAŞKAN — Evet. 
Sümerbank ve müesseselerinin tasvibe sunuları 

1967- 1976 yılları bilanço ve kâr ve zarar hesaplan; 
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yani netice hesaplan, 468 sayılı Kanunun muaddel 
3 ncü maddesi gereğince itiraza uğramış. Ancak, 1967 
yılından 1975 yılı dahil olan seneler için bilanço ve 
netice hesaplan Komisyonca ta'svip edilmiş. Yalnız 
1976 yılı bilanço ve netice hesapları Kanma Komis
yonca tasvip edilmemiş. Yani, netice dlaralk ibra edil
memiş. Bu itibarla, bu karara 2102 sayılı Kanun gere
ğince itiraz vaki olmuş. İtiraz üzerine Karma Ko
misyon görüşünü bildirmiş. Bu görüşte itiraza uydu
ğunu belirtmiş Karma Komisyon; yani raporla son 
görüş birbirinin zıddı hale gelmiş. 

Başkanlık Divanında aldığımız karar gereğince, 
Karma Komisyonun 1976 yılı bilanço ve netice he
saplarını ibra etmeyen kararı oylanacak. Bu karara; 
yani oylamaya sunulan netice hesplarrnın kabulü, Sü-
merba'k'ın 1976 yılı bilanço ve netice hesaplarının ibra 
edilmemesinin tazammun edecek. Reddedilmesi, 1976 
yılı bilanço ve netice hesaplarının Yüksek Heyetçe ka
bul edilmiş ol'malsı görüşü tespit edilmiş olacak. Ka
nun gereğince görüş tespit ediyor Yüksdk Heyetiniz; 
tasvip etmiyor. Tasvip, Millet Meclisimde oluyor. 

Bu itibarla, 1976 yılı netice hesaplarını ve bilanço
yu oylarınıza arz ediyorum. Tdkrar ediyorum. Kabul 
edenler, bilançoyu reddetmiş ve ibra etmemiş sayıla
cak. 

Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Lütfen, 
ayağa kalksanız daha kolay bitiririz; daha çabuk 
bitiririz. Kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. Yani, Sümer-
ıbarük 1976 bilanço ve netice hesapları ibra edilmiştir; 
yani Yüksek Heyetin görüşü ibra edilmesi yolundadır. 

2. — Etibank ve müesseselerinin tasvibe sunulan 
1967 -1976 yılları bilanço ve netice hesaplarının, 468 
numaralı Kanunun değişik 3 ncü maddesi uyarınca 
hazırlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonu Raporu ve bu rapora yapılan itiraz ile ko
misyonun görüşü. (3/1838) (S. Sayısı : 1005) (1) 

BAŞKAN — «Etibanlk Ve müesseselerinin tasvibe 
sunulan 1967- 1976 yılları bilanço ve netice hesapla
rının, 468 numaralı Kanunun değişik 3 ncü maddesi 
uyarınca hazırlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu Raporu ve bu rapora yapılan itiraz 
üe Komisyonun gör üşü. »nü takdim ediyorum efen-
ditrh 

(1) «1005 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
ekilidir, t, 
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(Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 
Raporu ve bu Rapora yapılan itiraz ile Komisyonun 
görüşü okundu.) 

BAŞKAN — Etibank ve müesseselerinin tasvibe 
sunulan 1967 ve 1976 yılları bilanço ve netice hesap
larının, 468 sayılı Kanunun değişik 3 ncü maddesi 
uyarınca hazırlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu raporu üzerindeki müzakerelere baş
lıyoruz. 

Grupları adına söz isteyen sayın üyeler var mı 
efendim?.. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Söz isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adı
na zatıâl'iniz mi konuşacaksınız?.. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Evet 
efendim. 

BAwŞKAN — Buyurun Sayın Bakkalbaşı, Cumhu
riyet Halk Partisi Grubu adına. 

CHP GRUBU ADINA ERDOĞAN BAKKAL
BAŞI (Konya) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Etibank'ın Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonu tarafından yapılan inceleme sonunda önü
müze getirilen raporu ve bu konudaki görüşlerimize 
geçmeden evvel bir şükran borcumu yerine getirmek 
istiyorum ve gerçekten Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonu çok yoğun bir çalışma ile KİT'le
rin 10 senelik birikmiş hesaplarını gözden geçirmiş 
ve huzurumuza getirmiştir. 

10 senelik bir gecikme özellikle sanayinin can da
marları sayılan KİT'lerin 10 sene denetimsiz kalması, 
KİT'ler hakkında söylenebilecek birçok şeylerin ya
nında bu da bir eksikliktir. Başta Sayın Komisyon 
Başkanı olmak üzere bütün Komisyon üyesi arkadaş
larımıza böyle bir eksikliği ortadan kaldırdıkları için 
teşekkürlerimi sunarım, 

Bunun dışında, bundan sonra inşallah 468 sayılı 
Yasanın 3 ncü maddesindeki takip eden yıllar için
deki denetim görevinin yerine getirileceği umudunu 
da bir kere daha tekrarlamak istiyorum. Çünkü, de
ğerli arkadaşlarım 10 sene veyahut 5 sene evvel so
rumluluk aimış bir KİT genel müdürü veyahut ilgilisi 
aradan yıllar geçtikten sonra denetimin yapıldığı yıl 
ki, genel müdür geçmiş senelerin hesabını vermek gibi 
adalete uymayan bir durum karşısında da kalmış ol
maktadır. Bu konunun böylece halledileceğine olan 
inancımı tekrarlayarak Etibank hakkında rapor vesi
lesiyle görüşlerimizi ifade etmek istiyoruz. 
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Değerli arkadaşlarım; I 
Bilindiği gibi Etibank 1935 yılında ve 2805 sayılı I 

bir yasa ile kurulmuştur. Etibank'ın müesseseleri, te- I 
şekkül işletmeleri, bankacılık şubeleri ve iştirakleri I 
vardır. Bu kuruluşları ile maden cevherlerinin çıkarıl
ması, taş ocağı malzemelerinin işlenmesi, madenin 
hammaddelerle ve maden malzemesinin alım - satı
mında aracı olması gibi görevleri yanında her türlü 
bankacılık işlemlerini yapmak bulunmaktadır. 

Bugün bünyesinde 21 tane birim ve sınırlı sorum- i 
lu olarak da 10 tane müessese vardır. El;bank, kurul- I 
duğundan beri amaçları doğrultusunda gerçekten ül
keye yararlı işler yapmış, ülke ekonomisine olumlu 
katkılarda bulunmuş bir müessesemlzdir. Ancak, son 
yıllarda bu müessese gittikçe zarar eden bir müessese 
görünümüne girmiş bulunmaktadır. Rapordan anla
dığımıza göre 1976 yılında fizyon bilanço içine giren 
kuruluşların toplam zararları 812 025 685.25 TL. ol
muştur. 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun çalış- I 
maları esnasında yaptığımız tetkikler ve incelemeler I 
sonucunda bu zararların nedenlerinin şu noktalarda I 
toplandığını anlamış bulunuyoruz : I 

Birincisi; üretim faaliyetlerindeki ünitelerin, kapa- I 
sitelerinin çok altında üretim yapmaları, 

İkincisi; ürünlerin pazarlama olanaklarının gittik
çe azalması nedeniyle, stokların artması sonucu mey
dana gelen finansman darlıkları ve bu finansman için I 
ödenen faizlerin yüksekliği. 

'Üçüncüsü; girişilen yatırımların zamanında ger
çekleştirilememesi ve bu nedenle de maliyetlerin ürün
lere yüksek olarak yansıması. 

Dördüncüsü; her kamu iktisadi teşebbüsüne mu
sallat olan ihtiyacın üstünde işçi çalıştırılması alışkan- I 
lığı. 

Burada bir de buna ilave olarak bankacılık şube
sinde birtakım usulsüz verilen kredilerin, bu olumsuz I 
sonuca etkisinin bulunması. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; I 
Eğer izin verirseniz bu zarar eden müesseselerden 

birkaç tanesi üzerindeki fikirlerimizi beyan etmek isti
yoruz^ I 

Elbette Etibank'ın kâr eden müesseseleri de var; I 
ama önemli gördüğümüz birkaç tane kuruluşu hak
kındaki fikirlerimizi, edindiğimiz bilgileri Yüksek He
yetinize arz ötmek istiyoruz. 

Etibank'ın kuruluşlarının en büyüklerinden bir ta
nesi olan bilindiği gibi, Seydişehir Alüminyum Tesis- I 
lerîdir. Alüminyum tesisleri yılda 200 000 ton alümi-
na, 60 000 ton alüminyum ve 35 000 ton mamul I 
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ve yarı mamul alüminyum kapasiteli olarak kurul
muş ise de, 1977 senesine kadar aşağı yukarı % 60 
nispetinde bir kapasite ile çalışırken, 1977 yılı son
larına doğru büyük bir kapisite düşüklüğü göster
miştir. «Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de 
enerji noksanlığıdır. 

'Bilindiği gibi, hafızalarınızı tazelemek için söy
lüyorum; o zaman Başbakan olan Sayın Demire!, 
«'Bir ay sonra elektrik kısıntısı yapılmayacaktır. Bu
nun altını çizin.» diye kamuoyuna angaje olmuştur. 
Hemen arkasından Seydişehir Alüminyum Fabrika
sına verilen enerjinin azaltılması suretiyle diğer ener
jinin çoğaltılması düşünüldüğü anlaşıldı; ama ne ya
zık ki, ne elektrik kısıntıları ortadan kalktı, ne de 
bu enerji azlığı dolayısıyla da Seydişehir Alümin
yum Fabrikasının kapasitesinin düşürülmesi sonu
cunda herhangi bir olumlu sonuç olmadı. Kal'dı ki, 
büyük ümitler beslediğimiz ve alüminyumda dün
yada rezerv bakımından, üretim bakımından en bü
yük kapasiteye sahip olduğumuz bu maden dalında 
da maalesef % 50'nin de aşağısında bir kapasite ile 
çalışan bir fabrikanın sahibiyiz şu anda. 

Elbette enerji konusu ülkenin ekonomisine tesir 
eden ve Türkiye'yi ilgilendiren bir konu. İnşallah 
önümüzdeki yıllarda devreye girecek olan yeni elek
trik santralleriyle bu kapasitenin bir ölçüde artırıla
cağını ürriit ediyorum. 

'Bilindiği gibi arkadaşlarım, (alüminyum sana
yi = elektrik) şeklinde tavsif ediliyor. Yani, diğer 
sanayi dallarına nispetle, alüminyum üretiminde kul
lanılan elektrik, hemen hemen maliyetin % 80'ine 
yakın bir kışımı teşkil ediyor. Bu itibarla, Seydişehir 
Alüminyum Fabrikasına verilecek enerjinin özel ola
rak verilmesi için de yanılmıyorsam Oymapınar in
şaatının hızlandırılması ve sonunda orada elde edi
lecek enerjinin buraya bağlanması düşünülüyor. İn
şallah önümüzdeki yıllarda tahakkuk edebilir. 

Gene Seydişehir Alüminyum Müessesesinde is
tihdam fazlalığı, biraz evvel de söylediğim gibi, bü
tün KİT'lerimîze musallat olan hastalıklardan bir 
tanesi. 

Ecevit Hükümeti zamanında bir ölçüde bu istih
dam fazlalığını azaltmak, askere gitmek suretiyle iş
ten ayrılan veya herhangi bir işten ayrılanların ye
rine vasıfsız işçi almamak suretiyle bunu bir parça 
'önlemeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Ancak, vasıflı 
işçiler alma gayreti içinde kalınıldı. Teknik elemanlar 
alınmaya çalışıldı. Ancak, şimdiki işittiğimiz durum, 
teknik elemanlar ve mühendisler özellikle, evvela el-
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lerine geçen paranın, yani maddi menfaatlerin çok 
düşük olması nedeniyle yavaş yavaş bu müessesemi
zi terk etmektedirler. Arkasından, özellikle teknik 
elemanlar üzerinde bazı politik düşüncelerle yapılan 
baskı sonucunda bu teknik elemanlar da ayrılmakta
dır. Elbette ki, bu da üretimin artmasına engel olan 
en büyük faktörlerden bir tanesidir. 

Değerli arkadaşlarım; 

Etibank'ın en büyük işletmelerinden olan Bakır 
İşletmeleri var. Bilindiği gübi, Etibank'ın Murgul ve 
Ergani'de bugün üretim yapan işletmeci var, ayrıca 
Karadeniz Bakır İşletmelerinde de iştiraki var. Mur
gul İşletmesi kapasitesi, yılda ton olarak 12 bin ton
luk bir kapasite düşünülürken, bugün yarısı kadar 
'bir kapasite ile çalışmaktadır. Bunun nedenlerinin en 
başlıcalarından bir taneli, tenor miktarının düşmüş 
olmasıdır. Bunun için yapılan tevsi yatırımlarının da 
bir an evvel bitirilerek verimli bir işletme haline 
gelmesi arzumuzdur. 

En önemli konulardan bir tanesi, Murgul İşlet
melerine bakır temin eden bakır yaltaklarının. - ham
madde yataklarının - Karadeniz Bakır İşletmesi ku
rulduğu zaman bu İşletmeye devri en büyük nok
sanlardan bir tanesini teşkil etmektedir. Bilindiği gü
bi, bir öze! sektör kuruluşu olarak meydana gel
miş olan Karadeniz Bakır İşletmelerinde AID'nin 
baskısı üzerine, şimdiye kadar özel sektör statüsün
de, ama ne olduğu belli olmayan, devamlı da zarar 
eden bir müessese haline de geldi. Öncelikle, Sayın 
Bakanlıktan, bu Karadeniz Bakır İşletmelerinin sta
tüsünün bir an evvel değiştirilerek Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri içı'ne alınmasını arzu etmekteyiz. 

Murgul Bakır İşletmelerinde, diğer, Seydişehir'de 
de olduğu gibi. üretim düşüklüğüne neden olan se
beplerden bir tanesi de, fuel - oil ile çalıştığı için 
fuel - ĞıVm zamanında yetiştirilememesi. Bunda da 
bir enerji noksanlığı görülmektedir. 

Ergani ve diğer, Doğudaki Etibank'ın işletmele
rinde gene ortak sorunlar; fuel - oil yokluğu, tekno
lojik birtakım sorunlar ve hepsinden önemlisi değer
li arkadaşlarım, tespit ettiğimize göre, özellikle Do
ğuda bulunan bu işletmelerin içine sızmış bulunan 
mahalli ideolojik örgütlerin üretimi düşürmek için 
yapmakta oldukları baskı. Ben şahsen en büyük so
run olarak bunlardan bunu birinci planda alıyorum. 
Bu bir Devlet sorunudur, bu bir asayiş sorunudur. Ne 
olursa olsun, hangi ideolojiye sahip olursa olsun, 
Türkiye'de yaşayan herkesin, Etibank'a bağlı bakır 
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gi'bi, alüminyum gibi, boraks g l̂bi, bor gibi bütün 
madenlerin Türkiye Cumhuriyeti ve hudutları da
hilinde oturan herkese ait olduğu, ortak mülkiyeti
miz olduğunu bilmesi lazım. Devletin, ne olursa ol
sun, hangi iktüdar olursa olsun, mutlaka, bu işletme
lerdeki ideolojik bölünmeler üzerindeki etkinliğini 
bir an evvel göstermesini canı gönülden arzu etmek
teyiz. 

Elazığ Ferrokrom'da durum aynı, Mazıdağı fos
fatta aynı. Bunlara elbirliğiyle çarelerinin bulunması 
zamanının gelip geçmekte olduğu kanısındayız. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bu vesile ile Etibank'ın gerçekten kâr eden mües

seselerden Bor İşletmeleri konusuna geçmeden ev
vel. bu. Madenlerin Devletçe İşletilmesi Yasasına 
giren Bor konusunda bu yasa Bor İşletmeleri için bü
yük bir fayda sağlamıştır. Her ne kadar şimdiye değin 
tartışmalarımızda ve şimdiki Hükümetin bu Yasanın 
kömür üzerindeki olumsuz etkileri savunulmuş ise de, 
bor üzerindeki olumlu etkisinden hiç söz edilmemiş
tir. Bu fırsattan istifade ederek birkaç küçük bilgi 
vermek istiyorum. 

Bilindiği gibi bor, dünyada en büyük rezerve sa
hip olduğumuz bir maden. Aşağı yukarı, dünya re
zervinin % 80'i bizde; ama dünya bor piyasasındaki 
yerimiz c/c 1 5 - 2 0 arasında cereyan ediyor. 

Bilindiği gibi bu bor, özellikle seramik sanayiin
de kullanılıyor, fiberglas yapımında, kimya sanayii
nin diğer dallarında, füze yakıtının bir bölümü ola
rak kullanılıyor, asitborik imalinde kullanılıyor ve 
sodyum perborat, yani deterjan maddelerinden birini 
teşkil ediyor. Çok çeşitli kullanım alanları olan bir 
madenimiz. 

İşte, bu Madenlerin Devletçe İşlettirilmesi Yasası
nın tatbik edildiği bu bor madenlerinde iki konu fay
dalı olmuş. 

Bir tanesi, bir kere kendi Devletimizde kendi ma
lımıza karşı rekabet ortadan kalkmış; dışarıya sattığı
mız için. Etibank, diğer özel bir şirketle olan reka
beti kaldırmış. 

İkincisi, belli bir koordinasyon sağlandığı için, 
dünya piyasalarındaki bor fiyatı 40 ila 50 dolar yük
selmiş. Bu da bizim ihracatımıza olumlu bir katkıda 
bulunmuş olmaktadır. 

Onun için, kömürde elbette bir geçiş dönemi ol
duğu için bazı noksanları olmuştur. Yalnız, Sayın Ba
kana burada şunu hatırlatmak istiyorum : Bir tebliğ
le madenlerin devletçe işletilmesi işlemlerinin durdu
rulduğu kamuoyuna yansıtıldı. Bu yanlıştı. Çünkü, Ya-
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sayı biz bu takdirde çıkardığımız zaman, bunu Ba
kanlar Kuruluna verdik biz ve ondan sonra sanı
yorum bir Bakanlar Kurulu kararnamesiyle bu yan
lışlık düzeltildi; fakat özü gene de bizim savunduğu
muz gibi, madenlerin özellikle, linyit gibi, kömür ve 
bor gibi madenlerin mutlaka Devlet tarafından işle
tilmesinde büyük yararlar olduğuna bor, en büyük 
misalimizdir. 

1979 yılında Etibank'ta büyük bir atılım yılı ol
duğu anlaşılmaktadır. Çünkü, bu 1 yıl içinde 5 tane 
işletme daha Etibank bünyesine kazandırılmış bulun
maktadır. Bir tanesi Konya Beyşehir Barit İşletme
leri, Rize Çayeli Bakır Kompleksi, Siirt Madenköy 
Bakır Kompleksleri, Balya Kurşun ve Marmara Ada
sındaki mermerlerin işletilmesi. Bunlar tabii henüz 
daha üretime geçmiş durumda değillerdir; fakat ya
kın bir ilgiyle, çok yakın zamanda memleket sana
yiine çok olumlu katkılarda bulunacağı kanısında
yız. 

Değerli ilgililer buradayken, bir şikâyeti, bir uy
gulamayı bilgilerine sunmak istiyorum. 

Eskiden Etibank'ın ürettiği bakır ve alüminyum 
satışları, doğrudan doğruya imalatçılara ve bununla 
ilişkin olanlara satılmaktaydı. İş kapasiteleri, çalıştır
dıkları işçi miktarları, fabrikalarındaki makine duru
mu; bunlar bir puantaj yapılmak suretiyle gerektiği 
kadar bunlara tahsis edilmekte ve onlara satılmaktay
dı; ama son zamanlarda bu usulden vazgeçildiğini öğ
renmiş bulunuyoruz. Böyle olunca da araya birtakım 
bakır ve alüminyum imaliyle hiç ilgisi olmayan birta
kım aracılar girmek suretiyle açıktan para kazanmak 
isteyen kimselerin türediğini, Hükümetin bunu çok 
önemli görmediğini anlamış bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Özellikle bakır gibi, alüminyum gibi çok kıt 

olan bu iki stratejik maddede doğrudan doğruya Eti
bank'ın bunu işleyenlere ileten eski sistemin deva
mını öneriyoruz ve bunu da bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bilindiği gibi, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ra

porunda, Etibank Genel Müdürlüğünün hesaplarının 
1973 ve 1976 yıllarına ait bilanço kâr ve zarar hesap
ları ibra edilmemiştir. Bunun nedeni de, rapordan da 
yine anlaşıldığı gibi, meşhur adıyla HEMA Şirketine 
verilen usulsüz krediler neden olmuştur. İzin verir
seniz bu konuda Yüce Heyete kısaca bilgi sunmak isti
yorum. 

HEMA Şirketi, Emin Hattat isminde bir kişinin 
iştirakleri de bulunduğu üç tane şirketten müteşekkil. 

Bir tanesi Emin Hattat'ın kendi özel firması, bir ta
nesi HEMA Hidrolik Makine Sanayii ve Ticaret Ano
nim Ortaklığı, bir tanesi de HEMA Dişli Sanayii 
Ticaret Anonim Ortaklığı olmak üzere üç, bir adi or
taklık, iki de anonim ortaklığı olmak üzere üç kuru
luş. Bu üç kuruluşta da % 54 nispetinde Emin Hattat 
ve ortaklan hissedar bulunmaktadır ve her ikisinde 
İdare Meclisi Başkanıdır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; 

1974 yılında Emin Hattat'ın şahsi firmasına Eti
bank Barikacılık Şubesi tarafından ve Yönetim Kuru
lunun 3148/11 sayılı kararıyla toplam 269 764 925 
liralık bir kredi tahsis edilmiş. Bundan ayrı olarak 
yine 1975 senesinde 232 189 925 liralık da bir kredi 
tahsis edilmiş. Bu kredilerin tahsisinden evvel 1974 yı
lında şirket dişli sanayiine geçiş için bir fizibilite ra
poru sunmuş. Bu fizibilite raporu, sonradan yapılan 
tahkiklere göre Makine Kimya Sanayiinin yaptırdığı 
bir fizibilite raporunun bazı kısımlarının değiştirilmek 
suretiyle ilgili makamlara sunulduğu anlaşılmıştır. Bu 
fizibilite raporuyla ilgili olan kısım, yani ilgili olan 
konu dışarıdan, yani İngiltere'den getirilmesi düşünü
len bir dış krediye aittir. Şimdi izin verirseniz bu ko
nuya değinen rapordan önemli bölümlerini okumak 
istiyorum : 

«Etibank Yönetim Kurulu 14.12.1973 tarih ve 
3143/1 sayılı kararıyla HEMA'nın kuracağı dişli ku
tusu, diferansiyel ve aktarma organları fabr'k?.sı için 
İngiltere'den getireceği 4 032 CCO sterlinlik özel ayni 
dış krediyi bankanın garanti edeceğini kabul etmiştir. 

Etibank'ın bu krediyi garanti edebilmesi için Yö
netim Kurulunun karar aldığı 14.12.1973 tarihinde 
HEMA'nın yatırımla ilgili fizibilite raporunu incele
mesi gerekirdi. Yapılan araştırmalarda, Etibank'daki 
HEMA evrakı arasında bir fizibilite raporu bulun
muştur. Bulunan bu rapor tetkik edildiğinde hayret 
edilecek bir şekilde görülmüştür ki, bu rapor, Makine 
Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından yaptırılan bir 
fizibilite raporudur. Makine Kimya Endüstrisi Kuru
mu kendi öncülüğünde gerçekleştirmek istediği oto
motiv dişli fabrikası yatırımı için 1972 yılı programı
na uygun olarak bir fizibilite raporu hazırlattırmış, 
HEMA henüz o tarihte kendisine ait bir fizibilite ra
poru olmadığı için, Etibank'ın kendi garantörlüğünü 
sağlama'k maksadıyla Makine Kimya Endüstrisi Ku
rumu tarafından hazırlattırılan bu raporu, kendi fizi
bilite raporu imiş gibi Etrbank'a takdim etmiştir. 

HEMA'nın Etibank'a verdiği bu raporda elyazı-
sıyla yapılmış bazı düzeltmeler de mevcut. Burada 
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dikkat edilecek nokta, Etibank'taki bazı belgelere bu 
rapor Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna ait oldu
ğu ve elyazısıyla yapılan düzeltmelerin Emin Hattat 
tarafından yapıldığı hususları geçtiği halde Etibank' 
in böyle bir rapora istinat ederek dış kredi garantör
lüğü kabul etmesidir.» ki, sonradan, biraz sonra ge
leceğimiz gibi bu garantörlük Etibank'ı çok müşkül 
durumlara sokmuş bulunmaktadır. Demin bahsettiğim 
bu krediler bu olaydan sonra verilmiş. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu kredi veriliş şeklini, yapılan müfettiş raporla

rından da anlaşıldığı gibi bu krediler Bankalar Ka
nununun 38, 44 ve 50; nci maddelerine aykırı bulun
muştur. Bilindiği gibi, Bankalar Kanununun 38 nci 
maddesinde «Bir banka hakiki, hükmi bir şahsa doğ
rudan doğruya veya bilvasıta nakit, mal, kefalet, te
minat şekil mahiyetinde veya herhangi bir şekil ve
ya surette kendisine tevdi edilmiş olan veya Tür
kiye'de fiilen tahsis edilmiş sermayesi ile ihtiyat ak
çelerinin yekûnunun % 10'undan fazla kredi vereme
yeceğini» amirdir; ancak bu «Sanayi, maden, enerji, 
nafıa hizmetleri, nakliyat ve ihracat işlerinde kulla
nılmak üzere açılan ve fiilen bu işlerde kullanıldığı 
teşvik edilen kredilerde de bu haddin % 25'e çıka
cağını amirdir.» 

Şimdi, 1974 yılı sonu itibariyle Etibank'ın ödenmiş 
sermaye ve, ihtiyat akçeleri toplamı 2 208 738 00C 
Türk lirası. Bu miktarın % 10'u 220 873 800 Türk 
lirası. % 25'i ise, 552 184 500 Türk lirasıdır. 

Yukarıda da belirtmeye çalıştığım miktarlar hem 
(/c 10'u, hem de c/c 25'i çok aşmaktadır. Bankanın 
1975 sonu itibariyle HEM A Dişli Sanayii ve Ticaret 
Anonim Şirketine kullandırdığı krediler toplarm 
322 036 490 Türk lirası olup, bu miktar Bankanın 
ödenmiş sermayesi ve ihtiyat akçeleri toplamının 
7o lC'unu teşkil eden 220 873 00C Türk lirasını geç
mektedir, 101 milyon küsur lira geçmektedir. Esasın
da HEMA Dişli Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
nin, Bankalar Kanununun yukarıda bahsi geçen 38 
nci maddesinin ikinci fıkrasındaki istisnasından fayda
lanması ve bu haddin % 25'e çıkarılması gerekmekte
dir. Ancak bunun için de, aynı maddenin üçüncü fık
rasında zikredilen ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye 
Bakanlığının 6.2.1959 gün ve 10128 sayılı Resmi Ga
zetede yayınlanan 3 sayılı Bakanlar Kurulu Genel 
Tebliği hükümlerine de uyulması icabetmektedir. 

Bu tebliğ ile kredilerin % 10 hadden c7o 25'e çı
kartılabilmesi için bazı belgelere ve bu arada evvel
ce % 10 had dahilinde alınmış olan kredilerin kendi 

işlerinde ve nerelerde kullanıldıklarının müfredat ve 
tafsilatı ile gösteren bağlı bulundukları odadan tas
dikli bir cetvele yeniden ve % 10 haddin üstünde ola
rak talep ettikleri krediyi hangi maksatlar için kul
lanacaklarına dair bir beyanname ve nihayet bu kre
dinin kullanımı nispetinde her üç ayda bir hesap va
ziyeti verilmesine zorunluluk vardır. 

Bankaca bu belgelerden hiçbirisi alınmamıştır. Bu 
durumda Bankanın firmaya, ödenmiş sermaye ve ih
tiyat akçeleri toplamının % 10'undan fazla kredi kul
landırması Bankalar Kanununun 38 nci maddesinin 
iki ve üçüncü fıkralarına aykırı bulunmuştur. 

Diğer taraftan adı geçen Kanunun aynı maddesi
nin birinci fıkrasına göre kefaletle kredi sayıldığından 
Emin Hattat'ın borçlu ve müteselsil kefil olarak imza
ladığı taahhütnamelere dayanılarak HEMA Dişli Sa
nayii ve Ticaret Anonim Şirketi ile HEMA Hidrolik 
Makine Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketine verilen 
toplam 382 387 522 Türk lirası tutarındaki teminat 
mektubu kredisi adı geçen şartlarla verilmiş bir kredi 
olarak düşünülse bile, kanuna aykırı kredi miktarı 
170 359 112 Türk lirasına ulaşmaktadır. 

Emin Hattat, HEMA Hidrolik Makine Sanayii ve 
Ticaret Anonim Şirketi ile ilgili olarak 8.11.1973 ta
rih ve 4993 sayılı HEMA Dişli Sanayii Anonim Şir
keti ile ilgili olarak 9.2.1974 tarih ve 5069 sayılı ve 
12.7.1974 tarih ve 5196 sayılı Türk Ticaret Kanunu
na göre iki firmanın sermayelerinin toplamının 
c/c 54,45'ine sahiptirler. Yine her iki firmanın da ida
re meclisi başkanıdırlar demin söylediğim gibi. Bu 
durumda Kanunun tümüyle uygulaması sonucu 
Emin Hattat'ın 31.12.1975 tarihi itibariyle mevcut 
391 332 912 Türk lirası, HEMA Dişli Sanayii ve Ti
caret Anonim Şirketinin ise 322 036 490 Türk lirası 
ve HEMA Hidrolik Makine Sanayii ve Ticaret Ano
nim Şirketinin 210 230 904 Türk liralık krediler top
lamı 923 400 306 Türk lirası olmaktadır. Bu miktar, 
aynı tarihteki banka ödenmiş sermaye ve ihtiyat ak
çeleri toplamının % 10'undan 702 526 500 Türk li
rası ve % 25'inden 371 215 806 Türk lirası fazla ol
maktadır. Başka bir ifadeyle, firmaya usulsüz olarak 
kullandırılan krediler toplamı, % 10- esas alındığında, 
702 milyon küsur Türk lirası ve % 25 had alındığın
da 371 milyon küsur Türk lirasına ulaşmaktadır. 

Bu itibarla Bankalar Kanununun 38 nci maddesi
ne aykırı davranılmıştır. 

I Bankalar Kanununun 44 ncü maddesine olan ay
rılıklara gelince : 
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Emin Hattat'a 1.2.1974 tarihinde, Banka Yönetim 
Kurulu kararıyla 8 milyon Türk lirası senet karşılığı 
kredi verilmiş. Ancak, 31.12.1974 ile 13.4,1976 tarih
leri arasında 4 milyon lira fazlasıyla, yani 12 milyon 
liralık bir kredi kullandırılmıştır. Yine, HEM A Hid
rolik Makine Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketinin 
14.8.1974 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla tahsis edi
len 20,5 milyon liralık senet karşılığı kredisinde, 1974 
ile 1976 tarihleri arasında 18 milyon Türk lirasına 
varan, HEMA Dişli Sanayii ve Ticaret Anonim Şirke
tinin ise, Yönetim Kurulu kararıyla kendisine verilen 
48 milyon Türk lirası senet karşılığı kredisini de 19 
milyon lira aşarak usulsüz kredi kullandırılmıştır. 

Bankalar Kanununun 50 nci maddesine olan ayrı
lıklar ise şunlar : 

Banka tarafından Emin Hattat HEMA Hidrolik 
Makine Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketine ve 
HEMA Dişli Sanayii Ticaret Anonim Şirketine, 
31.12.1975 tarihine kadar açılan toplam 662 170 216 
liralık kredilere teminat olarak gayrimenkul ipotek
ler alınmıştır. Ancak, Bankalar Kanununun yukarıda 
bahsi geçen 50 nci maddesinde genel prensip olarak, 
bankaların gayrimenkul ipoteği mukabilinde kredi aça-
mayacakları amir hükmüdür. Ayrıca bu maddede, 
hangi hallerde bankaların gayrimenkul ipoteğe karşı
lık kredi verebileceği de hükme bağlanmıştır. Banka
lar Kanununun 5C nci maddesine göre, herhangi bir 
bankanın bir şahıstan gayrimenkul ipoteği alarak ve 
bu ipoteğe dayanarak bu şahsa kredi temin etmek 
maksadıyla başka bir bankaya teminat mektubu ver
mesi ise yasaklanmıştır. Halbuki, buradaki durum şu : 

Etibank, bu 50 nci maddeye tamamen aykırı ola
rak, HEMA'nın kredi temin etmesi için HEMA sa
hiplerinden aldığî gayrimenkul ipotekleri karşılığında 
başka bankalara hitaben teminat mektubu vermiş, 
böylelikle HEMA, hem Etibank'tan, hem diğer ban
kalardan kredi almak suretiyle bir taşla iki kuş vur
muştur. 

Etibank'ın bu durumlar karşısında içine düştüğü 
en müşkül durum ise, dış kredilerde olmuştur. HEMA' 
nın İngiltere'den sağladığı dış ayni kredi mucibince ku
racağı faibrikanın makine ve teçhizatını ithal edebil
mesi için, bu dış krediyi garanti eden Etibank bün
yesinde akreditif açtırması lazım gelirken bu akre
ditif açılmamıştır. Bu yüzden, garantör banka olan 
Etibank'ın elinde ithali yapılmış olan mallara ait tek 
bir orijinal yükleme vesaiki yoktur. 

Ayrıca HEMA, ithal ettiği bu mallara ait eline 
nereiden geçirdiği meçhul bir orijinal vesaik ile mez-
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kûr malları gümrükten çekmiştir. Ancak HEMA, it
hal ettiği mallarla ilgili olarak gümrük tarafından tas
dikli ve tescilli faturaları Etibank'a henüz vermemiş
tir. Bu durum karşısında şimdi Etibank, son derece 
müşkül bir vaziyettedir ve Etibank, garanti veren ban
ka olması sebebiyle, dış borçları ödeme yükümlülü
ğü altına girmiş ve ödemektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Komisyon raporunun HEMA konusuna değinen 

kısmı hakkında sizlere ayrıntılı bilgi vermeye çalış
tım. 

Bunun dışında, yine HEMA ile ilgili olarak son 
zamanlarda doğruluğunu veyahut yanlışlığını burada 
Sayın Bakan ağzından işitmek istediğimiz bir konu 
hakkında da, yine bununla ilgili olarak, bir bilgi 
rica ediyorum. 

Efendim bilindiği gibi, Emin Hattat, bazı güçlü 
kişilere yakınlığı ile tanınmış bir kimse ve bundan 
istifade ederek de, bu kredilerin alındığı söylenmek
tedir. Etibank'ın o zaman şube müdürlerinden birisi
nin görev yaptığı bankada bir ihbar sonucu yapılan 
araştırmada, o anda Emin Hattat aleyhine veyahut 
ortağı olduğu şirketleri aleyhine icrai takibatlar de
vam ederken bankanın kasasında 650 bin lira -nakit 
para, Emin Hattat'a ait bazı çekler ve Emin Hattat 
firmalarının alacaklı olduğu bazı senetler çıkmıştır. 
O zamanki Banka Müdürüne bu sorulduğu zaman, 
bu 650 bin liranın Emin Hattat'a ait olduğu ve di
ğer senetler ve çeklerin de ona ait olduğu kabul edil
miştir. Yani Banka,- takibine geçtiği borçlusunun pa
rasını kendi kasasında hıfzediyor, hesabında bloke 
etmek gibi bir yola: yani Etibank'ı koruma gibi bir 
yola tevessül etmeyince, bu Banka Müdürü görev
den alınmış ve hakkında da adli takibata başlanmış
tır. 

Şimdi doğruluk derecesini öğrenmek istediğim ko
nu şu Sayın Bakanım : Bu kişinin şimdi Etibank Ge
nel Müdür Yardımcısı olarak ve Bankacılık Şubesine 
bakan Genel Müdür Yardımcısı olarak tayin edildi
ği, bunun da tayininde Emin Hattat'ın rolü olduğu 
söylenmektedir. Bu konuda Yüce Parlamentoya bilgi 
verirseniz memnun olurum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Özellikle HEMA konusunda Etibank'a oynanan 

bu oyun karşısında Genel Müdürlüğün 1973 ve 1976 
yılı hesaplarının bu amaçla ibra edilmemesi lazım
dır. Türkiye'de Devlet yoluyla fert zengin etmenin 
önleyici yolu, bu kişilerin kamuoyunda teşhir edil
mesi ve gerekli cezalarını bulmasıdır. Bu olmadığı sü-
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rece, «Devletin malı deniz, yemeyen domuz» kuralı 
her zaman işleyecektir. Bunun vebalinden hiçbir za
man kurtulamayız. Bu nedenle biz Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu olarak, sadece bu HEMA nedeniyle 
Etibank'm Raporda zikredilen senelere ait bilançola
rının ibra edilmemesi yönünde oy kullanacağız ve de
ğerli Genel Kurula da bu konuda önerilerimizi de 
sunmuş bulunmaktayız. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Rapor üzerinde başka söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Hükümet adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka

nı Sayın Esat Kıratlıoğlu. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 

son sözü rica ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir IVLll&tvekilı) — 
Sayın Başkan, Senatonun değerli üyeleri; hepinize 
'saygılarımı sunuyorum. 

Burada üzerinde konuştuğumuz rapora geçmeden 
evvel, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına konuşan 
sayın arkadaşımız Bakkalbaşı'nın temas eıtime duru
munda bulunduğu bazı hususlara arzı cevapta bulun
mak: isterim. 

Sayın senatörler; 
Türkiye'miz, elbette ki kalkınan bir ülke olarak 

imkânlarını çok iyi değerlendirmek mecburiyetinde
dir ve bu imkânları değerlendirirken de, plana, hesaba 
ve aynı zamanda asrın gerektirdiği ilmin değerlendir
melerine ehemmiyet vermek mecburiyetindedir. 

Sayın Bakkalbaşı, burada bor tuzları üzerindeki 
bir mevzua temas etti ve aynı zamanda madenlerin 
devletleştirilmesi itibariyle; kömürlerin devletleştiril
mesinden, daha doğrusu Devlete iade edilmesinden 
sonra, bemmle ilgili, daha doğrusu benim aldığım 
bir tasarrufla ilgili karara temas buyurdular. 

Değerli arkadaşlarını; 
Madenlerin yeniden Devlete iadesi konusu mev

zubahis olduktan ve bu Kanun çıkıp, biz İktidara 
geld'kten sonra birtakım gelişmeler oldu ve kömür 
Devin; t?rafmdan işletilmeye başlandı. Bu. Devlet 
tarafından işletilmeye başlayınca, elbette ki özel te
şebbüs elinde bulunan kömürler Devlete iade edilir
ken b'rtakım prosedürler uygulanmaya başladı ve 
Devlet birtakım tazminatlar ödemeye başladı ve bu 
tazminat ödenirken, bu Kanunun koyduğu hükümler 
içerisinde birtakım girişimlerde bulunuldu. İşte bu 

anda, ben Bakanlığa geldikten sonra bana intikal 
eden bazı hususları değerlendirmek mecburiyetinde 
kaldım. Haddizatında benim yerime başka bir sayın 
bakan arkadaşımız da bulunsaydı; hangi partiden 
olursa olsun, bunun bu şekilde değerlendirilmesi icap 
ettiğine inanıyorum. 

Yaptığımız ne idi?.. Elbetteki Ben Bakan olarak 
yetkimi, haddimi, hududumu bilmek mecburiyetin
de bulunan bir .'insanım. Kanun hükmünü veyahut 
da kararname hükmünü bir Bakan olarak tek 'ba
şıma durdurmam mümkün değil; buna tevessül et
mek de aslında normal bir insanın yapaJbileceği bir 
iş değildir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Dolayısıyla yapılan şudur: Kanunun durdurul

ması, Kanunun hükümlerinin yok farzedilmesi ve 
Kanunun ortadan kaldırılmasına makrun bir husus 
değildir. Yaptığım şudur: Bu hususta ödemeler olur
ken, birtakım kimselere fazla ödemelerin yapıldığı
nı, birtakım kimselere ise, hakkının verilmediği; bir
takım (tutanakların neticesinde, «Bunları yanlış de
ğerlendirirsek, bu husus devam ettiği - takdirde ileride 
önüne geçilemeyecek birtakım zarar ve ziyanın do
ğabileceği mevzubahisdir,»' denildi ve birtakım ko
nular hakkında bana şikâyetler intikal ettirildi, işte 
o anda benim yaptığım şu oldu : 

Böyle bir durum mevzubahis olduğu için birta
kım hususlarda muamelenin durdurulması... Yani 
Kanunun ortadan kaldırılması yahut da Kanunun 
tatbik edilmesi değil; muamelenin durdurulması. Bu, 
yalnız bu mevzuda değil, kanunların pek çok hususlar
da ortaya koyduğu durumlarla ilgili, eğer muamele
de bir yanlışlık görüyorsa, muamelenin o şekilde te
kamül etmeri neticesinde birtakım sıkıntılı hususlar 
ortaya geliyor ise. muamelenin durdurulmasına te
vessül etmesi bir vazifesidir. İşte" ben de bunu yap-

. tim; ama maalesef birtakım mâhafil bunu yanlış de
ğerlendirerek. «Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Esat Kıratlıoğlu Maden Kanununu ortadan kaldırıcı 
bir karar aldı.» diye bunu kamu efkârına duyur-
m?'k istemiştir. 

Yaptığım budur ve bu durumlarda nihayet, son
radan ortaya çıkan 'birtakım ödemelerde hakikaten 
yanlışlıkların olduğu, ve devam edildiği takdirde sı-
k'ntılı bir hususun ortaya çıkacağı görülmüştür ve 
bunlar da Bakanlığımızın dosyasında mevcuttur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Benim uygulamam o hususta olmuştur ve bu, 

Kanunun ortadan kaldırılması şekliyle değerlendiri-
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lecek bir durum değildir ve bunun bu şekilde bilin
mesinde yanlış kanaatin ortadan kalkması için fay
da mütalaa etmekteyim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Burada değerli arkadaşım bor tuzlarına da temas 

ederek, «Her ne kadar kömürde birtakım eksik 
üredm olmuş ise de, bor tuzunda bu durum aksi 
olmuştur; Devlete intikal ettikten sonra daha iyi de
ğerlendirme olmuştur.» diye ifadede bulundular. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yeri gelmişken arz edeyim. Kömür, bugün Tür

kiye'de eğer bir sıkıntı haline gelmiş ise; ki, aldığı
mız tedbirler, hakikaten fevkalade iyi takip ettiğimiz 
tedbirler neticesinde bugün kömür sıkıntısı hissedilir 
derecede ortadan kalkmıştır ve valilerden aldığımız 
raporlara göre, ancak 5 - 6 tane vilâyette kısmen kö
mür sıkıntısı çekildiği görülmektedir. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — 
Valiler yalan söylüyor, gerçeği yansıtmıyorlar. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Değerli arka
daşlarım; 

Şimdi, Ankara'ya.. 
M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — 

Yalan söylüyorlar. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Yalan söyle* 
mek; kürsüde ben size cevap olarak kullanmıyorum. 

BAŞKAN — Lütfen sayın üyeler. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Size ya 

lan söylüyorlar efendim. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — O zaman özür 
dilerim, yanıi bana yalan söylendiği ifade ediliyor. 
(CHP sıralarımdan «Evet, evet» sesleri) Yani bana 
yalan malûmat verildiği ifade ediliyor, onu ifade et
tiniz; evet. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi Ankara'dan misal vereyim: Ankara'ya gi

den değerli Hükümet 1 milyon 100 bin ton kömür 
dağıtılma kararı almış ve 1 milyon 100 bin ton kö
mürün dağıtılması öngörülmüş. Bu bir plan. Bütün 
Türkiye'ye de 6 milyon ton kömürün teshin için da
ğıtılması öngörülmüş. 

Biz iktidara geldiğimiz zaman; ki 12 Kasımdır, 
31 Ekim itibariyle durum şuydu : 

Ankara'da ilk altı ayda dağıtılan kömür 300 - 400 
bin ton civarında, bakiye altı ayda ise teshin mevsi

mi itibariyle Mayısın ba,şına kadar 700 bin ton civa
rında kömür dağıtılması icap ediyor. 

Türkiye'de ise 6 milyon ton kömürün dağıtılması 
öngörülmüş, ancak 31 Ekim 1979 akşamına kadar 
dağıtılan kömür, 1 Milyon 450 bin tondur. Yani, ilk 
altı ayda 1 milyon 450 bin ton kömür dağıtlmış; (ra
kamlar belki 10 - 15 bin ton eksik, fazla olabilir, mü
him değil; ama böyle kesin rakama yakın konuşu
yorum. fakat bizim bakiye altı ayda dağıtmak mec
buriyetinde kaldığımız rakam ise, 4 milyon 600 bin 
tondur. Yani ilk altı ayda Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisi Hükümeti 1 milyon 400 bin ton civarında kö
mür dağıtmış, biz bakiye altı ayda; ki kış mevsimi
ne tesadüf eden, hem de zorluğa tesadüf eden baki
ye altı ayda ise, 4 milyon 600 bin ton kömür dağıt
mak mecburiyetiyle karşı karşıya kaldık. 

Şimdi, şu andaki durum nedir?.. Şu andaki du
rum, Ankara'da tatbiki istenen 1 milyon ICO bin ton 
•kömürden aşağı - yukarı 1 milyon 20 bin ton kömür 
dağıtılmış; 80 bin ton kömür kalmıştır. Zaten eğer 
hesap ederseniz, aşağı - yukarı 100 bin ton kömür 
itibariyle değerlendirilmiş. Her ay Ankara'ya 10O 
ton kömür verilir ise, Ankara'nın kömür ihtiyacının 
karşılanabileceği hesap edilmiş. 

Değerli arkadaşlarım; 
İşte şu anda Ankara'ya öngörülen 1 milyon 100 

bin ton kömürün, 1 milyon 20 bin tonu fiilen dağıtıl
mış durumdadır ve biz İktidara geldikten sonra her 
ay Ankara'ya 120 bin ton civarında kömür getirdik; 
fakat ihtiyaç o kadar fazla iki, geçmiş aylarda gön
derilmesi icap eden her ay 100 bin ton kömür, 40-50 
bin tonla idare edilmiş. Şimdi, biz, hem Ankara'nın 
ICO hin ton kömür açığını, daha doğrusu 100 bin ton 
kömür gönderme durumunu temin edeceğiz, hem de 
geçmiş aylardaki açığı kapatacağız. 

Değerli arkadaşlarım; 
İşte, bunu takdir sizlere aittir. İster iyi, ister kö

tü değerlendirirsiniz, o tabii sizlere ait bir takdirdir; 
ama 1 milyon 100 bin ton olarak dağıtılması öngörü
len kömürden bugün Ankara'ya 1 milyon 20 bin ton 
kömür dağıtıldığının bilinmesini istirham ederim. 

Türkiye'ye ise, ifade ettiğim gibi, ilk altı ayda 
1 milyon 450 bin ton kömür dağıtılmıştır. Şu anda 
Şubat sonu itibariyle bizim dağıttığımız kömür 2 mil
yon tondur. Yani, aşağı - yukarı biz Kasım ayının 
1'2'sinde geldik, yerleşme, şu, bu filan derken, bu Ka
sımın da sonunu buldu; Aralık, Ocak, Şubat, üç ayda; 
hadi buna Kasımı da dahil edin, çünkü biz İktidarda 
idik, dört ayda dağıttığımız kömür 2 milyon tona ya-
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kın, Cumhuriyet Halk Partisi İktidarının altı ayda 
dağıttığı kömür ise 1 milyon 400 bin tondur. Tabii 
rakamlar yalan söylemez; bunlar rakamlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
O bakımdan, bunun aksini iddia eden arkadaş

larımız varsa, Türkiye Kömür İşletmelerinin ve Ma
den Dairesinin bütün rakamları emirlerine amade
dir, tek tek kendilerine takdim edilebilir. O zaman 
neyin doğru olduğu ortaya çıkar tabii. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Biz burada «Yok»'u değerlendirmeye • çalıştık; 

yani iddia edildiği gibi Türkiye'de bir kömür istih
salinin fazlalığı şu bu filan mevzubahis değil. Yine 
rakamlara dayanayım; Cumhuriyet Halk Partisi Hü
kümetinin öngörmüş olduğu ilk 12 ayhk; yani yıllık 
kömür istihsali 15 milyon ton civarındadır, ama 12' 
ayda; biz:m gelmiş olmamıza rağmen, gerçekleştiri
len rakam 12 milyon ton civarındadır. 

1978 yılındaki üretim ise, 6 milyon ton civarında 
özel sektör, 13 milyon ton civarında kamu sektörü, 
olmak üzere 19 m'iyon tondur. 1978 yılı ile 1979 yı
lı arasındaki rakam açığı, kömür itibariyle tam 7 mil
yon tondur; yani 1979 yılında 1978'e nazaran 7 mil
yon ton daha az kömür üretilmiştir. İşte kömürün 
yokluğu, şu bu filan ortada konuşulurken, bu rakam
ların bu şekilde değerlendirilmesinde ben "fayda mü
talaa etmekteyim; ona göre değerlendirelim. Ancak, 
buna rağmen bütün gücümüzle seferber olduk ve 
kömür sıkıntısını vatandaşımıza az hissettirmeye gay
ret ettik. 

Ankaradaki kömür dağıtımı meselesiyle bizzat 
meşgul oldum ve Bakanlık arabasıyla değil, kendi 
özel otomobilimle müşteri gibi girdim çıktım. Sıkın
tı yapan insanları bizzat kendim yakaladım. Bunu 
ilk defa burada açıklıyorum. Kömür deposuna gi
rerken, «Hayır giremezsiniz.» dediler. Çünkü özel 
otomobilimle giriyorum; «Ben milletvekiliyim mü
saade ederseniz gireyim» dedim, «Peki geç» şeklinde 
içeriye bırakıldım kapıcılar tarafından. Ve içeriye o 
şekilde g;rer:-k, mütenekkiren, hiç kimseye bildirme
den bizzat vatandaşın içerisinde dolaşmak suretiyle, 
Ankara Kömür Deposunda oynanan bh takım reza
letleri kendi gözlerimle tespit ederek bu insanları tek 
tek oradan ayıkladım. Ondan sonra işin başına koy
duğum üç tane değerli müfettiş arkadaşım her ko
nuyu. eve giderek dahi: gayri muayyen yerler seçile
rek, evlere gidilerek, yerlerinde tespit edilerek bu 
sıkıntılı durum önlenmiştir, daha doğrusu büyük nis
pette önlenmiştir. Şu anda hiç kimse Ankara'da, kı-
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şın başlangıcındaki, daha doğrusu bizim iktidara gel
diğimiz anlardaki; Cumhuriyet Halk Partisinden 
devralmış olduğumuz kömür sıkıntısını o kadar nis
pette duymamaktadır. Bu da bir gerçektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kömür meselesi bu. İnşallah 1980 - 1981 teshin 

mevsiminde; yani 198Q'in Mayıs ayından 1981 Mayıs 
ayına kadar süren teshin mevsiminde Türkiye'nin kö
mür sıkıntısı çekmemesi için, şu andan itibaren ge
rekli bütün tedbirleri alıyoruz, aşağı yukarı aldık da 
denebilir. Mayıs ayından itibaren Türkiye'nin her ta
rafına kış mevsiminde yakılması icap eden miktarı 
hesap ederek; ki, biz bunu 7,5 milyon ton... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika müsaade 
ed:r misiniz?.. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Buyurun 
efendim. 

BAŞKAN — Etibank'ın 1973 - 1976 yıllarına ait 
bilanço ve netice hesaplarına ait rapor görüşülüyor 
erendim. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Geçiyorum-
efendim. Ancak, Sayın Bakkalbaşı burada bunlara 
da temas ettiği için, ona temas etmek mecburiyetinde 
kaldım. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 
Aju.iVci.ii u«_/ı ı ı i i i a u ı m a u uct ı ı scL. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Evet, bitiri
yorum bunu da. 

Bütün tedbirleri alıyoruz ve inşallah Türkiye kö
mür bakımından bir daha sıkıntı çekmeyecektir. 

Şimdi, geçelim bor tuzlarına. 
Bor tuzlarında, değerli arkadaşımın ifade ettiği 

b;ı takım hususların ben öyle olmadığı kanaatinde
yim; eğer beni bağışlarsa. Bor tuzları meselesi Tür
kiye'mizde çok düşük spekülasyona meydan verir şe
kilde değerlendirilmiştir. Nedir o spekülasyon?.. Bor 
tuzlarının. iş;n başlangıcından beri stratejik bir ehem
miyeti haiz elan maden türü olduğu ve bundan do
layı da bu stratejik madenin Türkiye'de birtakım ya
bancılara peşkeş çekildiği ve yeraltı servetleri itiba
riyle de bor tuzlarının iyi değerlendirilmediği, şek
linde bu mesele yıllar ve yıllar boyu speküle edilerek 
değerlendirilmiştir. Ancak, şunu ifade edeyim değer
li arkadaşlarım: 

Bor tuzlan hiç bir zaman stratejik bir maden ol
mamıştır. Değerli arkadaşım biraz evvel burada bor 
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tuzunun yine stratejik bir maden olduğunu ifade et
ti. Bor tuzu hiç bir zaman stratejik maden olmamış
tır. Neden?.. Bakın onu da arz edeyim : 

1960 yıllarına gelinceye kadar Amerika Birleşik 
Devletleri bor tuzlarından stratejik ehemmiyeti haiz 
birtakım istifade yolunu denemiştir. Nedir o?.. Fü
zede kuru yakıt oiarak, yani füze kuru yakıtı olarak 
değerlendirmek için Amerika Birleşik Devletleri çok 
büyük masraflar, yüzlerce ve yüzlerce milyon dolar 
harcayarak bunu değerlendirmeye çalışmış 1960 yıl
larına doğru. İşte, maksat şu: Bunun içerisinde bulu
nan hidrojenin serbest bırakılmak suretiyle kuru ya
kıt değerlendirilmtsine gidilmesi denenmiştir. Ancak, 
bütün bu çabalar, gayretler boşa gitmiş,' yüzlerce 
milyon doları yemiş olmasına rağmen bu başanlama-
mış ve bor tuzu stratejik bir değer olarak ortaya çı
kartılamamıştır ve ondan sonra bu iş bırakılmıştır 
ve 1960 yılından sonra hiç bir şekilde de dünya lite
ratüründe bor tuzunun stratejik değeri haiz olduğu 
görülmemiştir; ama her nedense, bizim Türkiye'de 
bulunan birtakım arkadaşlarımız halbire borun üze
rine gelerek buna dillerine pelesenk etmişler ve bunu 
bu şekilde maalesef değerlendirme yoluna gitmişler
dir. 

Değerli arkadaşlarım; 

İşte ben burada bunu ifade ediyorum. Bu konuş
malarım zapta geçiyor. Bunun karşısında olan her
hangi bir ilim adamı aksi kanaati izhar ederse, Tür
kiye'nin huzurunda belli vasıtalarla çıkıp özür dile
yeceğim, beni bağışlamalarını söyleyeceğim; ama bu 
bir gerçektir ve bu doğru değildir; yani bor tuzu hiç 
bir zaman stratejik değeri haiz olmamıştır. Üstelik, 
eğer öyle" olmuş olsaydı, Amerika Birleşik Devletleri 
1960 yılından beri Sovyetler Birliğine bor tuzu satar 
ve dolayısıyla böyle bir stratejik ehemmiyeti haiz 
madenin oraya satılması her halde Amerika Birle
şik Devletleri tarafından öngörülemez. Bunun 1980 
yılında, bu tecrübelerden ve aradan 20 sene geçmiş 
olmasına rağmen hâlâ bu şekilde, Parlamento kür
sülerinde dahi konuşulur halde tutulmasının mana
sını anlamak mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Buna bu şekilde temas ettikten sonra, şunu ifade 

edeyim: Adalet Partisi Hükümetleri geçmiş zaman
da hiç bir zaman bor tuzlarını çarçur etme yoluna 
gitmemiştir ve hiç bir zaman da borun değerlendiril
mesi itibariyle bir yanlış tutum öngörmemiştir. Onu 
da arz edeyim: 

Değerli arkadaşlarım; 
Dünyada bor tuzları itibariyle en yüksek rezervi 

haiz olan Türkiye'dir ve Türkiye'de o kadar bol re
zerv var ki, Etibank'ın elinde bulunan Kırka saha
sında ve diğer birtakım yerlerde, 1970 yılı dünya ih
tiyacının 500 mislini karşılayabilecek şekilde bor tu
zu yatakları vardır ve bu açık işletmedir. Hal böy
le olmuş olmasına rağmen, her nedense yine özel te
şebbüsün elinde bulunan, yerin altında, tünellerde ça
lışılıp zorluklarla yukarıya çıkartılması mevzubahis 
olan bor tuzu yataklarına musallat olundu ve özel te
şebbüsün elinden bunlar alınmak istendi; yani bu
nunla şu kastediliyordu: Deniliyor ki, özel teşebbü
sün elinden bunları alalım da, memleketimize daha 
fazla döviz girsin. Devlet bunu daha iyi değerlendirir. 
İşte ben burada $unu arz etmek istiyorum değerli ar
kadaşlarım: 

Eğer daha fazla döviz elde etmek ve daha fazla 
değerlendirmek icap ediyorsa, o zaman Devletin 
elindeki zaten açık işletme; buldozeri sokuyorsunuz, 
açıyor; kepçeyi dayıyorsunuz, dolduruyor. 

A. METİN TAŞ (Aydın) — Tabii, kömürden da
ha kolay çıkıyor. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Öbürü, yerin 
altında 50 - 100, hatta birkaç yüz metre yerin, altında 
çalışıyor adam. bunu çıkartıyor. Bu yatağı onun elin
den almakla ne kazanacağız?.. Etibank'ın elindeki 
sahalar', ifade ettiğim gibi, 1970 yılı dünya tüketimi
nin 500 mislini karşılayacak; yani 500 yıl dünyayı 
idare edebilecek. Yalnız Türkiye'den alınmış olsa, o 
zaman Etibank'ın elinde bulunan sahalar dünyanın 
500 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte. Bu or
tada dururken, vatandaşa musallat olunmuş ve elin
den zorla alınmıştır. Bu bir gerçek. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Özel sektör vatandaş 
oluyor burada. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - - Değerli arka
daşlarım; 

Burada ben şunu ifade etmek istiyorum. Mem
leketimize yararlı olabilmek, faydalı olabilmek, 
Türk Milletine faydalı olabilmek nedir; onun yolu 
seçilmeli. Yani, özel sektörün elinden onu almadığı
nız takdirde sizin elinizde bulunan rezerv değerlendi
rilmeyecek diye bir şey yok ki... Yani değeri emdirdi
ğiniz takdirde, satabildiğiniz takdirde dünyanın 500 
yıllık ihtiyacını karşılayabilecek Etibank'ın elinde 
Kırka sahaları var, diğer sahalar var. Bu bir tarafa 
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bırakılıyor, bu yok farzediliyor ve illaki özel sektö
rün üzerine gidiliyor. Şimdi bunu da anlamak müm
kün değil. . 

Kaldı ki, yine Etiban'ın ve özel sektörün o za
manki ihracat değerleri gözönüne getirildiği zaman, 
(ki, bu rakamlar Ticaret Bakanlığının ilgili ünitelerin
den temin edilebilir.) özel sektör daima Etibank'm 
daha fazla fiyatla satmıştır. Etibank daima düşük 
fiyata satmıştır. Hiç bir zaman Etibauk'ın bir özel 
sektörden daha yüksek fiyatla sattığı vaki değildir. 
Bu da bir gerçek. Bunu da öğrenmek isteyen, «Ha
yır» diyen arkadaşlarım, Ticaret Bakanlığının ihra
cat kayıtlarından çıkartarak öğrenebilirler. 

E, peki hem sizden; yani Devlettin (öyle demek 
istiyorum) daha fazla fiyatla satıyor, üstelik adam 
çalıştığı sahada zaten fevkalâde müşkülât içerisinde. 
fevkalâde zor şartlar içerisinde. Etibank'm elinde 
500 yıllık dünya rezervi var ve üstelik de onu değer
lendirmiyorsunuz, satamıyorsunuz ve üstelik de özel 
sektörün sattığı fiyattan daha ucuz satıyorsunuz. Bu
nun millet için kârlılık neresinde?.. 

Değerli aıkadaşlarım... 
FEVZİ ÖZER (Muğla) — Sayın Bakan, scbeV-

ri izah edebilir nrsiniz; Devlet nr.irn ucuza satıyor?. 
BAŞKAN —• Lütfen efendim, lütfen müdahale 

etmeyiniz Sayın Özîr. 

ENERJİ -VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sebebini arz 
edeyim. Devlet tüccar olamaz, değerli arkadaşlarım. 
Tüccarlık başka şeydir, devlet kademelerinde icrai 
hükümet eylemek başka şeydir. Devlet nerede tüc
carlık yaptıysa bana bir tane kârlı olduğu yeri göste-
rebilirseniz size müteşekkir olurum. 

M. ŞEEİ? KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Ata
türk'ün devletçiliği olmasaydı Türkiye ölürdü beye
fendi. Devletçiliği kötülemeyim 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale etmeyin. 
Rica ediyorum Sayın Karamullaoğîu. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Değerli arka
daşlarım; 

Bugün Tü, kiyemizde... 
A. METİN TAŞ (Aydın) — Tansalar ortada. Her 

şeyi biliriz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Tansa'dan 
bahset... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yın. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Bugün Tür
kiye'de bir karma ekonomi düzeni yürütülmektedir. 

. Büyük Atatürk, Türkiye'nin kurucusu, bu Devletin 
banisi ve her şeyimizi ona borçlu olduğumuz o bü
yük, o merhum büyük insan Atatürk, devletçiliği 
koyduğu zaman, getirdiği zaman, eğer eski Başba
kanlardan merhum Recep Peker'in İnkılâp Tarihini 

j okursanız Türkiye'nin nereden geldiğini gayet iyi an-
| larsmız. 

M. ŞEBÎP KARAMULLAOĞLU (Bura) — Ya-
| şınız kaç? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
i ESAT KIRATLIOĞLU (Davamla) — 50. 
I M. ŞEBÎP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Ta-
| mam öyleyse, okudun. Ben senden evvel okudum. 

BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Karamulla
oğîu. Müzakerelerin tadını kaçırıyorsunuz efendim. 

M. ŞE3İP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sa
yın Başkanım, yumuşak yumuşak bize propaganda 
yrpıyor. Kendi bağlı bulunduğu kurumu müdafaa 

I etmesi lazım gelirken başkalarını savunuyor. 
i BAŞKAN — Çok istirham ederim efendim. Ta

hammül edemiyorsanız dışarı çıkarsınız efendim. Ni
ye müdahale ediyorsunuz Sayın Karamullaoğîu?.. 

M. ŞEBÎP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Ha
yır efendim, niçin çıkayım. Bakanın kendisi çıksın. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Merhum Re
cep Peker'in İnkılap Tarihini okursak.. Okumanın 
üstelik yaşı da yoktur; yani Rahmetli Recep Peker' 
in İnkılâp Tarihini okumak için illaki 50 yaşında ol
mak şart değil. Okuması - yazması olan 15 yaşında
ki insan da okur, eğer anlıyorsa, 25 yaşındaki insan 
da okur, yaşı yok bunun tabii. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'nin o zaman ne şartlar altında olduğu or

tada. Büyük Atatürk Hükümeti kurduğu zaman, ba
kanların oturacağı yer yoktu, bakanların oturacağı 
masa ve sandalye yoktu. O günkü ilkokullardaki san-
d.a!ycler, sıralar alınmış, hazeran sandalyeler alına
rak bakan'arın altına verilmişti. Türkiye Cumhuri
yeti böyle başladı. Yani bir sanayii ele alabilecek, 
değerlendirebilecek bir sermaye birikimi mümkün 
değildi, yoktu. Nerede, kimin elinde ne vardı ki?.. 
Yani c zaman bir sermaye birikiminden bahsetmenin 
mümkün olmadığı bir gerçek. İşte o şartlar altında 
Atatürk en iyisini yaptı. Onun aksine bir şeyin ya
pılması zaten Türkiye'nin felâketi olurdu. O anda 



C. Senatosu B : 45 13 . 3 . 1980 O : 1 

yapılmış olan iş en iyisiydi; ama o zamanın şartları 
altında değerlendirilmesi icap eden devletçiliğin 1980 
yılında müdafaası doğru değildir. 

Bugün öyle aşamaların içerisindeyiz ki, 3 sene ev
velki birtakım durumlarj beğenmiyoruz; hatta geçen 
sene yaptığımız birtakım işi beğenmiyoruz. Eğer biz 
gelişmenin iyiliğine ve faziletine inanmazsak ve mem
leketin statik durumda bulunmasını kabul edersek, 
dinamizmi inkâr edersek, bunlar yapılacak işler de
ğil... 

tşte, ekonomide de gelişmenin bir dinamizmi var
dır, bu da onu icap ettiriyor. Şimdi, o zamanki şart
lar başka, bu zamanki şartlar başka. Raıhmetli Ata
türk bugün yaşamış olsaydı, aynı demokratik düzen 
içerisinde bu Memleketin idare edilmesi şekliyle bel
ki başında olsaydı, öyle zannediyorum ki, geçmişiin 
o zamanki alınmış olan şartlarını o zamanki şart ola
rak kabul eder ve bugünün şartlarını değerlendirirdi. 
Büyük Atatürk'ün Büyük Nutku'nu okuduğumuz za
man, onun içerisinde aşağı yukarı benim bu konuş
tuklarımın hülasasını bulursunuz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugün bor tuzları devletleştirilmiştir. Aşağı yuka

rı ihracat 89 milyon dolar civarında olmuştur. Dev
letleştirilmeden evvelki özel sektörle beraber devletin 
yaptığı ihracat 150 milyon dolar civarındaydı. Bunun 
fayda neresinde, faydalılık neresinde?.. Yani bu ya
pıldıktan sonra bir döviz girdisine aşağı yukarı yarı 
yarıya bir düşüş olmuştur. Bunun faydalılık neresin
de?.. 

SADETTİN DEM İR AY AK (Aydın) — Anayasa 
faydalı görmüş. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT- KIRATLIOĞLU (Devamla) — Efendim, 
muhterem arkadaşım, sayın senatörüm; Anayasa, 
Türk Milletinin menfaatini koruyan bir unsurdur ve 
Anayasa «Özel sektör tarafından madenle/ işletile
mez» dememiştir. «Devlet, bu madenlerin sahibidir» 
demiştir, «Belli bir düzen içerisinde, memleketin 
faydası mevzubahisse, özel sektör tarafından işleti
lir» demiştir. Anayasa milletin ve devletin faydalılı-
ğını getiren bir yasadır. Bu onu inkâr etmemiş; ama 
Anayasanın bu faydalılık unsuru ortadayken, tutmu
şuz Anayasanın o maddesinden yine başka bir ma
nada faydalanmak suretiyle devleti yeniden işletmeci 
yapmışız ve bugünkü bu zararlı durumlar ortaya çık
mıştır. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Ama aynı Anayasa, 
yeraltı ve yerüstü servetlerinin devletin malı olduğu
nu söylemiş, özel sektörün malıdır dememiş. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin, 
çok rica. ederim. Tüzüğümüzde yerinden konuşma 
diye bir şey yok. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Muhterem 
senatörler, sayın Başkanım; 

Bugün Türkiye'ıriizdeki tatbik edilen cari ekono
mik sistem ile karma ekonomi düzenidir. Cumhuri
yet Halk Partisi de bugün bunu kabul etme durumun
dadır. Çünkü Anayasa bunu böyle öngörüyor. Dola
yısıyla karma ekonomi düzeni içerisinde devleti var 
sayıp, özel sektörü var saymamak, bugünkü inandı
ğımız Anayasayı da bir manada inkâr gibi gelmek
tedir. Dolayısıyla özel sektöre «Hayır» dediğiniz tak
dirde, saygılı olmamız icap eden Anayasaya kıarşt 
birtakım düşünceler getiriyoruz demektir. Çünkü 
Anayasa özel sektörü korumuştur ve koruyucu nite
liğini hâlâ muhafaza etmektedir. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Bor tuzlan meselesi de böyle. O da ayrıca bir fe

caat olarak devam etmektedir. 
Şimdi, burada buna temas ettikten sonra, Etiban-

kın bilançosu ile ilgili konuya gelelim. 
Burada da yine bir yanlış manzara ortaya kon

maktadır.' Elbette ki insanlar hata yapabilirler. «Ben 
hiç hata yapmam» diyen insanın aklından şüphe et
mek lazım gelir; fakat burada birtakım belki şu bu 
olabilir. Ama işin esası itibariyle bir yanlışlık yok. 

Ben burada her hangi bir firmanın kredi alma
sından dolayı sununu veyahut da bununu müdafaa 
etme değil de, Türkiye'deki cari usuller itibariyle bir 
firma b'ir kredi almış. Türkiye'de çeşitli firmalar çe
şitli yüksekliklerde kredi almaktadırlar. Şimdi bu da 
öyle bir firmadır ve böyle bir kredi almış. Acaba bu 
kredi, Etibankın ve de mevcut Bankalar Yasasının 
birtakım hükümlerine aykırı mıdır ve de Türkiye'de 
cari birtakım usullerin dışına mı çıkılmıştır bir ba
kalım? 

Eğer hakikaten sıkıntılı bir durum varsa, berbat 
bir durum varsa, berbatı müdafaa etmenin doğru 
olmadığı ortada. Neden bunu müdafaa edelim? El
birliğiyle, kim suç işlemişse cezalandıralım. Yani, su
çu müdafaa etmenin suç olduğunu kabul edelim; an
cak doğruyu müdafaa etmenin de fazilet olduğunu 
kabul edelim. 

Değerli arkadaşlarım; 
3 Ocak 1973 tarih ve 14410 sayılı Resmi Gaze

tede neşredilerek yürürlüğe giren, «Özel Dış Krediler 
Faiz ve Eşlendirme Fonu» hakkındaki 7/5309 sayılı 
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Karan ile. bu karara ilişkin olarak Maliye Bakanlı
ğınca 24.8.1973 tarih ve 14635 sayılı Resmi Gazetede 
neşredilen, «Yurt Dışından Sağlanacak Özel Dış 
Ayni Krediler» hakkında uygulanacak esasları muh
tevi 2 numaralı tebliğ hükümleri gereği ortada. Böy
le bir durum var. 

Şimdiye kadar okuduğum, tarih ve numaralarını 
zikrettiğim kararlar, tebliğler ortaya birtakım bağlı 
hükümler getirmiş, demiş ki, «İşte buna uygun ola
rak birtakım meseleleri ortaya koyduğun zaman ben 
seni korurum ve ben sana yardım ederim...» Kim 
demiş? Devlet demiş ve böylece yasasıyla, resmi ga
zetesiyle, kararnamesiyle bunu duyurmuş. 

Şimdi ne olmuş? Bu tebliğ ve bu esaslar gereğin
ce bu firma; yani bugün ismi mevzubahis olan fir
ma Maliye Bakanlığına müracaat etmiş. Çünkü, bu 
özel dış krediler mevzuunda Maliye Bakanlığını yet
kili kılmış ve birtakım meseleleri Maliye Bakanlığı
na vermek suretiyle ondan karar alınmasını amir hü
küm olarak getirmiş. 

Nedir bu? Bir «Yapılabilirlik raporu» ve «Kredi 
anlaşma taslağı» getireceksin. Yani, biraz evvel bu
rada değerli arkadaşımın bahsettiği gibi, yapılabilir
lik, açık manasıyla fizibilite raporudur. Yani, «Fizi
bilite raporu yoktur» diyor ya değerli arkadaşım, işte 
o «Yapılabilirlik» olarak burada değerlendiriliyor ve 
onun adı, gâvurcası «Fizibilite.» Bu meseleleri tekem
mül ettirmek için, bunu zaten Maliye Bakanlığına ver
mek mecburiyetinde. 

Başka neleri getirecek? İthal edilecek malların güm
rük tarife ve istatistik numaraları. İthal edilecek malla
ra ait fiyat uygunluğu ve dördüncü olarak kalkınma 
planı ile ilgili mercilerden alınacak belgeler. Beşinci 
olarak da aracı bankanın bunları kabul ettiğine dair 
bir belge. 

Bu beş tane hususu yerine getirdiniz mi Maliye 
Bakanlığı buna müsaade ediyor. 

İşte burada «Yok» denilen fizibilite raporu; ya
ni «Yapılabilirlik» diye Türkçeleştirilen rapor Maliye 
Bakanlığında mevcuttur. Maliye Bakanlığında böyle 
bir rapor mevcut olmasa, Maliye Bakanlığının bu 
muameleyi tekemmül ettirmesi suçtur ve şimdiye ka
dar hiç kimse de Maliye Bakanlığının böyle bir suçu 
işlediğini ortaya koyamamıştır. Yok böyle bir şey. 
Yani, bulunması icap eden belge Maliye Bakanlığın
da. Siz nerede arıyorsunuz? Filan yerde. Elbette ki, 
orada olmaz. Maliye Bakanlığındadır bu belge. Bir 
arayın bakalım. Yani aradınız da Maliye Bakanlığın
da böyle bir fizibilite raporunu bulamadı iseniz, o 

13 . 3 . 1980 0 : 1 

zaman haklısınız. Yani ilgili mercii bunun, Maliye 
Bakanlığıdır. Siz aranmaması lazım gelen yerde arı
yorsunuz ve tabii ki, «Orada bulamadık» diye de ge
lip burada dert yanıyorsunuz. Eğer Maliye Bakanlı
ğında yoksa, düşelim Maliye Bakanlığının peşine; ni
ye bu rapor alınmadan durum tekemmül ettirilmiş, 
diye. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi gelelim bu durumlara. Yine başka bir man

zara ortaya konmakta. Değerli arkadaşlarım yanlış 
bir yoldan hareket etmek suretiyle, neticede yanlış 
bir hedefe gidiyorlar. Nedir o? Diyorlar ki, «Banka
lar kredi limitlerinin % 10'u nispetinde bu gibi ku
ruluşlara kredi verebilir.» İşte bakın yanlış yine bu
rada başlıyor. Sizin bahsettiğiniz husus buraya gir
miyor. Bu bir sanayii kuruluşu; yani bu diferansiyel 
yapıyor, şanjman yapıyor ve hidrolik, yüksek kapa
sitede hidrolik pompalar yapıyor. Eğer bunun adı 
sanayi değil ise, buna endüstri kuruluşu değildir di
yecek isek; o zaman başka. O zaman işte, sizin de
diğiniz gibi % 10'luk limite girer. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — % 25 
Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Şimdi bu bir 
endüstri kuruluşu olduğuna göre inkâr etmek müm
kün değil. Eğer kalkar da buna, bu bir endüstri ku
ruluşu değil de, bir ihracat bir ithalat firması dersek, 
o zaman işin şekli değişir. Bu bir endüstri kuruluşu 
mudur? Kuruluşudur. Bunda bir şek ve şüphe var 
mı? Yok. Öyleyse, yine ilgili mevzuat itibariyle bu 
türlü kuruluşlara % 25 limit üzerinden kredi 
haddi tanınmaktadır ve banka da bunu vermiştir. 

Şimdi bakalım : Olabilir ki, ikinci bir hata işlen
miş olabilir. Nedir o hata?.. Ne olabilir o hata?.. O 
hata da şu olabilir: Banka % 25'İlk bir limit içerisin
de bunu değerlendirmesi icabedefken, bu limiti aşmış 
mı acaba, bu % 25'lik limiti aşmı mı acaba?.. Bir ona 
bakalım. Bakıyoruz; 1973 yılında 33 milyon 320 bin 
liralık bir kredi alınmış. Bu kredi, 1972 yılı bilanço
suna göre değerlendirilir bankacılıkta. Banka limiti de 
iki şekilde hesap edilir. 

1. Ödenmiş sermaye; 
2. Yedek akçeler. 
Bunların sonunda da zarar falan çıktıktan sonra 

ortada bir bilanço kalır. İşte netice bu. Bu şekilde de 
bakalım; yani yanlışlık var mı ortada?.. Bakıyoruz; 
1972 yılında ödenmiş sermaye 1 306 733 862,85 TL. 
Yedekleri 194 334 494,08 TL. Ceman 1 501 068 356,93 
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TL. Buna tekabül eden % 25 ne?.. Buna tekabül eden 
% 25, 375 267 089 liradır. E, alınan para? 33 milyon 
küsur. Nerede bu limit dışı?.. Limit dışı nerede?.. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Efen
dim, bankacılık şeyini tartışmayalım; ama bunlar, se
net karşılığıdır. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Beyefendi se
net karşılığı, menet karşılığı hepsi işte bu. Limit için
de midir, dışında mıdır? İşte burada rakamları görü
yoruz. 

Şimdi gelelim 1973 yılı bilançosunda ise durum ne
dir?. Çünkü, 1974 yılında da para alınmış. Ne kadar 
para alınmış?.. 251 milyon. 

Yine bankacılıkta esas... 
M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Han

gi sene alınmış acaba? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 1974 yılında 
251 milyon alınmış, ama yine bankacılıkta... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yınız. 

Sayın Bakan sorulara münferit cevap vermeyin 
efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Vuzuh ge
tiriyor... 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Yine banka
cılıkta olan bir esas vardır. O da, bir evvelki yılın he
sabı da cem edilmek suretiyle krediyi alan müessese
nin almış olduğu rakam olarak değerlendirilir. 251 
milyon lira civarında bir para almış olmasına rağmen 
1974 yılında, 33 milyon küsuru da ilave ettiğiniz tak
dirde, 1974 yılındaki hesap 284 milyon 030 bin 337 
lira. 

1973 yılının hesabına bakıyoruz. Çünkü, 1974 yı
lında alınmış. 1973 yılının bilançosunun değerlendi
rilmesi lazım gelir. Nedir?.. Ödenmiş sermayesi, ye
dekleriyle birlikte, (Ben rakam kalabalığına boğmak 
istemiyorum, neticeyi söyleyeyim size.) Bankanın o 
yılki ödenmiş sermayesi ile yedekleri 1 90|8 680 354 093 
kuruş. % 25'i ne? 477 170 088 liradır. Alınmış para 
nedir? 284 milyon. Nerede bu limit dışı? 

Gelelim 1975 yılına. O da tabii 1974'ün bilançosu 
ile değerlendirilir. Nedir 1974'te bilanço? Yine neti
cede, yani ödenmiş sermaye, yedekler, zararlar falan 
hesapîan'dık'tan sonra neticede bakıyoruz % 25; 
539 689 876 lira ve bütün mesele bilanço 
2 158 759 506 003 kuruş. Bunun % 25'i ise işte 

539 689 876 lira. Peki, 1975'_te alınan para ne? Yine 
geçmişten hep aktararak geliyoruz, 33 milyon bir aldı, 
251 milyon bir aldı, o zaman da 193 milyon yeniden 
bir kredi almış, yekûn; 477 678 782 lira. Peki nasıl 
çıkmış bu limit dışına? Limit dışına çıkma diye bir 
şey yok burada. 

Ondan sonra gelelim 1976 yılındaki alınan kredi. 
1976 yılında da 103 milyon lira kredi alınmış. Yine 
yukarıdan aşağı ta efendim 1973"ten beri böyle he
sap edip geıiriyoruz, seviye; '580 720 146 lira. Şimdi, 
1976'da alınan bu rakam nereden çıkacak? 1975'in 
bilançosundan. Bakıyoruz 1975'in bilançosuna, öden
miş sermayesi, yedekleri, zararlar falan hepsi hesap 
edildikten sonra rakam; 2 847 305 264 077 kuruş. Bu
nun % 25'i ise ne? 711 826 316 019 kuruş. Peki alı
nan ne? Hep yukarıdan aşağı hesap ederek getiriyo
ruz; 580 720 146 lira topyekûn. İşte bu da limitin al
tında kalıyor. 

Dolayısıyla değerli arkadaşlarım; burada ortaya 
konulan bütün rakamlar bir hesap oyunu ile değer
lendirme yoluna gidilerek mutlak surette bir yanlış 
değerlendirme olarak ortaya çıkarılıyor ve böylece de 
bir yanlış neticeye varılıyor. 

Hal böyle olunca değerli arkadaşlarım; Etibank'ın 
bir firmaya yanlış yoldan giderek usulsüz bir kredi; 
yani limit aşımı bir kredi vermiş olduğu tebeyyün 
etmiyor. İşte rakamlar ortada. Buradan ben konuş
tum, bunlar zabıtlara geçti. Bu zabıtlara geçen bun
ları ben yeniden inkâr etmek durumunda olamam... 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Biz de 
Liydurmadık-Sayın Bakan, bizde rapora istinat ettik. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Tabii benim 
bir de Bakanlık sıfatım var. Ben burada yanlış bir 
malumat verdiğim takdirde yarın kalkarsınız dersi
niz ki, «Siz öyle Söylediniz Sayın Bakan; ama netice 
bu. Niye böyle söylediniz?» diyerek insanı başka tür
lü tabii suçlandırma durumuna, yanlış beyandan suç
landırma durumuna gitmek mümkündür. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Onun 
için ibra etmeyelim gerçek meydana çıksın diyoruz. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
"ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — O bakımdan 
değerli arkadaşlarım; burada Etibankın ibra edilme
mesi diye bir meselenin yanlış baza, yanlış temele 
oturtulmuş bir karar olduğunu yüksek huzurlarınızda 
arz etmek istedim. Dolayısıyla hangi durumda olur
sak olalım, şimdi burada Yüce Senatonun değerli üye
leri bir hâkim mevkiinde bulunuyorsunuz. Hâkim 
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mevkiinde bulunan insanların her türlü fikirden te-
cerrüt ederek doğruyu bulma ve ona yönelmesi icap 
etmektedir. Birbirlerini izle ayrı görüş sahibi olabili
riz, biı'birlerimizden ayrı düşünebiliriz. Aslında bu öy
le olması icap eden bir husustur. Demokrasinin dina
mizmi budur. Hep aynı görüşe sahip olursak, hep 
aynı görüşe sahip olursak demokrasi dinamizmini 
kaybeder. İşte partiler ondan dolayı doğmuştur. 

Bu bakımdan, burada ayrı partilere veyahut ayrı 
görüşlere her ne kadar sahip olursak olalım, tıpkı mah
kemede bir, hâkimin karşısına düşmanını dahi getir
seler, doğruyu hükmetmek mecburiyetinde olduğu bir 
makam olarak bu Yüce Senato kendisini değerlendir
meli ve sayın senatörlerimiz de kendilerini o ma
nada bir hâkim olarak değerlendirerek karar vermek 
durumunda bulunmalıdırlar. 

Ben burada size bu durumları arz etmek için bu
lundum. Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için 
hepinize saygılarımı sunarım. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sa
yın Başkan, bir soru soracağım efendim. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Bir so
rum vardı efendim. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Evet, unut
tum. Ayrıca bir noktayı arz edeceğim, unuttum. 

Sayın Bakkalbaşı bir soru sormuştu, onu cevap
landıracağım. Onu unuttum, özür dilerim, cevaplandı
rayım. 

Sayın senatörler; 
Sayın Bakkalbaşı Etibankın halihazırdaki Genel 

Müdür Muavinliği makamında bulunan bir görevli
nin durumundan bahsetti. Onu ben arz edeyim. 

Bugün Etibankın bankacılık kısmı ile ilgili Genel 
Müdür Muavinliği makamında bulunan arkadaşımız 
eski Anafartalar Etibank Şubesi Müdürüdür ve bu 
arkadaşımız böyle bir muamele ile karşı karşıya kal
mıştır; ama muamelenin cereyan tarzı benim sonra
dan istihbar ettiğime göre şöyle cereyan etmiştir : 

O günlerde birtakım insanlar, birtakım kimselere 
musallat oluyor; yani para sızdırmak, şu yapmak, bu 
yapmak, zorla kimselerden para almak... Bu şekilde 
bir muameleye Emin Hattat maruz kalmış ve kendi
sinden o zamanın parası ile 7 - 8 yüz bin lira yahutta 
bir milyon lira açıktan alınmış istenmiş. «Benim üze
rimde böyle bir para yoktur» denmiş ve bunun üzeri
ne, «Öyleyse çek yaz» demişler, tabanca ile tehdit 
ederek buna çek yazdırmışlar. Bu çeki yazdığı za
man parası olmayan bir bankanın adına o çeki yaz-
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mış; yani gidipte parayı çekemcsınler diye. Tabii er
tesi gün yahutta çeki aldıktan sonra gitmişler, banka
da böyle bir para olmadığı için yeniden gelmişler. 
«Sen bize yalan söyledin, o çek o bankadan tahsil edi
lemez» demişler ve yine tabanca kafasına dayanmış 
şekilde; «Bu çeki paran olan bir bankadan verecek
sin...» O arada istihbar etmişler, «Etibankın Anafar
talar Şubesinde senin paran var, orayla muamele ya
pıyorsun ve oraya yazılmış bir çek istiyorum^ diyor. 

Bunun üzerine oraya yazılmış bir çek gönderiyor 
ve bu gönderildikten sonra hemen akabinde oranın 
Şube Müdürüne... 

ORHAN VURAL (Ordu) — Sanki hikâye gibi... 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Evet, bir hi

kaye gibi... 
ORHAN VURAL (Ordu) — Büyük polisiye bir 

roman gibi. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Evet, öyle; 
ama bu polisiye romanlar Türkiye'de her gün işlenil-
mekte maalesef. Evet, maalesef işlenegelmekte hep 
böyle. Devri idarenizde de bunların pek çok numu
nelerinin olduğunu... 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — İşlenmese 30 sene son
ra bu hale gelmezdik, Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNALAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Evet, şimdi ben 
Sayın Bakkalbaşı'nın bir sorusunu cevaplandırıyorum 
burada. 

O arada telefon ediyor ve diyor ki, «Bu şekilde 
bir çek gelecek, sakın ödeme yapmayın.» Aynı zaman
da diyorlar ki, «Buradan telefon et bankada bu şekil
de paranın olması da temin edilsin...» Neyse şimdi 
ben tam teferruatını unuttum. Birtakım parayı - ma-
rayı da orada hallettiriyorlar. Fakat oraya gitmeden 
kasaya alıyor ilgili bankanın müdürü, yani şimdiki 
Genel Müdür Muavini, veznedarı çağırıyor, (Bir art 
niyet olsa bunlar olmaz tabii) ilgili başka bir müdür 
muavinini de çağırıyor, diyor ki; böyle bir durum mev-
zuubahis, zabıtlarımız altında ben bunu tabii bura
da muhafaza edeceğim, benim üzerimde de belki bunu 
buldukları takdirde başka bir sıkıntılı durum olur, 
bunların karşısına da gelindiği zaman şu olur... Ve za
bıtla veznedarın kendisinin ve şu anda yanlış bir ma
lumat vermeyeyim, belki ikinci müdürün, belki baş
ka birisinin yine üç kişilik bir imza ile, zabıtla bunu 
alıp kasaya teslim ediyorlar. 
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O arada da bu adamlar gidip oradan taibii bu pa
rayı alma durumuna falan gitmiyorlar. İşin şeklinin 
değiştiğini farkederek gitmiyorlar. O arada, bu bura
ya giriyor ya, birisi hemen şikâyet ediyor; «Efendim, 
böyle bir durum olmuştur, Emin Hattat'ın böyle bir 
çeki geldi, parası geldi, şu geldi, bu geldi; banka ka
sasında bulunuyor, şu bu filân...» Onun üzerine he
men duruma vaziyet ediliyor ki, doğru, orada borcu
na mahsup ediyorlar, şu oluyor, bu oluyor; fakat 
neticede eğer bu banka müdürü bir art niyetin içerisin
de veyahut da herhangi bir başka şeyin içerisinde ol
muş olsa idi, veznedarın, diğer başka bir kimsenin 
kendisinin imzası ile «Bu kasada yediemin • olarak 
muhafaza altına alınmıştır» diye kendi imzası ile bir 
beyanda bulunmazdı. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi bu arkadaşımız Etibankta değerli hizmet 

görmüş, bankacılık şubesinde temayüz etmiş bir arka
daş. Bunun bugün bankacılık dairesiyle ilgili Genel 
Müdür Muavinliği makamında bulunmuş olması, yi
ne kendisiyle ilgili bir şaibe olarak değerlendirilme 
duruma gidilemez. Eğer hakkında zaten işlenmiş bir 
suç var, mahkemeye intikal etmiş bir durum olsa, 
aradan epeyce bir zaman geçmiş bulunan bu durum 
karcısında mahkeme kendisini suçlu bulur, mahkûm 
eder ve bugün Etibankın Genel Müdür Muavini ola
rak vazife görmez, hapishanede mahkûmiyet süresini 
doldurmak için bulunur idi. Bunu da Sayın Bakkal-
başı'nın sorusuna malumat olarak arz etmek isterim. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Bir 
sorum var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika. Sayın Ka-
ramullaoğlu bir soru soracak tenevvür etmek için. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sa
yın Bakan olayları kendi açısından değerlendirerek 
snlattı. Buna kimse bir şey diyemez. Bir nevi de ders 
verdi; ama kendilerinin de alacağı dersler çok. 

Bu mahut şirkete verilen borç miktarı bugün ne
ye baliğ olmuş ve ne kadarı tahsil edilebilmiş, var 
mı böyle bir' şey?.. Bu bir. 

İkincisi, bu paralar o mahut şirkete verilirken, 
Etibankın iştiraklerinin veya bağlantılı diğer kuruluş
larının finansman ihtiyacı karşılandı mıydı ki, bu şir
kete bu kadar ulufe dağıtılır gibi para veriliyordu? 
Sayın Bakan lütfen bunları aydınlatsınlar efendim. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sayın Başka
nım, 
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Değerli arkadaşımın sorularına kısaca cevap arz 
edeyim : 

Bugünkü konumuz, 1967 -. 1976 yılındaki bilanço 
yıllarının müzakeresidir ve bu bilanço yılları arasın
da ne kadar kredi almıştır?.. Bunları bir, bir arz et
tir.', 

Ondan sonraki aldığı kredilerin burada konuşul
ması diye bir mesele mevzuubaJhis olmadığı için... 

TEMEL KİTAPÇI (Sivas) — Ne kadar ödeme 
yapılmış Sayın Bakan?.. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Bunu ben bil
miyorum ki, ne kadar ödeme yapılmış. Ayrıca, bil
sem bile konumuzun dışında bir şey. Hakikaten bil
miş olsam söylerdim; fakat bilebildiğim kadarıyla 
(yanlışlık olmasın) 1976 yılından sonra pek kredi 
açılmamış diye hatırımda kalmış; ama bu yanlış da 
olabilir. Yani, bilemiyorum aklımda böyle kalmış 
1976 yılından sonra pek kredi verilmemiş; fakat ve
rilse dahi, bugünkü görüşme konusunun dışında olan 
biı" soru bu tabii. 

Ayrıca Etibank, âdeta bir holding hüviyetine haiz 
bir müessesedir. Bankacılık kısmı vardır, madencilik 
kısmı vardır, hatta daha önce, Türkiye Elektrik Ku
rumu kurulmadan evvel, elektrik işleriyle meşgul olur
du. Yani, bugünkü Türkiye Elektrik Kurumunun işi
ni yapardı. O bakımdan, her kanal için ayrı ayrı 
hususları vardır. Yani, bankacılık kısmı ile madenci
lik kısmını veyahut da o zamanki elektrik kısmını 
birbirine karıştırmamak lâzım gelir. Bu, bir banka
cılık meselesidir. Etibankın bankacılık muamelesi, 
Yapı Kredi Bankasının veya bir İş Bankasının ban
kacılık muamelesi ne ise, Bankalar Kanunu muvace
hesinde yürüttüğü hizmet odur. Onu yapmıştır. Za
ten eğer, «Onu niye yapmadı da bunu yaptı?..» diye 
ortada bir suç durumu... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, cevap verdiniz efen
dim. Cevap kısmı bitti lütfen bağlayınız. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Böyle bir durum olmuş olsa idi, böyle bir yanlış
lık yapıldı diye de bir durum ortaya gelse idi, şimdi 
o mevzudan dolayı da huzurunuzda birtakım konuş
maların cereyan etmek için rapor düzenlenirdi. Böyle 
bir rapor düzenlenmediğine göre, onun yerinde olan 
bir karar olduğunu kabul ediyoruz. 

Sayın Baştanım ve değerli senatörler; 
Hepinize saygılarımı sunarım. (AP sıralarından 

alkışlar) 



C. Senatosu B : 45 13 . 3 . 1980 O : 1 

BAŞKAN — Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
KİT'lere, yani Kamu İktisadi Kuruluşlarına ait 

müzakerelerine başladığımız raporların şimdiye ka
dar iki müesseseye ait raporu ancak •müzakere ede
bilmiş olacağız. Eğer Eti'bank ve müesseselerinin ra
poru biraz sonra oylanırsa. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi gündemde aşağı yukarı sekiz tane daha, 

büyük KİT sayılabilen teşekkülün raporlarının mü
zakeresi var. Burada bir noktayı ifade ederek sözle
rimi yürütmeye çalışacağım. O da biraz usuli bir ko
nu olacak; ama bir gerçeği tespit etmekte fayda var. 

Geçmiş bir iki yıl içerisinde Cumhuriyet Senato
sunda yapılan müzakerelerde kanun teklif veya tasa
rıları veya başka konularla ilgili müzakereler başla
madan önce Divanın hazırlamış olduğu ve isimleri
miz yazılı birer dosya var idi ve bu dosyaların içeri
sinde gündem, hatta müteakip gündemleri, gelecek 
gündemleri dahi içine alan bazı raporlar bizim gi
dip aramamıza dahi lüzum kalmadan kürsülerde 
hazır bulunurdu. Bu güzel bir çalışma idi ve bu ça
lışmada bizlerin neyi müzakere ettiğimizi, nelerin 
üzerinde konuştuğumuzu daha önceden tetkik etme 
imkânına sahip olmamızı sağlardı. Şimdi, Türkiye'de 
üzerinde en çok müzakere ve münakaşa yapılan Ka
mu İktisadi Teşekkülleri... 

BAŞKAN — Rapor üzerinde konuşacaksınız Sa
yın Ege;. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Rapor 
efendim, rapor işte, oraya getireceğim. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde konuşmuyorsunuz, 
usul hakkında konuşuyorsunuz. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Ama Sa
yın Başkanım, burada... 

BAŞKAN — Hayır efendim, ben müsaade ede
ni en >, 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Rapo
run dışında o kadar şeyler konuşuldu ki. 

DAŞKAN — Sayın Ege, usul hakkında söz alınır, 
usul hakkında konuşulur. Esas hakkında söz alınır, 
esas hakkında konuşulur. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Beyefen
di, o zaman Divan olarak lütfen hepimize raporları 
dağıttırırsınız ve müzaekreyi de öyle yürütürsünüz. 

BAŞKAN — Raporların hepsi dağıtılmıştır efen-

TSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Dağıtıl
mamıştır, rapor yoktur; kimsenin önünde rapor yok
tur. Âdeta ayrıcalık gibi parti grup sözcülerinin önün
de bir rapor vardır, hiç bir arkadaşımın önünde bir 
tane rapor yoktur. Lütfediniz de, yani biraz da ha
talı noktaları ifade ettiğimiz zaman bu kadar alıngan 
olmayınız. 

BAŞKAN — Sayın Ege, Tüzüğümüz bir raporun 
basılıp dağıtılmasını emreder ve kanun teklif ve tasa
rıları dağıtımdan 24 saat geçmeden önce de müzake
reye alınmaz. Şimdi bu raporların hepsi basılıp .üye
lere tek tek dağıtılmıştır; ama bugün herkesin ma
sasının üzerinde yoksa, kimse gözlerinden almamış 
demektir; o da Başkanlık Divanının kusuru olarak 
ortay?, konamaz. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Sayın 
Başkan; çok rica ederim, ben, zatıâlinizi sinirlendir--
m ek için çıkmadım kürsüye. Güzel bir teamülü hatır-

Jattmı. Yani, bu kadar tahammülsüzlüğü de anlaya-
mıyc-'um. Burada dana önce, Sayın Bakan da dahil, 
raporun dışında çok şey konuşuldu, uzun uzun konu
şuldu, zatıâ'.iniz büyük bir tahammülle, büyük bir 
tecrübenin verdiği tahammülle bunları dinlediniz ve 
gayet nazikane ikazlarınız da oldu; ama şimdi ben 
bir noktaya varmak istiyorum Sayın Başkan. 

Üzerinde münakaşa ettiğimiz, şurada, hepimizin 
vicdani kanaati neticesi oylarımızı kullanmamız ge
reken konu lalettayin bir konu değil, herhangi bir 
kanun teklif veya tasarısının filan maddesinin değiş-
î;:iîmr-si veyahut da yerine başkasının konulması, ge-
tirilmesi, çıkarılması değil. 10 senedir, yine maalesef 
Parlamentonun ihmalinden ötürü denetleme görme
mi:; olan KİT'lere ait bir konudur. Onun için, müsa
adenizi istirham ediyorum. 

Ş;mdi, burada temenni ederim, ben gözüme bak
tım, bulamadım, inşallah yanılmışımdır, tekrar gide
ceğim, arayacağım, Eti'bank ve müesseselerinin tas
vibe sunulan 1967 - 1976 yılı bilançosunu konuşuyo
ruz ve bu konuşma arasında Devlet teşekkülleriyle, 
özel teşebbüsün hangisinin daha yararlı olduğunun 
münakaşası yapılıyordu biraz önce burada; uzun, uzun 
münakaşa yapılıyor ve ben zaten konuşmamda o nok
tayı da ifade etmek istiyorum. Yani, konuştuğumuz 
rapor ve bunu takip edecek olan raporlar 1967 - 1976 
yılları içerisine giren devreyi içine alacak ve o dev
reye ait tenkitler yapılması lâzım. O devreye ait, 
savunması gerekiyorsa, savunmasının yapılmasına ait 
olmasına rağmen, biz bütün Kamu İktisadi Teşekkül
lerinin genel hatları üzerinde görüşmeye kalktık, hat-
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ta bazı arkadaşlarımız Anayasa maddeleriyle «D'ev-
let madenlere sahip midir, değil midir, özel teşebbü
se verilir mi, verilmez mi?..» şeklinde müzakereler ve 
münakaşalar yapıldı burada. 

Şimdi, ben şunu ifade etmek istiyorum : 
Sayın Bakan, burada mevzu ile ilgili geniş bilgi 

vet diler ve bu geniş bilgi içerisinde dikkatle dinle
dim, diğer arkadaşlarım! da dikkatle takip ettim ve 
şunu gördüm ki, bu raporların gereğince, zamanında 
bu müesseseler, her sene kurulan Kamu İktisadi Te
şekkülleri Komisyonunun denetiminden geçmemiş. 
Birikmiş, birikmiş nereye kadar gelmiş?.. 9 sene 10 
senelik bir birikim olmuş. 

Burada ne derece hassas olursak olalım, iktidar 
olarak, muhalefet olarak, hükümet olarak neticede 
yılların birikimi içerisinde kaybolmuş olan olayların 
taze^iğ;ni muhafaza etmesine imkân yok ve onun için
dir ki, bazı konuların izahında hafızaları yoklamak, 
maziye dönmek mecburiyetini hissediyoruz burada. 

Sayın Başkan, zatıâliniz gayet iyi hatırlarsınız, 
1963'te ilk Kamu İktisadi Teşekküllerinin münakaşa
ları ve müzakereleri komisyonda başladığı zaman, o 
zaman bir 5 yıllık devre geçmişti. Daha ihtilâlden 
önceki devrede başlayan, 1959'dan başlayan bir dev
re. ta. 1963'e kadar 5 yıllık bir devre ve bu 5 
yıllık devrede İktisadi Devlet Teşekkülleri murakabe 
görmemişti, yani nasıl görmemişti? Şöyle : Yüksek 
Murakabe Kurulu her sene bu denetlemelerini yapıp 
raporu hazırlamış, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sevk etmek vaziyetine gelmiş; ama aradan bir ihtilal 
devresi geçmiş. Bu ihtilal devresinden sonra tam 
Parlamentonun çalışır hale gelmesi ta 1963'e kadar 
varmış. 1963'e kadar varınca, bütün Kamu İktisadi 
Teşekküllerinin raporlarının müzakeresi 5 seneye bağ
lı kalmış ve bu 5 sene içerisindeki müzakerelerin ya
pılmasında bir hayli zorluklar çektiğimizi gayet iyi 
hatırlıyorum. O zaman Senatoda ve Mecliste bulu
nan arkadaşlarımız hatırlarlar, hakikaten güçlük çek
tik ve dedik ki, bunlar her sene muntazaman diğer 
Bütçe Komisyonunun, bütçe raporunun geçtiği gibi 
müzakereleri yapılsın ve bu müzakereler azami 2 se
neyi aşmamak üzere Parlamentoya getirilsin. Maale
sef getirilemedi. Getirilemediği içindir ki, bugün 
üzerinde durduğumuz mesele bir âdeta mazinin sisle
ri altında kaybolup gitmiş gibidir. 

Şimdi, şu raporların hazırlanmasında daha tesirli 
olabilmek, tetkik edilen müesseseyi bihakkın incele
yebilmek için kısa devrelerin tetkiki, bir - iki yıllık , 

devrenin tetkiki başka, 10 yıllık devrenin tetkiki 
başka. Yani, bizi burada Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
olarak düşündüren nokta şu: Oyumuzu kullanacağız. 
Kullanırken gayet isabetli kullanmak durumundayız. 
Bunu isabetli kullanabilmek için de 9 - 10 senenin 
tetkiki yi e 1 - 2 senenin tetkiki arasında büyük fark 
var. Ben, Sayın Bakanın vukufla burada ifade ettiği 
hususlar olmasaydı bir tereddüdün içine düşmüştüm. 
Sayın Bakan izahatıyla bu tereddütten beni şahsen 
kurtardı. Yoksa daha önce söz alışım ve rapor hak
kındaki beyanım daha başka istikamette olacaktı. An
cak, Sayın Bakan hakikaten hem Bakan olarak, hem 
de bizzat mesleğinin kendisine vermiş olduğu bilgiyle 
mevzuu gayet inceliğine ortaya koydular. 

Sayın Bakkalbaşı'nın konuşmalarında, yer yer bü
yük isabetler kaydeden maddeler haline getirdiği za
rarların sadece Etibank ve ona bağlı müesseseler ile 
değil, diğer KİT'lerin hepsine musallat olan mevzu
lar olduğunu da biliyoruz. Meselâ, üretim faaliyeti
nin gerekli kapasiteye erişememiş olması ve bu sa
dece bu müesseseye ve bu müesseseye bağlı olan di
ğer müesseselere değil, bütünüyle İktisadi Devlet Te-
rpkküllcrinin bir hastalığı şeklinde. O bakımdan, bu 
isabetli görüş, müessesenin neden zarar ettiği veya 
müesseselerin neden zarar ettiğini ortaya koymakta 
b'.iyük ve üzerinde hassasiyetle durulması gereken 
bir noktadır. Sanıyorum Sayın Bakan bu konuyu, za
ten ilgiyle üzerinde durulacak bir konu olarak nazarı 
itlbare alacaklardır ve zaten Hükümetin programın
da da bugünkü mevcut olan işletmelerin tam kapa
site ile çalıştırılması için gösterilen gayret buradan 
gelmektedir. Yani, Çf 100 çalıştırılamayan, bırakınız 
Çf 100'ü, hiç olmazsa % 50'yi aşmayan bir kapasi
te ile çalışan fabrikanın veyahut da işyerinin verimi 
ne olur? Bu açıkça ortadadır. Efendim, bu kuruluşlar, 
Devlete ait kuruluşlar olduğu için zarar ediyor, Dev
lete ait olmazsa zarar etmez gibi, bir düşünce de bir _ 
noktada fazla haklı bir düşünce olamaz. 

Biz kamu teşekküllerini, 440 sayılı Kanunu çıka
rırken büyük bir heyecanla çıkardık ve bu müesse
selerin müde'bbir bir tüccar gibi işletilmesi gerektiği 
o kanunda zikredilen ve o kanunla getirilen hüküm
dü. O müde'bbir tüccar zihniyeti ile işletebilmek ba
yağı özel teşebbüs zihniyetini Devlete de maledebil-
mek demektir. Nedir o özel teşebbüs zihniyeti? Kâr
lılığı esas alacak bir işletme sistemini getirebilmek. 
Ancak, özel teşebbüs ile kamu kuruluşlarının arasın
daki bir noktayı, bir nüansı da unutmamak mecburi
yetindeyiz. Özel teşebbüs kârı esas alır. Esas aldığı, 
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tek kârdır; ama Devlet kuruluşları bir âmme hizmeti 
görür aynı zamanda. Bu âmme hizmeti kuruluşun özel
liğine göre de tabii derecelenir. Mesela bir PTT hiz
meti ile maden çıkarma meselesini, bir fabrikayı ça
lıştırma meselesini aynı derecede âmme hizmetidir di
ye de ifade etmemize imkân yok tabii; ancak bu mü
himdir. 

Personel, mevzuu : 
Muhterem arkadaşlarım; 
Mecburen bütün kuruluşları ifade etmek zorunda 

'kalıyoruz, çünkü bu sadece Etibank'a, sadece Sümer-
bank'a, sadece mesela demir - çelik işletmelerine has 
bir hastalık değil. Genel olarak Devlet teşekküllerine 
yıllardan beri verilen raporlarda, bu raporlar yüksek 
murakabe organından gelen raporlar, bu raporlar 
KİT, yani Kamu İktisadi Kuruluşları Komisyonunun 
su komisyonları şekline getirip de çeşitli müesseseleri 
denetlemesi neticesinde hazırlanan raporlarda, hep
sinde bu personel meselesi baş mevzu olarak getiri
lir. Ne denir? Bir kişinin kullanılacağı yerde üç kişi 
kullanıldığı tespit edilir, denir ki, «Bundan kurtara
lım müesseseyi.» Kurtardığımız takdirde kârlılığına 
sekte veren de ortadan kalkar; tabii tamamen perso 
neV.en de doğmuyor kâr etmeme, ama bunun da di
nil olduğu ortadadır. Ortada olduğuna göre, personeli 
gereğince, yerinde kullanmak, fazla personele kaçma
mak, fazla personel kullanmamak esasını kabul etmek 
zorundayız 

Şimdi, banka kısmının usulsüz kredi verme mese
lesi ile ilgili konuları Sayın Bakkalbaşı rapora istina
den ifade etmiştir; bu da gayet normaldir. Ben de söz 
alsaydım, o rapor muvacehesinde o sözleri söyler
dim, ancak .Sayın Bakanın gayet vazıh olarak usul
süz kredi meselesini burada bir aydınlığa kavuştur
duktan sonra, artık meselede fazla şüpheli olmanın 
bence yerinde olacağı kanaatinde bulunmadığımı 
ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Burada yine genelde düşünmemiz lazım gelen bir 

husus var. Biz bir karma sistem içerisindeyiz. Eko
nomimiz böyledir. Rahmetli Atatürk'ten başlayan 
'karma ekonomi sistemi içerisinde ne öze! teşebbüs 
devleti, ne de devlet kuruluşları özel teşebbüs horia-
yamaz; horlamaması lazım. Biz bu iki ayrı kuruluş 
anlayışı içerisinde, devlet kuruluşu ile özel teşebbüs 
arasındaki ahengi kuramamış olmamızdan, adeta bun-
lar-birbirlerine üvey kardeş gibi bakar hale gelmesin
den mütevellittir ki, bugün Türkiye'nin ekonomik 
meselelerde karşısına pürüzler çıkmaktadır. Aslında, 

birbirini destekleyen iki büyük ekonomik varlık olan, 
devlet kuruluşlarıyla özel kuruluşlar, destekleyen de
ğil köstekleyen hale götürülüyor. Bu sistemin bünye
sinde yok muhterem arkadaşlar. Bu sistemin bünye
sinde değil. Bu, maalesef biz politikacıların çarpık 
anlayışımızdan geliyor. Meseleye, böyle rahatlıkla iki
sine de aynı gözle, aynı anlayışla bakamayışsmızdan 
geliyor. Birisini bir üvey evlat gibi görürseniz, diğe
rine has evlat muamelesi yaparsanız elbette bu işin 
içinden çıkamazsınız. 

O bakımdan, ille devlet kuruluşları muvaffak ol
masın yahut da özel teşebbüs muvaffak olmasın gibi 
bir peşin anlayış ve hükümle meselenin üzerine gider
seniz elbette çıkamazsınız. Hem diyeceksiniz ki, zor
landığı zaman öyle diyoruz. «Anayasa zorlandı. Ana
yasa karma ekonomiyi de getirmiştir» diyeceğiz, hem 
de birisini tutacağız, birisine imkân vermeyeceğiz. Ol
maz; burada doğuyor. Bizim karma ekonomi sistemi 
içerisinde kalkınmamız, sanayileşmemiz, birçok yatı
rımlara gitmemizin başında devlet yol gösteren, örnek 
veren müesseseler meydana getirecek ve özel teşeb-

I bü:ü özendirecek. Bu «Özel teşebbüsü özendirsin» 
i lafından da şunu şunu ifade etmek istiyorum : Özel 

teşebbüs sadece şahsi çıkarını düşünen ve bütün ga
yesi azami kâr etmek, hatta daha ileri sömürmek şek
linde aslı kabul edilmemeli ve buna imkân verilme
meli. Tavan noktası bu. Bunu teshit etmek mecburi
yetine! e yız. 

Devletin elinde işletilen madenler, öze! teşebbüsün 
elinde işletilen madenler. 

Devlet kendi elindeki madenleri işletirken, onları 
rantdbl bir şekilde işletebiliyor mu, yapamıyor mu?.. 
Yapamıyorsa, yapacak şekle getirmenin yollarını bul
mak mecburiyetindeyiz. Özel teşebbüs elinde olanlar 
da özel teşebbüsün, şahsın veyahutta bir şirketin bir 
sömürü vasıtası değil, oradan elbette kâr mevzuudur; 
ama çıkardığı madenden, işlettiği madende, ihraç et
tiği madenden millete, devlete vergisi yoluyla dövizi 
yoluyla katkısı olacak ki, o şekildeki özel teşebbüse 
biz «Evet» diyeceğiz. Yoksa, bir atıp da yüz alan, sa
dece kazanç, sadece kâr güden, memlekete ve millete 
hiçbir faydası olmayan, birkaç aileyi veyahut da bir
kaç şahsı koruyan özel teşebbüs hiçbirimizin, yani 
hiçbir partinin, hiçbir parlamenterin itibar etmeyeceği 
kuruluş olması lâzım ve böyle olması lazım. Değilse, 
böyle olmasını temin etmek mecburiyetindeyiz, mü
kellefiz. Artık bu millet, eski millet değil. Vatandaş 
gözünü açtı. Her şeyi görüyor, anlıyor. Bugün özel 
teşebbüs, normal bir kâr haddini kabullenmeden me-
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seleyi sadece bir sömürü halinde düşünmeye devam 
ederse bundan ilk önce kendisinin zarar göreceğini, 
çdk yakın zamanda zarar göreceğini düşünmek mec
buriyetindedir. Çünkü, başka yolu yoktur. Vatandaş 
sıkıntı içerisinde, vatandaş fakrü zaruret içerisinde 
olacak ve bir zümre refah içerisinde, varlık içerisin
de yüzecek. Bunun oirnasına, bunun yürümesine im
kân yoktur. 

Eğer Türkiye'de bugün biz ekonomik bir müna
kaşa içindeysek, inanınız bu meselelerde partiler ola
rak karşılıklı bir anlayışın içerisine ilk önce bizlerin 
gelememesinden doğuyor; yani siyasi kuruluşlar, par
tiler olarak ilk önce bizlerin gelmesi lazım. İnanınız 
ben dikkat etmişimdir, partilerin tüzüklerinde birbi
rinden çok farklı meseleler yok muhterem arkadaş
larım. Biz bu farklılığı kendi kendimize yaratmayı 
ve ekonomide, sosyal hayatımızda, kültür hayatımız
da böylelikle çeşitli partiler âdeta kendine göre kişi
lik yaratıp, o kişiliğin içerisinde yürüyor görünüyor. 
Tüzüğüne bakarsanız, siyasi partilerin tüzükleri Ana
yasaya aykırı olamaz, tamam. Öyleyse, bu Anayasa
nın çizgileri içerisinde, çerçevesi içerisinde kurulmuş 
olan siyasi partilerin bu memlekete, bu rejime zarar 
vereceğini düşünmek büyük hata olur. Olmaz böyle 
şey, olmaz. Öyle bir siyasi parti, kuruluş varsa, onun 
icabına bakacak müesseseler vardır. onun icabına 
bakacak makamlar vardır. 

O bakımdan, siyasi partiler olarak biz birbirimizi 
denetlemeye, birbirimizi tenkite kalkacağımıza, eko
nomi gibi, sosyal kalkınma gibi, kültür konulan gibi 
anadavalarda yanyana gelmenin yollarını aramak 
mecburiyetindeyiz. 

İşte şimdi burada aynı şeyi görüyoruz. Sayın Ba
kan, «Bugün Etibank'ın elinde Bor İşletmelerinin çok 
mebzul ve imkân içerisinde olan bir bolluğu var.» 
diyor. Öyleyse bu bolluk eğer gereğince işletilmiyor. 
bu önleniyor, şu veya bu iktidar Devlet eliyle bu 
madenin işletmesini (Çok ağır bir lafla söyleyeyim) 
sabote ediyor gibi bir düşünce varsa, onu ortaya koy
mak mecburiyetindeyiz. Yani, bugünkü Hükümet, ön
ceki Hükümet, yarınki hükümet Devletin elindeki 
madeni, Devletin elindeki fabrikayı, Devletin elinde
ki müesseseyi verimli işletmeyi önleyen bir zihniye
tin içerisindeyse, o kimin tarafından kurulmuş hükü
met olursa olsun, o bakan kim olursa olsun, onu si-
gaya çekmek Parlamentonun bir vazifesi olmalı muh
terem arkadaşlarım. Burada' parti meselesi olmama
lı; ama aynı şekilde memlekete verimli şekilde çalı
şan bir özel teşebbüsün de, ille de özel teşebbüstür 
diye karşısına çıkmamak mecburiyetindeyiz. 
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Bunlar Türkiye'de yanlış anlaşmanın, yanlış an
latmanın neticesidir. Katiyen detaya girmeden bir 
cümle ile söyleyeceğim. Mesele, memleketimize bü
yük bir üzüntü veren, üzerinde çok düşünülmesi, hat
ta çok ince ince durulması lazım gelen Tariş mese-
les.'ne gelir dayanır. O bakımdan biz partiler olarak, 
biz siyasi kişiler olarak, Devlet eliyle de olsun, özel 
teşebbüs eliyle de olsun, her iki koldaki yapılan te
şebbüsleri. yapılan işletmeleri, yapılan çeşitli ekono
mik gelişmeleri ve ekonomik cereyanları çok dikkat
le, çok yakından takip etmek ve böylece bunların 
memlekete faydalı hale gelmesini temin etmek, olma
dığı takdirde önlemek mecburiyetindeyiz. 

Ben şunu görüyorum ki, mesela bor işletmeleri
nin aşağı yukarı dünya çapında c/r 80'i Türkiye'de 
olacak ve bunlardan ancak, arkadaşlarımın burada 
ifade ettiği, Sayın Bakanın da iştirak ettiği, azami 
r/f- 1 5 - 2 0 kadar dünya çapında faydalanabileceğiz. 
Sebep?... İşletmelerimizin modern bir sisteme kavuş
turulmamış olması, işletmelerimizin rantabl bir zih
niyetle işletilmemiş olması. Bunlar tabii ki tesir yap
maktadır. 

Sonra pazarlama meselesi geliyor. Burada Sayın 
Bakan bir meseleyi ifade ettiler ve «Devlet hiç bir 
zaman tüccar olamaz.» dediler. Şimdi. Devlet tüccar 
olur, olmaz meselesinde bir noktayı ifade edeceğim. 
Bu bir eğitim meselesidir, bir anlayış meselesidir, bir 
yetişme meselesidir. 

Eğer, Devlet malını, bir insan kendi öz malı gibi 
korumasını ve öz malı gibi onun üzerine titremesini 
becerebiliyorsa, bu eğitimi almış, bu ahlaka sahip ol
muş ise, o şahıs ve o şahıslar eliyle Devlet üretimle
rini pazarlamak. Devlet üretimi üzerinde ticaret yap
mak da, özel teşebbüsün yaptığı kadar faydalı olabi
lir. Ancak, biz o noktaya, o çizgiye gelememişiz. 

Şimdi, burada aklıma gelen çok enteresan bir mi
sali vereceğim. Arkadaşlarımdan özür diliyorum; be
ni bağışlasınlar: Hazreti Ömer'in, devlet umurunu 
gördüğü zaman yaktığı mumu, şahsi meseleleriyle 
ilgili saat gelince söndürüp, kendi şahsi mumunu 
yaktığı ifade edilir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu zihniyet böyle küçümsenecek yahut da bir hi

kâye, bir anekdot gibi geçiştirilecek bir mesele değil
dir. Bunun üzerinde çok dikkatle durmak mecburi
yetindeyiz. 

Efendim, Devlet altıma araba çekmiş... Üstüne, 
«Hizmete mahsustur.» yazarız. Haydi marul almaya, 
haydi salatalık almaya... Ama kendi arabamızla gidip 
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gelirken dikkatli oluruz. İşte, bu kendi malımıza gös
terdiğimiz dikkati Devletin malına da gösterdiğimiz 
zaman, Devlet kârlı da olacaktır, tüccar da olabile
cektir. işte bu eğitime yetişememiş, bu eğitime erişe
memiş olmamızdan dolayıdır ki, haklı gösterilen bir 
noktadır; «Devlet ticaret yapamaz, tüccar olamaz.» 
inancı. Aslında Devlet tüccar olabiliyor, o sistem de 
var dünyada ayrı mesele; ama biz ekonomik düzeni
mizi demokratik bir sistem içerisine koymuşuz, o 
demokratik içerisinde hür teşebbüse inanmışız. Hür 
teşebbüse imkân tanıdığımız bir anlayış içerisinde, 
Türkiye ekonomik kalkınmasında bunda güçlüklerle 
karşılaşır. Yukarıdan emrettiniz, aşağıda oldu gibi 
yürüyen bir sistem getirirseniz o zaman kolay. 

Mesela, sosyalist ülkelerde muhterem arkadaşla
rım, maliyeti kimse bilemiyor. Koskoca fabrikaların, 
falan malzemeyi, falan aleti, falan makineyi imal 
eden fabrikanın maliyetinin ne olduğunu bilmiyor 
kimse. Bu bir sır gibi gizli tutuluyor, kimse bunu if
şa edemiyor. Sadece bir fiyatla satılıyor. İçeriye ve
ya dışarıya, yurt içinde veya yurt dışında satılan ma
lın fiyatı, maliyetin üzerine konarak meydana gelmiş
tir, maliyet nedir? Bu bilinmiyor. 

Bizde öyle değil ki, biz açık rejim taraftarıyız, 
memleketimizde açık rejim yürüyor. Bugün maliyetin 
santimine kadar ne olduğunu hem özel teşebbüste, 
hem Devlet kuruluşlarında hesap ediyoruz ve hesap 
edebiliriz; sorarız, öğrenebiliriz. Bu bizim için açık. 

O bakımdan, sistemimizin açıklıktan gelen zorluk
ları var. Bu zorluklar şu oluyor : Sadece emirle, sa
dece şu veya bu direktifle bizde müesseseler yürütül
müyor. Memleketimizde işçi kuruluşları var ve işçi
nin kendine göre teşkilatı var. Çeşitli meselelerde, 
toplusözleşmelerde greve giden, grevi uzatan mevzu
lar doğuyor. Sistemin gerektirdiği ve şikâyetçi olma
mıza imkân olmayan Anayasa düzeninin içerisinde 
ki, bu hareketleri elbette kabullenmek ve bunları da 
nazarı itibare almak mecburiyetindeyiz. Mesela, Dev
let teşekküllerinde, hatta özel teşebbüsteki fiyat ar-
tnlarma tesir eden bu toplusözleşmeler vardır. Top
lusözleşmelerin iyice denetlenip, iyice gözden geçiri
lerek tespit edilmesi lazımdır. Memleketin hayat se
viyesini, asgari geçim endekslerini, işçinin, memurun, 
az gelirlinin ne noktalarda olması lazım geldiğini... 
Bunların hepsi nazarı itibara alındığı takdirde, tabii 
olarak özel teşebbüsten çok kamu kuruluşları üzeri
ne gidiliyor ve kamu kuruluşları çok idari değişik... 

BAŞKAN — Sayın Ege, Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Bitiri

yorum efendim. 
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BAŞKAN — Konu dışına çok çıktınız. Ben size 
müdahale etmeye cesaret edemedim. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Estağ
furullah. 

BAŞKAN — O bakımdan; ama arkadaşlarım 
Başkanlığa yardımcı olmak bakımından beni ikaz et
tiler. O vesileyle sizin sözünüzü kestim. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Teşek
kür ederim, özür dilerim; cümlemle bitiriyorum. 

Efendim, Sayın Başkanın ikaz ettiği konuda hak
kı var. Ancak, benim de burada söylemeye çalıştı
ğım nokta şu : 

Bu kuruluşlar, bu müesseseler öyle iç içeki; yani 
bir demet çiçek, hepsi bir buket halinde. Birine do
kunduğunuz zaman ötekine eliniz değiyor. Bizim bu 
dağılmamız, konuşmamızı dağınık hale getirmemiz 
oradan geliyor. 

O bakımdan, ben Sayın Bakanın burada vermiş 
oldukları izahat muvacehesinde bu Etibank ve mü
esseselerinin raporunun tasvibe değer olduğu kanaa
tini edindim ve bunu izah etmek için söz aldım. Bel
ki biraz konuşmamı dağıttım; özür diler, saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Yüce, usul hakkında söz istiyorsunuz. Tü

züğümüze göre, usul hakkında ya konunun görüşül
mesine mahal olmadığına ya gündeme yahut da bu 
Tüzük hükümlerinin tatbikine dair usul hakkında söz 
istenir. 

İlk ikisiyle ilgili olmadığına göre, Tüzük hüküm
lerini bu tatbikat dolayısıyla mı efendim?.. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Evet, 
evet zatıâlinize efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; 
Sayın Başkanım, tatbik edilen usul yanlıştır. Bir 

hayli görüşmeden sonra, benim, bir usul meselesin
de sizlerin başını ağrıtmaya kalkmamın abesliğini de 
müdrikim. 

Elimizdeki gündem, daha altı müessese için Ko
misyonun tanzim etmiş olduğu raporun müzakeresi 
ile geçecek. Eğer, müsaade buyurursanız ben Tüzük 
gereğince ve meselenin kendine özgü durumu muva
cehesinde yapmakta olduğunuz tatbikatın hatalı ol
duğunu birkaç cümle ile arz etmek istiyorum. 
' Sayın Başkan; 

Görüşmelerden anladım ve görüşmelerden şu mü
şahedeye vardım ki, sanki biz burada Kamu İktisadi 
Teşebbüslerini tanzim eden 440 sayılı Kanunu ve 
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onun murakabesini temin eden 468 numaralı Kanunu 
eğri midir, doğru mudurun .müzakeresini yapıyoruz. 
Biz burada böyle bir kanun müzakeresi yapmıyoruz. 
Burada Komisyonun Raporunu müzakere etmekle 
mükellefiz. Şunu koymak istiyorum Sayın Başkan, 
bir hukuk akımı içerisinde bir yanlışlıkla malul oldu
ğumuzu belirtmek için. 

Biz burada biraz evvel Sümerbank ve müessesele
rini görüşürken senatörlük sıfatımızı ve Senato Umu
mi Heyetinin, Anayasamız gereğince görüşmesi gere
ken hususları senatör olarak görüşmedik. Biz, Sü
merbank Umumi Heyetinin üyeleri olarak görüştük. 
Şimdi ise görüştüğümüz konu Etibank'tır ve biz se
natör sıfatıyla konuşmuyoruz. Senatörlük sıfatımız
dan dolayı hâsıl olmuş bulunan Etibank Umumi He
yeti üyesi olmamız dolayısıyla görüşüyoruz. Binae
naleyh, bir hukukun içerisinde hangi statüde isek, 
onu tespit etmemiz ve görüşmeleri ona göre ifa et
memiz lazımdır. 

Ben bazı arkadaşlarımın konuşmalarda «Biz Se
nato olarak, biz senatör olarak» tabirlerini de kullan
dıklarını ve raporların hududunu aşarak sanki kanun 
görüşüyormuş gibi meselelere eğildiklerini gördüğüm 
için ve meselelerimizi de bu çerçeve içerisinde konuş
mamızın hukuken mümkün olmadığını da bildiğim 
ve zannettiğim için bu yönüyle konuyu ikame etmek 
lüzumunu hissettim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'de Kamu İktisadi Teşebbüsleri Cumhuri

yetle beraber icat edilmiş ve dünyaya misal olmuş, 
Türke özgü bir fevkalâde buluş. Dünyanın her mem
leketinde devlet işletmeciliği vardır; ama Kamu İkti
sadi Teşebbüslerini bu kadar güzel bir hukuk içerisi
ne oturtma Türkiye Cumhuriyetine nasip olmuştur. 
Prof. Hirch'in kitabında İktisadi Devlet Teşekkülleri 
hakkındaki beyanı şudur : «Türk dehasının, Türk ze
kâsının bulduğu en güzel örneklerden biridir.» demiş
tir. Türkiye Cumhuriyeti sermaye temin etmek için 
Hazineden herhangi bir. şahsa veyahut kamu teşek
külüne özel hukuk hükümleri içerisinde ticaret yap
ma ve üretim yapma görevini vermek lüzumunu his
sedince, onu askeri fabrikalar sisteminden ve doğu 
ülkelerinde daha evvelce tatbik edilmekte olan dev
let üretim sistemlerinden ayrı görmüş ve Kamu İk
tisadi Teşebbüslerini özel hukuk hükümleri içerisine 
oturtmak ve onları nev-ân-mâ birer anonim şirket 
şeklinde mütalaa etmek temayülünü hissetmiş ve 3460 
sayılı Kanun da bu espriyi getirmiştir; yani o zama
nın ifadesiyle... 

13 . 3 . 1980 O : 1 

BAŞKAN — Sayın Yüce, Sayın Yüce siz usul 
hakkında söz aldınız, siz de usulü bozuyorsunuz. 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Efendim 
onu arz edeceğim; yani konuştuğumuz konunun bir 
Iıuikuk... Sayın Başkanım; yani bir hukuk dışı görüş
me içerisindeyiz. Zatıâlinizin onun için müdahalesini 
istedim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
O zaman 17 milyon Türkün Hazineden alınmış 

olan paradan dolayı bu teşekküllerin ortak olduğu 
prensibi kabul edilmiş ve bunun 17 milyon insanı her 
sene umumi heyet olarak bir çatı altında toplamanın 
mümkün olmadığı içindir ki, onların mebus olarak, 
milletvekili olarak seçilmiş otlan kişilerini, o iktisadi 
teşebbüslerin umumi heyetlerin temsilcisi, üyesi for
mülü getirilmiştir. Binaenaleyh, ben şunu arz etmek 
istiyorum : 

iktisadi Devlet Teşebbüsleri Komisyonunun, ki o 
Komisyon çok değişik bir komisyondur, anonim şir
ketlerin murakabe unsuru mesabesindedir; nitekim 
oraya hiç bir kanun teklifi havale edilmez. Orası ka
nun komisyonu değildir. O bir denetim komisyonu
dur. Binaenaleyh, buradaki bizim sıfatımızın, Etibank 
Umumi Heyeti üyesi sıfatımız olduğunu ve müzaike-
relerin de İktisadi Devlet Teşekkülleriyle ilgili umu
mi müzakere ve aynı zamanda 440 ve 468 sayılı ka
nunların münakaşa ve müzakeresi değil, raporlar 
üzerinde cereyan etmesi gerektiğini arz etmek istiyo
rum ve Sayın Başkanım, istirham ederim, zatıâliniz 
bu hususu temin etmelisiniz ki, biz konuyu hukuk 
içerisinde mütalaa edelim ve süratle neticeye vara
lım. 

Saygılarımı arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Yüce haklıdır. Bu müzakereler halkikaten 

usulün dışına çıktı. Bendeniz 3460 sayılı Kanundan 
sonra 440 ve 468 sayılı kanunların hazırlanmasında 
emeği geçmiş, İktisadi Devlet Teşekkülleri Karma 
Komisyonu Başkanlığı yapmış bir arkadaşınız sıfatıy
la bütün bunları biliyorum; fakat bu 21C2 sayılı Ka
nun normal muameleler üzerine hüküm istâr etmiş; 
yani bir İktisadi Devlet Teşekkülünün bir yıllık mu
amelatını görüşmeye esas almış ve ona göre hüküm 
getirmiş; ama arkadaşlarımızın belirttiği gibi, on se
neden beri Umumi Heyetler çalışmamış ve on sene
lik raporlar hazırlanmış. Şimdi müzakereye esas olan 
bu on şenel ilk rapordur. Bu on senelik raporun içe
risinde ibra edilmemiş veya edilmiş olup da itiraza 
uğrayan kısmı muameleye tabi tutulacak; fakat ben-
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deniz burada söz isteyip konuşan arkadaşlarımın hiç 
bir zaman hudut içerisinde konuşmalarını ikaz etme 
durumunda değilim ve bundan âdeta utanıyorum. 
Her arkadaş bunu kendi idraki içerisinde görüşmeye 
mecburdur. 

Bu itibarla bendenizi mazur görün. Usulsüz oldu. 
Çünkü, ilk konuşan Sayın Bakkalba^ı arkadaşım bir
takım meseleleri önceden, sonraki varacağı neticeye 
mesnet yapmak; için usulün dışına çıktı. Ondan son
ra Sayın Bakan ona cevap vereceğim diye o da usu
lün dışına çıktı; müdahale edemedim. Tabii onu gö
ren sonraki arkadaşımız da aynı yola gitti. Ben bek
ledim ki Yüksek Heyetiniz Başkanlığa yardımcı olur, 
Nitekim, bir,arkadaşımız bir tezkere yazdı, beni ikaz 
etti. Ben de ona dayanarak ikaz etmek zorunda kal
dım. Mesele bundan ibaret. Onun için, bu hata umu
mi olarak on senelik muamelelerin raporunun bura
ya gelmiş olmasından doğuyor. Beni mazur görün. 
Eğer hata işledimse özür dilerim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Etibank Genel Müdürlüğünün 1973 - 1976 yılla

rına ait bilanço ve kâr ve zarar hesapları ibra edil
memiş olması doiayısıvla itiraza uğramış ve bu iti-
raz üzerine Karma Komisyon toplanmış, görüşünü, 
itirazın varit olmadığını ve ibra edilmemesinin doğ
ru olduğuna görüş olarak hükmetmiş. Bu itibarla bu 

VI. — SORULAR 

A) YAZILI SOE 

1. — Cumhuriyet Senatosu Iztnir Üyesi Nurhan 
Artemiz'in, Devlet Planlama Teşkilatında görevli uz
man ve müşavirlere dair soru önergesi ve Devlet Ba
kam Koksa] Toptanın yazdı cevabı. (7/1190) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı rica eder, 
saygılar sunarım. 

İzmir Senatörü 
Nurhan Artenıiz 

Soru : 1. Başka kuruluşların kadrolarında oldu
ğu halde 99 sayılı yasa gereğince Devlet Planlama 
Teşkilatında görevlendirilen 3 müşavirin kuruluşları
na geri gönderildiği doğru mudur? Doğru ise geri 
göndermenin gerekçesi nedir? 

müzakereler sonunda, şimdi Etibank Genel Müdür
lüğünün 1973 ilâ 1976 yılları arasındaki senelerin bi
lanço ve netice hesaplarının ibra edilmemiş olması
na mütedair raporu oylarınıza arz edeceğim. 

Raporun kabulüne oy kullananlar, müessesenin; 
yani İktisadi Devlet Teşekkülünün 1973 ilâ 1976 yıl
ları arasındaki muamelatının netice hesaplarının ve 
bilançosunun ibra edilmemiş olduğunu kabul edecek
ler. Raporun aleyhinde oy kullananlar, ibra edilmesi 
görüşünü tespit edecekler. Bu itibarla, raporun itira
za uğrayan 1973 ilâ 1976 yıllarına- ait bilanço ve ne
tice hesaplarının... 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — 19 74 - 1975 - 1976 
arasından bahsediyor. 

BAŞKAN — «İlâ» diyorum efendim. 1973 - 1974 
- 1975 - 1976; dört yıllık.'İtiraza uğrayan bilançonun 
ve netice hesaplarının ibra edilmemesine dair olan 
raporu oyluyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. Yani, Etibank Genel Mü
dürlüğünün 1973 ilâ 1976 yıllarına ait bilanço ve ne
tice hesapları ibra edilmiş görüşünü tespit etmiştir 
Yüce Senato. 

Çalışma süremiz dolduğundan dolayı, 18.3.1980 
-

S.-Jı günü saat 15.00"te toplanılmak üzere birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanıma Saati : 18.55 

VE CEVAPLAR 

H VE CEVABI 

2. Yine 99 sayılı Yasa gereğince Devlet Planla
ma Teşkilatında görevlendirilen 23 uzmanın bağlı bu
lundukları kuruluşlara geri gönderildiği doğru mu
dur? Doğru ise geri göndermenin gerekçesi nedir? 

3. Devlet Planlama Teşkilatında 340 sayılı Yasa 
uyarınca araştırma yapmakta olan 14 uzmanın öde
neklerinin kesildiği doğru mudur? Doğru ise bu öde
nek kesilmesinin gerekçesi nedir? 

4. Devlet Plnlama Teşkilatında görevli 40 uz
manın sözleşmelerinin 1.3.1980 günü itibariyle fes
hedildiği doğru mudur? Doğru ise bu sözleşme fes
hinin gerekçesi nedir? 

5. TBMM Bütçe Karma Komisyonunda 1980 
yılı programı olarak dağıtılan metnin; Yüksek Plan
lama Kurulunun teknisyen üyeleri DPT Müsteşar/ 



C. Senatosu B : 45 13 . 3 . 1980 O s 1 

Bilsay Kuruç, İktisadi Planlama Dairesi Başkanı Ok-
tar Türel, Sosyal Planlama Dairesi Başkanı Timur 
Erkman ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Algan Ha-
caloğlu tarafından imzalanan metin olmadığı doğru 
mudur? Doğru ise bu metin neden değiştirilmiştir? 
Değiştirme işlemi yasalara uygun mudur? Değiştiri
len metnin D'jrdüncü Beş Yıllık Plan ile çelişen ay
kırı politikaları içerdiği doğru mudur? 

Devletin ekonomik ve sosyal politikalarını oluştu
ran uzman kadrolara yöneltilen bu tür işlemlerin 
Türkiye'de planlı dönemi fiilen sona erdirecek ciddi 
sonuçlan olabilir. 

Bu nedenle sorularımın en kısa sürede yanıtlan
masını umut eder saygılar sunarım. 

TC 
Başbakanlık 12.3.1980 

Parlamento ile ilişkiler 
Bürosu 

Sayı : 05178 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 30.1.1980 gün ve 03147-00832/212-7/1190 

sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu îzmir Üyesi Nurhan Arte-

miz'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği «Devlet 
Planlama Teşkilatında görevli uzman ve müşavirle
re» dair yazılı soru önergesine Başbakan adına ceva
bımız ek olarak sunulmuştur. 

Bilgilerini saygı ile arz ederim. 
Koksal Toptan 
Devlet Bakanı 

Cumhuriyeti Senatosu İzmir Üyesi Nurhan Arte-
miz'in «Devlet Planlama Teşkilatında görevli uzman 
ve müşavirlere» dair yazılı soru önergesine Başbakan 
adına cevabımız. 

Soru : 1. Başka kuruluşların kadrolarında olduğu 
halde 99 sayılı Yasa gereğince Devlet Planlama Teş
kilatında görevleridirilen 3 müşavirin kuruluşlarına 
geri gönderildiği doğru mudur? Doğru ise geri gönder
in enlin gerekçesi nedir? 

Soru : 2. Yine 99 sayılı Yasa gereğince Devlet 
Planlama Teşkilatında görevlendirilen 23 uzmanın 
bağlı bulundukları kuruluşlara geri gönderildiği doğ
ru mudur? Doğru ise geri göndermenin gerekçesi ne
dir? 

Cevap 1 ve 2. 99 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
ne göre, «Genel ve katma bütçeli idarelerle İktisadi 
Devlet Teşekkülleri mensupları maaşsız izinli olarak 

Devlet ,Planlama Teşkilatırida istihdam edilebilirler^ 
Bu şekilde istihdam edilenlerin kadroları ve diğer heı 
türlü hak ve mükellefiyetleri mensup oldukları idare
lerde saklı kaldığından, bu kimseler Devlet Planlama 
Teşkilatının asli elemanı değildirler. Devlet Planlama 
Teşkilatının 20 yıllık uygulamasında, 99 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesine göre eleman kullanılmış ve bu 
elemanlar bir süre sonra mensup oldukları kurum
lara iade edilmişlerair. Bu, bütünüyle hukuka ve tea
müllere uygun, normal bir tasarruftur. 

Soru : 3- Devlet Planlama Teşkilatında 340 sa
yısı Yasa uyarınca araştırma yapmakta olan 14 uz
manın ödeneklerinin kesJildiği doğru mudur? Doğru 
ise bu ödenek kesilmesinin gerekçesi nedir? 

Cevap : 3. 91 sayılı Kanunun 340 sayılı Kanunla 
değişik 20 nci maddesi Devlet Planlama Teşkilatına; 
planların yapılması, tatbikatı ve koordinasyonu ile 
alakalı olarak araştırma, etüt ve proje tetkiki gibi iş
leri mukavele ile hakiki ve hükmi şahıslara yaptırma» 
imkânı tanımıştır. 

Bu kanuna göre kendileri ile sözleşme akdölunan 
bir kısım araştırmacıların, sözleşme ile yüklendikleri 
vecibeleri yerine getirmedikleri görülmüş ve bu konu
da teşkil edilen bir kurula inceleme yaptırılmıştır. 
Sözleşmedeki vecibelerini yerine getiren araştırmacı
lara istihkakları derhal ödenmektedir. Ayrıca, sözleş
me süresi bittiği halde vecibelerini yerine getirmeyen 
araştırmacılaı .hakkında idare iyi niyetli davranmış; 
kanuni takibata geçilmdden önce mağduriyetlerine 
yol açmamak için kendilerine 1 aylık ek süre de ta
nınmıştır. 

Soru : 4. Devlet Planlama Teşkilatında görevli 
40 uzmanın sözleşmelerinin 1 . 3 . 1980 günü itiba
riyle feshedildiği doğru mudur? Doğru ise bu sözleş
me feshinin gerekçesi nedir? 

Cevap : 4. Devlet Planlama Teşkilatının asli ve 
devamlı hizmetlerinde 91 sayılı Kanunun 17 nci mad
desine göre kadrolu eleman çalıştırmak mümkündür. 
DPT elemanlarından 38 kişi sözleşmeli statüden kad
rolu statüye alınması, daha önce de uygulaması bu
lunan bir idari tasarruftur. Hizmet gereği olarak ida
renin mevcut personel statüsüne uygun düzenlemeler 
yapması normaldir. 

Soru : 5. TBMM Bütçe Karma Komisyonunda 
1980 yılı programı olarak dağıtılan metnin; Yüksek 
Planlama Kurulunun teknisyen üyeleri DPT Müsteşarı 
Bilsay Kuruç, İktisadi Planlama Dairesi Başkanı Ok-
tar Türel, Sosyal Planlama Dairesi Başkanı Timur 
Erkman ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Algan Ha-
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caîoğhı tarafından imzalanan metin olmadığı doğru 
mudur? Doğru ise bu metin neden değiştirilmiştir? 
Değiştirme işlemi yasalara uygun mudur? Değiştiri
len metnin Dördüncü Beş Yıllık Plan ile çelişen aykırı 
politikaları içerdiği doğru mudur? 

Cevap : 5. 1980 yılı programı, tamamen usulüne 
uygun olarak hazırlanmış ve yürürlüğe konmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
IKöksal Toptan 
Devlet Bakanı 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

45 NCt ıBÎRLEŞÜM 

13 . 3 . 1980 Perşembe 

Siiat : 15.00 

I 
A - (BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
il. — Anayasa. Mıalhlkenıesinde açık bulunan bir 

asıl üyelilk için yaipılacaik 'seçime dair Anayasa ve 
Adalet Komlisyonu Raporu ve aday listesi. (3/170ıl) 
(S. Sayısı : 992) ı(Dağıtma torihi >: 6.2.1980) 

2. — Cumhuriyet Senatosu 'Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu ile IMilli Eğitim, Gençtkik ve 
ıSpor ve Kültür Komisyonu Başkanlık Seçimine Ya
pılan itirazlara ilişkin Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Raporu ile Başkanlık Divanı Kararı. (3/1836) (S. Sa
yısı : ilQ0|0!) (Dağıtma tarihi : 28J2,1980[) 

B - dMlNÖİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARİ 

'VERİLEN İŞLER 
B , TÜZÜK GEREĞİNCE ıBİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
il. — Sümerbanlk ve Müesseselerimin tasvibe sunu

lan '1967 - 11976 yılları bilanço ve netioe 'hesaplarını, 
468 numaralı Kanunun değişik 3 ncü maddesi uya
rınca hazırlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 

Komisyonu Raporu ve ıbu rapora yapılan itiraz ile 
komisyonun görüşü. (3/il837) (S. Sayısı : 1004) (Da
ğıtma tarihi •: 3 . 3 . 1980) 

12. — Etibank ve Müesseselerinin tasvibe sunulan 
1967 - 1976 yılları bilanço ve netioe hesaplarını, 468 
numaralı Kanunun değişik 3 noü maddesi uyarınca 
(hazırlanan Kamu İktisadi Teşebbüsten Karma Ko
misyonu Raporu ive bu rapora yapılan itiraz ile (ko
misyonun görüşü. (3/li83'8) (S. Sayısı : 1005) (Da
ğıtma tarihi: 3.3.11980]) 

3. — Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri ile Mü
esseselerinin Tasvibe Sunulan 1967 - 1976 Yılları Bi-

lanlçio ve Netice Hesaplarının, 468 Numaralı Kanunun 
Değişik 3 ncü Maddesi Uyarınca Hazırlanan Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu Raporu ve 
'Bu Rapora Yapılan İtiraz ile Komisyonun Görüşü. 
(3/11839) l(S. Sayısı : iqC(2) (Dağitma tarihi: 28.2.1980) 

4. — TC Emekli Sandığının Tasvibe Sunulan 
11957 - 1976 Yılları Bilanço ve Netice Hesaplarının, 
468 Numaralı Kanunun Değişik 3 ncü Maddesi Uya
rınca Hazırlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu Raporu ve IBu Rapora Yapılan İtiraz 
ile Komisyionunı Görüşü. 1(3/11840) (S. Sayısi: İOKM) 
(Dağıtma tarihi: 28J2Jİ98Q) 

5. — TC Ziraat iBanlkasının tasvibe sun ulan 
'1967 - 1976 yılları bilanço ve netice hesaplarının, 468 
numaralı Kanunun değişik 3 noü maddesi uyarınca 
hazırlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonu Raporu ve bu rapora yapılan 'itiraz ile ko
misyonun görüşü. İÇ3/Ü8Î41) l(S. Sayısı: 10018) (Dağıt-ı 
ma tarihi: 3.3Ü98Q) 

6. — Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu ile Müesse
selerinin tasvibe sunulan 1968 - 1976 yıllan bilanço' 
ve netioe 'hesaplarının, 468 numaralı Kanunun Deği
şik 3 ncü maddesi uyarınca hazırlaman Kamu İktisa
di Teşebbüsleri Karma Komisyonu raporu ve bu ra
pora yapılan itiraz ile komisyonun görüşü. (3/1842) 
(S. Sayısı : 10C|6) (Dağıtma tarihi: 3.3.U98Ü) 

1. — İş ve İşçi ıBulma Kurumunun tasvibe su
nulan 1967 - 1976 yılları bilanço ve netice hesapla
rının, 468 numaralı Kanunun değişik 3 ncü maddesi 
uyarınca hazırlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonu Raporu ve bu rapora yapılan iti
raz ile komisyonun görüşü. (3/H843) (S. Sayısn: 10|0)7) 

&. — Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Ge
nel Görüşmeye sunulan 1967 - 1976 yılları bilanço 
ve netice hesalplarının, 468 numaralı Kanunun deği
şik 3 ncü madldesıi uyarınca hazırlanan Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonu Raporu ve rapo
ra yapılan itiraz ile komiisyonun görüşü. (3/1*844) 
(S, Sayısı : 10jQ3) (Dağıtma tarihi: 3.3.198Ö) 

(Devamı arkada) 



9. — CumJhuriyet Senatosu Başkanlığının 1978 
mali yılı kesMıesapları hakkında Cumlhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu. (5/41) 
(S. Sayısı : 10CI9) (Dağıtma tarihi : 6.3.1980) 

1Q. — 657 sayılı Kanunu (tadil eden 1897 sayılı 
Kanunun 36-A/12 maddesi]ne (e) fıkrasının eklenme
sine mütedair Kanun Teklifinin Millet Meclisince 
kaibul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayın-
dırlıik, Ulaştırma ve İmar - İskân ve Bütçe ve Plan 
komisyonları raporları. (M. Meclisi: 2/192; C. Se

natosu: 2/163) (S. Sayısı : 1Q1Q) (Dağıtma tarihi : 
6.3,198Q) (Ret) (C. Senatasundafci ibMş tarihi : 
3Q.4.ıl98Q) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B * BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

- • • > • !»>-«9-< .<.. 



CUMHURİYET SENATOSU 

Toplantı Yıl. : 19 S . S a y i S I : 1 0 0 5 

Etibank ve Müesseselerinin Tasvibe Sunulan 1967 - 1976 Yıllan 
Bilanço ve Netice Hesaplarının, 468 Numaralı Kanunun Değişik 
3 ncü Maddesi Uyarınca Hazırlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonu Raporu ve Bu Rapora Yapılan İtiraz ile 

Komisyonun Görüşü. (3/1838) 

(Not : TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri KarniR Komisyonunun 1967 - 1976 yıllarına ait denetim 
raporları Cumhuriyet Senatosunun 31 . 5 . 1979 tarihli 71 nci Birleşim Tutamak Dergisine bağlanmıştır.) 

Döneim : 5 -. Toplantı: 2 

TBMM KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİ KARMA KOMİSYONU 

SAYI: 2 

EliHbanlk ve Müesseselerimin Tasvibe Sunulan 1967 - 1976 Yılları Bilonço ve 'Netice Hesaplanılın, 468 Numaran 
Kanunun 3 rtoü Maddesinin 2 ncü Fılkrası Uyarmca Htzır&nan Kamu İktüsadJi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 

Raporu 
D. II (3/1022) 
D. I I I (3/71, 3/141, 3/389) 
D. TV (3/144,3/301,3/516, 3/735) 
D, V (3/50,3/60, 3/67, 3/71,3/80) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

Karma Komisyonu 
Karar No: 3/1,2,3,4,5, 

6,7,8,9,10,11,12 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Mü" et Meclisince denetlenmesinin düzenlenmesi hakkında 
468 numaralı Kamun gereğince Karma Komisyonumuzun onayınla tafoli, Etibank ye fMüesseselerinlin 1967 * 
1976 yılları bilanço ve netice hiesaıplan 7 f 12 . 1978 tarihli toplantımızda incelenmiş ive haznlanan rapor 468 
nurm-ıah Ks mimin 2102 numaralı Kanuınia değişen 3 ncü ımaddes!nin 2 nci fıkrası hükmünce Ibaısıiıp TBMM 
üyeierSrte dağıtılmak üzere üliştikjte sunulmuştur. 

Türkiye Büyük MSBet MecüBsi 
Kamu İ k t Teş. Karma Kam. Başkam 

C. S. Zk>nguJdİak Üyesi 
Mehmet Ali Peştik i 



ETİBANK 
I. - Genel Bilgiler : 
Sermayesinin tamamı Devlete ait olan Etibank; derişik 2805 sayılı Kuruluş Kanunu ile verilen görevleri, 

kuruluş Kanunu, İktisadi Devlet Teşekkülleri ile müesseseleri ve iştirakleri hakkında 440 sayılı Kanun ve 
bu kanuna ilişkin tüzüğün saklı tuttuğu hükümler dışında özel hukuk kurallarına göre, yurdun çeşitli yörele
rinde bulunan müesseseleri, teşekkül işletmeleri, bankacılık şubeleri ve katıldığı iştirakler ile maden cevherleri, 
taşocağı maddeleri, madeni hammaddelerle maden malzemesi almak, satmak ve bunların alım ve satımına 
tavassut etmek, her nevi banka muameleleri yapmak üzere 14. 6 . 1935 tarihinde kurulmuştur. 

1976 yılında Etibank Genel Müdürlüğü tüzelkişiliği içinde çalışmalarını yürüten 21 birim bulunmaktadır. 
Bu birimler şunlardır : Genel Müdürlük, Bankacılık Örgütü, Alüminyum Tesisleri ile Güneydoğu Anadolu Fos
fatları Grup Başkanlıkları, Kdban Simli Kurşun, Konya Civa, Milas Boksit ile Kırka Boraks İşletmeleri, İs
tanbul Alını - Satım ile İskenderun İthalat ve İhracat Şuibeteri, İzmir Perlit, Elazığ Ferrokrom, Uludağ Volf
ram Madeni, Kırka Doğal Boraks, Bandırma Bor Bileşikleri ile Bigadiç Kolemanit Tesis Müdürlükleri, Kü
tahya Barit - Antimuan, Gazipaşa Barit - Kurşun, Küre Bakirli Pirit, Beyşehir Barit Aramaları Şantiye Mü
dürlükleridir. 

Ayrıca, Etibank topluluğuna dahil tüzekişiliği olan mahdut mesuliyeti! 10 müessese de çalışmalarını sür
dürmektedir. 

Etibank topluluğuna dahil birimlerle ilgili 1975 ve 1976 yıllarına ait toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede su
nulmuştur. 

Toplu Bilgiler Ölçü 1975 1976 Fark 

Esas sermaye 
07. kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 

Maddi duran varlıklar (net değer) 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımlar gerçekleşme oranı (nakdi) 

Memur sayısı 
İşçi sayısı 
Memur başına yapılan gider (aylık ortalama) 
fşçi başına yapılan gider (aylık ortalama) 
İhracat (müessese ve işletmeler dahil) 

Krom 
Ferrokrom 
Kolemanit 
Tin kal 
Boraks 
Asitborik 
Civa 
Alümina 
Dîasporit 
Barit 

Sağlanan döviz 
işletmelerde üretim miktar ve tutarları 
Civa üretimi 

Üretim tutan 
Alüminyum üretimi 

Üretim tutan 

Bin TL. 
» 
» 
» 
» 
c/c 

Kişi 
» 

TL. 
» 

Ton 
» 
» 
» 
» 
» 

Şişe 
Ton 

» 
» 

Bin TL. 
c 

Bin TL. 
t 
Bin TL. 

3 250 000 
3 596 900 
9 998 

6 196 
1 329 

5 
21 

5 
4 

300 
787 
710 

88,6 

129 
196 
347 
270 

214 320 
6 343 

132 
25 
13 

7 

38 
75 
5 

580 

37 
18 

498 

600 
030 
094 
284 

195 
300 
000 
000 
645 
103 

883 
149 
392 

3 
2 

14 

6 
1 

250 000 
651 
304 
834 
755 

5 
21 

500 
200 
248 
202 

95,7 
279 
20'S 

• 6 244 
7 023 

144 416 
8 050 

94 012 
73 
13 
13 
2 

69 
11 

704 

55 

940 
415 
616 
734 
480 
160 
— 

168 
113 

144 
37 50<8 

879 272 

—. 
— 945 400 

4 305 900 

637 462 
425 492 

7,1 
150 

12 
897 

2 753 

— 69 904 
1 707 

— 38 583 
48 910 

321 
6 332 
2 539 

31 180 
— 63 840 
— 5 000 

123 523 
10 

17 261 
19 359 

380 880 
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Toplu Bilgiler 

Diasporit üretimi 
Üretim tutar t 

Tinkal üretimi (Tuv) 
Üretim tutarı 

Kurşun konsantresi üretimi 
Üretim tutan 

Çinko konsantresi üretimi 
Üretim tutan 

Füzyon dönem sonucu (zarar) 

_ 3 _ 

Ölçü 

t 
Bin TL. 
t 
Bin TL. 
t 
Bin TL. 
t 

1975 

203 409 
30 251' 
138 500 
7 892! 
2 450 
16 884 
2 001 

1976 

121 376 
33 767 
253 200 
13 255 
1 896 

25 828 
2 457 

Fark 

— 82 033 
3 516 

114 700 
4 363 

— 554 
8 944 
456 

Bin TL. 
Bin TL. 

11 044 
536 502" 

17 174 
812 026 

6 130 
275 524 

ELbarik topluluğu 1976 yılı yatırım ve üretim çalışmalarını 16 955,7 milyon lira sermaye kullanmak sure
tiyle yürütmüştür. Kullanılan sermayenin % 15,6 oranında 2 651,5 milyon lirası özlkaynaklardan c/c 84,4 ora
nında 14 304,2 milyon lirası yabancı kaynaklardan sağlanmıştır. 

Eti'bank Genel Müdürlüğü tüzelkişiliği içinde bulunan bankacılık birimi 1976 yılında genel nakdi plas
manları 3 343,4 milyon lira, gayri nakdi kredileri (Teninat mektUbu kredileri) 4 006,8 milyon lira ile çalış
malarını sürdürmüştür. 

Bu çalışmaları içerisinde bir kısım firma (özellikle Hem a grubu) ve iştiraklerine verilen kredilere ait tak
silerin zamanında tahsil edilememesi sonucu mevcut mevzuat limitlerinin üstünde kur farkları ve risk baki
yeleri meydana gelmiştir. 

Etibank füzyon bilançosuna dahil birimlerin 1976 y.h işletme çalışmaları zararı 714 395 501,65 liraya; 
faaliyet dışı hâsılat ve kârların 700 495 021,10 liralık olumlu, faaliyet dışı gi'der ve zararların 798 125 205,14 
liralık olumsuz etkisiyle dönem sonucu 812 025 685,69 lira zararla kapanmıştır. 

Bu zararın başlıca nedenleri; ürünlerin satış azlığın Jan stokların artması sonucu meydana gelen finansman 
açığının borçlanmak yoluyla karşılanmasından doğan büyük faiz yükleri, yatırımların zamanında gerçekleş-
tirilmemesi ve üretim faaliyetinde bulunan ünitelerin genellikle kapasitelerinin altında üretim yapmaları, iş
çiliklerin ve malzeme fiyatlarının her geçen gün artman, ihtiyacın üstünde işçi çalıştınlması ve müessese ve 
iştirak zararları nedeniyle ayrılan karşılık giderleri gibi yönetimle ilgili olan ve olmayan etkenlerdir. 

Eti'bank Genel Müdürlüğü ve Müesseseleri ile ilgili görüşmeler sırasında: 
— KİT'ler için özel bir statü ve yönetim şekli geliştirilmesi, genel idareden ayrı bir personel ve maaş sis

teminin getirilmesi, 
— Yönetim esnekliğiyle, finansman güçlükleri konutunda hızlı çalışmayı sağlayacak darboğazın giderilme-

— Mâden cinslerine göre yeni yönetim yapısı anlayışı içinde sdktörel örgütlenmeye gidilmesi, 
— Maden üretimi ve satışlarıyla yetinilmeyip, zenginleştiriîmesini sağlayacak yeni tesislerin kurulması, 

—• Yeni maden kanunu ile getirilen görevlere sahip çıkılması, 
—• Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Toplu îş Sözleş "nltîerinin merkezi bir örgütçe tek elden yapılması ve 

kuruluşun ekonomik durumu ve verimliliğin gözönünde büluridurulmaîsı, 

— Mevcut mevzuat gereğince pazarlama konusunda beklenen düzeye gelinmesi, 
— 440 sayılı Kanunun 18 nci maddesi gereği koordinasyonun sağlanması, 
— Malzeme stoklarının eriltilknelsi çabalarının artırılması ve birikiminin önlenmesi, 
— Usulsüz krediler verildiği ve özellMe Hetma Topluluğuna açılan krediler, hususları üzerinde durulması 

komisyonumuzca uygun göırülmüştür. 
Kurum 1976 yılı, çalışmalarını 812 025 685,69 lira zararla kapatmıştır. 
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II. - SONUÇ : 

a) Etibankın komisyonumuzca incelenerek tasvibe 
sunulan kâr ve zarar hesaplan, 

Yıllar Etibank Genel 
Müdürlüğü 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974" 
1975 
1976 

162 087 683,66 
235 548 885,80 
390 361 436,86 
160 063 206,18 
87 598 125,09 
115 637 314,20 
78 025 866,10 

— 224 058 014,67 
— 536 501 961,26 
— 812 025 685,69 

Etibank ve Müesseselerinin Karma Komisyonumuzda yapılan müzakereleri sonunda, verilen 4 ayn önerge 
ile. 

— Hema Şirketlerinin yapacağı yatırıma ait bir fizibilete raporu olmadan Etibank Yönetim Kurulunun 
14 . 12 . 1973 gün ve 3143/1 sayılı kararıyla İngiltere'den getirilecek 4 032 000 $ a garanti verilmesi, 

— 1 1 . 1 . 1974 gün ve 3148/15 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Hema Hidrolik Makine Sanayii ve Ti
caret AŞ. ne verilen 232 189 925 liralık kredilerin Bankalar Kanununun 38 ve 44 ncü maddelerine aykırı 
olması. 

— Etibank'ın 31 . 12 . 1975 itibariyle Hema Dişli Sanayii ve Ticaret AŞ. ne açtığı 322 036 490 lira
lık krediler toplamının banka ödenmiş sermaye ve ihtiyat akçeleri toplamının % 10 unu teşkil eden 220 873 800 
lirayı 111 162 690 lira aşmakta olduğundan Bankalar Kanununun 38 nci maddesinin 2 ve 3 ncü fıkralarına 
aykırı olması, 

— 1976 yılı sonunda Banka ödenmiş sermaye ve ihtiyat akçeleri toplamının 2 035 405 459 lira olduğu, bu
nun % 10'u 203 540 546 lira ve % 25 inin 508 851 365 lira tuttuğu, Emin Hattat'a ait risk toplamının 30.9.1977 
de 639484 760 lira ve 31.12.1977 de 651 687 522 lira olduğu, krediler toplamının 1304467 308 lirayı bul
duğu, 1976 yılında bu konuda hiçbir işlem yapılmaması nedeniyle Etibank Genel Müdürlüğünün 1973 - 1976 
yıllarına ait bilançoları ile kâr ve zarar hesaplarının tasvip ve ibra edilmemesi istemi, Komisyonumuzca 
kabul edilmiştir. 

«Etibank ve Müesseselerinin 1967-1976 yılları bilançoları ile yukarıdaki çizelgede yer alan 1967 - 1976 
yıllarına ait kâr ve zarar hesapları ayrı ayrı tasvibe sunulmuş, Etibank Müesseselerinin 1967-1976, Etibank 
Genel Müdürlüğünün 1967 -1972 yıllarına ait bilanço ile kâr ve zarar hesapları tasvip ve ibra edilmiş, Eti
bank Genel Müdürlüğünün 1973 - 1976 yıllarına ait bilanço ile kâr ve zarar hesapları yukarıda belirtilen ge
rekçeler ile kabul ve İbra edilmemiştir. 

Başkan Sözcü Kâtip 
C. S. Zonguldak Üyesi C. S. Balıkesir Üyesi Ordu Milletvekili 

Mehmet Ali Pestilci Nejat Sarlıcalı Ertuğrul Günay 

Üye Üye Üye 
C. S. Adana Üyesi C. S. Afyonkarahisar Üyesi C. S. Aydın Üyesi 

1973 -1974 -1975 - 1976 1973 - 1974 - 1975 - 1976 A. Metin Taş 
kararlarına muhalifim kararlarına muhalifim 

Nuri Âdemoğlu Ahmet Karayiğit 
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Üye 
C. S. Balıkesir Üyesi 

1973 - 1974 - 1975 -1976 
Yıllan kararına muhalifim 

Raif Eriş 

Üye 
C. S. Bursa Üyesi 

Şebip Karcmullaoğlu 

Üye 
C. Bşk. S. Üye 
Kemal Cantürk 

İmzada bulunamadı 

Üye 
C. S. Erzurum Üyesi 

Lûtfi Doğan 
İmzada bulunamadı 

Üye 
C. S. İstanbul Üyesi 

Solmaz Belül 

Üye 
C. S. Manisa Üyesi 

1973 -1974- 1975-1976 
Yılları ibra edilmedi 

Ruhi Tunakan 

Üye 
C. S. Muğla Üyesi 

Fevzi Özer 

Üye 
Tabii Üye 

Kâmil Karavelioğlu 

Üye 
Tabii Üye 

Rapor hakkındaki 
kanaatim aşağıdadır 

Mehmet Özgüneş 

Üye 
Adana Milletvekili 

M, Halit Dağlı 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Afyonkarahisar Milletvekili 

Mehmet Özutku 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Ankara Milletvekili 

Erol Saraçoğlu 

Üye 
Ankara Milletvekili 

Selâhattin Öcal 

Üye 
Ankara Milletvekili 

Yaşar Ceyhan 

Üye 
Antalya Milletvekili 

Hasan Ünal 

Üye 
Artvin Milletvekili 

Mustafa Rona 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Balıkesir Milletvekili 

Nuri Bozyel 

Üye 
Bursa Milletvekili 

1973-1974-1975-1976 
Yılı kararlarına muhalifim 

Özer Yılmaz 

Üye 
Çorum Milletvekili 

Etem Eken 

Uye 
Erzincan Milletvekili 

Nurettin Karsu 

Üye 
Erzurum Milletvekili 

1973- 1974-1975- 1976 
Yılları kararına karşıyım 

Rıfkı Danışman 

Üye 
Gaziantep Milletvekili 

Emin Altınbaş 

Üye 
Gümüşhane Milletvekili 
1973-1974- 1975- 1976 

Yılları kararına karşıyım 
Mehmet Çatalhaş 

Üye 
İçel Milletvekili 

Fevzi Arıcı 
İmzada bulunamadı 

Üye 
İstanbul Milletvekili 

Çağlayan Ege 

Üye 
İzmir Milletvekili 
Ferhat Arslantaş 

Üye 
İzmir Milletvekili 

Mahmut Türkmenoğlu 
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— ö 

Uye 
İzmir Milletvekili 

1973-1974-1975-1976 
Kararına muhalifim 
Erol H. Yeşilpınar 

Uye 
Kırklareli Milletvekili 

Gündüz Onat 

Üye 
Konya Milletvekili 
A. Oktay Güner 

İmzada bulunamadı 

Üye 
Konya Milletvekili 
Ahmet Çobanoğlu 

Üye 
Rize Milletvekili 

1973 -1974- 1975- 1976 
Yılları kararına karşıyım 

İzzet Akçal 

Üye 
Konya Milletvekili 

1973 - 1974- 1975- 1976 
Yılları kararına muhalifim 

Mustafa Güzeîkûınç 

Üye 
Sakarya Milletvekili 
Selâhattin Gürdrama 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Mardin Milletvekili 

Nurettin Yılmaz 

Üye 
Siirt Milletvekili 
Abdülkadir Kaya 

İmzada bulunamadı 

Üye 
Sivas Milletvekili 

1973 - 1974- 1975- 1976 
Yılları kararma muhalifim 

Temel Karamollaoğlu 

Üye 
Tekirdağ Milletvekili 

1973-1974- 1975- 1976 
Yılları kararına karşıyım 

Halil Başol 

Üye 
Tokat Milletvekili 

Cevat Atılgan 

Uye 
Yozgat Milletvekili 
M. Güngör Erdinç 

Üye 
Zonguldak Milletvekili 

Kemal Anadol 

MEHMET ÖZGÜNEŞ'İN RAPOR HAKKINDAKİ KANAATİ 
Komisyonumuzda denetim, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporları esas alınarak yapılmaktadır. 

Bu raporlar fonksiyonel bir denetim sonucu hazırlanmadığından, ilgili kuruluşun aklanması ya da aklanmaması 
üzerinde vicdani bir kanaate varmak mümkün olmamıştır. 

Sosyal Devletin etkili araçlarından biri olan KİT'lerin ıslahı ekonomimiz için hayati bir önem taşımakta
dır. Cumhuriyet Senatosu araştırma raporunda ayrıntıh olarak belirtildiği gibi, bu ıslah gayretlerine Başbakan
lık Yüksek Denetleme Kurulunca yürütülen denetimden başlamakta faydalar vardır. 

Tabii Üye 
Mehmet Özgüneş 

Millet Mecl'ji Başkanlığına 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu tarafından Eübartk Genel Müdürlüğü 1973, 1974, 1975, 1976 yıl
larına ait bilanço kâr ve zarar hesapları sonuçları hi)lkındaki verilen ret kararına ekte sunduğumuz sebeplerle 
itiraz ettiğimizi ve konunun Genel Kurulda görüşülrr.îsine ait icabın yapılmasını saygı ile arz ve talep ederiz. 

Erzurum 
Rıfkı Danışman 

Adana 
M. Hali t Dağlı 

Afyonkarahisar 
Mehmet Özutku 
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Artvin Bursa • Gümüşhane 
Mustafa Rona Özer Yılmaz Mehmet Çatalbaş 

İçel İzmir İstanbul 
Fevzi Arıcı Erol H. Yeşil pınar Ekrem Ceyhun 

Konya Rize Sakarya 
Mustafa Güzelkılınç İzzet Akçal Selâhattin Giirdrama 

Zonguldak Tekirdağ 
Koksal Toptan Halil Baş ol 

3 Ocak 1973 tarih ve 14410 sayılı Resmi Gazetede neşredilerek yürürlüğe giren «Özel dış krediler ve faiz 
eşlendirme fonu» hakkındaki 7/5399 sayılı karar ile bu karara ilişkin Maliye Bakanlığınca 24.8.1973 tarih 
ve 14635 sayılı Resmi Gazetede neşredilen Yurt Dışından Sağlanacak Özel Dış Ayni krediler hakkındaki uy
gulanacak esasları muhtevi 2 No.lu Tebliğ hükümleri gereği, kredilerin alınması ve kullanılması Maliye Ba
kanlığının müsaadesine bağlanmıştır. 

Tebliğ gereğince Maliye Bakanlığından alınacak müsade ile ilgili olarak, kredi almak isteyenlerin dilek
çe ile Maliye Bakanlığına müracaatlarında, dilekçeye aşağıdaki belgeler üçer nüsha olarak eklenmektedir. 

a) Yapılabilirlik Raporu, Kredi anlaşma taslağı, 
b) İthal edilecek mallar, Gümrük tarife ve istatistik. 
e) İthal edilecek mallara <it fiyat uygunluğu. 
d) Kalkınma Planı, ilgili mercilerden alman belgeler. 
e) Aracı banka, kabul edildiğine dair belge. 
İki No.lu Tebliğin 4 ncü maddesinin (a) fıkrasından anlaşılacağı gibi fizibilite Raporu (Yapılabilirlik Bel

gesi), Maliye Bakanlığına verilmiş ve ilgili Bakanlık ciğer belgelerle beraber bu belgeyi de inceledikten son
ra 4 C32.0010, - Sterlin (Önergede Dolar olarak geçmektedir)'lik dış krediye Etibank'ca garanti verilmesine mü
saade etmiştir. Bankaca bu müsaade belgesine istinaden 14.12.1973 tarihinde kredi tahsis edildiğine göre Ya
pılabilirlik Raporunun adı geçen bakanlık nezdinde mevcut olması gerekir. 

11.1.1974 gün ve 3148/15 sayılı Yönetim Kurlu Kararıyla Etibank'ca Hema Hidrolik Makine Sanayi 
ve Tic. A.Ş. ne verilen 232.189.925, - TL.'Iık kredilere nazaran, o tarihte Bankanın; 

31.12.1972 tarihli bilançosuna göre : 
Ödenmiş Sermayesi 1 306 733 862.85 TL. 
Yedekleri 194 334 494,08 TL 
Toplam 1 501 068 356,93 TL. 
r/( 25'i ise 375 267 089, - TL'sıdır. 
b) 31.12.1973 tarihli bilançosuna göre de : 
Ödenmiş sermayesi 1 714 345 862.83 TL. 
Yedekleri 194 334 494,93 TL. 
Toplam 1 908 680 354,93 TL. 
% 25'i ise 477 170 088—TL'sıdır. 
Her iki halde de (a,b) Bankanın ödenmiş sermaye vj yedekler yekûnuna göre verebileceği r/c 25 kredi 

haddi, verilen krediyi geçmemekte dolayısıyla, Bankalar Kanununun 38 nci maddesine aykırı bir durumda 
bulunmamaktadır. 

Bankalar Kanununun 44 ncü maddesi ise 150 CO0 TL.'sı ve 750 000 TL.'sının üzerindeki kredilerin Ban
kanın İdare Meclisince açılabileceğini amirdir. Nitekim önergede de verilen kredilerin Banka İdare Meclisin
ce tahsis edildiğini gösteren kararın tarih ve numarası esasen kaydedilmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla 44 
ncü maddeye de bir aykırılık bulunmamaktadır. 
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Hema Dişli San. ve Tic. A.Ş. önergede zikredilen kredileri yatırım kredisi olarak Teşvik Belgesine bağlı 
olarak almış bulunmaktadır. Teşvik belgeleri Yıllık Yatırım Programlarında yer alan Yatırımcı Sanayili 
firmalara verildiğinden kredilerin ticari kredi olmadığı açıktır. Bankalar Kanununun 38 nci maddesinin birin
ci fıkradaki % lO'luk haddin ticari firmalara uygulanması gerekeceğinden, bu firmaya 2 nci fıkradaki 
% 25'ük haddin tatbik edilmesi gerekir, nitekim adı geçen şirkete verilen 322 036 490 TL.'lık krediye naza
ran, 

a) Bankanın 31.12.1974 tarihli bilançosuna göre; 
Ödenmiş Sermayesi 1 965 345 862,85 TL. 
Yedekleri 417 471 657,85 TL. 
Toplam 2 382 817 520,70 TL. 
Zarar 224 058 014,67 TL. 

2 158 759 506,03 TL. 
" % 25'şi ise 539 689 876 TL. sidir. 

b) 31.12.1975 tarihli bilançosuna göre de; 
Ödenmiş Sermayesi 3 190 345 862,85 TL. 
Yedekleri 417 519 357,85 TL. 

Toplam 3 607 865 240,70 TL. 
Zarar 760 559 975,93 TL. 

2 847 305 264,77 TL. 

% 25'şi ise 711 826 316.19 TL.'sıdır. 

Bu durumda ve her iki halde de (a,b) verilen kredi % 25'ük haddin içinde kalmaktadır. Dolayısıyla Ban
kalar Kanununun 38 nci maddesinin 2 ve 3 ncü fıkralarına aykırı düşen bir durum bulunmamaktadır. 

Bankaca Hema grubu şirketlere ve Emin Hattat'a 1976 yılı 6 ncı ayından sonra hiç bir kredi tahsisi ya
pılmamış olup her üç firmadaki toplam kredi tahsisi 639 025 216,04 TL.'sıdır. Bir önceki önerge cevabında 
da belirtildiği gibi banka 1976 yılında 1975 yılı bilanço rakamlarına göre kredi verebileceğine göre ve 1975 
yılı bilanço rakamlarına nazaran da verebileceği kredinin ödenmiş sermaye ve ihtiyatlardan varsa za
rar düşüldükten sonra c/c 25 nispetinde 711 826 316,19 TL.'sı olması muvacehesinde, Emin Hattat'a ait risk 
ve bir limit aşımı söz konusu değildir. 

Ayrıca 1977 yılına ait 9 ncu ay sonu riski ile 12 nci ay sonu riskleri toplanarak teknik bdr hata yapılmış
tır. Aslında 9 ncu ay riskine nazaran 12 nci ay riskin deki artış 12 202 762 TL.'sıdır. Bu artışın faiz ve mas
raflardan ileri geldiği de kolayca anlaşılmaktadır. 

1976 yılına nazaran 1977 yılında 9 ncu ve 12 nci ay sonu itibariyle risk bakiyesi belirtilen Emin Hattata 
ait kredide herhangi bir limit aşımı söz konusu olmadığına göre, 1976 yılında bankaca yapılması gereken bir 
işlem de bulunmamaktadır. 
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Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonumu! 
Görüşü 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

Karma Komisyonu 
Karar Tarihi : 11 .2 .1980 

Karar No. : 4 

19 . 2,1980 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesi Hakkında 468 sayılı Ka
nun gereğince Karma Komisyonumuzca deneiLlenen Etıbank'm kabul ve ibra edilmeyen 1973, 1974, 1975 ve 
1976 yıllarına ilişkin bilanço ve netice hesaplarına : 

Hema grubu şirketlerine ve Emin Hattat'a verilen kredilerde Bankalar Kanununun 38 nc'i maddelerine 
aykırı bir durum bulunmadığı giibi, bu kredilerin verilişinde her hangi bir usulsüzlüğü de söz konusu ol
madığı, 

Belirtilerek yapılan itiraz, Karma Komisyonumuzca görüşülmüş, itiraz benimsenmemiştir. 
468 sayılı Kanunun 2102 sayılı Kanunla değişik 3 ncü maddesi gereğince işlem yapılmak üzere Yüksek 

Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
C. S. Zonguldak Üyesi 

Mehmet Ali Pestilci 
Kâtip 

Ankara Milletvekili 
Sefahattin Öcal 

Üye 
Ayıyamam Milletevekİli 

Muhalifim Söz Hakkım Saklıdır. 
Abdurrahman Unsal 

Üye 
Balıkesir Milletvekili 

Muhalifim 
Cemalettin İnhaya 

Üye 
Kırklareli Milletvekili 

Gündüz Onat 

Üye 
Kütahya Milletvekili 

Muhalifim 
A. Mahir Ablum 

Başkan vekili 
Erzincan Milletvekili 

Nurettin Karsu 
Üye 

C. S. Bursa Üyesi 
Şebip Karamullaoğlu 

Üye 
Ankara Milletvekili 

Erol Saraçoğlu 

Üye 
Denizli Milletvekili 

Adnan Keskin 

Üye 
Konya Milletvekili 
M. Yücel Akıncı 

Üye 
Manisa Milletvekili 

Muhalifim 
Süleyman Çağlar 

Üye 
Yozgat Milletvekili 
M. Güngör Erdinç 

Sözcü 
C. S. İBadikesir Üyesi 

Nejat Sarlıcalı 
Üye 

Tabii Üye 
Muhalifim 

Mehmet Özgüneş 
Üye 

Artvin Milletvekili 
Muhalifim Söz Hakkım Saklıdır. 

Mustafa Rona 
Üye 

tçel Milletvekili 
Muhalifim 
Fevzi Arıcı 

Üye 
Konya Milletvekili 

Muhalifim 
A. Oktay Güner 

Üye 
Niğde Milletvekili 

Burhan Ecemiş 

İ>0<{ 
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