
C İ L T : 46 TOPLANTI : 19 

CUMHURİYET SENATOSU 
TUTANAK DERGİSİ 

46 ncı Birleşim 

18 . 3 .1980 Salı 

M — < • > —»-« 

IÇINDEKILER 

Sayfa 
T. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 674 

II. — YOKLAMA 675 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 675,704 

1. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Maliye Bakanı İsmet Sezgin'e, Ticaret Ba
kanı Halil Başol'un vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurtbaşkanlığı 
teskeresi. (3 T 861) 675 

2. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Devlet Bakanı Muhammet Kelleci'ye, Kül
tür Ra'kanı Tevftk Koraltan'ın vekillik et
mesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1862) 675 

3. — TBMM Birleşik Toplantısının, gün
deminde bulunan işleri görüşmek üzere 
19.3.1980 Çarşamba günü saat 15.00'te ya
pılacağına dair Başkanlık tezkeresi. (3/1865) 675 

4. — Sayın üyeleM'en bazılarına izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/1866) 675:676 

5. — Devlet Demiryollarının içinde bu
lunduğu durum hakkında kurulan Araştır
ma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun 

Sayfa 
görev süresinin iki ay uzatılmasına da>ir tez
keresi. (3 1863, 10/88) 676 

6. — Anayasa Mahkemesinde açık bu
lunan bir asıl üyelik için yapılacak seçime 
dair Anayasa ve Adalet Komisyonu Ra
poru ve aday listesi. (3/1701) (S. Sayısı : 
992) 704 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 676 

1. — Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri 
ile Müesseselerinin Tasvibe Sunulan 1967 -
1976 Yılları Bilanço ve Netice Hesapları
nın, 468 Numaralı Kanunun değişik 3 ncü 
maddesi uyarınca hazırlanan Kamu İktisadi 
Teşdbbüsleri Karma Komisyonu Raporu ve 
bu Rapora yapılan itiraz ile Komisyonun 
görüşü. (3/1839) (S. Sayısı : 1002) 676:682 

2. — TC Emekli Sandığının tasvibine su
nulan 1967 - 1976 yılları bilanço ve netice 
hesaplarının, 468 numaralı Kanunun değişfik 
3 ncü maddesi uyarınca hazırlanan Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu Ra
poru ve bu Rapora yapılan itiraz ile Ko
misyonu görüşü. (1/1840) (S, Sayısı : 1001) 682:690 



C. Senatosu B : 46 18 * 3 , 1980 O : 1 

Sayfa 
3. — TC Ziraat Bankasının tasvibe sunu

lan 1967 - 1976 yıları bilanço ve netice he
saplarının, 468 numaralı Kanunun değişik 
3 ncü maddesi uyarınca hazırlanan Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 
Raporu ve bu Rapora yapılan itiraz ile Ko
misyonu görüşü. (3/1841) (S. Sayısı: 1008) 691:698 

4. — Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu ile 
Müesseselerinin tasvibe sunulan 1968 - 1976 
yılları bilanço ve netice hesaplarının, 468 
numaralı Kanunun değişik 3 ncü maddesi 
uyarınca hazırlanan Kamu iktisadi Teşeb
büsleri Karma Komisyonu Raporu ve bu 
Rapora yapılan itiraz ile Komisyonun görü
şü. (3/1842) (S. Sayısı : 1006) 698:703 

Manisa Üyesi Mustafa Fahri Dayı, çiftçinin zi
rai girdileri; 

İzmir Üyesi Nurhan Aritemiz, İzmir cezaevinde
ki tutuklularla parlamenterlerin görüştürülmesindeki 
uygulama; 

Konularında gündem dışı birer demeçte bulun
dular. 

Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun, Manisa Üyesi 
Mustafa Fahri Dayı'nın gündem dışı konuşmasıyla 
ilgili konuda açıklamada bulundu. 

Görev ile yurt dışına gidecek olan : 
Devlet Bakanı Orhan Eren'e. Devlet Bakanı 

Metin Musaoğlu'nun; 
Turizm ve Tanıtma Bakanı Barlas Küntay'a, 

Devlet Bakanı Koksal Toptan'ın; 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Cemal Kü-

lahlı'ya, Devlet Bakanı Ahmet Karahan'ın; 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nuri Bayar'a, Dev

let Bakanı Ekrem Ceyhun'un; 
Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna 

dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

10/80, 10/82, 10/89, 10/90, 10/91 numaralı Araş
tırma Komisyonu başkanlıklarının, komisyonlarının 
görev süresinin ikişer ay uzatılmasına dair tezkere
leri kabul edildi. 

10/49, 10/62, 10/67, 1.0/68, 10/83 numaralı Araş
tırma komisyonlarında açık bulunan üyeliklere gös
terilen adaylar seçildiler. 
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Sümerbank ve müesseselerinin tasvibe sunulan 
1967 - 1976 yılları bilanço ve netice hesaplarının, 
468 numaralı Kanunun değişik 3 ncü maddesi uya
rınca hazırlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu Raporu ve bu Rapora yapılan iti
raz ile Komisyon görüşünün müzakeresi sonunda 
yapılan oylamada Sümerbank Teşekkül Merkezi ile 
Alım Satım Müessesesinin 1976 yılı bilanço ve neti
ce hesapları tasvip edildi. 

Et'.'bank ve müesseselerinin tasvibe sunulan 1967-
1976 yılları bilanço ve netice hesaplarının, 468 nu
maralı Kanunun değişik 3 ncü maddesi uyarınca ha
zırlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonu Raporu ve bu Rapora yapılan itiraz ile 
Komisyon görüşünün müzakeresi sonunda yapılan 
oylamada Eubank Genel Müdürlüğünün 1973, 1974, 
1975 ve 1976 yıllarına ait bilanço ve netice hesap
ları tasvip edildi. 

18.3.1980 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak üze

re birleşime saat 18.55'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Bingöl 

Mehmet Ün aldı Mehmet Bilgin 

Divan Üyesi 
Bilecik 

Mehmet Erdem 

I, — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

— 674 — 
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BAŞKAN — 46 ncı Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ 

/. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Maliye 
Bakanı İsmet Sezgin'e, Ticaret Bakanı Halil Başol'un 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, (3/ 1861) 

BAŞKAN — Sayın üyeler sunuşlar var. ta'kdim 
dd i yorum. 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
var. okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu 'Başkanlığına 
îslam Kalkınma Bankasının 9 - 15 Mart 1980 

tarihleri arasında Cidde'de yapılacak Dördüncü Yıl
lık Toplantısına katılmak üzere. Hükümetimizi tem-
silen Suudî Arabistan'a gidecek olan Maliye Baka
nı İsmet Sezginin dönüşüne kadar: Maliye Bakan
lığına, Ticaret Bakanı Halil Başol'un vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet 
Bakanı Muhammet Kelleciye, Kültür Bakanı Tev-
fik Komitanın vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1862) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Mekke şehrinde yapılacak îkinci Diyanet ve 

Evkaf Bakanları Konferansına katılmak üzere 8 -
11 Mart 1980 tarihleri arasında Suudi Arabistan'a 
gidecek olan Devlet Bakanı Muhammet Kelleci'nin 
dönüşüne kadar: Devlet Bakanlığına, Kültür Bakanı 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzakerele
re başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Tuvfi'k Koraltan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Faıhri S. Korutürk 
Cumhur'başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — TBMM Birleşik Toplantısının, gündemin

de bulunan işleri görüşmek üzere 19.3.1980 Çarşam
ba günü saat 15.00'te yapılacağına dair Başkanlık 
tezkeresi. (3/1865) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, okutuyorum. 
Genel 'Kurula 

Gündeminde bulunan konuları görüşmek için 
19.3.1980 Çarşamba günü saat 15.00'te Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı yapılmasında 
mutabakat hâsıl olmuştur. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun yüksek 
bilgilerine saygıyla arz olunur. 

fhsan Sabri Çağlayangil 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Bilgülerinize sunulur efendim. 
4. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 

dair Başkanlık tezkeresi. (3/1866) 
BAŞKAN — Bir tezkere daha var, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu üye

lerinin. hizalarında gösterilen müddetlerle izinli sa
yılmaları hususunun Genel Kurula arzı, Başkanlık 
Divanının 12.3.1980 tarihli toplantısında kararlaştı-
n İmisin r. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
ihsan Sabri Çağlayangil 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
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Cumhuriyet Senatosu Samsun Üye'sfi Muharrem 
Bartın'ın mazeretine binaen 1.3.1980 tarihinden iti
baren (15) gün; 

Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Ata Bodur'un 
mazeretine binaen 17.3.1980 tarihinden itibaren (15) 
gün. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Mazeretine binaen Cumhuriyet Senatosu Sam

san Üyesi Muharrem Bartın'ın 1.3.1980 tarihinden 
itibaren 15 gün izinli sayılması oylarınıza sunulur. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Yine mazeretine binaen Cumhuriyet Senatosu 
Ordu Üyesi Ata Bodur'un 17.3.1980 tarihinden iti
baren 15 gün izinli sayılması oylarınıza sunulur. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5. -— Devlet Demiryollarının içinde bulunduğu 
durum hakkında kurulan Araştırma Komisyonu 
Başkanlığının, Komisyonun görev süresinin iki ay 
uzatılmasına dair tezkeresi. (3/1863, 10/88) 

BAŞKAN — Bir Araştırma Komisyonu Başkan
lığı tezkeresi var. okutuyorum efendim. 

IV. — GÖRÜ 

1. — Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri ile Mü
esseselerinin tasvibe sunulan 1967 - 1976 yılları bi
lanço ve netice hesaplarının, 468 numaralı Kanunun 
değişik 3 ncü maddesi uyarınca hazırlanan Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu Raporu ve bu 
Rapora yapılan itiraz ile Komisyonun görüşü. 
(3 1839) (S. Sayısı : 1002) (J) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sunuşlar bitti. Geçen Birleşim başladığımız; fa

kat ancak 2 tanesini görüşebildiğimiz KÎT Komis
yonunun itiraza uğrayan raporlarının görüşülmesine 
devam ediyoruz efendim. 

Hükümet ve Komisyon Başkanı hazırlar. 
Komisyon raporları evvelce basılıp Yüce Kurul 

üyelerine dağıtıldı. Yeni uygulamadır: her seferinde 
bir çıkış yolu arama zorunluğundayız ve 15 günde 
de bitirmemiz yasa gereğidir. 

Bu itibarla, bu raporların müzakereleri yapılır
ken. tüm bilançoları, itirazları ve görüşleri okutma
yacağım; sadece raporların sonuç kısmım ve itiraza 

(1) 1002 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
TC Devlet Demiryollarının içinde bulunduğu du

rumla ilgili kurulan Araştırma Komisyonumuzun gö
rev süresi 3.3.1980 tarihinde sona ermiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 25.5.1978 
tarihli 51 nci Birleşiminde kabul olunan, Danışma 
iKurulunun 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. 
Araştırma Komisyonu 

Başkanı 
Tabii Üye 

Haydar Tunçkanat 

BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti Devlet De
miryollarının içinde bulunduğu durumla ilgili kuru
lan Araştırma Komisyonunun görev süresinin 3.3.1980 
tarihinden itibaren 2 ay müddetle uzatılmasını oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

ÜLEN İŞLER 

I uğrayan kısmını okutmak suretiyle yetineceğim 
efendim. Tabloların okunulmayacağı esasen geçen 
Birleşimde de belirtilmişti. Bu itibarla tekrarında 
lüzum görmüyorum. 

(Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 
Raporunun sonuç kısmı okundu) 

BAŞKAN — Raporun, bilanço, kâr ve zarar he
saplarının sonuç kısmını dinlediniz. Üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Sayın Başkan. 
Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sönmez. 

CHP GRUBU ADINA MEHMET SÖNMEZ 
(Hatay) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli 
üyeleri; 

I KİT konusunun Yüce Senatoda görüşülmesin-
I den, tartışılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. 

KİT'ler Türkiye'yi şekillendiren, Türkiye'nin sana
yiinde büyük etkisi olan, üretim ve tüketim ilişki
leri bakımından. Türkiye'nin geleceği açısından bü
yük yer kaplayan kuruluşlardır. 

I Bu denli Türkiye'nin üretimi, tüketimi ve gcle-
I ceği konusunda etkili olan kuruluşların yönetiminin 

76 — - 6 
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parasal ve diğer sorunlarının Senatoda tartışılması
nın elbetteki sayılmayacak kadar yararları vardır. ] 

Bu yararların yanında, geçen birleşimlerde K İ T 
lerle ilgili konular tartışılırken, bir noktayı Yüce Se- I 
natoya ve sorumlulara bildirmeyi de görev sayıyo
ruz. 

KİT'lerin Türk ekonomisindeki yerinin tartışıl
mazlığı belirginken... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Sönmez. Grup 
adına söz aldınız değil mi?.. Grup adına tescil et
tiriyorum. Buyurun efendim. 

CHP GRUBU ADİNA MEHMET SÖNMEZ 
(Devamla) —- Evet efendim Grup adına Özellikle 
Hükümetin KİT konusundaki tutumunu, Etibank ile 
ilgili eleştirileri yapılan yanıtlama da büyük üzüntü 
duyduğumuzu Grup adına bildirmeyi bir görev bili
yoruz. 

KİT'lerin durumu. KİT'lerin içerisindeki çıkma
zın sorumluluğu ve KİT'lerle ilgili yönetimsel, pa
rasal konuların sakatlığı tartışılırken, Etibank'ın uğ
radığı zorlukları dile getiren HEMA konusu Sena
toda tartışılırken. Hükümetin KİT'leri bırakarak, 
HEMA'dan yana. özellikle HEMA'nın çirkinliklerini 
de bırakın. HEMA konusunda Sayın Hükümetin tu
tumundan üzüntü duyduğumuzu bildirmek istiyoruz. 

HEMA, kuruluş biçimi, bu kamu kuruluşların
dan sağladığı krediler konusunda gerçekten birtakım 
yanlışları. Türk kamuoyunda tartışılan bir olay. 
Sayın Hükümet Üyelerinin HEMA'nın bu haksız 
kazançlarını ve kredilerini eleştirmeleri, bu haksız
lıkların üzerine gitmesi gerekirken, bu eleştirileri bir 
yana bırakarak Cumhuriyet Senatosunda HEMA'yı 
savunur biçimde bir yöntem izlemelerini... 

BAŞKAN — Sayın üyeler: 
Hatibin konuşmalarını kürsüden bana takip et

me imkânını vermiyorsunuz, değil sizlerin takip ede
bilmesi. Lütfen sesleriniz, biraz konuşmalarınız sa
kin olsun, rica edeceğim. Aksi halde müzakerelere 
devam imkânı yoktur efendim. 

Buyurun efendim. 

CHP GRUBU ADINA MEHMET SÖNMEZ 
(Devamla) — HEMA konusunda Hükümetin tuttu
ğu tutumu kınıyoruz. 

Bir yanda Etibank, diğer yanda HEMA ve ka
mu kuruluşlarını, Türkiye'nin birtakım öz kaynak
larını bireysel çıkarı için birtakım çirkinlikleri alet 
ederek HEMA'nın yaptığı soygunun Yüce Senato
da hesap vermesi gerekirken, Hükümet Üyelerimi

zin HEMA'yı savunur biçimindeki tavırlarını içi
mize sindi remi yor uz. 

BAŞKAN — Sayın Sönmez, bir ricam var siz
den. Belki yazılı okuyorsunuz. Ben, değil başka bir 
kuruluşunkine geçmek, bu kuruluşları bile eleştirir
ken ibra edilmeyen yıllarda bağlı kalmasını rica ede
ceğim sizlerden. Aksi halde bu konuları biz bitire
meyiz. Bu nedenle, çok rica edeceğim buna göre 
toparlayın. 

Buyurun. 

CHP GRUBU ADINA MEHMET SÖNMEZ 
(Devamla) — Demir - çelik eleştirilerimizi Yüce Se
natoya arz etmeden önce, demir - çelik sanayiinin 
dünya sanayiindeki ve ülkemizdeki yerini belirtmek 
istiyoruz : 

Demir - çelik tüm sanayiin bir iskeletidir. İlk 
ana hammaddesidir. Demir - çelik, her ulusun üre
tim. tüketim günü ve planlamaları yapılarak düzen
lenmesi gereken bir sektördür. Kalkınan tüm uluslar 
demir-çelik sorunlarını çözmeden ne kalkınma 
sorunlarını çözebilmişler, ne kalkınmalarını belirli 
bir düzeyde tutabilmişlerdir. 

Ulusumuzda yönetimde bulunanlar demir - çelik 
sorununu çözmeyi bırakın, demir - çelik sektörünü 
bağımsızlaştırmayı bırakın, diğer işlerinde de olduk
ları gibi. demir - çelik sorununu de dışa bağımlılık
tan kurtaramamışlardır. 

Dünya teknolojisi hızla gelişmektedir. Bu gelişe 
meye eş ilk hammaddenin değeri ve önemi artmıştır. 
Petrol rezervlerinin sınırlılığı, anormal yükselmesi 
demir - çeliğin önemini daha da arttırmıştır. İlk 
hammadde olmasının yanında, yatırım ve aramalları 
sanayiinin de ilk maddesidir. Tüm sanayi sektörleri 
için. sürükleyici ve itici gücüyle de ayrı bir önem ta
şımaktadır. 

Saym scnatöıier: 
Bunca önemli, değeri olan konu, ulusların üze

rinde özenle durdukları bir olay ise, bizim ülkemiz
de halen 1941'den yana çözümlenmemiştir. Demir -
çelik sektörünün Türkiye'de kurulduğu 1941 yılının 
üzerinden 40 yıl geçmiştir; ama ülkede ne ulusun ge
reksinimlerini karşılayacak kadar demir ve çelik üre
tilmektedir, ne de bu karşılanmayan miktarın diğer 
uluslardan nasıl karşılanacağı planlanmıştır. 

Türkiye'nin ilk yıllarda gereksinimi nedir?.. Bu
nun ne kadarı yurt içinden, ne kadarı yurt dışından 
karşılanacaktır, hammaddesi nereden nasıl üretilecek
tir, bu demir - çelik olayı için gerçekten önemli bir 
olaydır. Türkiye'de hükümeti ellerinde tutanlar, ikti-
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darda bulunan partilerin demir - çelik sektörünü ve 
Türkiye'nin gereksinimlerini çok iyi planlamaları ge
rekmektedir. 

Oysa ki, ülkemizde demir - çelik konusunda ne 
ulusun gereksinimini karşılayacak kadar demir - çelik 
üretilmektedir, ne de bunların yeteri kadar dış kay
nağı karşılanmıştır. Demir - çelik diğer sektörlerde 
olduğu gibi, gerçekten bir kargaşalığın, bir plansızlı
ğın ve bir programsızlığın içerisindedir. Oysa ki, ko
nuşmamızın başında da belirttiğim gibi, demir - çelik 
sorununun çözülmesinde büyük önem yatmaktadır. 
Dışa bağımlılık nasıl bir politika ile ortadan kalka
caktır?.. Ne kadar para ile kaç yılında sona erdirile
cektir?.. Bunların planlaması yapılmamıştır. Yapılmış 
diyecekler belki olacaktır, demir - çelik sorunu çözül
müş denecektir; ama Türkiye'deki demir - çelik çık
mazı iktidarın demir - çelik konusuna ve bu sektörün 
yönetimi ile ilgili düşüncelerini açıkça sergilemekte
dir. 

Bugün 1960'dan bu yana gerek Devlet Planlama 
Teşkilatının, gerekse Yüksek Denetleme Kurulunun 
demir - çelikle ilgili önerileri, hükümetler tarafından 
sürekli hasıraltı edilmiştir ve bu demir - çelik sektö
ründeki izlenen yanlış politika, ulusun gereksinimini 
karşılayamayacak biçimde yapılan birtakım yatırım
lar, ülkedeki demir ve çelik sıkıntısının ve bunalımı
nın artmasının nedeni olmuşlardır. Bu bunalımın so
nucu da Türkiye'de, özellikle halk, gerekse Devlet 
sektörleri demir - çeliğin sıkıntılarını büyük biçimde 
çekmişlerdir. Bu sıkıntılara karşılık yalnız demir - çe
lik konusunun bunalımından, demir - çelik miktarının 
Türkiye'de yeteri kadar üretilmediğinden, gereği ka
dar ithalatının yapılmamasından ötürü de bir avuç 
mutlu azınlık sürekli mutlu olmuştur. Çünkü bunlar, 
demir - çelik karaborsasından en büyük vurgunu 
vuranlar, demir - çelik karaborsasından ve yoklu
ğundan en çok yararlanan kişilerdir. 

1970 yılındaki dünya demir - çelik üretimi 6C0 
milyon tondur. 1973 yılı için dünyadaki demir - çe
lik üretiminin rakamı 689 milyon tondur. 1974 yı
lında ise, dünya demir - çelik üretimi 709 milyon to
na çıkmıştır, 1975 yılında bir miktar azalma olmuş
tur, bunun da nedeni petrol konusundaki anormal 
fırlamadır. 

Demir - çelik dünya üretiminin öncülüğünü Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği yapmaktadır. Bu
nu Amerika Birleşik Devletleri izlemektedir. Sırasıy
la Federal Almanya, Çin, Japonya ve îtalya dünya 
demir - çelik sanayiinde önde gelen uluslardır. 

T Dünya demir - çelik sektörünü ve sanayiini elin-
I de tutan uluslar, her yıl normal biçimde demir - çe-
I lik üretimini (7c 10 - 15 dolaylarında artırmak eğili-
I mindedirler. Bizde, Devlet Planlama Örgütünün hükü-
I metlere önerisi, Yüksek Denetleme Kurulunun işle-
I yen kuruluşlardaki önerileri ise, bugünedek uygulan-
I mamıştır. 

I Devlet Planlama Teşkilatı sürekli olarak hükü-
I metlere, her yıl Türkiye'deki demir - çelik üretiminin 
I CA 10 - 15 dolaylarında artmasını önermektedir. % 10 
I - 15 dolaylarındaki bir artış ise, yaklaşık olarak Hazi-
I neye 10 milyar liraya falan malolmaktadır. Oysa, 
I Devlet Planlama Teşkilatının, demir - çelik sektörü-
I nü rA 10 - 15 dolaylarındaki artırma önerilerini bir 
I yana bırakın, ülkemizde hükümet olanlar planlanan 
I demir - çelik sektörlerinin zamanında bitmesini sağ-
I layamamışlardır. Bu konuda somut örnek, îskende-
I run Demir - Çelik olayıdır. İskenderun Demir - Çe-
I lik Müessesesi, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Bir-
I ligiyle yapılan anlaşmaya göre 4 yılda ve 1976 yılın

da bitirilmesi gerekirken, o günün koşulları ve birim 
j fiyatlarına göre saptanan değeri 1.2 milyar liradır. 

Oysa ki, İskenderun Demir - Çelik 4 yıl gecikme ile 
I ve 14 milyar liraya malolmuştur. Aradaki zarar, bo

şa giden işgücü ve bu geciken yıllar içerisinde Tür
kiye'nin demir - çelik gereksinimini karşılamak için 

I yurt dışına ödenen döviz, en aşağı 10 milyar liradır. 

I Bu konuda hükümetlerin, özellikle o günden bu 
yana, 1960'dan bu yana sürekli iktidarda bulunan 
Adalet Partisi iktidarının, demir - çelik konusundaki 
ihmali, demir - çelik konusundaki yanlış politikası, 

I Türkiye'nin demir - çelik üretimini kendi olanakla
rından karşılamamasını Türkiye'nin demir - çelik sek
törünün bağımsızlıktan kurtarılmamasını ve Türkiye' 
deki demir - çelik karaborsasının kalkmamasının oluş
masında büyük rol oynamıştır. 

İskenderun Demir - Çelik'teki maliyet artışlarını, 
gecikmeleri, biz size. Devlet Planlama Teşkilatından 
ve Yüksek Denetleme Kurulundan aldığımız rakam
lardan dile getirdik. Bu demir - çelik konusunda plan 
geriye itilmiş, «Türkiye'nin yıllık üretimi ne olmalı
dır. Türkiye'nin yıllık tüketimi nedir, bu nasıl kar
şılanacaktır, özellikle demir - çelik konusunda bu
nun hammaddesi olan gerek koklaştırılabilir taşkö
mürü, gerekse demir cevheri nasıl elde edilecektir?» 
bugüne kadar bunların da ciddi planlaması yapılma
mıştır. 

Türkiye Demir - Çelik Kurumu, demir cevherini 
j Divriği'den, koklaşabilir taşkömürünü ise. Türkiye 
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Kömür İşletmeleri Kurumundan sağlamaktadır. Bun
ların ürettikleri Türkiye'deki demir - çelik sektörünün 
gereksinimini karşılayacak düzeyde değildir ve buna 
karşılık yurdumuzda ne ülkenin demir - çelik gerek
sinimini karşılayacak fabrikalar kurulmuş ve ne de 
demir - çelik müesseselerinin hammadde kaynağı olan 
demir cevheri ve koklaşabilir taşkömürünün karşılan
ması için de ciddi çalışmalar yapılmıştır. Bunlar sü
rekli dışarıdan karşılanmak, ateş pahasına karşılan
mak ve ulusumuzun içerisinde bulunduğu bu döviz 
darboğazı içerisinde büyük para ödeyerek karşılanır 
duruma gelmişlerdir. 

Oysaki gerek Divriği'deki demir cevheri, gerekse 
TKl'nin elindeki kömür yatakları Türkiye Demir -
Çelik Kurumunun, bu hammadde kaynaklarını ülke 
içerisinden karşılayacak rezervdedir. Bunlar planlı bi
çimde Türkiye'nin gereksinimleri gözönünde tutula
rak gerçekleştirilse, Türkiye bu konuda ne hammad
de sıkıntısı çekecektir, ne döviz sıkıntısı çekecektir. 

Demir - çelik sektörünün bu anaiskeleti ile ilgili 
gerçekten büyük yanlışlıklar yapılmıştır ve demir -
çelik sektörünün sürekli Türkiye'de zarar etmesine 
olanak verilmiştir. 

iskenderun demir - çelik konusu : 1976 yılında 
fabrika üretime geçmesine karşın, 1975 ve 1976 yı
larının zararının toplamı yaklaşık olarak 814 milyon 
liradır. Bu yönetimdeki yanlışlar ve gereği gibi uy
gulanmayan teknik hizmetler ve özellikle personel po
litikasının sakatlıkları sonucu oluşmuştur, iktidar da
ha çok demir - çelik konusunda Türkiye'nin üretim, 
tüketim, ondan sonra demir - çelik sektörünün yıllık 
büyümesi, hammadde kaynaklarının karşılanmasını bir 
yana bırakarak sürekli demir - çelik konusunu kendi 
yandaşlarına bir iş bulma olanağı olarak kullanmış
tır. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile imzala
nan önproje anlaşmasına karşılık, bugün iskenderun 
Demir - Çelik Müessesesinde altı bine yakın fazla 
insan çalışmaktadır. Bunların üretime yansıması, de
mirin maliyetini artırmakta ve bu denli Demir - Çelik 
Kurumunun ihtiyacı olmayan insanları, özellikle ikti
darların kendilerine yandaş bularak atadıkları kişi
lerin o kurumların başına getirilmesi, fabrikanın mali
yetini artırmasının yanında, yönetimde de büyük zor
luklar oluşturmaktadır. 

Bu konularla ilgili biz Grup olarak, Türkiye'nin 
demir - çelik gereksinimini ciddi biçimde planlama
yan, bunun nasıl karşılanacağını, bunun kaç yılında 
bitirileceğini, nasıl bir yatırımla, ne miktar bir para 

ile çözüleceğini etüt etmeyen, bunların gerçekleşmesi 
için gerekli girişimleri yapmayan ve bu yanlışları so
nucu, özellikle demir - çelik sektörünü bir çıkmaza 
sokup, sadece iki yılda 814 milyon lira kadar bir 
zarara sokan zihniyetin burada aklanması karşısında 
olumlu oy kullanmayacağız ve tabii bu konuşmaları
mızın içerisinde gerek ülkenin yönetiminde bulunan 
siyasi iktidarın, gerekse onlarla birlikte çalışan kamu 
görevlilerinin bu KİT'ler konusunda büyük duyarlı
lık göstermesini beklemekteyiz. Bu duyarlılık gösteril
mediği sürece, elbetteki ne KtT'ler Türkiye'de doğru 
dürüst çalışacak ve ne de özlenen sonuç alınacaktır. 

Sürekli birtakım döviz ve petrol konularının ya
nında demir - çelik konusunda da ülke, dışa bağımlı
lıktan kurtaramayacaktır. Bu konularla ilgili düşün
celerimizi söylerken, bundan sonra ulusun büyük ge
reksinim duyduğu, özellikle sanayinin ilk hammad
desi ve konut yapımından tutun da tenceresine va
rıncaya dek vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesin
de büyük yer tutan demir - çelik sektörünün sorunla
rının çözülmesinde gerek siyasi iktidarların, gerekse 
onlara yardımcı olan kamu görevlilerinin ulusun ihti
yaçlarını ve çıkarlarını öndüzeyde tutmalarını dili
yor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sönmez. 
Sayın Hatip, buyurun efendim. 
Sayın üyeler; tekrar açıklamak lüzumunu hisse

diyorum. Biz burada, ibrası yapılmayan ya da itiraza 
uğrayan yıl için sadece görüşme açıyoruz. Tümünde 
bir politika yapmak, sanırım ki, bu bir yerde teşrii 
kaza anlamını taşıyan şu raporların tartışmasında da
ha derinine gitmemek gerekir. Bu yönde ben sayın 
hatiplere tekrar uyanda bulunacağım. 

Teşekkür ederim. 
Buyurun efendim. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Sayın Baş

kan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 
2102 sayılı Kanunla değişik 468 sayılı Kanuna gö

re Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun, 
Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Genel Müdürlüğü 
inceleme raporları üzerinde söz almış bulunuyorum. 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri her çeşit ham-
demir ve hamdemirin halitaları, sülfürikasit, suni güb
re ve bunun tali maddeleri gibi anasanayi mallarını 
üretmekle görevli bir müessesedir ve Genel Müdür
lük dahil, dört bütçe söz konusudur. 

Bu hazırlanmış olan Komisyon raporunda esas iti
bariyle şu meseleler sebebiyle müesseselerin 1975 -
1976 bilanço kâr - zarar hesaplarının ibra edilmeme
si karara bağlanmıştır : 
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1. Norm ve program kadroların siyasal neden
lerle aşırı biçimde aşıldığı. Harcamaların savurganlık 
düzeyine ulaştırıldığı, gereksiz yere ve nitelik aran
maksızın ve yasal prosedürlere uyulmaksızın işçi alın
dığı, yatırımların geciktirildiği ve dönem sonunun da 
zararla kapatıldığı. 

Kanaatimizce işletme faaliyetleri, rapora tenkit 
konusu olan işletme faaliyetleri değil, karara esas 
olan önerge politik olmuştur. Bilindiği gibi Türkiye 
Demir ve Çelik İşletmeleri temel hammadde üretmek
tedir. Bunun yanında devamlı yatırım faaliyetleri içe
risinde bulunmaktadır. Bu sebeple, şu tenkit konula
rını bir bir ele alırsak, kâr - zarar hesaplarının ibra 
edilmesi gayet tabii olacaktır. 

Bir kere norm kadrolar meselesine temas etmek 
gerekirse, norm ve program kadroları tepeden aşa
ğıya tespit edilen kadrolar değil, İşletmenin icabı ola
rak aşağıdan yukarıya; yani işletmeden Genel Müdür
lüğe doğru bir talep ve tasvip prosedürüne tabidir 
ki, Genel Müdürlük aşağıdan gelen talepleri İşlet
menin takatına göre azaltarak kabul etme yolunu 
tutmuştur. Esasen norm kadrolar 1975 yılından önce 
17 0C0 olarak tespit edilmişken ve 1975 - 1976 dö
neminden evvelki dönemler ibra edilmişken, bu dö
nemlerin kadrolarını şişkin görerek ibra etmemeye 
esas almak bir çelişki olmaktadır. 

İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları 1970 sene
sinde teşvik belgesi almıştır Devlet Planlama Teşki
latından. O dönemde bu büyük müessesemize veril
miş teşvik belgesinin altında imzası olan bir arkada
şınız olarak ifade ediyorum ki, faaliyetlerine he
men o sene temel atılarak başlanmış olmasına ve 
biraz evvel ifade edildiği gibi, 4 milyar liraya malola-
cağı hesaplanmış bulunmasına rağmen, 1975lerde bi
tirilen bu yatırım, tam 12 milyar küsura malolmuş-
ken, 1977 sonlarında 14 milyar liraya malolmuş bir 
yatırımdır. 

Binaenaleyh, Rusya'da fizibilite esaslarına göre 
kalifiye işçi olarak 8 bin kişi çalıştırılması öngörül
müş ise de, yatırım ve ilk işletme dönemlerinde Tür
kiye'de bu kadar yetişmiş elemanın temin edilmesi 
mümkün bulunmadığı ve bu sebeple, bilhassa yatırım 
sebebiyle kadroların şişkin tutulması mazur görül
mesi gereken bir husustur. Aynı zamanda bu kadro
larda sosyal hizmetler, çok geniş bir sahaya yayılmış 
bir yatırım faaliyeti olduğu için koruma hizmetleri 
ve buna ilaveten de bazı işletme ünitelerinde çalışan 
kimselerin de bulunduğunu nazarı dikkate almak la
zımdır. 

i Bu sebeplerle, norm ve program kadroların si-
I yasal nedenlerle aşırı derecede şişirildiği doğru de-
I ğildir. Bilhassa bu norm kadroların daha evvelki yıl-
I larda tespit edildiği hususu dikkate alınırsa, bu orta-
J ya çıkacaktır. 

I Gereksiz ve nitelik aranmaksızın ve yasal pro-
I sedüre uygun olmadan işçi alındığı iddiası ise, sade

ce mesnetsiz bir ifadeden ibarettir. 
İşçi istihdamı, yukarıda belirtildiği tarzda, daha 

I önce tespit edilmiş norm kadrolara ve bunun ışığı 
I altında hazırlanmış bulunan program kadrolara ve 
I yasanın emrettiği hususlara göre yapılmaktadır. 
I Yüksek Denetleme Kurulu raporları tetkik edil-
I diğinde, işçi alımında norm kadroların aşılmadığı 

açıkça görülecektir. 

I İskenderun Demir - Çelik İşletmesinde 1976'da 
I norm kadro 17 bin olduğu halde, istihdam 8 bin sevi-
I yesinden 13 bine çıkarılmış bulunmaktadır. Burada 

nazarı itibare alınmayan husus, İskenderun Demir -
I Çelik İşletmesi Müessesesinin 1975 yılı sonunda iş

letmeye geçmiş olmasıdır. Aynı zamanda hem işlet
meye geçilmiş, yeni birtakım yatırımlar da başlamış 

I ve çelikhane vesair gibi ünitelerin de yatırımları de-
I vam ettirilmiştir. Yatırım sonuna yaklaşıldığında, ba

zı müteahhitlerin işi yavaşlatmaları ve ona bağlı ola
rak işletmenin gecikmemesi için müessese, işletme faa-

I liyetlerini yürütürken, yatırım faaliyetlerini de bizzat 
yürütmek durumunda kalmıştır. Yatırımlar geçici ol
duğu jçin, burada istihdam edilen işçiler de muvak-

I kat statüye tabidir. Böylece işletmeye geçildiği için, 
I daimi kadroya ilave işçi alınırken, devam eden ve 

yeni başlayan yatırımlar için de muvakkat işçi alın-
I mistir. Hatta, 1978 yılı Bütçesiyle boş kadrolar don-
I durulmuş ve Maliye Bakanlığının müsaadesine tabi 

tutulmuşken, bu sene de işe hâkim olan idare, bu mü
saadeyi dahi almadan, ilave işçi istihdam edebilmiş
tir. 

Böylece Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve dola
yısıyla Karma Komisyon bir çelişkiye düşmüş ol
maktadır. 

Savurganlık iddiasına gelince : 
Savurganlıktan bahisle hangi harcamaların kaste

dildiği anlaşılamamaktadır. Zira, Genel Müdürlük ör
tülü ödenekleri tetkik edildiğinde, bunun hem daha 
önceki, hem daha sonraki yıllara kıyasla çok azaldı
ğı görülecektir. Bunun dışında ise. harcamaların han
gisinin israf olduğunun tasrihi gerekmektedir. Bu ya
pılmamıştır. Tetkik edildiğinde, iddianın tam tersinin 

j varit olduğu görülecektir. 
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Üretim hususundaki düşüklük, üretimin (İstihsal) 
azaldığı İddiası da doğru değildir ve hakikatlerle bağ
daşmamaktadır. 

Karabük'te üretim rekor seviyeye ulaşmıştır. Bu
rada okunmayan listeler tetkik edildiğinde, bu gö
rülecektir ve memnuniyetle kaydetmek, iftiharla ifa
de etmek gerekir ki, bu hususta idarecilerin ve per
sonelin üstün gayretleri sevketmiştir. 

Divriği madenlerinde de üretim artmıştır. İskende
run tesisleri ise, 1970'de temeli atıldığı halde, Rus
ya'dan malzemelerin zor gelişi, birtakım idari güçlük
ler ve akla hayale gelmeyen bürokrasi engelleri se
bebiyle, (Ki, bunu bizzat yaşamış bulunuyorum) her 
parti ithal malı için, İskenderun'dan koskoca bir he
yet Ankara'ya, Devlet Planlama Teşkilatına gelir, 
gümrük muafiyetini meselesini yeniden incelemeye ta
bi tutturur ve «Bu gelen mallar, gümrük ithalinde 
muaftır.» şeklinde bir vize alabilmek için en basit 
bir şekilde bunlarla gecikmeye sebep olmuştur. 

Yatırımların gecikmesi bu sebeple olmuş iken, 
yüksek fırının ateşlenmiş olmasına rağmen 1975'te 
çelikhane çalıştırılamamış, sadece pik üretilebilmiştir. 
Aynı zamanda kok ve demir cevheri itibarıyla da 
dışarıya bağlı olması teorik kapasiteye ilk yıl ulaşıla
maması neticesini vermiştir. 

Yatırımların gecikmesi 1975 ve 1976 yıllarında ida
reye yüklenecek bir kabahat değildir. Bu, bizatihi 
Türkiye'nin gerek özel, gerek kamu sektöründeki sa
hip olduğu bünyeden meydana gelmektedir, bir. 

İkincisi, İskenderun Demir - Çelik Fabrikaları 
1975 yılında faaliyete geçmiştir. Gecikmenin daha ön
ceki yıllarda olması sebebiyle 1975 ve 1976 yılların
daki yatırım gecikmesi bir ibra etmeme sebebi olma
malıdır. 

Divriği peletleme tesislerinde ise hem ihalede, hem 
de ihale edilen firmalardan bazılarıyla bazı teknik 
meselelerden dolayı gecikme vaki olmuştur. Bu hu
susta da yine daha önceki dönemler büyük rol oy
namıştır. Kaldı ki, yatırımları geciken tek kuruluş 
İskenderun, Karabük, Divriği müesseseleri değildir. 
Türkiye Elektrik Kurumu, Türkiye Kömür İşletme
leri, Etibank gibi birçok müessese Komisyonca ibra 
edilmiştir. Yatırımların gecikmesine esas olan sebep, 
bilhassa iç ve dış finansman ile ilgili engeller, yatı
rıma tahsis edilen paraların ödenmesindeki bürokratik 
güçlükler ve hükümetlerin topyekûn bu meselelere 
bakış açılarının değişik olması hususlarıdır. İşte üze
rinde bulunduğumuz mesele de, Sivas Dördüncü De
mir - Çelik yatırımlarının bugüne kadar geciktirilmesi 
bunun en bariz bir misalidir. 

Bilanço kârları meselesine gelince muhterem arka
daşlar; 

1975 ve 1976 yıllarında Karabük ve Divriği işlet
meleri kâr etmiştir. Ancak, işletmeye yeni geçen İs
kenderun Müessesesinde kâr söz konusu olmamıştır, 
zarar söz konusudur. Bu tesisin ise ancak yüksek fı
rının ateşlenmiş olması; fakat çeliikhanenin çalıştırıla
mamış olması sadece pik istihsaline sebep olduğu ve 
bu dönemde yatırımların devam etmesi tabii olarak 
bilançonun zarar ile kapanmasına sebep olmuştur. 
Böylece konsolide bütçe de zarar ile kapatılmıştır. 

Yaltırım safhasında müesseselerin kâr etmelerinin 
güçlüğü bilinen bir gerçektir. Buna ilâeveten, bu mü
esseseler sermaye yetersizliği çekmişlerdir ki, demir-
çelik işletmelerine 2,5 milyarlık sermayeye karşılık 
50 mi'lyar liralık yatırım vazifesi deruhte edilmiştir. 

İmâlat girdilerinde kömür, elektrik, işçilik artış 
olmasına rağmen satış fiyatlarına serbestçe tespit im
kânı veri İm ad iği için (ki, demir, çelik fiyatları hükü
metlerce tespit edileıgelmişitıir o tarihlerde) kâr etme
leri sadece bu müesseselerin tesadüfe bırakılmıştır. 

Bütün bunlara ilaveiten müessesenin ödediği faiz 
konusunu da ele almak gerekmektedir. Müessese sa
dece Hazineye 1975 ve 1976 yıllarında 1,5 milyar lira 
faiz ödemiştir. Esas önemli olan mesele, bu nevi ya
tırımları âdeta felç durumuna getiren bu faiz mese
lesidir. Sanayi yatırımlarında mutlaika faizin kaldı
rılması ve bunun yanında yanlış vergi sisteminin bir 
an önce ıslahı ve formalitelerin asgariye indirilerek, 
yatırımcı kuruluşlara şevk ve heyecan verecek yeni 
(kararların alınması zaruridir. 

İşite, arz ettiğim bu hususlar sebebiyle Türkiye 
Demir-Çelik İşletmeleriyle iskenderun Demir - Çelik 
Fabrikaları Müessesemi ve Divriği Maden Müessesesi
nin 1975 ve 1976 büançolarıyla kâr, zarar hesapları
nın, kanunun verdiği imkâna göre titiz bir şekilde 
çalışmış bulunan Komisyon raporuna muttali olan 
Yüksek Heyetinizce raporun kabul edilmemesi ve bu 
müesseselerin ibra edilmesi yönünde oy kullanılmasını 
istirham eder, hepinizi saygıyla selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Hatip. 
Başkaca söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Komisyon bir görüş belirtmek ister mi efendim?.. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KARMA 
KOMİSYONU BAŞKANI MEHMET ALİ PESTİL-
Cî (Zonguldak) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet bir şey isterler mi 
efendim?... 

— 681 — 
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI NURİ I 
BAYAR (Sakarya Milletvekili) — Kürsüye gelebilir 
miyim Sayın Başkanım, yoksa yerimden mi arz ede- I 
yim? I 

BAŞKAN — Nasıl arzu ederseniz; yerinizden de I 
mürrikün, buradan da Sayın Balkan. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI NURİ 
BAYAR (Sakarya Milletvekili)— Sayın Başkan, Yüce 
Senatosunun değerli üyeleri; I 

Türkiye Demir - Çelik İşletmeleri ile ilgili olarak I 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisada Teşeb- I 
büsleri Karma Komisyonunun 14.12.1978 tarihli I 
toplantısında, bu işletmelerin İskenderun Demir - Çelik I 
Müessesesi ve Divriği Madenleri müesseselerinin I 
1975 - 1976 yıllarına ait bilanço ile kâr ve zarar hesap- I 
larının kabul ve ibra edilmemesi dolayısıyla açılan I 
müzakere dolayısıyla söz almış bulunuyorum. Yüce I 
Senatoyu saygı ile selâmlamak isterim. I 

Efendim; I 

Bu, kabul ve ibra edilmeyen hesapların gerekçe- J 
leri, genellikle istetmelerin norm ve program kadro- I 
larının siyasal nedenlerle aşırı biçimde aşılması, 
harcamaların savurganlık düzeyine vardırılması, ge
reksiz yere ve nitelik aramaksızın ve yasal prosedüre I 
uyulmaksızın işçi alınması, yatırımların gediktirilmesi, 
dönem sonunun zararla kapanması gibi sebeplere da
yandırılmaktadır. 

Bunlar Bakanlığımız tarafından da tahkik edilmiş 
ve 1 nci maddesi özellikle mahkemeye intikal ettiril
miştir. Mahkeme, Karabük Asliye Ceza Mahkemesi
nin esas 1979 123 ve 664 karar numarası ile 1 nci I 
maddeden müessesenin beraatına veya müesseseyi za
rara soktukları, norm ve program kadrolarının siya
sal nedenlerle aşırı biçimde aşılması iddiası ile açılan I 
davada yöneticiler. Demir - Çelik İşletmesi yöneticileri 
27 . 11 . 1979 tarihinde beraat etmiş bulunmaktadır
lar. Bu beraat kararı 4 Aralık 1979 tarihinde kesin
leşmiştir. 

O itibarla, gerekçenin önemli bir maddesi mahkeme 
tarafından beraatla neticelenmiş, diğer hususlar Ba
kanlığımız tarafından tahkik ettirilerek müfettiş ra
porları ile yöneticiler kusurlu bulunmamıştır. 

O itibarla bu gerekçelere dayalı kabul ve ibra edil
meyen hesapların Yüce Senato tarafından kabulünü 
diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; 
Türkiye Demir - Çelik İşletmeleri ile müesseseleri- j 

nin tasvibe uğramayan, ibra edilmeyen yılına ait ra- 1 

porım oylamasına geçiyorum. Oylama tabiatı ile işari 
yolla yapılacak. Ancak, şunu ifade edeyim: Raporu 
değil, aynen Yasanın belirttiği gibi, genel görüşme so
nunda bilançolarla netice hesaplarının tasvip edilip 
edilmediği hakkındaki görüşü saptayacağız; yani mü
zakeresi yapılan 1975 ve 1976 yılı ki, KİT Komisyo
nunda ibra edilmemiştir, bu yıllara ait bilanço ile ne
tice hesaplarının tasvip edilip edilmediği şeklinde söy
leyerek Yüce Genel Kurula, bu yönde oylarını alaca
ğım; zaten netice aynı oluyor. Aksi halde geçenki 
birleşimde biraz karışıklık oldu, zor bir netice oldu. 
Bilmem ki buna sayın üyelerden itiraz eden var mı?.. 
Olmadığına göre aynen şöyle efendim, ifade ediyo
rum: Türkiye Demir - Çelik İşletmeleri ile İskenderun 
Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi ve Divriği 
Madenleri Müessesesinin 1975 ve 1976 yıllarına ait 
bilanço ile kâr ve zarar hesaplarının tasvip edildiğini 
kabul eden sayın üyeler işaret buyursunlar efendim... 
Kabul etmeyenler... 1975 - 1976 yıllarnıa ait bilanço 
ile kâr ve zarar hesaplarının Yüce Genel Kurulun oy
larıyla tasvip edildiği görüş olarak saptanmıştır. 

2. — TC Emekli Sandığının tasvibine sunulan 
1967 - 1976 yuları 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. (3'1S40) (S. Sayısı : 1001) (1) 

BAŞKAN — Rapor evvelce sayın üyelere dağıtıl
mıştır. 

Hükümet ve Komisyon Başkanı yerinde hazır. 
Raporun sonuç kısmını okutuyorum. 
(Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 

raporunun sonuç kısmı okundu.) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, TC Emekli Sandığının 

1975-1976 yıllarına ait bilanço ile kâr ve zarar he
sapları KİT Karma Komisyonunca ibra edilmemiş, 
itiraza uğramış ve Yüce Genel Kurula gelmiştir. Bu
nun müzakeresine ve genel görüşmesine başlıyoruz. 

CHP Grubu adın Sayın Seydibeyoğlu buyurunuz. 

CHP GRUBU ADINA MEHMET SEYDİBEY
OĞLU (Kastamonu) — Saym Başkan, değerli sena
tör arkadaşlarım; 

TC Emekli Sandığının 1967 ve 1976 yılları ara
sındaki 10 senelik süreyi kapsayan çalışmaları hakkın
da Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunda 

(1) 1001 S. Sayılı basmayazn tutanağın sonunda 
eklidir. 
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enine, boyuna yapılan tartışmalar sonunda 1967-1974 
'yılları arasındaki bölüm; yani sekiz yıllı'k faaliyeti 
ibra edilmişken, 1975 ve 1976 yılları hakkındaki ilki 
yıllık faaliyeti Karma Komisyonda ibra edilmemiş 
ve buna karşı yeterli sayıdaki üyenin neticede yapılan 
oylamada kabul ve ret oylarının sayısı eşit sayıda 
olduğundan Karma Komisyonda bir görüş tespit edi
lemeden bu konu yüksek huzurunuza gelmiş bulunu
yor. 

Burada CHP Grubu adına Karma Komisyonun 
bu çalışmaları ve ibra edilmemesli konusu hakkındaki 
düşüncelerimizi arz etmek üzere huzurunuzda bulu
nuyorum. Bu vesile ile şaihsum ve grubum adına Yüce 
Senatoyu saygıyla selâmlıyorum. 

Bilinmektedir ki, Emekli Sandığı ülkemizin üç bü
yük sosyal güvenlik kurulundan birisidir ve 1 . 1 . 1950 
'tarihinde yürürlüğe giren 5434 sayılı Kanunla kurul
muştur. Bugün, 30 yılını doldurmuş bulunan büyük 
bir sosyal güvenlik kurulumuzdur. 

Sarıldığın kuruluşundan önce emekli işlemleri, 1683 
sayılı Aslkeri ve Mülki Tekaüt Kanunu gereği bütçe 
'Sistemi ile diğer taraftan çeşitli kanunlarla kurulmuş 
sandıklarca da bütçe sistemiyle yürütülmekte idi. Bu 
sisıtem, mevzuat karışıklıkları, hak ve yükümlülükler 
arasındaki farklılıklar ile çeşitli şikâyet ve huzur
suzluklara neden oluyordu. Bütün bunların sonucu 
olarak, çıkarılan 5434 sayılı Kanunla değişik statüdeki 
fakat, aynı amaca yönelik çeşitli sandıklar kaldırılmış 
ve emeklilik işlemleri Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kurumu bünyesinde toplanarak bu çok bü
yük sosyal güvenlik kuruluşumuz oluşturulmuştur. 

5434 sayılı Kanunla çeşitli memur ve hizmetli 
grupların emeklilikleri ile ilgili 75 kanun tümden ilga 
edilmiş, 85 adet kanundaki emeklilere ait hükümler 
de yürürlükten kaldırılmış bulunuyor. Bu suremle; 
yani, 5434 sayılı Kanun çıkarılarak yürürlüğe kon
makla, konuyla ilgili mevzuatta bir bütünleşme hâsıl 
olmuştur. Ayrıca, bu kanunla çok önemli bir konu 
olarak emekli aylıkları ödemelerinin Devlet bütçele
rine mali külfet yüklemeden doğrudan doğruya san
dıkça karşılanması, emekli, dul ve yetimlerin daha 
elverişli hayat şartlarına, ekonomik ve sosyal imkân
lara kavuşturulması ilkesi benimsenmiştir. Yani, bir 
umumi sigorta sistemi oluşturulmak istenmiştir. Bu 
amacı gerçekleştirmek için de iştirakçilerle emekli, 
dul ve yetimler için aktuaryel hesaplara göre yapıla
cak ve ayrılacak karşılıklardan oluşan bir fon tesisi 
yoluna gidilmiştir. Bu fonu tesis amacıyla yapılan he

saplara göre. başlangıçta c/c 10 olarak (c/c 5'i iştirakçi
lerden, c/c 5'i kurumlardan olmak üzere) elde edilen 
kesenekler ve karşılıklar biiâhara c/c 12'ye, daha sonra 
da c/c 22'ye çıkarılmış bulunmaktadır, 1101 sayılı Ka
nunla; ama bütün bu çabaya rağmen bünyesinde bir 
ferahlık yaratılmış bidayette; fakat neticede yine de 
fonlarda büyük noksanlıklar zuhur etmiştir ve günden 
güne gelişmeler neticesi, bugün yine Hazine büyük bir 
yük altında bulunmaktadır. Çünkü, Devlet Memurları 
Kanununda yapılan değişiklikler ve Emekli Sandığına 
yüklenen diğer külfetler karşısında Sandık, bu fon
larla da bu noksanlıkların sonucunu karşılayamaz 
duruma gelmiştir. 

Bugün yine bir nevi bütçe sistemine dönüşülmüş 
olmaktadır. Bu Sandığın geleceği bakıimından biz, 
durumun, Kanunun 29 ncu maddesi uyarınca, Maliye 
Bakanlığı tarafından incelettirilerek soruna bir çözüm 
yolu bulması yoluna gidilmesini tavsiyeye değer gör
mekteyiz. Esasen, 1961 Anayasamız ile sosyal devlet 
ilkesi benimsenmiş bulunuyor. Bu sebeple de, toplu
mun bütün kesimlerini kapsayan geniş bir sosyal 
güvenlik uygulamasına geçildiğinden, bu konuda ge
rekli faaliyetlerin gösterilmesi gerektiği kanısındayız. 

Diğer taraftan Kuruma, yani Sandığa, daha sonra 
çıkarılan 2022 sayılı Kanunla 65 yaşını doldurmuş 
muhtaç kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanma
sına ilişkin işlemlerin de yürütülmesi hususu da veril
miş bulunduğundan, Sandığın işleri çok daha yüklü 

-•bir vaziyettedir. Komisyonun çalışmaları sırasında da 
belirtildiği üzere bu kanunun tatbikatında çok bü
yük çelişkiler gözükmektedir. Her vilayette ayrı uy
gulama olmuş. Bazı yerde maaş alamayan, emeklilik 
işlemi yapılamayan kimse başka vilayete gitmiş, ora
da tekrar müracaat etmiş ve oradan bu maaşın bağ
lanma imkânları doğmuş bulunuyor. Bunun için 
muhtaç yaşlıların da durumları önemli bir husustur. 
Türkiye'nin muhtelif yerlerinde ayrıcalık yaratan bu 
uygulamaya son verilmesi gerekir. Bilhassa, Maliye 
Bakanlığının bu konuda gerekli çalışmaları yapması 
gerekeceği kanısındayız. 

Şimdi bunları bu kadarla kesmek ve esas konuya 
girmek istiyorum. O da, neden Komisyonda ibra edil-
memişjtir ve bu konunun hukuki durumu nedir?.. 

Bunu arz etmeden şükranla belirtmek istediğim bir 
husus var: Sandık, emeklilik işlemlerini büyük bir 
ciddiyetle yürütüp, bu konuda muntazaman dosyala
rını tutmakta ve emeklilik işlemlerinde büyük bir ak
sama olmadan yürütmektedir. Bazı şikâyetler varsa 
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da, bu, yazışmalardan doğan gecikmelerdir. Bu yönü 
itibariyle iyi çalışan bir müessesemizdir. Ancak, bazı 
konulardaki düşüncelerimizi de belirtmeden geçeme
yeceğiz. O da şudur: 

Anayasamız sosyal devlet ilkesini kabul etmekle 
beraber, 2 nci maddesinde Türkiye Devleti diğer va
sıflarıyla birlikte «Sosyal bir hukuk devletidir.» ilke
sini getirmiş bulunuyor. Sosyal devlet yanında, hu-
!kuk devletti, hukukun üstünlüğü konusu önemli bir 
ikonudur. Elb&tteki bu Kurumumuz çalışmalarında 
hdkuka ve Anayasaya bağlı olarak faaliyet göstermek 
durumundadır. 

Şimdi, Komisyondaki ibra edilmeme keyfiyetine 
gelince. Komisyon üyeleri bütün dilek ve temennile
rini belirttikten sonra oylamalara geçildiği sırada, 
1975 ve 1976 yılları için bazı komisyon üyesi arka
daşlarımızın imzalarıyla iki önerge verilmiştir, ikisinin 
mahiyeti de aynıdır. Yılları değiştirilmek suretiyle 
1975 ve 1976 yılı için aynı mahiyette iki önerge ve
riliyor. Komisyon raporunda şu şekilde belirtiliyor: 

«KİT Komisyonu Başkanlığına 
Emekli Sandığının 1975 yılı hesaplarının görüşül

mesi neticesinde; 
1. Danıştay Dava Daireleri Kurulunca verilen 

yürütmenin durdurulması ve iptal kararları karşısında, 
idare adına işlem tesisine yetkisi bulunmayan kişiler 
'tarafından Kurumun yönetildiği, 

2. Yetkisiz kişilerin kaitılması ile alınan kararlar
la Kurum aleyhinde yasalara aykırı davranışlarda bu
lunulduğu ve Sandığın kârlılık durumunun azaltıldığı, 

3. Denetleme Kurulu raporunda belirtilen hu
susların doğruluğu anlaşıldığından, 1975 yılı bilanço 
sonuçlarının ibra edilmesini arz ve teklif ederiz.» 

Arkadaşlarım; 
Şimdi konunun şu olduğunu biz tetkikimizden an

lıyoruz: 1967 yılından 1974 yılına kadar devreye 
ait bilanço ve hesaplar oylamalar sonunda aklanmıştır. 
Sayın Başkanımızın ikazına uyarak o yıllar hakkında
ki konular üzerinde durmuyorum, notlarımın arasın
dan bu kısımları ayırarak sadece 1975 ve 1976 yılları 
üzerinde durmak istiyorum. 

Şimdi, bu önerge verildiği zaman kısa bir usul 
tartışması da olmuş, Sayın Başkanımız oylamaya 
koymuş ve neticede; yapılan oylamada yediye karşı 
on iki oyla Komisyon ibra etmeme, aklamama ka
rarı almıştır, 

Şimdi, buna karşı yapılan itirazlar da Komisyon 
raporunda yazılı. Genellikle ileri sürülen itirazlar 

• şunlar oluyor: «1975 ve 1976 yıllarında iş hacmin
deki büyümeye rağmen sandığın bilanço ve kârla
rının artmış olduğu, Sandık Yönetim Kurulunun, 
Genel Müdürün Danıştay kararlarını kendiliğinden 
uygulama yetkilerinin olmadığı, bu kararların icra 
kuvvetiyle yürürlüğe gifdiği, Danıştay kararlarının 
gecikmeli de olsa Hükümet tarafından uygulandığı» 
belirtilerek itiraz olunuyor ve neticede itiraz üzeri
ne tekrar, yapılan görüşmelerde leh ve aleyhte bir 
çoğunluk sağlayamadan ve Komisyon bir görüşünü 
tespit edemeden yüksek huzurunuza durum gelmiş 
bulunuyor. 

Şimdi, bu konu nedir?... Durumun anlaşılması 
için konunun içine girmek zorunluluğu mevcut bulu
nuyor. Konu şudur: 

25.5.1974 gün ve 7/8333 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararı ile Müdürler Kurulu üyeliğine Mustafa Çalık--
oğlu ile Orhan Okay isminde iki kişi atanıyor. Bun
lar göreve başlıyorlar. Emekli Sandığı Kanununa 
göre bu üyelerin süresi üç yıldır. Bu üç yıllık süre 
dolmadan 13 8.1975 gün ve 7/10595 sayılı kararna
me ile bu şahıslar görevlerinden almıyorlar ve yer
lerine Sayın Hasan Dinçer ile bugünkü Milli Eğitim 
Bakanı Sayın Orhan Cemal Fersoy atanıyor. Aşağı 
yukarı daha bir sene, üç ay kadar bir görev ifa et
miş olmalarına ve bunların mevcut yeteneklerini yi
tirdikleri hakkında bir delil mevcut olmamasına rağ
men, Bakanlar Kurulu bunları görevden alarak; ifa
de ettiğim gibi Sayın Kasan Dinçer ve Orhan Cemal 
Fersoy'u atıyor. Bunun üzerine Orhan Okay ve Mus
tafa Çalıkoğlu. Danıştay Dava Daireleri Kuruluna 
müracaat ederek, önce yürütmeyi durdurma kararı 
alıyorlar. Buna rağmen bu karar infaz edilmeyerek 
görevleri iade edilmiyor. 

Neticede, 25.6.1976 tarih ve 1975'e 354 esas ve 
1976'ya 181 karar sayısı ile Danıştay Dava Daireleri 
Kurulu Bakanlar Kurulunun almış olduğu bu atama 
Kararını iptal ediyor ve adı geçen şahıslar Bakanlar 
Kurulunun 3.8.1976 gün ve 7/12340 sayılı kararna
mesi ile tekrar sureta göreve atanıyorlar; (Yani Mus
tafa Çalıkoğlu ve Orhan Okay) ama göreve başla
madan 3.8.1976 tarihinde bunların atanma kararna
mesi çıkmış ve tebliğ edilerek göreve henüz daha 
başlamadan önce, 10.8.1976 tarihinde o kararname
den yedi gün sonra tekrar bir kararname çıkarılarak 
7/12348 sayılı kararname ile Orhan Okay ve Musta
fa Çalıkoğlu görevden tekrar alınarak eskiden ata
nan Sayın Hasan Dinçer ve Orhan Cemal Fersoy tek
rar atanıyor. 
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Bunun üzerine tekrar müracaat ediyorlar ve Da
va Daireleri Kurulu yürütmenin durdurulması ka
rarını veriyor, Buna rağmen; (Dosyanın tarih ve 
numaralarını okumak suretiyle vaktinizi almak iste
miyorum) tekrar yürütmeyi durdurma kararı alıyor
lar, yine uygulanmıyor ve tekrar iptal kararı alıyo-
lar. Buna rağmen bu kararlar infaz edilmemek sure
tiyle kararnameleri iptal edilen Sayın Hasan Dinçer 
ve Sayın Orhan Cemal Fersoy, iki seneye yakın bit 
müddet Sandıkta çalıştırılarak, orada alınan karar
lara da imza atıyorlar, her türlü muameleyi de ya
parak çalışmaya devam ediyorlar. 

Şimdi, bu arada, Orhan Okay ve Mustafa Ça-
lıkoğlu, Danıştay Daireleri Kuruluna tam kaza da
vası açıyor ve bu davayı kazanarak, Kurumdan mad
di halklarını alıyorlar. Ayrıca Süleyman Demirel 
Başkanlığındaki zamanın Bakanlar Kurulu aleyhine 
manevi tazminat davası açıyorlar ve her birisi o za
man, sorumlu görülen mahkemeye, (Hukuk mahke
mesinden alıyorlar bu kararı) zamanın Maliye Ba
kanı Sayın Ergenekon'dan 25'er bin lira, Sayın Sü
leyman Demirel'den 10'ar bin lira ve 1 OûO'er lira 
da Bakanlar Kurulunun tüm üyelerinden manevi taz
minat davasını da kazanıyorlar. Bugün tekrar bu şa
hıslar Hükümet değişikliğinde kararnameyle sürele
rini doldurmak üzere göreve alınmışken, birinci ay
da tekrar görevden alınmışlar yeni Hükümetimiz ta
rafından; Danıştaya tekrar dava açmış bulunuyor
lar. 

Arkadaşlarım; 
Şimdi, bir hukuk devleti içerisindeyiz ve Anaya

saya bağlıyız. Mahkemenin müteaddit kararları var, 
buna rağmen bu şahıslar, dama taşı oynatılır gibi, 
bugün al yarın getir, tekrar al tekrar getir... Bu 
arada da, Danıştayın bu kararnameleri iptal etmiş ol
masına rağmen, yetkisi olmayan kimseler imza at
mak suretiyle göreve devam ediyorlar, 

Şimdi, ben incelemelerimde, Komisyonun bu şeyi 
aklamama kararının yegâne sebebinin bu hukuka 
karşı oynanan oyunları olduğunu görüyorum ve açık
ça da zaten verilen önergeden bu anlaşılıyor. 

Şimdi, itiraz eden arkadaşlarımız, «Bunu, sandık 
kendiliğinden yürütemez, icra edemez. Bunları Mali
ye Bakanı atıyor, Maliye Bakanının teklifiyle karar
nameyle atanıyor ve görevden alınıyorlar. Binaena
leyh, bunun sorumluluğu sandıkta olmaz.» 

Yeknazarda baktığımızda, «Evet gerçekten karar
nameyi çıkaran Bakanlar Kuruludur ve Maliye Ba
kanı da bu teklifleri yapmıştır, varsa siyasi sorum

luluk vardır, bu yön üzerinde gidilmesi lazımdır» di
yorlar; ama işi derinliğine incelediğimiz zaman, 5434 
sayılı Kanuna göre, sandığı, yönetim kurulu yönetir, 
genel müdür temsil eder. Genel müdür de müdürler 
kurulunun tabii üyesidir, bütün faaliyeti malumdur. 
Bu sayın genel müdürümüz, eğer bu durumlara, Da
nıştay kararlarına rağmen, bu atamayı yapan Bakan
lar Kurulunu, bahusus bağlı bulunduğu Maliye Ba
kanlığını ikaz etmiş olsaydı, «Yönetim Kurulumuz
da, Danıştayın Dava Daireleri Kurulunca atamaları 
iptal edilmiş kişiler var, yönetim kurulumuz, mü
dürler kurulumuz bunlarla toplanıyor, görevi böyle 
ifa ediyor» deseydi, bunu ikaz etmek lüzumunu his
setseydi, bu konudaki belgeleri Komisyon huzurun
da da ortaya koyabilseydi, Bakanlar Kurulu, onun 
ikazına rağmen bu durumu bizzat yürütmüş ve siya
si sorumluluk altına girmiştir diyebilirdik; ama ne 
sayın genel müdürün böyle bir ikazı var, ne bir ya
zısı var, ne bir evrakı var. Evet amiridir, bakandır 
ama hiç değilse; müdürler kurulu toplanıyor, çoğun
luk çok zaman bu iki kişinin huzuruyla sağlanıyor ve 
bunlar her muameleye imza atıyorlar ve neticede ka
rarlar çıkıyor, bir sürü muamele yapılıyor. 

Binaenaleyh, burada bu itiraz edenlerin bu dü
şüncelerinin yerinde olmadığı kanısını da taşıyorum. 
Mevzuat gereği de böyledir. Hukuk devleti ilkeleri
ne inanan bir devlet çarkı içerisinde bunun böyle 
olması hukuk mantığının da gereğidir. Bu itibarla 
bizim görüşümüz, 1975 ve 1976 yılları çalışmaların
dan dolayı, diğer çalışmalarını takdirle değerlendirdi
ğim Emekli Sandığının hukuka karşı saygı ilkesini, 
Anayasamızın ilkesini çiğnediğinden dolayı ve bir 
yerde kanunsuz emir dahi (yazılı emir bile olsa) ken
dilerini kurtaramayacağı da Anayasamızın 125 nci 
maddesi hükmü gereği olduğundan ve bu yönden 
Komisyonun bidayetteki aklamama kararı ve görüşü 
olumludur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun 
görüşleri de bu merkezdedir. 

Sizleri daha fazla yormadan sözlerime son ve
rirken, Yüce Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seydibeyoğ-
lu. 

Sayın Özgüneş buyurun efendim. 
Sayın Özgüneş, bir ricada bulunacağım. Zatıâli-

niz yoktunuz, bir hususu açıkladım. Bu Komisyon 
raporlarının görüşülmesi süreye bağlı olduğu için, 
imkân nispetinde (inanıyorum uyacağınıza) ve konu 
içerisinde kalma hususunu hatırlatmıştım; ne kadar 
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bize yardımcı olursanız, o nispette çabuk bitirme im
kânım buluruz efendim. Teşekkür ederim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabii Üye) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Önemli bir konu üzerinde görüşüldüğü için, şah

sen vakti uzatmak pahasına da olsa söz almayı uy
gun buldum. 

__ Arkadaşlarım; 
Komisyonda, gerek Komisyon raporunu, gerekse 

bu rapora yapılan itirazları incelemek üzere iki Halk 
Partisinden, iki de Adalet Partisinden, bir de ben 
olmak üzere beş kişilik bir Alt Komisyon kurulmuş
tu. Bu Komisyon hem Komisyon raporunu; yani KÎT 
Komisyonu raporunu hem de bu Komisyona yapı
lan itirazları inceledik. 

Şimdi benden evvel konuşan çok değerli arka^ 
daşımın belirttiği gibi. ibra etmemenin temelinde ya
tan anakonu, hukuka saygısızlıktır. Gerçekten de 
Anayasanın 132 nci maddesi büyük bir açıklıkla şu
nu ortaya koymuştur, «Mahkeme kararlarını kimse 
uygulamadan kaçınamaz, mahkeme kararlarını kimse 
geciktiremez, mahkeme kararlarını kimse değiştire- . 
mez.» şu halde Danıştay kararları mutlaka uygulan
malıdır. Bunu geciktirmeye, bunu değiştirmeye, bunu 
uygulamamaya kimsenin elbette gücünün yetmemesi 
gerekir. Bunda Alt Komisyon ittifakla aynı karara 
vardı; hem Adalet Partili üye arkadaşlarım, hem 
Halk Partili üye arkadaşlarım aynı kanaate vardık. 
Ancak, karşımıza bir soru çıktı. Acaba Danıştay ka
rarları kendi kendine mi yürürlüğe girer, yoksa bunu 
yürütecek bir başka makam var mıdır? Bir kimse 
Danıştaydan karar aldığı zaman, karar çıktığı veya 
tebliğ edildiği tarihten itibaren artık bu yürürlükte
dir. Mesela, bir yönetim kurulu üyesinin eğer üye
liği iptal edilmişse, bu takdirde bu kendisine Danış
tay kararı tebliğ edildiği andan itibaren mi biter, yok
sa kendisinin tayin edildiği şekilde bir kararnameye 
ihtiyaç var mıdır? 

Elbette biz kendimizi anayasal hukukta yetkili 
görmediğimiz için, vakit de bulamadığımız için, üni
versitelerden veya ilgili bilim adamlarından sorma 
imkânını bulamadık. Ancak, pratik bir yola gittik. 
Baktık ki, o hükümet cidden Danıştayın müteaddit 
kararlarına rağmen bunu yürütmemiş. Ondan sonra 
gelen Hükümet de bunu bir kararname ile yürürlüğe 
koymuş. Eğer ondan sonra gelen Hükümet deseydi 
ki, «Danıştay kararı var ortalıkta, binaenaleyh, oto- I 
matikman yürür, öyle ise ben yeniden kararname J 
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sevk etmeye ihtiyaç duymam, hakkında iptal kararı 
verilen yönetim kurulu üyeleri çekilmeli ve eski yö
netim kurulu» ki, tamamen haklı olarak «yerlerine 
gelmelidir», o zaman biz bu görüşümüzü aynen Ko
misyona getirecektik. Ancak, gördük ki, yeni Hükü
met de bir kararname ile bunu yürürlüğe koymuş. 
Demek ki, hem eski Hükümet hem onun yerine ge
len yeni Hükümet Danıştay kararlarının bir kararna
me ile yürürlüğe konulacağı kanaatinde. 

Arkadaşlarım; 
Öyle ise o zaman bir nokta ortaya çıkıyor: Aca

ba Danıştay kararlarını yürütmeyen Hükümet mi 
suçlu, yoksa o Danıştay kararlarına muhatap olan 
yönetim kurulu üyeleri mi suçlu? Biz raporumuzda, 
Alt Komisyon raporunda şu hususu belirttik. Dedik 
ki, hukuka saygının çok güzel bir örneği olarak, hak
kında Danıştay kararı alınan üyeler kendiliklerinden 
istifa etmelilerdi. Her hangi bir şekilde Hükümetin 
kararname sevk etmesini beklemeden, «Mademki bi
zim yönetim kurulu üyeliğimiz Danıştay vasıtasıyla 
iptal edilmiştir; öyle ise, biz hukuka saygılı insanla
rız, biz şu andan itibaren istifa ediyoruz, Hükümetin 
kararname sevk etmesini beklemeye dahi ihtiyaç 
yok» demelilerdi. 

Arkadaşlarım; 
Bunun çok güzel bir örneğini TRT Genel Mü

dürü Sayın Prof. Yalçıntaş vermiştir. Arkadaşlarımın 
hatırlayacağı gibi, Sayın Yalçıntaş'ın Genel Müdür
lüğünü Danıştay iptal etmiş, Hükümet kendisine her 
hangi bir kararname sevk etmek suretiyle bunu teb
liğ etmemiş; fakat Sayın Prof. Yalçıntaş demiştir ki, 
«Ben hukuka saygılıyım, mademki Danıştay benim 
Genel Müdürlüğümü iptal etmiştir, şu halde ben 
istifa edip çekiliyorum.» 

Altkomisyon olarak kanaatimiz o idi ki, hak
larında Danıştay kararı alınmış olan yönetim kurulu 
üyeleri hukuka saygı gösterip çekilselerdi isabetli 
olurdu; ama çekilmemiş olmalarından dolayı kendile
rini her hangi bir şekilde hukuki bakımdan suçlama
ya ve bundan dolayı da Emekli Sandığının işlemleri
ni malul görmeye imkân yok. Bu yönetim kurulu 
üyelerinin katılmalarıyla bir hayli kişi emekliye sevk 
edilmiştir, bir hayli kişinin işlemleri yapılmıştır, bun
ların da orada imzaları vardır. Şimdi biz bunları 
otomatikman yok farz edecek olursak, o takdirde o 
işlemleri de yok veya malul farz etmeye mecburuz ki, 
buna imkân yok. 

I Şu halde, burada ben Altkomisyonun kanaatini 
belirtmeyi kendim için, o Komisyonun Başkanı ola-
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rak görev saydım. Biz Komisyon olarak, 132 nci 
maddenin uygulanmamış oluşunu Hükümet için bir 
kusur olarak görmekteyiz ve bundan dolayı Hükü
metin sorumlu tutulmasını ve Anayasanın gösterdiği 
yollardan Hükümetin bu sorumluluğunun aranması
nın, peşine düşülmesinin gerekli olduğu kanaatinde
yiz. 

İkincisi,. bundan dolayı yönetim kurulu üyeleri
nin, vicdanen suçlanmaları mümkünse bile hukuken 
suçlanamayacakları kanaatindeyiz ve nihayet Alt-
komisyon olarak şu kanaate vardık ki, bundan do
layı aklamamanın bir hata doğuracağı kanaatinde
yiz. Çünkü, 2102 sayılı Kanun, maalesef, şahsi kana
atimce büyük bir hataya düşerek, aklanmamanın ne
ticelerini memurlara kadar intikal ettirmiştir. 468 sa
yılı Kanunu tadil eden 2102 sayılı Kanun demiştir 
ki, «Aklanmayan bir kurulun memurları falan fa
lan hakları da alamaz...» 

Arkadaşlarım; 
Yönetim kurulu üyesi hakkındaki Danıştay ka

rarını Hükümet uygulamadı ise, bu takdirde, bun
dan dolayı bu kurulu aklamayıp bu memurları müş
kül duruma sokmaya, vazifesini yapan bu memurları 
toplu mali cezaya uğratmanın elbette ki, biz haklı 
olacağı kanaatine varamadık. 

Arkadaşlarım; 
Özetlersek; Anayasanın 132 nci maddesinin, mah

keme kararlarının mutlaka uygulanması lazım gel
diği hususundaki hükmü herkes tarafından saygıyla 
karşılanmalı ve uygulanmalıdır. Anayasacılarımız 
mutlak surette Danıştay kararlarının nasıl uygulan
ması lazım geldiği hususunda bir içtihada varmalı
dır. Danıştay kararları kendiliğinden yürürlüğe girer 
mi? Yoksa bir hükümet kararnamesiyle mi yürürlü
ğe girer? Eğer kendiliğinden yürürlüğe girerse, bu 
takdirde o tarihten sonra nasıl olacak, hukuki karı
şıklık nasıl önlenecek, bunlar hesaba katılmalıdır. 
Eğer kendiliğinden yürürlüğe girmez, mutlaka bir 
hükümet kararnamesiyle yürürlüğe girecekse, o tak
dirde elbette ki, bu karara kendiliğinden uymayan 
üyeleri itham etmek pek kolay bir iş değildir sanıyo
ruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özgüneş. 
MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) — 

Sayın Başkan, bir tavzihe gerek duydum. Müsaade 
buyurursanız çok kısa olarak arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Tabii hakkınız 
efendim. Kısa rica edeceğim yalnız Sayın Seydibey-
oğlu. 
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MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Benden sonra konuşan Sayın Özgüneş arkadaşı
mız bir noktaya temas ederek dediler ki, sonraki hü
kümet de yeni bir kararname çıkarmak suretiyle ye
niden bunları atamak zaruretini hissetmiş. Yani Ana
yasa Mahkemesi kararları doğrudan uygulanır mı, 
uygulanmaz mı; uygulanmış sayılır mı, yoksa bir ka
rarnameyle mi olur? 

BAŞKAN — Danıştay kararları. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Devamla) — Da
nıştay kararlan, mahkeme kararları daha doğrusu. 

BAŞKAN — Anayasa buyurdunuz da. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Devamla) — 
Evet. 

Yeni Hükümete baktık diyor Alt. Komisyon ola
rak, o da yeni bir kararnameyle atamış. Şimdi bura
da bir yanlışlığa düştükleri kanısındayım. Ben ilk de
fa sözlerimde de ifade ettim. Mevcut kararlar da bu
nu gösteriyor. Bu iki şahıs, yani görevden alınan ve 
sonra Danıştay kararıyla görevden alınması iptal 
edilen kişiler, 25.5.1974 tarihinde atanmışlardır. Sü
releri de kanunen üç senedir. Bu süre dolmadan gö
revden alınmışlardır. Bunu Danıştay iptal etmiştir; 
ama bu iptali uygular görünerek bir kararname çı
karmıştır zamanın Hükümeti. Bu kararla bunları gö
reve başlatmadan tekrar iptal etmiştir. Danıştay Da
va Daireleri Kurulu kararında diyor ki, «Üç senelik 
süre dolmadan ve yeteneklerini de kaybettikleri hu
susunda bir durum tespiti yapılmamış olduğuna gö
re, alınan Bakanlar Kurulu kararı hukuka, Anayasa
ya ve mevzuata aykırıdır.» O yönden iptal ediyor. 

Şimdi, bu şahısların görev sürelerinin, 25.5.1974' 
te atandıklarına göre ve bu tarihte göreve başladık
larına göre, esas görev süresi 1977 yılında bitiyor; 
Halbuki, kendilerinin dedikleri, buyurdukları ikinci 
Hükümet de bunları kararnameyle atamış. 1977 ta
rihinde bunların kanuni süreleri dolmuş oluyor. 1978' 
de kurulan ikinci Hükümet, bunları atayabilmek için 
yeni bir kararname çıkartmak zorundadır. Çünkü sü
releri dolmuştur. Karşılıklarını Danıştay kararıyla 
almışlafdır. Süre üç sene olduğuna göre, dolduğu 
için yeniden bir kararname çıkartmak zorunluğunda 
kalmıştır. Yoksa, Danıştay kararını yerine getirmek 
için çıkartmamıştır. Eski Hükümet bunu yapmamış
tır; ama yeni Hükümetin böyle bir uygulaması yok, 
Mahkeme kararı yeniden Danıştay kararı, mahkeme 
kararı, hangi mahkeme olursa olsun, bir yeniden ka
rarname çıkartmadan uygulanmak zorundadır. Mev-
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zuatın gereği budur, Anayasamızın gereği budur, ka
nunlarımızın gereği budur. Bunu ifade etmek iste
dim. 

Yüce Senatoyu tekrar selamlıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Seydibeyoğlu, buyurun, oturun. 
MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) — 

1978 yılında. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. Biliyorum. Ben 

sadece belki tam takip edip izleyemediniz. Sayın Öz-
güneş'in konuşmasında vurgulamak istediği noktayı 
şöyle tescil ettirdim. «Danıştay kararlarının uygula
yıcısı bir makam var mıdır, yok mudur, bunun te
reddüdü doğuyor uygulamada» diyorlar. Onu örnek
leme verdiler. Evvel kararname var veya yok. Onun 
üzerinde durmadılar zaten efendim. 

Sayın Komisyon bir görüş belirtecek mi efen
dim? 

KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİ KARMA 
KOMİSYONU BAŞKANİ MEHMET ALİ PESTİL-
Cİ (Zonguldak) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 

ADALET BAKANİ ÖMER UCUZAL (Eskişe
hir) — Konuşacağım efendim. 

DOĞAN KİTAPLT (Samsun) — Şahsım adına 
kısa bir konuşma yapmak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Bitti efendim konuşmalar, 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Daha iki kişi 
konuştu efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hükümet. 
Ondan sonra söz sizin olur; son söz olarak ko

nuşursunuz. Aksi halde bitiremeyiz Sayın Kitaplı. 

ADALET BAKANI ÖMER UCUZAL (Eskişehir) 
— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Benden önce konuşan Sayın Seydibeyoğlu ile Sa
yın Özgüneş meseleyi «açıkça ortaya koydular. Yal
nız, huzurunuza gelen konu, 440 sayılı Kanuna göre, 
Emekli Sandığının 1975 ve 1976 yılları hesabının 
ibra edilip edilmeme meselesi olması gereikir'ken, me
sele buradan çıkarılıp, «Danıştay kararı uygulanmış, 
uygulanmamış» gibi bir hukuki durumu ortaya koy
muşlar. Aslında Karma Komisyonun da bu mesele
yi huzurunuza böyle getirmemesi gerekirdi. 

1975 ve 1976 yıllarında Emekli Sandığına kâr -
zarar hesabına bakacak, bilançosuna bakacak, me
seleyi başarıyla götürüp götürmediğini arayacaktır. 
Ama anaıkonu bir tarafa konmuş; Yönetim Kurulu
nun hukuki durumu ele alınmış, Bir kararnameyle 

vaktiyle Müdürler Kuruluna iki arkadaşımız tayin 
edilmiş. Gelen Hükümet gelişinden 5 ay sonra bir ka
rarnameyle onları almış, yeni iki arkadaşımızı getir
miş. Gidenler iptalini istemişler, iptal kararı gelmiş. 
Hükümet Danıştayın iptal kararını uygulamış, dön
müş yeni bir kararnameyle tdkrar o iki arkadaşı gö
reve getirmiş. 

Yüce Senatonun üzerinde durması gereken mesele, 
440 sayılı Kanuna göre Emekli Sandığı kendisine tev
di edilen görevi yapmış mıdır, yapmamış mıdır me
selesi olması gerekir. Biz onu bir tarafa koyar da, 
Müdürler Kurulunun hukuki durumunu ele alırsak, 
Sayın Özgüneş'in dediği gibi, geçen dönem içerisinde 
yapılan bütün muameleleri de artık kuşkuyla karşi' 
lama gibi bir durum karşımıza çıkar ki, buna da 
hakkımız yoktur. Bir devamlılık vardır, işler görüşü
lecektir. 

Nitekim, Seydibeyoğlu arkadaşım ifade etti. Ka
rarnameyi uygulamayan yetkililer hakkında; yani Yö
netim Kurulu hakkında değil, kararnameyi uygulama
yan Bakanlar Kurulu üyesi hakkında da görevden ay
rılan arkadaşlarımız açtıkları tazminat davasıyla 10 
binlerce lira tazminat alara'k mağduriyetlerini sözde 
karşılamış oluyorlar. 

Benim Yüce Kurula arzım şu : Bugün Yüce Heye
tiniz, Emekli Sandığı 1975 - 1976 yıllarında hesabını 
doğru dürüst götürmüş mü, kâr - zarar hesabında bir 
kusur, hata var mı, onu araştıracak.; Yoksa, ibra edil
mesi için imkân sağlayacak. Komisyondan gelen ka
rar aslında, kararnameleri, Danıştay kararını getirip 
önünüze koyarak bir çıkmaza işi götürüyor. Mesele 
bu değildir. Mesele Emekli Sandığının 1975 ve 1976 
yıllarına ait kâr - zarar hesabının incelenmesidir. Öbü
rü ayrı bir konudur. 

Bunu arz etmek için huzurunuza geldim, saygı
lar sunarım. (AP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Kitaplı. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Başkan, 
Yüce Senatonun değerli üyeleri; 

Bu İktisadi Devlet Teşekküllerinin bilançolarının 
aslında Meclis tarafından murakabesi uzun zaman
dır ters çalışır ne hikmetse, Tetknik mesele olmasına 
rağmen, öteden beri bu politika meselesi haline ge
tirilmiştir. 

Hatırlıyorum, 1969 yılında ben o zaman Karma 
Komisyon Sözcüsü idim Milletvekili olarak ve de o 
zaman yine TRT'nin bilançolarının ibra edilmemesi 
meselesi var idi. Tabii usul değişikti. Meseleler tü-
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-miliyle aşağı iniyordu. Meseleler tümüyle hem Se
natoda, hem Millet Meclisinde müzakere ediliyor
du. 

Şimdi görüyoruz ki, (Biraz sonra da devam ede-
ceik bu müşahademiz) Komisyon tamamıyla politik 
bir havaya girmiş, telkniği bir tarafa itmiş. Bakıyor
sunuz, sadece bu müessese değil, diğer müesseselerin 
'belli seneleri dışarıda bıra'kılmış, belli seneleri ibra 
edilmemiş. Hepsinde böyle; Kömür İşletmelerinde 
'böyle, Emekli Sandığında böyle, Ziraat Bankasında 
böyle... 

Şimdi, üst üste bunları koyunca, hepsinde tek
niğin gereğinin yerine getirildiğini düşünmek müm
kün değil; bahusus bu meselede. Diğerlerinde de ay
nı şey ya... Mesele müesseseden çıkarılmış, mües
sesenin bizatihi kendisiyle ilişkisi olmayan mesele ana-
mesele olarak ele alınmış, oradan hareket ederek 
müessesenin ibra edilmemesi yoluna gidilmiş. Sa
yın Özgüneş teferruatıyla söyledi. Ben ilave edeyim. 

Yani, Emekli Sandığı Hükümet kararına karşı ne 
yapacaktı? Hükümet karar vermiş, bir İdare Heyeti 
gelmiş, tekrar karar vermiş bir başka İdare Heyeti 
gelmiş. Yani, Emekli Sandığı Genel Müdürü Hükü
mete, «Sen yanlış yaptın» demeye mezun mu? 

E, zaten mezun olmadığı şuradan belli ki, Danış-
tayda da zaten taraf Emekli Sandığı değil Hükümet. 
E, taraf Hükümet, mesuliyet Emekli Sandığında... Böy
le hukuk mantığını anlamak mümkün değil. Taraf ol
mayanı mesul tutmanın se'bebini anlama'k müm'kün 
değil. 

Nitekim, Danıştay kararlarının uygulanmaması ve
ya geç uygulanması meselesi sadece Emekli Sandığın
da olan bir mesele değil, birçok müessesede var. 
Ha'ksızlik varsa hukuk onu da koymuş. Nitekim, hu
kukun koyduğu kaideler gereğince de mağdurlar mah
kemelere müracaat etmişler, mağduriyetlerini gidere
cek yolları zorlamışlar ve neticesini de almışlar. Kim
den almışlar?... Eğer muhatap Emekli Sandığı olsay
dı oradan alırlardı. Hükümetten almışlar. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) — 
Oradan da almışlar, tam kaza davasıyla oradan da al
mışlar. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz Sayın Şeydi-
beyoğlu. 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Oradan aldık
ları, onların tazminat davası değil... 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) — 
Tam kaza davası. 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Hayır efendim. 
Oradan aldıkları olsa olsa maaşlarıdır. 

xMEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) — 
Manevi tazminattır. 

BAŞKAN — Sayın Seydibeyoğlu, böyle müzake
re şeklimiz yok efendim. Sizi dinlediler. Lütfen... 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Efendim, kısa
cası şu. 

Meseleleri yanlış yerlere oturtursak bunların için
den çıkmamız müm'kün olmaz. Yani biz, partiler 
olarak, kendi aramızdaki çekişmeleri teknik bir sa
haya çevirir ve bunun mesuliyetini kendimize değil 
de başkalarına aktarırsak, Sayın Özgüneş'in dediği 
gibi, bizim bu çekişmemizden Emekli Sandığının en 
azından memurları zarar görür; hiç günahları olma
dığı halde, ellerinde bunu önleyecek hiç imkânları ol
madığı halde. Eğer varsa mesuliyeti, Sayın Özgüneş' 
in dediği gibi, yolu var. Politikacıların mesuliyetinin 
:bu Mecliste tartışılacağı ve karar verileceği yol var. 

Onun için burada söz almamın sebebi, bundan son
ra da müzakereler aynı espri içerisinde yürüyecektir. 
Geliniz, bu işi teknik seviyede yürütelim, politikayı 
tekniğe karıştırmayalım. 

Saygılar sunarım: 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kitaplı 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KARMA 
KOMİSYONU BAŞKANI MEHMET ALİ PE5TİL-
Cİ (Zonguldak) — Sayın Baş'kan, bir cümle ile açık
lık getirmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Pestilci. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KARMA 
KOMİSYONU BAŞKANİ MEHMET ALİ PESTİL
Cİ (Zonguldak) — Sayın Başkan, eleştirilerde, bilhas
sa Sayın Kitaplı'nın eleştirilerinde ve bundan evvelki 
müzakerelerde bir nokta üzerinde duruluyor. 

Efendim, biz Türkiye Büyük Millet Meclisi Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi adına denetim yapıyoruz. Biz 
bu denetimde bir Sayıştay gibi değil; yani yalnızca 
alt alta rakamları sıralayıp bu rakamların doğruluğu
nu veya bunların vesikaya dayanıp dayanmadığını dü
şünmek ve görüşmek değil, Kanunun gerekçesinde, 
Meclislerde görüşülürken, gerekçelerde üzerinde du
rulan husus şu : 

Kanun vazıı bu Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
denetimini Meclise bırakmakla, bunların genel görüş
me içinde politikalarını da pekala saptayacağı açısal
dadır. 

— 689 — 
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Denetlememize esas teşkil eden 2102 sayılı Ya
sanın bu denetlemede bize ne yetki verdiğine dair 
maddesini lütfederseniz okuyacağım: 

«Komisyon, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin du
rumunu, genel iktisat politikası, işletmecilik faaliyet
lerinin mevzuata, uzun vadeli kalkınma planında ve 
planın uygulama programına, uygunluğu noiktasından 
da inceler» diyor. Yani o kurumun faaliyetlerini de, 
yasalara uygun olup olmadığını da incelemek Komis
yonumuzun yetkisidir. 

Bunu arz etmek istedim. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Başkan. 
Başka söz isteyen sayın üye?... Yok. Bu konudaki 

genel görüşme de tamamlanmıştır. 
Anca'k, oylamanın şekli için bir istek var. Beş 

•sayın üye açık oylama istiyor; fakat neden böyle
sine bir istdk geldi?... Karşılıklı, bu konuları bitir
mek için ben sıkıntı duyuyorum da, bu itibarla so
ruyorum? 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
isteğin nedeni sorulur mu? Böyle lüzum gördük, öyle 
istiyoruz. 

BAŞKAN — Hayır, hayır lüzum hakkınız var 
da, bir şeyde fayda görüyorum. Yani. bugün he
men kapatırsak biter bu konular. 15 günde daha pek 
çok konu var. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1001 sıra sayılı KİT rapo

runun açık oylamasını arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Eskişehir Muğla 
Hikmet Savaş Fevzi Özer 

İzmir Kastamonu 
Nurhan Artemiz Mehmet Seydibeyoğlu 

Kırşehir 
E. Akıp Aksaç 

BAŞKAN — Oylama isteyen beş sayın üyenin 
Genel Kurulda hazır oldukları tespit edilmiştir efen
dim. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan.... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir tetkik ede

lim de. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, usul 

hakkında... 
BAŞKAN — Sayın Çalış, neyin usulü?... 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Oylama talebinin, 
şekli hakkında. 

BAŞKAN — O şekil hakkında buyurun efendim. 
Ben bu arada da tetkik ettiriyorum efendim^ 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, muh
terem senatörler; 

Sayın Hikmet Savaş ve arkadaşları tarafından 
verilmiş olan açık oylama isteği, İçtüzüğümüzün 
107 nci maddesinin 5 nci fıkrasına göre olacak, 
Halbuki fıkrada aynen şöyle diyor: 

«Herhangi bir oylamada Başkanlık Divanımn 
sonuç hakkında tereddüde düştüğü görülünce beş üye 
tarafından açık oya başvurulmasının sözlü olarak 
istenmesi halinde» diye bir kayıt var. 

Şimdi burada Sayın Başkan tarafından bu konu 
oya konulup da, oylamada çıkan adetler hususunda 
bir tereddüt bahis konusu olmuş değil. Bu bakımdan 
müzakereler İçtüzük hükümlerine göre usulüne uy
gun olarak cereyan eder, neticesi hakkında tered
düt bahis konusu olduğu zaman, olabilir. 

Bu bakımdan bu konuda açık ve peşin bir açık 
oylama isteğinin İçtüzüğe uygun olmadığı kanısın
dayım. Başkanlık tarafından bu talebin nazari itibare 
alınmasını istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çalış. 
Sayın üyeler; 
Buradaki açık oya başvurma isteği 107 nci mad

denin 4 ncü bendine uygun olarak talep edilmiştir. 
Ancak, o bende uyulduğu takdirde de 10 sayın üye
nin bu istekte bulunması gerekir. Madde aynen 
şöyledir : 

«Bir konu ilk defa oya konurken, on üye tara
fından açık oya başvurulmasının yazılı olarak isten
mesi halinde, «açık oylamaya gidilir, malumu âliniz; 
fakat şu anda 10 sayın üye açık oy istemediğine gö
re, oylama yine işari oyla yapılacaktır efendim. 

Ben oylamaya geçtim sayın üyeler. Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığının tasvibe sunulan 1967-1976 
yıllan bilanço ve netice hesaplarının KİT Komisyo
nunca ibra edilmeyen 1975-1976 yıllarına ait bilanço 
ile kâr ve zarar hesaplarının Yüce Genel Kurulun 
tasvibine sunulmasını, aynen bir evvelki oylamada 
yaptığım gibi tekrarlayacağım. 

1975-1976 yıllarına ait Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığının bilanço ile kâr ve zarar hesaplarının tas
vibini kahul eden sayın üyeler lütfen işaret buyursun
lar... Kabul etmeyenler... Oylama konusu olan Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının 1975-1976 yıl
larına ait bilanço ile kâr ve zarar hesapları Cumhu
riyet Senatosunun Yüce Genel Kurulunca tasvip gör
müş, görüş böylece tespit edilmiştir efendim. 



C. Senatosu B : 46 18 . 3 . 1980 O : 1 

3. — TC Ziraat Bankasının tasvibe sunulan 1967 -
1976 yılları bilanço ve netice hesaplarının, 468 numa
ralı Kanunun değişik 3 ncü maddesi uyarınca hazırla
nan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 
Raporu ve bu rapora yapılan itiraz ile komisyonun 
görüşü. (3/1841) (S. Sayısı : 1008) (1) 

BAŞKAN — S. Sayısı 1008; Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankasının tasvibe sunulan 1967-1976 
yılları bilanço ve netice hesapları, buna dair KİT 
Komisyonunun Raporu ve itiraz konusu olan talep 
ve görüş müzakere konumuzdur, başlıyoruz. 

Hükümet adına Sayın Ticaret Bakanı. 
Komisyon?... Sayın üyeler, burada bir değişiklik 

olmuştur. Komisyon Başkanı, Sözcü ve Başkanvekil-
leri anakararda muhalif kaldıkları için Komisyon 
Sözcüsü olarak Bursa Milletvekili Sayın Özer Yıl
maz Bey gelmişlerdir. Bilginize sunarım. 

Raporun sonuç kısmını arz ediyorum efendim. 
(Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 

Raporunun sonuç kısmı okundu.) 

BAŞKAN — Efendim, bu oylamada Komisyonu
muzda eşitlik olduğu için oylarda Meclis Başkanımı
zın itirazına uğramış ve Meclis Başkanlığının talebi 
üzerine yeniden bir oylama yapılmış ve oylama so
nucunu okutuyorum. 

(Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 
Başkanlığının Millet Meclisi Başkanlığına yazdığı ya
zı okundu.) 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... CHP Grubu 
adına Sayın Sadettin Demirayak, buyurun efendim. 

CHP GRUBU ADINA SADETTİN DEMİR
AYAK (Aydın) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu
muzda, Türkiye Ziraat Bankasının 10 yıllık kâr ve 
zarar hesapları, 1979 yılı Ocak ayı başında görüşül
müş ve Bankamızın başarı ve başarısızlık grafiği eni
ne boyuna tartışılmıştır ve sonucunda oylamaya ge
çildiği zaman, biraz önce okunan Rapordan anlaşı
lacağı üzere, oylama sonucu 16-16 olarak çıkmış ve 
ret olarak da belirlenmiştir. Millet Meclisi Başkanlığı
mıza bu oylama sonucu gittikten sonra, Millet Mec
lisi Başkanımızın, Karma Komisyona gönderdiği ya
zıda, oylamanın eşitlik hali bozuluncaya kadar devam 

(1) 1008 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

1008'e 1 Ek : S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

j etmesi lazım geldiğini İçtüzüğün hükmü gereği bu
lunduğu belirtilmesi üzerine, bu kez yapılan 26 Nisan 
1979 tarihli oylamada 9 ret oyuna karşı 15 kabul oyu 

j ile sonuçlandırılmıştır. 
Bunun üzerine 27 Haziran 1979 tarihinde 10 sa

yın Karma Komisyon üyemiz itirazda bulunmuşlar ve 
itiraz gerekçelerini şu hususlar üzerinde teksif etmiş
lerdir : 

1. Eski Genel Müdür Davut Akça'nın yapmış 
olduğu usulsüz işlemler nedeniyle Bankaca 2 832 946 
Türk lirasını bulan yersiz bir ödemede bulunulmuş 

I olup, bu harcamaların yasa, tüzük ve yönetmeliklere 
uygun olmadığı gibi Yönetim Kurulu kararı da yok-

I t u r -
2. Eski Genel Müdür ve Yönetim Kurulu, kuru

luş bünyesinde mevcut Vakıf ile işbirliği yaparak ti
cari ilişkiler kurulmuş ve Vakıf ile yapılan sözleşme
ler sonucu kiralanan taşıtların 237 sayılı Yasaya aykı
rı olduğu ayrıca Başbakanlık Yüksek Denetleme Ra
porunda belirtilmiştir. 

Vakıftan kiralanan, büyük meblağlar ödenen bu 
vasıtalar için Yönetim Kurulu kararı da yoktur. 

3. Genel Müdür vekilinin görev ve yetkilerini 
kötüye kullanarak açılan krediler sonucu Banka 
(6,5 + 7=13,5) milyon Türk lirası riske sokulmuş olup, 
bu nedenle de 3202 ve gerdkse 7159 sayılı Yasalara 
aykırı davranışta bulunmuştur. 

4. Ziraat Bankası Ticaret Bakanlığı temsilcisi ola
rak Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Nasır Zeytin-
oğlu'nun görev süresi bittiği halde, Yönetim Kurulu 
üyesiymiş gibi göreve devam ederek, 15 ay gibi uzun 
bir sürede 13 adet Yönetim Kurulu toplantısında bu
lunan ve toplantılarında da alınan 911 adet karar ile 
2 milyar 749 milyon 627 bin 564 liralık kredi veril
miş ve aynı kararlar ile 784 kişi tayin, terfi ve sür
gün edilmiş, alınan 911 kararda Nasır Zeytinoğlu'nun 
kurula katılması ile çoğunluk sağlanabilmiştir. 

Bu nedenle de 440 sayılı Yasanın 8, Tüzüğün 18 
nci maddesine aykırılık söz konusu olduğundan ba
hisle itirazda bulunulmuştur. Bu itiraz üzerine Karma 
Komisyon yeniden görüşlerini açıklayarak yapılan 
görüşmeler sonunda itiraz; yani 10 Komisyon üye
sinin yapmış bulunduğu itiraz benimsenmemiş, 9'a kar
şı 8 oyla reddedilmiştir. 

Bunun üzerine mevcut durum Yüce Senatomuza 
yasa uyarınca gelmiş bulunmaktadır. İtirazların üze
rinde durmak gereğini görmekteyiz. Ben değerli za-

| maninizi fazla almak niyetinde de değilim. Bizatihi, 

691 — 



C. Senatosu B : 46 18 . 3 . 1980 O : 1 

yasa uyarınca Yüce Senatomuza gelen konu üzerin
de kalacağım. 

Yapılan itirazda belirtildiği şekliyle, o zamanın 
Genel Müdürü Sayın Davut Akça, Genel Müdürlük 
odasına ve lojmanlara usulsüz 2 832 946 liralık para 
harcamış bulunmaktadır. 

Bakıldığında, bu eşyaların arasında sayın Yönetim 
Kurulu odaları, Genel Müdürlüğün Adakale'deki loj
manı ve Çarikaya'daki lojmanlara 49 parça mobilya, 
12 parça avize, ayna, vazo gibi birtakım eşyaların ara
sında göze batan ve Karma Komisyonda enine - bo
yuna tartışılan 140 bin liralık bir karyola, banyoya 
alınmış bulunan 36 blin liralık ayna ve ceman 2 kü
sur milyon lira miktarında bir meblağ harcanmış bu
lunmaktadır. 

Yine, bu Karma Komisyonun raporu incelendiğin
de görüldüğü üzere, bu harcamaların yapıldığı tarih 
ve yerlere bakıyoruz 20.8.1976 tarih ve 873 sayılı 
kararında; «Genel Müdürlüğün ofis ve tuvaletinde 
tadilat yaptırıldı.» denmiştir. Yine 18.8.1976 tarih ve 
849 sayılı kararda da, «Yönetim Kurulu odaları dü
zenlenmiştir.» denmiştir. 8.10.1976 tarih ve 1045 sa
yılı kararında da, «Genel Müdürlüğün (A) binası
nın merdiven ve binalarını hollerinin tamiratı yö
nüyle harcama yapılmıştır.» denmiştir. 

Kararlar ve karar tarihlerine baktığımız zaman, 
uygulama ile eşdeğer gözükmemektedir. Belirlendiği 
setliyle ayna, karyola gibi lojmanlarda birtakım har
camalar yapılmış; ama harcamanın kaynak yeri gös
terildiğinde başka isimler belirlenmiş bulunmaktadır. 

Bu nedenle KİT Karma Komisyonumuz, Yönet
meliğin 10 ncu maddesine aykırı bir şekilde, (Ki, 100 
bin lirayı aşan bir durum harcamalarda bahis mev
zuudur.) bu harcamaların yapılabilmesi için evvelemir
de basın, gazete yoluyla bu harcamaların yapılacağı
na dair ilanların yapılması lazım gelirken, bunlar da
hi yapılmaksızın harcamalar yapılmış, dolayısıyla o za
manın Sayın Genel Müdürü Ziraat Bankasının 
2 832 946 liralık gereksiz. kanunsuz bir harcamaya 
sokmuş olmaktadır ki, bu harcamanın usulsüzlüğü 
nedeniyle konu Yüce Senatomuza gelmiş bulunmakta
dır. 

Bir diğer konu, yine Genel Müdür Yardımcıların
dan Sayın Zeki Albayrak'ın, Genel Müdür Yardım
cısı olmasına rağmen, kendisinin murahhas aza bu
lunduğu bir kooperatif bulunmaktadır. Bu kooperati
fe Ziraat Bankasından kredi verilme yöntemi içerisi
ne girilmiştir. Uşak'ın Sorgun Köyünde kurulmuş bu
lunan bu kooperatife, (Ki, kooperatifin kendi baş

vurusu dahi yok. İddia edildiği şekliyle Sayın Genel 
Müdür Yardımcısı bizzat kendisi yazmış ve yazdığı 
dilekçenin altını kooperatif başkanına imzalatarak, 
üzerine paraf koyarak Yönetim Kuruluna aktarılma
sı yoluna girmiş) yiine yasalar uyarınca gereken ince
leme ve araştırmalar dahi yaptırılmaksızın 5.5 mil
yon liralık kredinin açılmasını sağlamak için emir 
vermiş ve bunun yanı sırada ilavesiyle 13,5 milyon li
ra Ziraat Bankasının maddi yönüyle riske sokulma
sını zorlamış bulunmaktadır. Genel Müdür Yardım
cısının bu nedenle, hem Yönetim Kurulu üyesi, hem 
de murahhas aza olarak üye bulunduğu kooperatife 
bu sekiliyle usulsüz kredinin sağlanmış olması da 
gözükmektedir. 

Bunun yanı sıra, yine Ziraat Bankası Genel Mü
dürümüzün, ihtiyaç bulunduğu gerekçesiyle, aynı 
Bankanın memurlarının kurmuş bulunduğu Vakıf ile 
'bir ilişki kurarak, o Vakfa usulsüz kredi verme, bu
nun yanı sıra da, Vakfın elinde bulunduğu iddia edi
len Buick marka bir araba ile 280 S - Mercedes mar
ka arabalar; ki Buick marka araba 5 yıllık bedelli 
peşin ödenmek suretiyle 432 bin lira, diğer Merce
des araba da 15 yıllık birden kiralanmak suretiyle 
1 100 000 lira Vakfa defaten ödeme yönüne girişil
miş ve bu araçlar İstanbul ve Ankara'da Ziraat Ban
kası Gene1! Müdürümüzün kullanmasına tahsis edil
miş olması şekliyle de bir usulsüzlüğün ve kanunsuz
luğun yapılmış olduğu da göze çarpmaktadır. 

Diğer konu; Yönetim Kurulu Üyesi olan, -Allah 
rahmet eylesin Nasır Zeytinoğlu'nun görev süresinin 
bitmiş olmasına rağmen, görevine devam ettiği, gö
revi devam etmiş olması nedeniyle de, görev çerçe
vesi içerisinde birtakım kişilerin yerlerinin değiştiril
diği, görevden alındığı ve hatta yine bunun imzasıyla 
Ziraat Bankasından kredi talebinde bulunan kimsele
re milyarlara yaklaşan kredinin verilmiş olması ne
deniyle de Yüce Senatomuza konu olarak gelmiş bu
lunmaktadır. 

Gerçek olan şu ki; Sayın Yönetim Kurulu Üye
sinin görev yaptığı o sürede, görev süresinin bitmiş 
olmasma rağmen, devam etmiş olmasının sakıncala
rını Danıştay Genel Kurulumuzun 11 sayfayı içeren 
bilimsel bir inceleme sonucu karar diyebileceğimiz, 
23.12.1976 tarih, 1976/41 esas, 1976 /41 karar sayı
lı, Danıştay Üçüncü Dairesinin de 1.10.1976 tarih 
617-615 sayılı Kararında, «İktisadi Devlet Teşekkül
lerine ilgili Bakanın inhası ve Bakanlar Kurulunun 
kararnamesiyle atanan Yönetim Kurulu üyelerinin 
üyelik sıfat ve görevlerinin Kuruluş Kanunlarında, 

— 692 — 



C. Senatosu B : 46 18 . 3 . 1980 O : 1 

Esas Mukavelelerinde veya'hut Türk Ticaret Kanunun
da belirtilen görev süresi sonunda hiçbir işleme ge
rek kalmadan sona ereceğine karar vermiştir. 

Karar bu olduğuna göre, ortada bir Danıştay ka
rarı mevcut olmasına rağmen, bu üyenin görevinin 
devam ettirilmiş olması ve devam eden görevi içe
risinde de 440 sayılı Yasanın 8 ve Tüzüğün 28 nci 
maddesinde belirtilen hususlara göre de, gereksiz yere 
620 kişiye 2 milyar 750 milyon liralık bir kredi veril
mesi, bununla beraber 780 kişinin başka yere tayin, 
terfi ve sürgün edilmesi gibi işlemlerin yapılmış ol
ması nedeniyle, Ziraat Bankasının başarılı çizgisi ara
sında 1976 yılı Kâr ve Zarar Bilançosunu inceleme 
sırasında bu büyük noksanlıklar rahatça gözükmüş, 
bu, kanunları ve tüzükleri çiğneyen durumlar da ba
his mevzu olması nedeniyle, Yüce Senatomuzun, 1976 
yılında Ziraat Bankasının, izah ettiğim dört nedenden 
dolayı mevcut Komisyon kararının reddi yönünde oy 
kullanmasında gerekli bir kanı uyanmış olması yö
nünde inancımı Grubum adına sergilemiş bulunmak
tayım. Bu şekliyle bir uygulamaya girdiğimiz zaman, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinde görev alan yetkililerin, 
görev alan genel müdürlerin veya yardımcıların ve 
uzmanların veya Yönetim Kurulu üyelerinin bir daha 
kanunsuz işlemler yapmamaları yönünde ve bu nevi 
işlemlere girdikleri zaman da, kanunların er veya 
geç yakalarına yapışacağı inancını taşımaları yönüyle, 
bir nevi uyarı bakımından da bu şekilde Komisyon 
kararının reddi yönünde oy kullanılmasını Grubum 
adına salık veririm. 

Hürmetlerimle. (CHP sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Demirayak. 
Sayın Özgüneş, buyurun efendim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabii Üye) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Rapora olumsuz oy veren arkadaşlarımızın gö
rüşlerini benden evvel konuşan çok değerli arkada
şım, sanıyorum ki yeteri bir açıklıkla ortaya koydu. 
Ben sadece birkaç noktayı tespit etmek için söz al
mış bulunuyorum. 

Arkadaşlarım, bunlardan birisi, Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinde özellikle son zamanlarda görülen bü
yük bir israf temayülüdür. Gerçekten de Kamu İk
tisadi Teşebbüslerinde, gerek mefruşat bakımından, 
gerek otomobil, araba, şu, bu bakımdan büyük bir 
israf var. Ne yazık ki, Ziraat Bankası son yıllarda bu 
katara büyük bir iştilha ile katılmıştır. Gerçekten Zi
raat Bankasının çeşitli yerlerinde inceleme yaptığınız 
zaman göreceksiniz ki, son zamanlarda bu Banka da, 

özel bankaların israflarına özenerek, israf yolunu 
tutmuştur. Kanaatim odur ki, özellikle Devlet banka
ları, bu milletin bankaları, bu. halka hizmet etmeyi 
öne almalı, konforu, şunu, bunu birazcık kenara ite-
bilmelidir. Bu, şu veya bu şahsın, şu veya bu yoldan 
kazandığı paralarla kurulan bankalar gibi değildir. 
Falan özel banka, şu yoldan veya bu yoldan, meşru 
veya gayri meşru yollardan kazandığı paralarla bir 
bayii lükse gidebilir; ama Devlet bankası nihayet bu 
halikın vergileriyle yürüyen bir bankadır ve israftan, 
sanıyorum ki bütün İktisadi Devlet Teşebbüsleri, bu 
arada tabii ki Ziraat Bankası da kaçınmalıdır. 

Arkadaşlarım, tespit edeceğim ikinci nokta; maa
lesef Kamu İktisadi Teşebbüslerinde kanunlardan ka
çabilmek için bazı memurlara dernek kurdurmak ve 
birtakım israf yollarını bu dernek vasıtasıyla yürüt
mek adet haline gelmiştir. 

Başbakanlığın bir tamimi; ki Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulunun bir ikazıyla, Başbakanlık bir 
tamim neşrederek, bu dernekleri önlemiştir. Ancak, 
ondan sonra vakıflar başlamıştır bu defa. Dernek 
önlenmiştir; ama yerine vakıflar kurulmuştur. Birçok 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinde bu vakıf meselesi 
önünüze çıkacaktır. Nitekim, Ziraat Bankasında ku
rulan Vakıf, tutmuştur Ziraat Bankasına kiralık araba 
vermiştir ve gene Komisyonda söylendiğine göre, bir 
Mercedes arabanın değeri kadar kira verilmiştir bu 
kiralanan arabaya. 

Kanaatim odur ki, bu kanunlara yan yollardan 
giren bu yolları terketmekte büyük faydalar var. Sanı
yorum ki, Hükümetin bu vakıfları da evvela kontrol 
altına almakta, kimlerin ne maksatla kurduğuna, bu
raların nerelere hizmet ettiğini tetkik etmekte, on
dan sonra da tıpkı derneklerde olduğu gibi, Kamu 
İktisadi Teşebbüslerindeki bu vakıfların kapatılmasın
da da büyük bir fayda var. 

Tespit edeceğim üçüncü husus şudur arkadaşla
rım: Kanunlarımız, Maliye Bakanlığına bu kuruluş
ları murakabe etmek için hudutsuz, mutlak bir yet
ki vermiştir. Ayrıca, ilgili Bakanlık da bu kuruluş
ları denetlemekle mükelleftir. Geçenlerde bir vesiley
le arz etmiş olduğum gibi, Kamu İktisadi Teşebbüs
leri, yasama murakabesinin dışında 7 tane ayrı mu
rakabeye tabidir. Maalesef görülen manzara şudur 
ki; bu yasama murakabesi -ki fonksiyonel bir mura
kabedir- doğru dürüst yapılmadığı gibi, diğer mura
kabeler de hemen hemen hiç yapılmamaktadır. 

Şimdi, benden önce konuşan arkadaşımın ortaya 
'koyduğu hususlardan önemli bir kısmı Türk Ceza 
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Kanununun 230 ncu ve 240 ncı maddesine taalluk 
eder. Maliye Bakanlığı müfettişleri nerededir, ilgili 
Bakanlığın müfettişleri nerededir ki, bugüne kadar 
yıllar geçtiği halde bunlar üzerinde gerekli işlemleri 
yapmazlar?... Komisyonda sorarak alamadığım ce-
va'bı burada yeniden sortnak istiyorum. Neden bun
lar Yasama Organlarına kadar geliyor?. Neden zama
nında Maliye müfettişleri, ilgili Bakanlığın müfettiş
leri bunlara müdahale etmiyor»... Bu usulsüzlükleri, 
bu kanunsuzlukları zamanında önleme imkânı neden 
'bulunamıyor?... Ben bunu Komisyonda sordum, ce
vap alamadım, burada yeniden tekrar sormak istiyo
rum. Mutlaka ilgili Bakanlığın müfettişleri de, Ma
liye Bakanlığı müfettişleri de bu kurumlarla ilgilen
melidir. Ortada açık suç varsa, bu suçların üzerine 
yürümelidir. Yoksa, burada Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulu kusurlu arayacak, suçlu ve suçsuz tespit 
edecek bir yer değildir. Bunlar mutlaka raporlara 
bağlanarak buraya gelmelidir. 

Arkadaşlarım; 
Belirtmek istediğim bir son konu da; Kamu İk

tisadi Teşebbüsleri üzerinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi adına yapılan murakabe, fonksiyonel bir mu
rakabedir. Yani sadece bir bilanço tetkiki değildir. 
İstisnasız bütün işlemlerini en ince teferruatına kadar 
inceleyen bir murakabedir. Öyleyse, bu kuruluşlar in
celenirken, kanaatim odur ki, her tarafıyla ortaya 
konmalı, verimli çalışmalarını temin edebilmek için 
bütün kabahatları, kusurları ortaya dökülmeli, elbet
te bunun yanında, bu kurumların ihtiyaçları da dik
kate alınmalıdır. Bunlar yapılmadığı takdirde ve
rim beklemek mümkün değildir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özgüneş. 
Buyurun Sayın Savaş. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
'kıymetli arkadaşlarım; 

KİT'ler arasında özel bir yer taşıyan ve ticaret 
hayatımızda olduğu kadar, ziraat hayatımızda da bü
yük bir rol oynayan Ziraat Bankasının 1967 - 1976 
yılları bilançosu üzerinde müzakere yapıyoruz. 

Komisyonumuz, 1967 - 1975 yılı bilançolarını tas
vip etmiş, kabul etmiş, 1976 yılı üzerinde bir münakaşa 
meydana gelmiş ve bazı usulsüzlükler dile getirilerek, 
bu reddedilmiş. 

1976 Bilançosunda üzerinde durulan hususlar, o 
zamanın Umum Müdürünün yaptığı bazı usulsüz
lükler ve bir yönetim kurulu üyesinin müddetinin dol
masından ileri geliyor. Bu 1976 yılı içinde Umum 

i Müdür vazifesini gören arkadaşımızın yaptığı usul-
ı süzlü'kler, bizim Senatomuza 1977 yılı içerisinde gel

di ve bir araştırma önergesiyle, Ziraat Bankasının 
1976 yılı hesapları ve bu 1976 yılı içinde Umum 
Müdürlük yapan arkadaşımızın durumu Senato Araş
tırma Komisyonu tarafından incelendi. Bu Komisyo
nun raporu geçen sene Yüce Genel Kurulumuzda mü
zakere edildi, bazı usulsüzlükler olduğu tespit edildi 

I ve gerekli mercilere bu raporlar gönderildi. Burada 
(bazı arkadaşlarımız, bu Umum Müdürün yaptığı har
camaların, bazı eylemlerinin doğru olduğunu, bunun 
yerinde olduğunu, usulsüzlük bulunmadığını, Vakfın 
yaptığı harcamaların tamam olduğu gibi itirazlarda 
bulunmuşlar ve bunu pek gülümseyerek tarihin kayıt 
edeceğini söylemişler itirazlarında. Bizim Yüce Se
natomuzun Araştırma Komisyonunun usulsüz harca
malar ve kararlar olduğunu bulduğu ve Genel Ku
rulumuzun tasvip ettiği bir şey, araştırmaya ve so
ruşturmaya gitmiştir. Bu mevzu böyle bilindikten son
ra, bence KİT Raporunun bu itirazlar kısmının 

I reddedilmesi lazımdır. Bu hususu sizlere arz etmek 
I istedim. 

Saygılar sunarım.-
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Savaş. 

I Sayın Doğan Kitaplı, buyurunuz. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; 

Mesele yine aynı çerçeve içinde cereyan ediyor. 
Koskoca bir Ziraat Bankası ve de itibar müessesesi. 
Dünyada, bankacılıkta büyük ağırlığı var, ön sıralar
da yeri var. Bunun belli senelere ait bilançoları, yi
ne belli sebeplerle reddediliyor. Esbabı mucibe; bi-
lançcya göre fevkalade küçük rakamlar. 

Sayın Güneş güzel söyledi; varsa böyle şey so-
I ruşturma ve araştırma, peşinden soruşturmak taraf

tarı... 

BAŞKAN — Sayın Kitaplı, bir yanlışlığa kapıl-
I mayasınız. Reddedilmiyor, burada ka'bul edilmiş 

efendim. 

DOÖAN KİTAPLI (Devamlı) — Bir dakika efen
dim. Onu demiyorum. 

BAŞKAN — Nasıl bir dakika efendim? 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Onu söylemiyo-
I rum Sayın Başkan. Dinlemediniz, hayır efendim. 
I BAŞKAN — Onu söylüyorsunuz; «Reddediliyor» 
I diyorsunuz. Reddedilmiyor. 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Yukarıdan baş-
j lıyorum. 

694 — 



C. Senatosu B : 46 

BAŞKAN — Bu Raporda kabul edilip geliyor. I 
Buyurunuz efendim. I 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Affedersiniz. 
Şimdi, reddedilmesi isteniyor, Affedersiniz, sürçü I 

lisan oldu, reddedilmesi isteniyor. I 

Değerli ark alda şiarım; I 
Şimdi esbabı mucibe; Umum Müdür Umum Mü- I 

dlürliik bürosunu, Yönetim Kurulu bürosunu ve de 1 
lojmanliarr döşenmiş. Tüm bunların tadilatına ve de I 
'tefrişine 2 milyon lira harcamış. Yani bunu başka I 
manaya almayın; ama param olsa, ben sadece birisine I 
bu bedeli veririm. Gitmemiş bunlar. Bir koskoca mües- I 
sese, 30 senedir Umum Müdürlük odasına bir şey al- I 
maımrş, eskimiş. Elbet onun piyasadaki fonksiyonunla I 
yakışır bir oda döşeyecekti Umum Müdür. Ne yapa- J 
calkJtı başka türlü? 

Efendim, şöyle olmuş, böyle olmuş; merdiven ye- I 
rine onu koymuş... Değildir efendim. Umum I 
Mıüldürün bir harcama yetkisi vardır, o harcama yet- I 
kistinin üzerinde Yönetim Kuruluna gider. Öyle yap- I 
mış. Bu meseleyi ta buralara kadar getirip, bu itibar I 
müessesesinin münakaşasını yapmada ben fayda gör- I 
mıüyorum; ama geldi, konuşuyoruz. I 

Bir vakıf var, bu, memurların kurduğu bir valkıf. I 
Bu otomobil kiralama meselesi günün meseleui de I 
değil. Ne 1974'ün meselesi, ne 1976'nin meselesi, ne I 
1980'in meselesi. Bu, benim bildiğim 15 senedir, bel
ki de 20 senedir sürer gider. Yani onlar kesiliyor da I 
makasla iki seneye, bu buraya getiriliyor. Hayır; bu 
bir teamül haline gelmiş, belli sılkınltılardan; doğru I 
yanlış onun münakaşası başlka, ama 15 senedir, haltta I 
20 sen'edir devam eder gider. Kimiden kiralamış?... I 
Vakıftan. Eskiden adı Memurlara Yardım Birliği idi, I 
'sonra bir moda oldu, valkıf çiktı, tebdil edildi, vakfa I 
döddü. E, ne yaptı bu Vakıf Bu Vâkıf ne yaptı ve I 
Hükümet yahut icra ne yaptı? I 

Şimdi vakıf, çiftçirnizlin ihtiyacı olan; fakat piya- j 
şada şahıslar tarafından getirildiği takdirde jeneras- I 
yonunlda, cin'siride, ırkında, bilmem pedigrisinde mü- I 
nâkaşalar olan ve çiftçimlizin büyük ihtiyacı olan siüt I 
ineğini ithal etti, getirdi, traik'tör ithal elttt'i. Bunun için I 
de Ziraat Barikaisına müracaat etti ve kredi aldı. I 
Doğru; söylendiği gibi kredi aldı ve de Ticaret Balkanı I 
ıda (Kendisi burada) vakfı malhkemeye verdi. Aynı I 
Ticaret Bakanı o zaman vakfı mâhlkemeye verdi. Mah- I 
kemeden beraat etti, çıktı. Valkıf mahlkemede beraat I 
etti. I 
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Öyleyse, vakfa kredi verildiğinden dolayı, «13 
milyon liralılk usulsüzlük yapıldı, banka zarara so
kuldu.» demek, herhalde mümkün değil. Tekrar edi
yorum; yani bankaya verilen kredinin yanlışlığını id
dia ederek Sayın Başo'l, Ticaret Balkanı olaralk bu 
vâkfı ve vakfın yöneticilerini mahkemeye verdi ve bu 
valkıf beraat etti. 

Öyleyse, şimdi bu derecâttan geçmiş bir mesele 
ve de çiftçiye faydalı, dolayısıyla Ziraat Bankasının 
hedefine fayidalı bir faaliyet için ayrıca muaheze ed'il-
mreiini anlamak da mümkün değil. 

Değerli atlkadaşlarım; 
Elbette Sayın Özgüneş'in dediği gibi, Türkiye'nin 

israfı bir yola koyması lazım, her müessesenin koy
ması lazım. Anca'k, 440 sayılı Kanun bu müesseselere 
bazı mükellefiyetler de koymuş. Demişiz ki, «'Siz pi
yasada çalışacaksınız.» TâbirM de koymuşuz, «Tüc
car gibi çalışacaksınız, ama tedbirli bir tüccar gibi 
çalışacaksınız.». 

Aynı insanlara muhatapsınız, aynı piyasaya muha
tapsınız, şartlarınız aynı. Sizin onlarla yarışabilimenSz 
için, hiç olmazsa onlara yalkın (demliyorum onlar ka
dar ama) bazı davranış içinde olmanız lazım. Akisi 
takdirde, asıl müracaat menşeiniz aynı, parayı ora
dan alıp belli yerlere tevcih edeceksiniz. Müşteriyi ban
kaya çekeceksiniz ki, parasını alâbilesiniz, vatandaşa 
barJkayı sempatik göstereceksiniz ki, parasını alasınız 
ve onu da bu memleketin ihtiyacı olan belli yöne çe-
virasiniz, yani yönlen'diresinliz. Bunu yapar'ken de,'el
bette ki bankaların diğer banlkâlaria; tam ölçüde de
miyorum, ama bir ölçüde yan yana olması gerelkir. 

Şimdi netice olarak şunu söylemek isit'iyorum: 
Değerli arkadaşlarımın söylediği gibi, bir kısmı 

burada araştırılmış, mercilerine sevkedilmiş; bir kıs
mı mahkemece karara bağlanmış ve beraat etmiş bir 
mesele yüzünden koskoca bir müessesenin ibra edil
memesini işitiyoruz. Kanaatimce bu doğru değildir; 
hem müessese bakımından doğru değildir, hem bu 
müessesenin dünyadaki yeri bakımından doğru de
ğildir, hem de bu müessesenin T ürik ekonomisindeki 
yeri bakımından doğru değilidir. O bakımdan, komis
yon raporunun kabulünü arz ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Sözcüsü Özer Yıl
maz, buyurunuz. 

Konuşmanızın kısa olacağını umarrm Sayın Yıl
maz. 
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KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KARMA 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÖZER YILMAZ (Bur
sa Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Her milletvekili gibi, Heyeti Celilenize hitap et
mek müstesna bir fırsattır. Bu fırsatı Sayın Başkan 
bana tanıdığı için, her şeyden evvel teşekkür etmek 
istiyorum. 

Bir muhalefet şerhi meselesi dolayısıyla Kanu
nun gereği, mesele huzurunuza gelmiş bulunmakta
dır. Müsaade buyurursanız Sayın Başkanın emrettik
leri gibi, çok kısa, kanuni delillerle Heyeti Celileni
ze, oylarınızı daha açık kullanabilmeniz için izahat 
vereceğim. 

Ziraat Bankasının o tarihteki Genel Müdürü Sa
yın Davut Akça'nın usulsüz işlemlerle mobilya alım 
meselesi ve gene Ziraat Bankasının, Ziraat Bankası 
Va'kfından otomobil kiralaması ve bu Vakfa kredi 
açması, muhalefet şerhinin ilk iki maddesini teşkil 
etmektedir. 

Bilindiği gibi, Teoman Köprülüler Cumhuriyet 
Halk Partisi ağırlıklı Hükümetinin Ticaret Bakanı 
idi. Teoman Köprülüler, bu konuyu Mustafa Şa
hin isimli müfettiş arkadaşımıza tetkik ettirmiş ve 
kendi imzasıyla Ziraat Bankasına 12 Temmuz 1978 
günü bir yazı göndermiş. Burada diyor ki, «Mobilya
ların alınmasında bir yolsuzluk yoktur.» Kim diyor?... 
Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıklı Hükümetin Sayın 
Ticaret Bakanı. 

Gene aynı yazıda, (Fotokopisi buradadır) Ziraat 
Bankasının 15 senedir uygulamakta olduğu bu Va
kıftan araba kiralamasının 237 sayılı Taşıt Kanunu
na aykırı olmadığını ifade etmiştir. Bu bakımdan, 
her iki konuda da Sayın Ticaret Bakanı suç olma
dığını beyan etmektedir. 

Sayın senatörler; 
Ziraat Bankası eski Genel Müdür Muavini Zeki 

Albayrak'ın devri idaresine ait zamanda Sorgun Ko
operatifine açılmış olan kredinin usulsüzlüğü iddia 
edilmektedir. 

Bilindiği gibi, biz burada 1976 senesinin işlem
lerini, hesap yılını müzakere etmekteyiz. Komisyon
da da sarahatle ifade ettik. Bu hesap yılı, 1 Ocak 
1976'da başlar ve 31 Aralık 1976'da biter. Bu kredi 
ise, 1977 yılının Nisan ayında açılmış. Eğer, bir 
suçlama varsa, burada bu hususu da müdafaa et
mek mümkündür. Gelecek sene bunu da izah edece
ğiz. Sayın Başkan kısa konuşmamı söylediler; sade
ce şu noktaya dikkatinizi çekerim. 1977'de vukua ge
len bir olaydan dolayı 1976 yılını ibra etmeme key-

ı fiyeti eğer vicdanları rahatsız etmiyorsa, söyleyecek 
bir söz bulamamaktayım. 

Sayın senatörler; 
Gene, rahmetli Nasır Zeytinoğlu'nun Yönetim 

Kurulu üyeliğini doldurduğu halde Yönetim Kuru
luna devam etmesi keyfiyeti var. Bilindiği gibi, Yö
netim Kurulu üyelerini Ziraat Bankası Genel Müdü
rü tayin etmez. Bu, Ticaret Bakanına bağlı bir key
fiyettir. Süresini doldurduğu vakit, kanuna göre 3 
yıldır deniyor. Başbakanlık bir tereddüte düşmüş, 
Danıştaydan istişari mütalaa istemiş. Danıştayın bu 
istişari mütalaası Nisan ayında bankaya intikal et
miş. Ne zaman?... 1977 Nisan ayında. Şimdi 1976 
yılında Nasır Zeytinoğlu'nun görev yaptığı süre ile 
ilgili hususta oy vermemeniz isteniyor. 

Sayın Başkan; 

Yine kanuni olması bakımından, müsaade eder-
J seniz bir ufak kanun maddesi okuyacağım. Banka

lar Kanununun 79 ncu maddesi aynen şöyledir sayın 
senatörler: «Türk Ticaret Kanunundaki hükümler 
mahfuzdur.» Türk Ticaret Kanununda ise, «İdare 
meclisi üyelerinin mesuliyeti bahis konusu edilebil
mesi için yolsuz muamele sonucu bir zararın mey
dana gelmiş olması lazımdır.» Yolsuz bir muamele 
yapılmış olup da, bir zarar, meydana gelmemişse, 
üyelerin ihmalleri mevcut olsa bile, mesuliyetleri söz 
konusu olmaz.» diyor. Burada, «Kredi açıldı» de
niyor. Acaba, açılan kredide bir usulsüzlük mü mev
cut?... Yönetim Kurulu kredi açmaz sayın senatör
ler. Şubeden bir kredi teklifi gelir. İlgili seksiyon 
müdürü uygun mütalaa ile ilgili genel müdür mua
vinine arz eder. Genel müdürü de uygun mütalaa ile 
Yönetim Kuruluna gönderir. Yönetim Kurulu hangi 

i hisle hareket ederse etsin, farz edelim 50 milyonluk 
I bir kredi geldi ise, bir lira ilave etmeye hakkı yok

tur. Dikkat buyurun, bir lira ilave etmeye hakkı yok
tur. Ya kabul edecek ya indirecek veya reddedecek; 
ama artırmak yetkisini haiz değildir. Yani, Yönetim 
Kurulunun elinde bir imkân mevcut değildir burada. 
Zaten Nasır Zeytinoğlu'nun iştirak ettiği toplantılar
dan sonra görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin, 
bu işlerde bir aksaklık gördükleri vakit, yine Türk 
Ticaret Kanununa göre müracaat etmeleri gere
kirdi. 

Sayın senatörler; 
Sayın Başkanımın engin müsamahası ile müsaa

de ederseniz aynen Komisyonda konuşmamı bitirdi -
I ğim gibi, huzurunuzdan ayrılmak isterim. 

696 — 
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Kur'an-ı Kerim'in Mâide suresinin 9 nou ayeti 
şöyle diyor: «Bir cemaate hiddet ve ondan nefret et
meniz sizi adaletsizliğe sürüklemesin; adaleti icra 
edin; bu, Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha 
yakındır.» 

1976 yılında Birinci MC Hükümetinin tayin et
tiği yöneticilere karşı belki bir hiddetiniz bulunabi
lir; ama bu hiddetinizden çekinmenizi temenni eder 
ve 'bu müstesna konuşma fırsatını bana bahşettiğiniz 
için hepinizi saygıyla selamlarım efendim. (AP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yılmaz. 
Sayın Bakan; bir diyeceğiniz var mı efendim?... 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Tekirdağ 

Milletvekili) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Tekirdağ 
Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Sanıyorum konu üzerinde arkadaşlarımız enine, 
boyuna fikirlerini orta yere koydular. Benim 'söyleye
cek çok fazla 'sözüm kalmadı. Onun için çok söy
lemek istemiyoırum. Ancak, ıbazı noktalara temas 
etmek Ostiyorum. 

Dört nedenle 1976 yılı Ziraat Bankası hesap
larının reddedilmesini arkadaşlarımız talep etmiş
ler idi. Bu talep ıkalbul edilmeyince itiraz ettiler ve 
meseleyi burada görüşüyoruz. 

Bu dört konu üzerinde sanıyorum söylenecek 
çok şey kalmadı; ama ben genel olarak şunu ifade 
etmek istiyorum: 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde, Meclislerde ve Se
natomuzda üzerinde en çok durulan mesele bu ku
ruluşların kaynak yaratan 'bir 'biçimde yönetilme
sini, kâr sağlamalarını isteyen yönde olmuştur. İs
raftan kaçınan, rasyonel, çalışan ve sonuçta da za
rar .eden değil, kâr eden müesseseler olması husu
sunda kürsülerden konuşan 'bütün arkadaşlarıımız 
temennilerini izlhar etmişlerdir. Aslında, bu doğru 
•bir şeydir. Türk milletinin de kendi malı olan 
bu müesseselerden istediği en önemli şey iki tane
dir: ıBüri'si 'bu müesseselerden iyi hizmet almak; ikin-' 
öisi de hiç değilse kaynak tüketmemek kaynak üret
mek, yeni kaynak yaratmaktır. 

Eğer raporun üçüncü sayfasına (göz gezdirirsek, 
'bu konuda 'bir gariplikle karşılaşıyoruz;. 1967 yılın
dan 1976 yılına kadar Ziraat IBankalsının netice 
hesapları ivar. (Üçüncü sayfa üzerinde) Bu netice 
(hesaplarına 'baktığımız zaman, 1967'lerden itibaren 
kâr durumu 1971'e kadar düşerek gelmiş. 1971'den 

ütiralben 132 milyona yükselmiş, 1974'te 218 mil
yona çıkmış '1975de 41ı2 milyona çıkmış, 1976 yı
lında, yani 'bizim bu müesseseyi ibra etmek isteme
diğimiz yahut ibra edilmesinıin istenilmediği yılda 
Ziraat Bankası fi milyar 222 milyon lira kâr etmiş. 
Odasını yaptırmış, koltuklar, pahalı aynalar almış. 
Hem büyük 'bir israf içerisindeymiş, hem de bir yıl 
öncesine 'göre üç misli kârını artıralbilmiş. Bu sene
ler 1977 senesinden sonra gelen yüksek enflasyon 
'seneleri de değil. Büyük ölçüde istikrarın Türk eko
nomisine hâkim olduğu seneler. Yani, özlediğimiz; 
seneler. Buna rağmen, fevkalâde iyi bir sonuç ver
miş. 

Öyle ise, acaba israfı nasıl tanımlayalım!?.. Bir 
değerli arkadaşım israf üzerinde durdular. İsrafı 
tanımlamak fevkalade güç. Bende, daha önceki ba
kanlığım sırasında tayin edilmiş bir genel müdür 
idi; «Bu işin dedikodusu yapılırken niye bu kadar 
masraf ettin de, 'hani Ziraat Bankası üzerinde bu 
kadar laf söylettin? «diye kendisine bir sual tev
cih ettim. Bana verdiğim cevabı hiç unutmam; 
«Halil bey» dedi Ziraat Bankasına, Dünya Kalkın
ma Bankası veyalhut onun ğilbi ecnebi bankalardan 
birinin genel müdürü gelmiş ve «'genel müdür tuva
let istediği zaman kendi tuvaletime gönderemedim, 
Merkez Bankasına yolladım.» dedi. 

Şimdi, düşündüğümüz zaman Ziraat Bankası, 

dünya çapında itibarı olan ve dünyada 'beynelmilel 
kredi müesseseleri halindeki 'bankalarla temas olan; 
o 'bankaların genel müdürlerinin gelip gittiği bir 
'banka. Aşağı yukarı şu senelerde de Türkiye'de 
mevduat miktarı itibariyle 'birinci sırada olan bir 
'banka. 

Şimdi, böylesine 'bir bankanın masrafları yapıl
mış. Masraflar usulsüz yapılmış iddiası var arka
daşlarımın arasında. Bu iddia tetkik edilmiş. Mas
rafların usulsüz yapıldığı konusu, Yönetim Kuru
lundan geçirilmeden yapıldığından neş'et ediyor. 
Yönetim Kurulundan yapılmadan, genel müdür ta
rafından hangi usule uygun olarak masraf yapıl
ması yönetmelikte gösterilmiş. O usul de, satın al
ma komisyonundan bir karar almak suretiyle yapı
lırsa belli bir miktara kadar olan kısmının, Yöne
tim Kurulundan geçirilmesine gerek olmadığı Yö
netmelikte gösterilmiş ve münhasıran bu meseleyi 
teftiş etmek için gönderilen müfettiş, bu konuda bir 
kusur olmadığını da orta yere koymuş. Kaldı ki, 
benim zamanımda Ziraat 'Bankasına gönderilen mü
fettişler, burada tartıştığımız konular hakkında 
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işi mahkemeye kadar götürecek derecede ciddi 
birtakım raporlar vermiştir. Biz o raporları uygu
ladık, mahkemeye de gittik. 

İyi veya kötü oldu demek istemli yorum. Yal
nız özellikle kredi müesseseleri üzerinde birkaç yüz 
'bîn liralık mubayaada, bir usulsüzlük olduğu id
diasıyla, iki o müfettişin raporunda (Biraz evvel 
dikkatimi çekti) «Usulsüz yolluk ödenmiş, bu yol
lukların 'sahiplerinden tahsil edilmesi..» diye Sa- . 
yın Köprülüler'in imzasıyla Ziraat (Bankasına tem-
bilhnamıe gitmiş. 

Aslında müesseselerimiz kontrol ediliyor. Hele 
mevzuat konusunda, belki de gerektiğinden biraz 
da fazla kontrol ediyoruz; ama devlet hayatın
da öyle zorunluluklar oluyor ki, 'bunun içerisine 
girmeden bazı meseleleri rahatlıkla anlayamıyoruz. 
Nitekim, bizim Komisyonumuzda (Ben de Komis
yonun üyesiydim) en çok tartışılan konu ve Cum
huriyet Halk Partisine mensup değerli arkadaşları
mız taralından en çok eliştirilen konu, Ziraat (Ban
kasının Vakıftan aldığı otomobiller konusuydu; 
fakat sonradan bakıyorum, bizden sonra gelen Hü
kümet, Sayın Ecevit Hükümeti, Ziraat Bankasından 
otomobil almak suretiyle kendi 'bakanlarına tahsis 
etmiştir. Bu 'bir vakıa, ben bunu tenkit etmiyorum. 
Bir bakanın otomobili yoksa, bir kamu kuruluşu
nun varsa, o zaman da Genel Bütçede otomobil al
mak için tahsisat yoksa, pekâlâ o hakanın altına 
Ziraat Bankasından otomobil çekilebilir. Aslında 
meseleleri, içerisine girmeden, uzaktan rijit birtakım 
kaidelerle ele aldığımız zaman sanıyorum ki, Kamu 
İktisadi Teşebbüslerini büyük sıkıntılara düşürü
yoruz. Hizmetin ifa edilmesi için gerekli olan vası
tayı çoğu zaman Planlamadan, KİT'ler alamamıştır; 
bu gerçektir. «Efendim, daha verimli yerlere yatır
sın.... 

Sayın Senatörler? 

Yalnız, en verimli yatırım mutlaka Yüksek Plan
lama Kurulu veyahut Planlama Teşkilâtı bilir di
ye hangimiz iddia edebiliriz.? Her işin kendine öz
gü birtakım şartları vardır. O işin içerisinde bulu
nan kimseler, eğer iyi niyet sahibi iseler ve iyi ye
tişmiş iseler, sizin Yüksek Planlama Kuruluda ça
lışan, beyni çok parlak olan kimselerden daha isa
betli yatırımlar yapabilirler, daha isabetli görüş
ler serdedebilirler; ama bunun isabetli olduğunu da 
her zaman kendilerinden yüksek olan kurumlara 
anlatamazlar. Nitekim, en basiti göreve gelmeden 
evvel meseleyi çok şiddetle tenkit eden insanlar, 

tenkit ettikleri duruma düşebiliyorlar. Bu bir devlet 
görevinin gereği oluyor, O meselenin içerisine gir
diğiniz; zaman meseleyi daha fiyi anlayalbiliyonsunuz. 
Dişi ağırmayan insana, diş ağrısını anlatmak fev
kalâde zordur. Ben, değerli senatörlerin meseleyi 
bu açıdan almalarını ve ülkemizin gözjbebeğıi olan 
bütün köylümüze, bütün ziraat alanımıza Verimli 
kredi gönderen bir müessesenin ibrası konusunda, 
bilhassa böyle küçük meseleler dolayısıyla büyük 
muahezelere çarpıtırılması konusunda gayet dikkat
li olacaklarına inanıyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AP sıralarından 
alkışlar.) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Başkaca söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat (Bankasının 1976 

yılına ait bilançosu ile kâr ve zarar hesapları üze
rindeki görüşmeler tamamlanmış ve bu bilançolar
la netice hesaplarının Yüce Genel Kurulca tasvip 
edilmek veya edilmemek suretiyle görüşünü almak 
üzere oya sunacağım. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat •Bankasının 1976 
yılına ait bilançosu ile kâr ve zararlarını kabul 

j eden sayın üyeler... Kabul etmeyenler... Ziraat Ban
kasının 1976 yılına ait bilançosu ile kâr ve zarar 
hesabı Cumhuriyet Senatosunun tasvibine sunul
mak suretiyle görüşü alınmıştır, arz ederim efen
dim. (AP sıralarından «Kabul edilmek suretiyle» 
'sesleri.) 

Tabii kabul edilmek suretiyle görüş efendim. 
«Kabul edilmek suretiyle tasvibe alınmıştır» de
dim zaten efendim. 

4. — Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu ile Mües
seselerinin tasvibe sunulan 1968 - 1976 yılları bi
lanço ve netice hesaplarının, 468 numaralı Kanu
nun Değişik 3 ncü maddesi uyarınca hazırlanan 
Kamu iktisadi Teşebbüseri Karma Komisyonu ra
poru ve bu rapora yapılan itiraz ile komisyonun 
görüşü. (3/1842) (S. Sayısı : 1006) (1) 

iBAŞJKAN — Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu 
ile Müesseselerinin tasvibe sunulan 1968 - 1976 yıl
ları bilanço ve netice hesaplarının, 468 numaralı 
Kanunun Değişik 3 ncü maddesıi uyarınca hazır
lanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu raporu ve bu rapora yapılan itiraz ile komis
yon görüşü üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

(1) 1006 S. Sayılı Basmayı tutanağın sonuna 
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Komi'syon Başkanı?.. Hazır. 
Hükümet?.. (Adalet Bakanı, hazır. 
Komisyon Raporunun sonuç kısmını okutuyo

rum efendim.. 
'(İKamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Kömlisyonu 

Raporunun onüç kısmı okundu.) 
(BAŞKAN — Raporu dinlediniz; Cumhuriyet 

Halk Partisi Grubu adına Abdülgani (Demirkol, 
buyurun efendim. 

CHP GRUBU ADINA ABDÜLGANİ DEMİR
KOL (Urfa) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Çok eski çağlardan beri bilinen ve faydalanılmak
ta olan süt, her yaştaki insan için hayati önem taşı
yan bir besin maddesidir. Süt teknolojisindeki yeni 
gelişmeler, bunun zaman itibariyle insanlara daha çe
şitli ve faydalı mamuller haline getirilmesini sağla
mı ştıî. 

Süt sanayiinde en rantabl süt, inekten elde edilen 
süttür. Dünya ortalamasına göre bir ineğin süt veri
mi, hayvancılığı gelişmiş ülkelerde yılda dört ton ci
varında olmakla birlikte, İsrail'de bu miktar inek ba
şına yılda 6,5 tona yükselmekte, ülkemizde ise, bu 600 
kilogram civarında kalmaktadır. Bu durumda, süt üre
timi bakımından gelişmiş ülkelere nazaran 7, İsrail'e 
nazaran 11 misli geriyiz. 

Süt ve mamullerinin halkın beslenmesinde önemli 
bir yer işgal ettiği düşünülürse, bu düşük üretim ne
deniyle ülke olarak zaman zaman ithal zorunluluğu
muz ve şehirlerimizde süt ve mamullerinin yokluğu 
devamlı olarak sürecek, hissedilecek demektir. Süt ve 
mamullerini zaman zaman ithal etme zorunluğundan 
kurtulmak, halkımıza bu konudaki beslenmesinde 
gerçekten yardımcı olmak, yurt ekonomisine bu sa
hada katkıda bulunmak isteniyorsa ve televizyondaki 
«uykudan önce» programında, halkın haklı şikâyeti 
üzerine kaldırılan «bir bardak süt içmeyi» çocukla
rımıza çok görmüyorsak, mevcut süt potansiyelimizin 
akıllıca kullanılmasının her yönetimin namus borcu 
olduğunu kabul etmeliyiz. Bu borcu, yasaları çiğne
yerek yerine getirmeyen yönetimleri, yöneticileri hak
kında, Türk Milleti adına ve ettiğimiz yemine sadık 
Yasama Organı üyeleri olarak kontrol ve murakabe 
görevimizi yapmak zorundayız. Bu konudaki genel 
maruzattan sonra Türkiye Süt Endüstrisi Kurumunun 
durumuna geliyorum. 

Değerli senatörler i 
30 Nisan 1963 tarih ve 227 sayılı Yasa ile kuru

lan Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu, aynı zamanda 
440 sayılı Yasaya tabi bir Kamu İktisadi Devlet Te-
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şLkkülüdür. Bu kuruluşa vücut veren 227 sayılı Ya
sanın amacı; «İnsan ve hayvan için hayati önem taşı
yan sütleri toplayarak, bunları memleketin uygun böl
gelerinde kuracağı modern tesislerde teknik usuller
le işleyip pastörize içme sütü ve çeşitli mamulleri 
halinde, insan sağlığına faydalı besin maddeleri ola
rak değerlendirmek, konusu ile ilgili işletmeler kur
mak, üreticinin kooperatifleşmesini teşvik etmek, ku
rulacak kooperatifleri tesislerine ortak yapmak, ge
rektiğinde bu tesisleri onlara devretmek, süt işlet
mesiyle ilgili her türlü ticari ve mali faaliyetlerde 
bulunmaktır.» Bu Kurum ayrıca 440 sayılı Yasa ge
reği, kârlılık ve verimlilik amaçlarına uygun olarak 
da çalışmak zorundadır. 

Bu kurum, kuracağı fabrikaların yer seçimi bakı
mından vazgeçilmez kıstaslara tabidir. Örneğin, kura
cağı fabrikanın, süt potansiyeli zengin, toplu tüke
tim merkezlerine yakın, enerji ve su temini bakımın
dan elverişli yerlerde olması gerekmektedir. Halbu
ki, tatbikatta fabrika kuruluş yerlerinin seçiminde 
siyasi tercihlerin hakim olduğunu esefle görmekteyiz. 
Bu nedenle işletmeler ve neticeleri verimli olmaktan 
uzak kalmışlardır. 

1968 yılından 1976 yılına kadar dokuz yıldan be
ri süt ve mamulleri üretiminde çalışmalarını sürdü
ren bu kurum, henüz işletmelerinin tek vardiya ka
pasitesini dahi dolduracak bir seviyeye ulaşamamış, 
1976 yılında işlenen süt miktarı ancak kapasite topla
mının c/c 36'sı oranında kalmasına rağmen, her sene 
peyderpey işletmeye açılan fabrikalar, biraz daha boş 
kapasite yaratmak suretiyle düşük kapasitenin daha. 
da düşmesine sebep olmuştur. Her sene işletmeye açı
lan fabrikaların biraz daha boş kapasite yaratmaları
nın nedeni, yapılmış ve yapılmakta olan fabrikala
rın pek çoğunun süt potansiyeli az, hayvancılığın ge
lişmesine müsait bulunmayan, enerji ve su temini ba
kımından elverişli olmayan yerlerde kurulmuş olmala
rıdır. Yurt ve toplum gerçeklerine dayanmayan fizi
bilite etütleri nedeniyle kuruluş yerlerindeki isabetsiz 
seçimdir. 

Bu Kurumun fabrikalarının kapasiteden faydalan
ma oranları da yürekler acısıdır. Örneğin: Çorum'da-
ki günlük 20 ton süt kapasiteli peynir - tereyağı fabri
kası, günde ancak 2 - 2,5 ton süt alabildiği için kapa
sitesinin % 10'u düzeyinde çalışabilmektedir. Çorum, 
süt potansiyeli bakımından zengin bir yer olmadığı 
için, Çorum'daki bu fabrika süt yeri olan Amasya' 
dan çiğ sütünü alabilmektedir; fakat Amasya'da 1975 -
1977 programına alınıp inşasına başlanan ve bitmek 
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üzere olan peynir ve tereyağı fabrikası, süt alımında i 
piyasaya girince, Çorum'daki bu fa'brika % 10 - 15 
kapasiteyle çalışmaya mahkûm olacak demektir. Bu j 
kapasiteyle çalışmaya mahkûm olan Çorum'daki fab- s 
rikadan 440 sayılı Yasanın istediği kârlılık ve verim
lilik temin edilemeyecek demektir. ı 

1975 yılında işletmeye açılan Ağrı'daki peynir - te
reyağı fabrikasının günlük çiğ süt alım kapasitesi 20 
ton olmasına karşın, bu alım günde 1 ton civarında
dır. Yani, bu fabrika kapasitesinin % 5'i düzeyinde 
çalışabilmektedir. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla
nının son döneminde 1976 - 1978 yıllarında Kemah'ta 
peynir ve tereyağı fabrikası kurulması öngörülmüş; 
tesisin yapımı için 20 milyon lira harcanmış; Kemah' 
ta süt olmadığı sonradan anlaşılınca, tesisin yapımı I 
durdurulmuştur. 20 milyon lira da hdba olup gitmiş
tir. Örneğin: Çankırı % 13,4, Afyon % 10,4, Muş 
% 9,7, Van % 9,2, Sivas % 16,6, Erzurum % 6,5, 
Erzincan % 5,5, Yüksekova % 2,3, Kahramanma
raş'taki fabrika ise, % 1,9 kapasite ile çalışmaktadır. I 
Bu düşük kapasiteler, fabrikaların kuruluş yerlerinin I 
tespitinde 227 sayılı Yasanın aradığı uygun bölgeler 
kıstasına uyulmadığının ve o konuda isabetli davra- I 
nılmadığmın açık delilleridir. I 

Kurumun devamlı zararına sebep olan bu du- I 
rum, yönetimin her kademesinin ve büyük Türkiye I 
yaratma iddiasında olan siyasi iktidarların ne derece I 
hesap adamı olduklarını, 440 sayılı Yasa ile ken- I 
dilerinden istenen kârlılık ve verimlilik prensiplerine I 
ne derece yaklaştıklarını göstermektedir. I 

Bir işletmenin kârlı ve verimli olabilmesi için, onun 
kuruluş yerinin isabetli seçiminden başka, o konuda I 
olumlu sonuç veren imalat çeşitinde de bulunması 
gerekmektedir. Süt sanayiinde olumlu sonuç veren 
imalât, bugünkü koşullarda pastörize süt, yoğurt, ay
ran ve dondurma gibi ekonomik mamul çeşitleridir. 
Bu çeşit üretime ağırlık verilmesi gerekirken, Kuru
mun kendisi için büyük bir zarar kaynağı olan pey
nir ve özellikle kaşar peyniri üretimine ağırlık verme
sinin hikmeti bir türlü anlaşılamamaktadır. 

1971 - 1975 yılları arasında çiğ süt alımı 22 mil
yon litreden 35,6 milyon litreye ulaştığı, yani alım 
oranı 1971 yılına nazaran % 55 arttığı halde, bu dev
re içinde pastörize süt, yoğurt, ayran ve dondurma 
üretiminde bir artış görülmediği; fakat imalatın en 
pahalı biçimi ve Kurum için büyük bir zarar kay
nağı olan kaşarpeyniri imalâtının 82 tondan 1 096 I 
fona yükseldiği müşahede olunmaktadır. Kurumun 
peynir olgunlaştırma, muhafaza, depo ve imkânları J 

belli iken, bu kapasitenin çok üstünde üretimin yapıl
dığı 1974 yılından 1975 yılına 10 ton stok peynirin 
devredildiği, 1975 yılında imal edilen 1096 tonla 
mevcudun 1106 tona yükseldiği, 1975 yılında bu mev
cudun ancak 321 tonunun satılabildiği, bakiye 785 
ton kaşarpeynirinin 1976 yılına stok olarak devredil
diği ve bunların çürüyüp, neticede hayvan yemi ola
rak sembolik fiyatla satıldığı ve Kurumun sadece bu 
yüzden 1976 yılında zararının 83 milyon lira olduğu 
ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun bu du
rumun ilgili bakanlıkça inceletilmesini raporla istedi
ği görülmektedir, 

Sayın senatörler; 
Bu çalışma sistemiyle, üretimde yaratttığı boşluğu 

kapatmak için Yüksek Denetleme Kurulunun 1975 yı
lı raporunda yurt dışından 1000 ton tereyağı ithalini 
öngördüğü halde, bu konuda Kurumun müteahhit fir
madan % 3 muvakkat teminat almadığı gibi, % 10 
oranındaki kati teminatın da sonradan % 3'e indi
rildiği ve fakat bunun da aranıp alınmadığı ve neti
cede taahhüdünü yerine getirmeyen firma karşısında 
Kurumun çaresiz ve aciz kaldığı ve ikinci ihale neti
cesinde 1 milyon liralık farkın Kurum zararı olarak 
saptandığı, konunun ilgili bakanlıkça incelettirilmesi-. 
nin istendiği, Kurumca mahkemeye başvurulup leh
te karar alınmakla beraber, isviçre firmasından bu za
rar miktarının tahsiline imkân bulunmadığı görül
müştür. 

Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu bütün bu aksak
lıklar yanında personel bakımndan da iç açıcı durum
da değildir. Bütün KİT'lerde olduğu gibi, bu Kurum 
da bu konuda yüklüdür. Sadece bir misal vermekle 
yetinmek istiyorum. 

1975 yılnıda münhal olan 339 memur ve 206 işçi 
kadrosuna karşılık, Maliye Bakanlığı ve Bakanlar 
Kurulundan gerekli muvafakat ve karar alınmadan 
(Ki, 1975 Bütçe Kanununun 32 nci maddesine göre 
bu muvafakat ve karar almak icap etmektedir) 
17 . 10 . 1975 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla, 3 354 
memur ve ayrıca 1 764 işçi kadrosu ihdas edilmiş ve 
atamalar yapılmıştır. 

Görüldüğü gibi, personel bakımından da büyük 
bir açmazda olan bu Kurum, her haliyle yurt ekonomi
sine faydalı olmaktan, o günlerin siyasi iktidarları 
ve onun yandaşlarınca çıkarılmış, tüm KİT'lerde ol
duğu gibi zararlı bir kurum; ama siyasi bakımdan 
yararlı bir yemlik haline getirilmiştir. 

Siyasi iktidarların politik hevesleri ve buna ram 
olan beceriksiz yönetim kadroları, Kamu İktisadi Te-
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ş .'bbüslcrini o sahadaki özel sektörle karma ekono
mi gereği serbest rekabet alanında yan yana faaliyet 
göstermesine imkân vermediği için, o sahada çalışan 
özel sektörün piyasada istediği şekilde fiyat uygula
masına zemin hazırlamaktadır ve bu zemin üzerinde 
halk en hayati konuda bile özel sektörün insafına terk 
edilmekte, halka sunulması gereken gıda maddeleri 
ehliyetsiz, kabiliyetsiz ve beceriksiz yönetimler elin
de hayvan yemi haline dönüşmektedir. 

Eldeki imkânları ve süt potansiyelini akılcı yoldan 
işleyip Türk halkına, çocuklarımıza birer bardak 
süt sunacağımız yerde, imalâtının hayvan yemine dö
nüşmesine sebep olan zihniyet, ayrıca üreticiyle fab
rika arasında gerekli alım organizasyonundan yok
sun, sütün her mevsimde alınmasını sağlayacak iyi bir 
fiyat politikası uygulayamamış, süt alım avansından 
müstahsili yeteri kadar faydalandırmamış, üretimde
ki boşluğu dolduracağı yerde, üretimde boşluk yarat
makla sonuçta üretici ve tüketiciye gerekli hizmeti de 
götürememiştir. 

Bu Kurum, 227 sayılı Yasanın kendisine verdiği, 
üreticinin kooperatifleşmesi, kooperatif içinde eğitil
mesi, kurulacak tesislere kooperatifleri ortak etme 
görevini de ihmal etmiştir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumunun, arzına çalış

tığım yatırım, imalat, faaliyet ve yönetim biçimi ne
deniyle düştüğü durum neticesinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonunca haklı olarak kabul ve ibra edilmeyen 
dönemlere ait mali portesi ise şöyledir: 

Bu kurumun dönem zararı, 1974 yılında 14 milyon 
540 bin, 1975 yılında 8 milyon 575 bin, 1976 yılın
da 82 milyon 904 bin lira. 

Bilanço zararı ise, 1974 yılında 83 milyon, 1975 
yılında 91 küsur milyon, 1976 yılında 83 küsur mil
yon ve 1976 yılına kadar toplam zararı ise 
174 594 951 liradır. 

Görülüyor ki, Süt Endüstrisi Kurumu bu duru
muyla ne kendisine vücut veren 227 sayılı Yasaya, 
ne de çalışması bakımından kârlılık ve verimlilik il
kesine uymakla mükellef olduğu 440 sayılı Yasaya 
uygun bir işlev içeris'iride olmadığı, âdeta bir batak
lığa sürüklendiği ortadadır. 

2İ27 ve 440 sayılı yasalara rağmen Türkiye Süt 
Endüstrisi Kurumunu bu bataklığa sürükleyen o gün
kü yönetimin, 1974, 1975 ve 1976 yıllarına ait bilan
ço, kâr ve zarar hesapları, 468 sayılı Yasa gereği de

netim görevini yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunca 
Yüce Genel Kurula sunulan raporda belirtilen diğer 
haklı nedenlerle kabul ve ibra edilmemiştir. 

Geçtiğimiz Perşembe günkü birleşimde Etibank 
hakkındaki görüşmelerde Sayın Ahmet Demir Yüce, 
<<iKamu İktisadi Teşebbüslerinin bir anonim şirket 
mesabesinde olduğunu, bu anonim şirkete aslında bü
tün Türk Milletinin ortak ve hissedar bulunduklarını, 
Yüce Genel Kuruldaki bu görüşmelerin aslında bir 
anonim şirketin Genel Kurul görüşmeleri olarak ka
bul edilmesi gerektiğini ve bizlerin asıl hisse sahibi, 
şerik durumunda olan Türk Milleti adına murakabe 
görevini yapmanın lazım geldiğini...» haklı olarak ifa
de etmişlerdi. 

Aynı görüşmelerde Sayın İskender Cenap Ege, 
KİT'leri kasıt, kusur ve hatta ihmalleri neticesi iyi 
yönetmeyen, bağlı bulundukları yasaları çiğneyen, 
Kurumu zarara sokan yöneticiler hakkında, onların 
bulundukları devrelere bakmaksızın; yani siyasi dü
şünce ve baskıdan azade olarak görevimizi yapmak 
durumunda olduğumuzu...» ifade buyurmuşlardı. 

Bu haklı mütalaa ve beyanlara yürekten katılma
yan bir tek arkadaşımızın çıkacağını zannetmiyorum. 

Kurumun bahis konusu devrelerinin kabul ve ade
mi ibrası, Komisyonca, Sayın Yüce ve Sayın Ege' 
nin ifade ettikleri gibi Türk Milleti adına, asıl sahip 
adına ve onun yararına yapılan; ama yerinde ve isa
betli yapılan bir davranıştır. Tesislerin kurulmasın
da, yer seçiminde isabetsiz davranan, ekonomik açı
dan savunulamayacak şekilde düşük ve âtıl kapasite
lere işletmeleri mahkûm hale getiren, kadro bakımın
dan onu yüklü kılan, Türk halkını, çocuklarımızı bir 
bardak süte muhtaç eden, kapasitesinin, depolama, 
muhafaza ve pazarlama imkânlarının çok üstünde 
kaşarpeyniri imal edip, bunu halka sunamayan ve bu 
nedenle çürütüp hayvan yemine dönüştüren ve bu 
yüzden Hazineyi 82 milyon lira zarara sokan bir yö
netimi onun bağlı bulunduğu Genel Kurul nasıl ibra 
etmemişse, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu da, Kurumun 
1974 - 1975 ve 1976 yıllarına ait blanço kâr ve za
rar hâsılatlarını öylece ibra etmemiştir. 

İktisadı Devlet Teşekküllerini siyasi iktidarların 
yandaşlarına yemlik yapmaktan kurtarmak, onların 
akıllıca yönetilmesini, ekonomiye katkısını, o saha
daki özel sektörle karma ekonomi gereği serbest re
kabet alanında yanyana faaliyet göstermesine imkân 
vermek için ve halkımızı o sahada çalışan özel sek-
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törün insafına terk etme'k istemiyorsak, KİT'lerin 
siyasi birer yüzkarası ve ekonomik açıdan düştük
leri bataklıktan kurtulmasını istiyorsak, Parlamento
nun bu konudaki denetim ve murakabe görevini yap
tığını kanıtlamak, etkinlik ve saygınlığını artırmak is
tiyorsak, Komisyonun bu haklı kararının Yüce Ge
nel Kurulumuzca da benimsenmesi gerektiği inancıy
la saygılar sunarım. (CHP sıralarındaa alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dem'irkol. 
Saym Ahmet Remzi Hatip, buyurun efendim. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Muhterem 
Başkan, değerli seı atörler; 

Müzakerelere esas olan hava, KİT'lerin bünyesin
den gelen aksaklıkların burada tadat edilmesi şeklin
de hülâsa edilebiİT Esasen KİT'lerin yapısı hakkın
da ciddi bir organizasyon, reorganizasyon çalışmala
rına ihtiyaç var. KİT'lerin mevcudiyetine rağmen, 

«SAN'lı şirketler» dediğimiz kamu kuruluşlarının 
serbest bir ticari müessese gibi, serbest bir sanayi 
müessesesi gibi çalışmalarını temin edecek bir yapı
ya kavuşturulmalarında zaruret var. 

Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu hakkında söyle
nen hususlar da, diğerlerinden farklı olmayan husus
lar olarak tezahür etmektedir. Adana, İstanbul, Kars, 
İzmir müesseseleriyle Türkiye Süt Endüstrisi Kuru
mu hakkında düzenlenmiş olan ve 1974 - 1975 - 1976 
yıllarının kâr - zarar hesaplarının ibra edilmemesini 
ihtiva eden raporun anasebebi, dokuz yıldan beri 
alım organizasyonunun ve alım - satım arasındaki 
soğuk zincirin kurulması hususunda tedbirlerin alın
maması, fabrika yerlerinin seçiminde hata edilmesi, 
gerçek bir fizibilite etüdüne dayanılmaması, iyi bir 
fiyat politikası uygulanmaması, süt alım avansının 
müstahsile yeteri kadar verilememesi ve ileriye dönük 
bir personel politikasının bulunmaması şeklinde özet
lenmektedir. 

«Dckuz yıldan beri bunlar bu şekilde devam edi
yor.» denmesine rağmen, şu sayılan son üç seneden 
evvelki senelerde bir ibra şeklindeki kanaat izharı 
beyan edilmiş olmasına rağmen, bu üç sene için bu 
atıfetin gösterilmemiş olması, bir çelişki göstermekte
dir ve kararın tamamen siyasi maksatlı olduğu hak
kında kanaat hâsıl etmektedir. 

Hükümetlerin şimdiye kadar sütçülük ve süt en
düstrisini geliştirecek tedbirler hakkında yüksek se
viyede birtakım tedbirler almamış olması ve yumur
ta ve tavuk hikâyesinde olduğu gibi, «Evvelâ hay
vancılık mı gelişsin, sonra süt endüstrisi mi gelişsin, 
yoksa beriki mi öne alınmalı?» şeklindeki münaka

şalar ve tereddütler bugünkü hali meydana getirmiş
tir. Süt endüstrisinin gelişmesi için hayvancılık bek
lenmiş; fakat şu hakikat meydana çıkmıştır ki, süt 
endüstrisi kurumları, fabrikaları çoğaltılırsa, hay
vancılığın gelişmesinde büyük etken olacaktır. 

Binaenaleyh, fabrikaların kurulmasına paralel ola
rak hayvancılığın gelişeceği anlaşılmıştır ki, 1974 yı
lında işte bu zihniyetle Süt Endüstrisi Kurumu bü
yük bir hamle yapma ihtiyacını duymuştur. Binaena
leyh, bu husus zamana ve idarecilerin gayretine bağ
lı olarak gerçekleşmiştir, 1974 - 1975 - 1976 yılların
da böyle bir gayretin mevcudiyetini memnuniyetle 
görüyoruz. 

Tenkit edilen hususları kısaca ele alacak olursak, 
fabrikaların kuruluşuyla ancak alım organizasyonu 
meydana getirilebilir. Süt alımı öne alınsa, fabrika 
cîmasia havada olan bir teşkilât hiç bir netice verme
yecektir. 

Keza soğuk zincirin kurulması, üreticiden tüketi
ciye kadar sütün taze bir şekilde gönderilmesi için 
gerekli yatırımlar Devlet Planlama Teşkilatının tas
vibinden zor geçmiştir. Bu şekilde en az fabrika ka
dar mühim olan soğuk hava zincirinin meydana ge
tirilmesi için gerekli kaynağın mutlaka bugün de kı
sa zamanda Kurum emrine verilmesi elzemdir. Mev
cut soğuk hava zinciri üniteleri de ancak 1974'ten 
sonra kurulmaya başlanmıştır. 

Fabrika yeri seçimi de enteresan bir konudur muh
terem senatörler. 

Fabrika bir fizibilite etüdüne dayanarak bir yere 
oturtulur. Nitekim, her fabrika için bu etütler yapıl
mıştır ve bu etütlerin tasvibi de teknik bir kuruluş 
olan Devlet Planlama Teşkilatından geçmiştir. Neti
cede, Kurumu falan yere fabrika kurdun, filan ye
re kurmadın diye suçlu tutmak haksızlık olur. Bu
nunla beraber, bazı fabrika yerlerinin tespiti çok in
ce hesaplara dayamrken, bazılarında bu kıstaslar o 
kadar hassas olarak kullanılmayabilir. Sütçülükte, bu 
fabrika yeri tesisinde bu şekilde hassas davranılma-
sı bazen icap etmeyecek bir konudur. Türkiye'nin 
her yerinde sütçülük yapılabileceğine göre, şu halde 
her yere fabrika kurmak mümkündür ve bu inşallah 
istikbalde her yerde süt fabrikaları ve dağıtım şebe
kesi şeklinde tecelli edecektir; ama başlangıçta oldu
ğumuz için bugünkü şartlar içerisinde bu husus bir 
problem teşkil etmektedir. 

Fiyat politikası da mutlaka bir sübvansiyon me
selesidir. Sübvansiyon kararnamesinin uygulanması 
sağlanamadığı takdirde, sütü üreticiden pahalı al-
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mak ve tüketiciye ucuz vermek konusunda müessese
yi suçlamak ve bunun üzerine kendisini ibra etme
mek her halde hakşinaslık olmayacaktır. 

Gerçi hükümetler bu maksatla kararlar almışlar
sa da, bir türlü işlerlik kazandırılamamıştır bu ka
rarlara. Binaenaleyh, 1974'ten itibaren yağ nispetine 
göre farklı fiyat uygulaması yapacak kadar ileri bir 
tutum gösteren müesseseyi affetmemek, ibra etme
mek her halde haklılık olmayacaktır. 

Alım avansı konusunda da büyük yenilik yapıl
mış, 500 milyon lira ilk defa bu devrede sütçülük kre
disi olarak, hem de faizsüz bir şekilde üreticiye ve
rilmiştir; fakat bu kâfi gelmemiştir, bunun artırılma
sı ve ıbu hususta çiftçilerin desteklenmesi yine Kuru
mun daha üstündeki düzeyde hükümetin vereceği im
kânlara bağlıdır. Binanenaleyh, Kurum ancak ken
disine tanınan imkânları kullanmasaydı veya istismar 
etseydi mesul tutulabilirdi. 

Personel politikası hakkında da muhterem sena
törler; huzurumuza getirilen isnatların yersiz olduğu 
kanaatindeyiz. Hızla gelişen bir müessesede personel 
hareketinin de hızlı olması tabiidir. İstihdam belli 
prosedürler içerisinde tespit edilen norm ve program 
kadrolara göre yürütülür. Kurum bu hususta da be
ceriklilik göstermiştir, ileriye dönük bir personel po
litikası takip etmediyse, ancak delillendirilmeden söy
lenen bir iddiadan başka bir noktaya varmamıştır. 

Sonuç olarak şunu ifade etmek isteriz ki; geçmiş
te bir uyuşukluk ve atalet içine girmiş olan Süt En
düstrisi Kurumu ;.ncak 1974'ten sonraki yıllarda hız
lı bir yatırım politikası ve işletme faaliyeti ile can
lanmış, daha önceki dönemden de varit olan aksak
lıkları gidermek için canlı bir politika takip etmeye 
çalışmıştır. 

Memleketin her tarafında görülen çalışmalar Süt 
Endüstrisi Kurumunda bunun en güzel delilidir. An
cak, çalışmalar bu endüstri dalının yapısı icabı uzun 
vadelidir. Kurura elinde olmayan sübvansiyon ve 
avans imkânı gibi hususlardan dolayı zaten arz etti
ğim gibi Kurumu mesul tutmamız mümkün değildir. 

Bu sebeplerle, 1974 - 1975 - 1976 yıllarına ait bi
lançolar gözönüne alınarak, ibranın yapılması ve bu 
Kuruma yeni bir canlılık vermek üzere Yüksek Se
natonun ibra yönünde oy kullanması kanaatimi iz
har eder, hepinize hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Hatip. 
Başkaca söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Komisyon bir görüş belirtecek mi efendim?.. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KARMA 
KOMİSYONU BAŞKANI MEHMET ALİ PES-
TİLCİ (Zonguldak) — Takdire bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Söz istemiyorlar. 
Hükümet adına Sayın Adalet Bakanı, Sayın Ta

rım Bakanı bir söz istiyorlar mı efendim?.. 

ADALET BAKANI ÖMER UCUZAL (Eskişe
hir) — İstemiyoruz efendim. 

BAŞKAN — İstemiyorlar. 
Sayın üyeler; 
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu ile Adana, İs

tanbul, Kars ve İzmir müesseselerinin 1974 - 1975 
1976 yıllarına ait bilanço ile kâr ve zarar hesapları 
Yüce Genel Kurulun tasvibine sunulacaktır. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Oylama sonucu Tür
kiye Süt Endüstrisi Kurumu ile Adana, İstanbul, 
Kars ve İzmir müesseselerinin 1974 - 1975 - 1976 
yıllarına ait bilanço ile kâr ve zarar hesaplan Yüce 
Genel Kurulca tasvip görmüş ve görüş bu suretle 
tespit edilmiştir efendim. 

5. — İş ve İşçi Bulma Kurumunun tasvibe sunu
lan 1967 - 1976 yılları bilanço ve netice hesaplarının, 
468 numaralı Kanunun değişik 3 ncü maddesi uyarın
ca hazırlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonu Raporu ve bu rapora yapılan itiraz ile ko
misyonun görüşü. (3/843) (S. Sayısı : 1007) (1) 

BAŞKAN — İş ve İşçi Bulma Kurumunun tasvi
be sunulan 1967 - 1976 yılları bilanço ve netice he
sapları ile ilgili Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonu Raporunun görüşülmesine başlıyoruz 
efendim. 

Hükümet ve Komisyon Başkanı hazırlar. 
Raporun sonuç kısmını okutuyorum efendim. 
(Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 

Raporunun sonucu okundu.) 

BAŞKAN — Raporun sonuç kısmını Yüce Ge
nel Kurulun ıttılaına arz ettik, okundu. Daha evvelce 
tümü dağıtılmış, Komisyonun son görüşü de gene 
dağıtılan, yazılan, basılan tezkerelerde görülmüştür. 

Bu konuda söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Komisyonun bir diyeceği var mı efendim?.. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KARMA 
KOMİSYONU BAŞKANI MEHMET ALİ PES-
TİLCİ (Zonguldak) — Tekrarlıyoruz görüşümüzü 
efendiim. 

(1) 1007 S. Sayılı basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 
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BAŞKAN — Tekrarlı yor sunuz. 
HÜKÜMET ADINA HALİL BAŞOL (Tekirdağ 

Milletvekili) — Yok efendim. 
BAŞKAN — Yok. 
Sayın üyeler; 
îş ve İşçi Bulma Kurumunun 1975 - 1976 yılları

na ait bilanço ile kâr ve zarar hesaplarını Yüce Ge
nel Kurulun tasviplerine sunucağım. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... tş ve İşçi Bulma Kurumunun 
1975 - 1976 yıllarına ait bilançosu ile kâr ve zarar 
hesapları, Yüce Genel Kurulun tasvibini almıştır ve 
böylece görüş tespit edilmiştir, neticeyi arz ederim 
efendim. 

6. — Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Ge
nel Görüşmeye sunulan 1967 - 1976 yılları bilanço ve 
netice hesaplarının, 468 numaralı Kanunun değişik 
3 ncü maddesi uyarınca hazırlanan Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonu Raporu ve bu rapo
ra yapılan itiraz ile komisyonun görüşü. (3/1844) 
(S .Sayısı : 1003) 

'BAŞKAN — Metin, daha evvelce basılıp Genel 
Kurula dağıtılmıştı. 

Bunun üzerindeki görüşmeleri açıyorum. 
Sayın Bakan, Hükümet?.. Hazır. 
Sayın Komisyon Başkanı?,. Hazır. 

Sayın üyeler; 
Burada bir hususu ıttılaınıza arz edeceğim. 
468 sayılı Yasanın 3 ncü maddesinin 4 ncü ben

di, «4 ncü maddenin 1 nci fıkrası hükmüne tabi olup 
da genel kurulları Türk Ticaret Kanununa veya özel 
kanunlara tabi şirket ve kurumlar hakkında da bu 
madde hükümleri uygulanır. Ancak, bunların bilan-
çolarıyla netice hesapları ve bunlar hakkında Karma 
Komisyonca hazırlanan raporlarla ilgili olarak Ya
sama Meclisleri Genel Kurullarında herhangi bir oy
lama yapılamaz ve bunların yönetim kurullarının ib
ra edilmesi veya edilmemesi hususunda karar verile
mez; bu raporlar, sadece genel görüşme konusu 
olur.» 

Bu itibarla okuduğumuz, müzakeresine başladığı
mız bu rapor üzerinde bir genel görüşme açacağız, 
sonunda bir oylama yoktur efendim. 

Raporun sonuç kısmını okutuyorum: 
(Kamu İktisadi Karma Komisyonu Raporunun 

sonuç kısmı okundu.) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının genel gö-
Yüşmeye sunulan 1967 - 1976 yılları bilanço ve neti
ce hesapları Yüce Genel Kurulun bilgilerine sunul
muştur arz ederim. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

6. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir 
asıl üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu ve aday listesi. (3/1701) 
(S. Sayısı : 992) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

Gündemin 1 nci maddesindeki seçim turuna geçi
yoruz. 

Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl 
üyelik için yapılacak seçime başlamadan evvel şunu 
ifade edeyim : 

Genel Kurulda seçimlerden gerekli sonucun alı
nabileceği hususunda mevcut çoğunluk olmadığı gö
rüldüğünden, 20 Mart 1980 Perşembe günü saat 15,00' 
tc toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.30 

>*•» 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

46 NCI BİRLEŞİM 

18 . 3 . 1980 Salı 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. —• Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir 
asıl üyelik için yapılacak. seçime dair Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu ve aday listesi. (3/1701) 
(S. Sayısı : 992) (Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1980) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu ile Milli Eğitim, Gençlik ve 
Spor ve Kültür Komisyonu Başkanlık Seçimine Ya
pılan İtirazlara ilişkin Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Raporu ile Başkanlık Divanı Kararı. (3/1836) (S. Sa
yısı : 1000) (Dağıtma tarihi : 28.2.1980) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, Öğretim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/79) 
(Gündeme giriş tarihi : 9 . 8 . 1977) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Uğur 
Alacakaptan'ın, 24 Ekim 1977 tarihli Cumhuriyet Ga
zetesinde yayımlanan «1599 sayılı tabanca» başlıklı 
yazıya dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/86) 
(Gündeme giriş tarihi: 8 . 11 . 1977) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, ABD kuruluşlarından biri olan 
«Tahvil ve Döviz Komisyonu» tarafından, İTT'nln 
(Uluslararası Telefon ve Telgraf Şirketi) başta Tür
kiye olmak üzere, son beş yıl içinde bazı ülkelerdeki 
kişi ve kurumlara rüşvet vermek suretiyle ticari ola
naklar sağladığı gerekçesiyle mahkemeye verildiği 
hakkında basınımızda çıkan habere dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/101) (Gündeme giriş tarihi : 
21 . 11 . 1978) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 
Daldal'ın, basında yayımlanan yolsuzlukla ilgili ha

berlere dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/106) (Gün
deme giriş tarihi : 30 . 1 . 1979) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsametin Çelebi nin, Türk basınının 
sorunlarına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/111) 
(Gündteme giriş tarihi : 2 . 3 . 1979) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çeîebi'nin, Tercüman Ga
zetesinin 12 Nisan 1979 gün ve 6180 sayılı nüshasın
da yayımlanan bir yazıya dair İçişleri ve Dışişi'efi ba
kanlıklarından sözlü sorusu. (6/113) (Gündeme giriş 
tarihi : 25 . 12 . 1979) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Ahmeet 
Yıldız'ın, Dr. Seçkiner Görgün'ün uyguladığı tedavi 
yönetimine dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/114) (Gündeme giriş tarihi : 
25 . 12 . 1979) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri ile Mü
esseselerinin Tasvibe Sunulan 1967 - 1976 Yılları Bi
lanço ve Netice Hesaplarının, 468 Numaralı Kanunun 
Değişik 3 ncü Maddesi Uyarınca Hazırlanan Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu Raporu ve Bu 
Rapora Yapılan İtiraz ile Komisyonun Görüşü. 
(3/1839) (S. Sayısı : 1002) (Dağıtma tarihi : 28.2.1980) 

2. — TC Emekli Sandığının Tasvibine Sunulan 
1967 - 1976 Yılları Bilanço ve Netice Hesaplarının, 
468 Numaralı Kanunun Değişik 3 ncü Maddesi Uya
rınca Hazırlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonu R.aporu ve Bu Rapora Yapılan İtiraz ile 

] Komisyonun Görüşü. (3/1840) (S .Sayısı : 1001) Da-
I ğıtma tarihi : 28.2.1980) 

(Devamı arkada) 



3. — TC Ziraat Bankasının 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. (3/1841) {S. Sayısı : 1008) {Dağıt
ma tarihi: 3 . 3 .1980) 

4. — Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu ile Müesse
selerinin tasvibe sunulan 1968 - 1976 yılları bilanço 
ve netice hesaplarının, 468 numaralı Kanunun Deği
şik 3 ncü maddesi uyarınca hazırlanan Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonu raporu ve bu rapo
ra yapılan itiraz ile komisyonun görüşü. (3/1842) 
(S. Sayısı : 1006) (Dağıtma tarihi : 3 . 3 . 1980) 

5. — iş ve îşça Bubna Kurumunun tasvibe su
nulan 1967 - 1976 yıllan bilanço ve netice hesapla
rının, 468 numaralı Kanunun değişik 3 ncü maddesi 
uyarmca hazırlanan Kamu iktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonu Raporu ve bu rapora yapılan iti
raz ile komtisyonun görüşü. (3/1843) (S. Sayısı : 1007) 
(Dağıtana tarihi : 3 . 3 . 1980) 

6. — Türkiye Petrolleri Anoriim Ortaklığının Ge
nel Görüşmeye sunulan 1967 - 1976 yılları bilanço 
ve netice hesaplarının, 468 numaralı Kanunun deği

şik 3 ncü maddesi uyarınca hazırianan Kamu iktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonu Raporu ve bu rapo
ra yapılan itiraz ile komisyonun görüşü. (3/1844) 
(S. Sayısı : 1003) Dağıtma tarihi : 3 . 3 . 1980) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığmın 1978 
mali yılı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını inceleme Komisyonu Raporu. (5/41) 
(S. Sayısı : 1009) (Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1980) 

8. — 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı 
Kanunun 36-A/12 maddesine (e) fıkrasının eklenme
sine mütedair Kanun Teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayın
dırlık, Ulaştırma ve imar - iskân ve Bütçe ve Plan 
komisyonları raporları. (M. Meclisi : 2/192; C. Se
natosu : 2/163) (S. Sayısı : 1010) (Dağıtma tarihi : 
6.3.1980) (Ret) (C. Senatosundaki bitiş tarihi : 
30.4.1980) 

V 
IKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BlRtNCl GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Toplantı Yılı : 19 S. Sayısı : 1001 

CUMHURİYET SENATOSU 

TC Emekli Sandığının Tasvibe Sunulan 1967 - 1976 Yılları Bi
lanço 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. (3/1840) 

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

Dönem : 5 - Toplantı : 2 

TBMM KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KARMA KOMİSYONU 

SAYI : 8 

TC Emekli Sandığının Tasvibe Sunulan 1967 - 1976 Yıllan Bilanço ve Netice Hesaplarının, 468 Numaralı 
Kanunun 3 ncü Maddesinin 2 nci Fıkrası Uyarınca Hazırlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 

Raporu. 

D. II (3/1022) 
D. III (3/71, 3/141, 3/389) 
D. IV (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. : 9/1 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi hakkın
da 468 numaralı Kanun gereğince Karma Komisyonumuzun onayma talbi, TC Emekli Sandığı 1967 - 1976 
yıllan bilanço ve netice hesapları 20 . 12 . 1978 tarihti toplantunızda inceltenmiş ve hazırlanan rapor 468 nu
maralı Kanunun 2102 numaralı Kanunla değişen 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrası hükmünce basahp TBMM 
üyelerine dağıtılmak üzere ilişikte sunulmuştur. 

TBMM 
Kamu İkt. Teş. Karma Kom. 

Başkanı 
C. S. Zonguldak Üyesi 

Mehmet Ali Pestilci 
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I - Genel Bilgiler : 

TC Emekli Sandığı 5434 sayılı Kanunla Maliye Bakanlığına bağlı olarak kurulmuştur. 

Aynı amaca yönelik çeşitli sandıklar 5434 sayılı Kanunla kaldırılmış ve emeklilik işlemleri TC Emekli San
dığı bünyesinde toplanmıştır. Ayrıca 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına 
aylık bağlanmasına dair 2022 sayılı Kanun, bu hizmetin yürütülmesi ile TC Emekli Sandığını görevlendirmiş
tir. 

5434 sayılı Kanun, 1950 yılından bu yana sürekli olarak değişikliğe uğramıştır. Uygulama sonuçları na
zara alınarak yönetimde günün icaplarına uygun etkili bir sisteme ulaşabilmek amacıyla yeni bir teşkilat ka
nununa kavuşturulması gereğine işaret olunur. 

Sandığın 1975 ve 1976 yıllarına ilişkin çalışmalarını gösterir çizelge aşağıdadır, 
Toplu Bilgiler Ölçü 1975 1976 Fark 

Kullanılan sermaye 
Özkaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Maddi duran varlıklar (Net değer) 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oranı (Nakdi) 
Tahsis karşılıkları 
Karşılanan tahsis karşılıkları 
Karşılanacak tahsis karşılıkları 
Tahsis (karşılıklarından aylık alanlar 
Memur sayısı 
Memur başına yapılan gider (Aylık ortalama) 
Dönem sonucu 

Milyon 
* 
» 
>a 
» 

% 
Milyon 

»i 

») 
Adet 
Kişi 
TL. 
Bin TL 

TL. 

TL. 

16 660,1 
16 083,1 

577,0 
849,9 

53,7 
53,7 

95 455,9 
14 962,1 
80 493,8 

340 699 
1 732 
4 401 

763 876 

18 932,4 
18 487,1 

445,3 
885,1 

72,3 
96,4 

115 871,0 
17 036,6 
98 834,4 

365 375 
2 203 
6 820,0 

1 059 034 

2 272,3 
2 404,0 

— 131,7 
35,2 
18,6 
42,7 

20 415,1 
2 074,5 

18 340,6 
24 676 

471 
1 419,0 

295 158 

Sandığın kaynak ve varlıkları geçen yıla nazaran % 13,6 oranında artarak 18 932,4 milyon lira olmuş
tur. 

1976 yıl sonu itibariyle toplam 365 375 emekli, dul ve yetim için sandıkça 9 041,1 milyon lira tutarında 
ödeme yapılmıştır. 

1976 yılında 242 077 976,97 lira olan sandık giderlerinin % 85 oranında 205 968 083,18 lirası yönetim gi
derlerine, % 15 oranında 36 109 893,99 lirası da sair giderlere ilişkin bulunmaktadır. 

1976 yılı çalışmaları sonunda 1 059 034 030,58 lira kâr sağlanmıştır. 

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunda genel olarak; sosyal güvenlik kuruluşlarının 
birleştirilmesi, 5434 sayılı Kanunun değiştirilmesi, sandık iştirakçi ve emeklilerinin konut sahibi yapılması, 
65 yaşla ilgili mevzuatın uygulanışında yeknesaklık sağlanması, huzur evlerinin ucuz ve sakin yerlerde yapıl
ması, emeklilere de çocuk zammı verilmesi konularına temas edilmiştir. 

Diğer taraftan Karma Komisyona verilen iki önerge ile; Danıştay Dava Daireleri Kurulunca verilen yü
rütmenin durdurulması ve iptal kararları karşısında idare adına işlem tesisine yetkisi bulunmayan kişiler ta
rafından kurumun yönetildiği, yetkisiz kişilerin katılmasıyla alınan kararlarla kurum aleyhinde yasalara ay
kırı davranışlarda bulunulduğu ve sandığın kârlılık durumunun azaltıldığı, Denetleme Kurulu raporunda belir
tilen hususların doğruluğu anlaşıldığından sandığın 1975 ve 1976 yılları bilanço sonuçlarının ibra edilmemesi 
kararlaştırılmıştır. 
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II - Sonuç : 
Sandığın 1967 - 1976 dönemini kapsayan on yıllık faaliyet sonucunu kapsayan çizelge aşağıdadır. 

Yıllar 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Kâr TL. Zarar TL. 

205 
240 
259 
290 
338 
358 
372 
519 
763 

1 059 

808 190,24 
977 922,44 
073 277,86 
473 170,66 
805 023,64 
267 382,71 
710 757,— 
636 020,93 
876 467,44 
034 030,58 

TC Emekli Sandığının yukarıdaki çizelgede yer alan 1967 - 1976 yıllarına ait bilanço ile kâr ve zarar he
saplan ayrı ayrı tasvibe sunulmuş, 1967 - 1974 yıllarına ait bilanço ile kâr ve zarar hesapları tasvip ve ibra 
edilmiş, 1975 - 1976 yıllarına ait bilanço ile kâr ve zarar hesaplan yukarıda belirtilen gerekçe ile kabul ve 
ibra edilmemiştir. 

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

Mehmet Ali Pestilci Nejat Sarlıcalı Ertuğrul Günay 

Üye 
C. S. Adana Üyesi 

1975 - 1976 yılma muhalifim. 
Nuri Âdemoğlu 

Üye 
C. S. Balıkesir Üyesi 

1975 - 1976 yılı kararına muhalifim. 
Raif Eriş 

Üye -
C. S. Erzurum Üyesi 

Lûtfi Doğan 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
C. S. Muğla Üyesi 

Fevzi Özer 

Üye 
Adana Milletvekili 

M. Halit Dağlı 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
Ankara Milletvekili 

Selâhattin Öcal 

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

1975 -1976 yılı kararlarına karşıyım. 1975 -1976 yılı kararlarına karşıyım. 
Ahmet Karayiğit A. Metin Taş 

Üye Üye 
C. S. Bursa Üyesi Cumhurbaşkamnca Seçilen Üye 

Şebip Karamullaoğlu Kemal Cantürk 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
C. S. İstanbul Üyesi 

Solmaz Belül 

Üye 
Tabii Üye 

Söz hakkım saklıdır. 
Kâmil Karavelioğlu 

Üye 
Afyonkarahisar Milletvekili 

Mehmet Özutku 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
Ankara Milletvekili 

Yaşar Ceyhan 

Üye 
C. S. Manisa Üyesi 

1975 - 1976 yılı kararına muhalifim. 
Ruhi Tunakan 

Üye 
Tabii Üye 

Rapor hakkındaki kanaatim 
aşağıdadır. 

Mehmet Özgüneş 
Üye 

Ankara Milletvekili 
Erol Saraçoğlu 

Üye 
Antalya Milletvekili 

Hasan Ünal 
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Üye 
Artvin Milletvekili 

Mustafa Rona 
imzada bulunamadı. 

Üye 
Çorum Milletvekili 

Etem Eken 

Üye 
Gaziantep Milletvekili 

Emin Altınbaş 

Üye 
İstanbul Milletvekili 

Çağlayan Ege 
Üye 

İzmir Milletvekili 
1975 -1976 yılları kararına muhalifim. 

Erol H. Yeşilpınar 

Üye 
Konya Milletvekili 
Ahmet Çobanoğlu 

Üye 
Rize Milletvekili 

1975 - 1976 yılı kararına muhalifim. 
İzzet Akçal 

Üye 
Balıkesir Milletvekili 

Nuri Bozyel 

Üye 
Erzincan Milletvekili 

Nurettin Karsu 

Üye 
Gümüşhane Milletvekili 

1975 - 1976 yılı kararına muhalifim. 
Mehmet Çatalbaş 

Üye 
İzmir Milletvekili 
Ferhat Arslantas 

Üye 
Kırklareli Milletvekili 

Gündüz Onat 

Üye 
Konya Milletvekili 

1975 - 1976 yık kararına muhalifim. 
Mustafa Güzelkılmç 

Üye 
Sakarya Milletvekili 
Selâhattin Gürdrama 
İmzada bulunamadı. 

Üye Üye 
Sivas Milletvekili Tekirdağ Milletvekili 

1975 - 1976 yılı kararına muhalifim. 1975 -1976 yılı kararına muhalifim. 
Temel Karamollaoğlu Halil Başol 

Üye 
Bursa Milletvekili 

1975 - 1976 yılı kararına muhalifim. 
Özer Yılmaz 

Üye 
Erzurum Milletvekili 

1975- 1976 yılı kararına muhalifim. 
Rıfkı Danışman 

Üye 
İçel Milletvekili 

Fevzi Arıcı 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
İzmir Milletvekili 

Mahmut Türkmenoğlu 
Üye 

Konya Milletvekili 
A. Oktay Güner 

İmzada bulunamadı. 

Üye 
Mardin Milletvekili 

Nurettin Yılmaz 

Üye 
Siirt Milletvekili 

Abdülkadir Kaya 
İmzada bulunamadı. 

• Üye 
Tokat Milletvekili 

Cevat Atılgan 

Üye 
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 aklanma
ması 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 ayrıntılı olarak belirtildiği gibi, bu ıslah gayretlerine Başba
kanlık Yüksek Denetleme Kurulunca yürütülen denetimden başlamakta faydalar vardır. 

Tabii Üye 
Mehmet Özgüneş 
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Millet Meclis] Başkanlığına 

2102 Sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince ekli sebeplere dayanarak TC Emekli Sandığı 1975 - 1976 
yıllarına ait hesaplarının genel kurulda görüşülmesine müsaadelerinizi saygı ile arz ve talep ederiz. 

Erzurum Milletvekili Adana Milletvekili Afyonkaraihisar Milletvekili 
Rıfkı Danışman M. Halit Dağlı Mehmet Özutku 

Artvin Milletvekili Bursa Milletvekili Gümüşhane Milletvekili 
Mustafa Rona Özer Yılmaz Mehmet Çatalbaş 

İçel Milletvekili İzmir Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Fevzi Arıcı Erol H. Yeşilpınar Ekrem Ceyhun 

Konya Milletvekili Rize Milletvekili Sakarya Milletvekili 
Mustafa Güzelkılmç İzzet Akçal Selâhattin Gürdrama 
Tekirdağ Milletvekili Balıkesir Milletvekili Kahramanmaraş Senatörü 

Halil Başol Rauf Eriş Adnan Karaküçük 
1975 - 1976 Bilanço Hesaplarının Genel Kurulda Görüşülmesini Zaruri Kılan Sebepler : 

I. — Sandık Kârlılığının Azaltıldığı Hususu : 
1975 yılı ortalarında göreve 'başlayan yeni Müdürler Kurulu Üyeleri, Sosyal Güvenlik ve Sosyal yardım 

uygulamalarının en yoğun olduğu bir dönemde vazife görmüşler ve aşağıda gösterilen Kanunların uygulama
sını sağlamışlardır. 

Yararlanılan Yıllık Ödeme 
Kanun Kişi sayısı (Milyon TL.) 

90 000 

518 000 
t-

55 000 
38 000 

760 

995 

125 
70 

1, 15 . 5 . 1975 gün ve 1897 S. K. gereğince 1970 sonrası emeklilerin intibakı 
2. 3 . 7 . 1975 gün ve 1922 S. K. gereğince alt sınır aylıklarının ve emekli gösterge

lerinin yükseltilmesi 
3i 3 . 7 . 1975 gün ve 1923 S. K. gereğince T. Silahlı Kuvvetler mensuplarının rüt

be aylıklarının yükseltilmesi 
4. 18 . 3 . 1976 gün ve 1976 S. K. gereğince er aylıklarının yükseltilmesi 
5. 27 . 4 . 1976 gün ve 1985 S. K. gereğince madalya aylıklarının artırılması ve 

Kore Gazilerine aylık bağlanması 60 000 550 

6. 1 . 6 . 1976 gün ve 2013 S. K. gereğince 1974 sonrası emeklilerine ikramiye farkı 
ödenmesi ve 1970 öncesi emeklilerinin intibakı 200 000 2 930 

7. 4 . 6 . 1976 gün ve 2014 S. K. gereğince 1971 öncesi emeklilerine ikramiye öden
mesi 33 000 385 

8. (20 . 5 . 1976 gün ve 2012 S. K. gereğince iştirakçilerin hizmet borçlanması 70 000 — 

Bunun yanında, muhtaç yaşlı, malul ve sakat vatandaşlara Devletçe Sosyal Yardım yapılmasını amaç
layan 1 . 7 . 1976 gün ve 2022 S. K.'nun uygulanmasını teminen olağanüstü bir çalışma yapılmış; Kanunun 
yürürlüğe girdiği, 1 Mart 1977 ile, Müdürler Kurulu Üyelerinin görevden ayrıldığı Mart 1978 arasında, 
770 000 kişi için dosya açılma, 480 000 kişiye aylık bağlanmış ve 4 025 Milyon TL. tutarında aylık öden
miştir. 

Diğer taraftan 1975 yılında 79 Milyon TL. olan Sandık yatırım hacmi, 1977 senesinde % 75 oranında 
artarak 140 Milyon TL.'na ulaşmış ve gerçekleşme oranı % 97 olmuştur. Bu arada yeni jşhanı, 'büro, otel, 
tatil köyü inşa ve tevsilerine başlanmış, akar işletmelerinin 150 civarındaki bakım - onarım ve tesisalt işleri 
gerçekleştirilmiştir. 

8 Nisan 1979 tarihli Hürriyet Gazetesinde yayımlanan bir haberde, Sandığın sahibi bulunduğu otellerden 
1977 yılında 33 Milyon TL. kâr payı elde edilmişken, 1978 yılında aynı işletmelerin 26 Milyon TL. zarar 
ettiği belirtilmektedir. Sandık tarihinde ilk defa olarak 1978 yılında böyle bir zararla karşılaşılmaktadır. 
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Sandık hizmetlerinde meydana gelen bu olağanüstü artışa paralel olarak, Sandık gelir ve gider hacmi de 
büyümüş; 1974 yılında 11,9 Milyar TL.'dan ibaret olan İşletme IBütçesi % 260 oranında artarak 1977 yı
lında 31,1 Milyar TL.'na ulaşmıştır. Görevden ayrılan Müdürler Kurulu tarafından hazırlanan 1978 yılı 
bütçesi ise 45,2 Milyar TL.'dır. 

Artan Sandık hizmetlerinim en iyi ve en süratli bir şekilde görülmesi için devamlı çaba harcayan müdür
ler kurulunun bu gayretleri sonunda TC Emekli Sandığı 1974 yılında 519 Milyon TL.*dan ibaret olan bilan
ço kârı, 1975 yılında 763 Milyon TL.'na, 1976 yılında 1 059 Milyon TL.'na ve 1977 yılında da 1 195 Mil
yon TL.'na ulaşmıştır. Buna göre aftış oranı % 230 olmaktadır. 

Bu izahattan anlaşılacağı üzere, Müdürler Kurulunun zamanı idaresinde, Sandık İşletmelerinden kâr 
sağlanmış ve Sandık Bilanço kârları da büyük artışlar göstermiş 'bulunmaktadır. Müdürler Kurulunun or
taya koyduğu bu olumlu sonuca rağmen, Sandık kârlarının azaltılmasına sebep olunduğunu ileri sürmek 
mümkün değildir. 

II. - Yönetim Kurulu Üyelerinin Tayini ile İlgili Hususlar : 
Komisyon ekseriyeti Emekli Sandığının 1975 - 1976 yıllarına ait bilanço kâr ve zarar hesaplarını «Danış

tay kararlarına uyulmaması suretiyle iki yönetim kurulu üyesinin yetkisiz çalıştırılması ve kârlılık durumu
nun azaltılması» sebeplerini ileri sürerek kabul ve ibra etmemiş bulunmalktadır. 

Hal böyle olunca gösterilen bu sebeplerin yerinde olup olmadığının gözden geçirmek gerekiyor. 
Daniıştayca verilen iptal kararlarının yerine getirilmediği gibi bir görüş yanlıştır. Zira, Danıştayca alınan 

25 . 6 . 1976 tarihli iptal kararı Demire! Hükümeti tarafından 3 . 8 . 1976 gün ve 7/12340 sayılı kararnamey
le uygulanmıştır. 

Bilahare çıkarılan 10 . 8 . 1976 gün ve 7/12348 sayılı kararnameyle bu üyeler tekrar aynı göreve atan
mışlarıdır. 

Hükümetin bu ikinci atamasını da Danıştay iptal etmiştir. Bu iptal kararında Ecevit Hükümetinin çıkar
dığı 22 . 2 . 1978 gün ve 7/14642 sayılı kararnameyle bu üyeler görevden alınarak eskileri atanmışlardır. 

Bu hükümet tasarrufları, gösteriyorki verilen iptal kararları her iki hükümet tarafından da uygulanmış 
bulunmaktadır. 

Burada sadece uygulamailarda gecikmeler olduğu söylenebilir, gecikme ise her iki hükümetin uygulama
sında da vardır. 

Uygulamalardaki gecikmeler Sandığa ve onu yürüten üyelere izafesi mümkün bir kusur değildir. Zira, 
Sandık Yönetim Kurulunda ve Genel Müdürlüğün de Danıştay kararını kendilerinden uygulama yetkisi yok
tur. 

İdare hukukunun temel kurallarında biri de, atamada takip edilen prosedürün görevden almada da aynen 
uygulanmasını âmirdir. Şayet bu kurala uymak zaruri bulunması idi, Ecevit Hükümeti TRT eski Genel Mü
dürü Cem'i göreve başlatmak için kararname çıkarmak çabası içine girmez ve malum sıkıntıyı çekmezdi. 

Danıştay kararları kendiliğinden yürümez, onu yürütecek olan icra kuvvetidir. İcra kuvveti bunu yürüt
mez. Veya savsaklatma bunun da siyasi ve hukuki müeyyideleri vardır, 

Şayet Danıştay kararları, icranın karar almasına lüzum olmadan otomatikman yürür denirse bu hal, yargı 
gücünün icraya müdahalesi demek olur ki bu Anayasamızın koyduğu kuvvetler ayrılığı prensibini ihlal 
eder. 

Hal böyle olunca Danıştayın iptal kararı ile bu kararın uygulanmasına kadar geçen süre içinde üyelerin 
iştirakiyle alınan kararlar geçerli midir, değil midir? Başka bir ifade ile üyelerin yetkileri devam eder mi, 
etmez mi? 

Burada kamu hizmetinin aralıksız ve inkitaisız devam etmesi zarureti üzerinde durmak lâzımdır. Hangi 
sebeple olursa olsun atama ve görevden alma sadece icranın yetkisi içindedir. 'Bu itibarla yetkili icra orga
nının yeni bir tasarrufuna kadar üyelerin atama ile iktisap ettikleri yetkilerinin devam ettiğini kabul zarureti 
vardır. 

Meseleyi çıplaik olarak şöyle ele alalım. Yani Danıştay kararının geciktirilmeden hemen uygulanmasına 
tevessül edildiğini 'kabul ve farz edelim. Bu takdirde dahi bir Bakanllar Kurulu Kararnamesinin tekemmülü 
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için çok zaman iki - üç aylık bir zamana 'ihtiyaç duyulmaktadır. Normal geçen bu süre içinde eski üyeleri 
yetkisiz ve tasarruflarını mesnetsiz saymak mümkündür? 

Aksini düşündüğümüz takdirde kamu nizamı alt - üst olur. 
Hadisemizden misal verelim. Emekli Sandığı Yönetim Kurulunda görev alan bu iki üyenin görevde 

bulundukları Eylül 1975 den Mart 1978 tarihine kadar geçen iki buçuk senelik süre içinde iştirak ettikleri 
kararların yekunu yüzbinleri geçmekte harcamaları ise 70 milyarı aşmaktadır. 

Alınan kararlar arasımda Cumhurbaşkanları, -Başbakanlar, Bakanlar, Parlamenterler ile muhtelif rütbe ve 
derecede askeri ve sivil emeklilerle bunların dul ve yetimlerine ait emeklilik ve intibak işlemleri vardır. 

Keza adetleri yüzbinleri 'bulan 65 yaşını geçmiş yurttaşlara ve sakatlara maaş bağlama işlemleri vardır. 
Bütün bunları hukuken geçersiz sayabilir miyiz? 'Bir an için saydığımızı farz edersek 'bozulan bu düzeni eski 
hale getirmek mümkün müdür. 

Şimdiye kadar uygulama gecikmeleri olagelmiştir. Bugünkü iktidar döneminde de bu gecikmelerin mi
sali çoktur. Bu gecikmelere rağmen kamu hizmeti yürütülmekte ve yapılan tasarruflar -muteber 'sayılmakta
dır. 

Danıştaydan lehlerine karar alan üyeler bir taraftan bu kararının uygulanması için zamamn hükümetine 
başvururlarken diğer taralftan da Ankara C Savcılığına yazılı müracaat ederek Danıştay kararı muvacehesin
de üyei'erin göreve devamlarının memuriyet makam ve unvanını gaısib suçunu teşkil ettiğini ileri sürerek hak
larında cezai kovuşturma yapılmasını istemişlerdir. 

Savcılıkça 976/19486 numaralı dosyası ile başlatılan hazırlık tahkikaîtı sonunda ortada suç unsuru gö-
rülmeyerek hu üyeler haklarında takipsizlik kararı verilmiştir. Bu karara karşı Altındağ Ağır Ceza Mahke
mesi Başkanlığına şikâyetçiler tarafından İtiraz edilmiştir. 

Yapılan inceleme sonunda savcılık kararı yerinde görülmüş itiraz red edilmiş ve takipsizlik kararı kesin
leşmiştir. 

Bu adli işlem de gösteriyor ki göreve devamda suç unsuru yoktur ve kanunlarımıza uygundur. 
Sandık yönetimi veya bazı üyeler hakkında ibra ediîmiyen süre içinde görevlerini kötüye kullandık

ları veya Sandığı zarara soktukları iddiasıyla açılmış bir ceza veya hukuk davası da mevcut değildir. 
Diğer taraftan 1975 ve 1976 senelerine ait Başbakanlık Yüksek Dene-tleme Kurulu raporlarında keza 

Komisyon adına Sandığı denetleyen alt komisyon raporlarında da ibra etm'emek için ileri sürülen sebeplere 
uzaktan ve ya'kından yaklaşan bir kayıt da bulunmamaktadır. 

Bütün bunlar alınan kararın hukuki değil siyasi olduğunu gösterir. 
Sandığın kârlılık durumunun azaltıldığı iddiasına gelince : Bu iddiayı karara alınmış olan muhtelif sene

lere ait kârların mukayesesi çürütmektedir. Zira 1974 senesinde 519 636 002 lira kâra karşılık ibra ediîmiyen 
1976 yılı kârı bir misli fazlası jfle 1 065 876 467 liraya çıkmış bulunmaktadır. Kârı bir misline çıkartan bir yö
netime kârı azalttığı töhmdti yapılabilir mi? 

'Burada yönetimler arasındaki mukayeseye medar olmak üzere bir hususu daha zikretmekte fayda var
dır. Günlük gazetelere de aksettiği veçhile Sandığın murakebesi altında bulunan bir şirket tarafından işletilen 
otellerin ibra ediîmiyen yönetim zamanına ait 1977 kân 33 618 223 lira iken, 1978 yılı içinde yeni yöne
tim zamanında kâr yerine 26 583 524 lira zarar etmiştir. 

Kendilerinden önceki ve sonraki yönetimle mukayese halinde ibra edilmeyen kurulun her yönüyle başa
rılı olduğu görülmektedir. 

NETîCE : Arz edilen hususlar muvacehesinde komisyon ekseriyetinin aldığı ıbu karar, mesnetsiz, hissi 
ve sadece siyasi neticeler istihsaline matuf bulunmaktadır. 

Bu itibarla Emekli Sandığının 1975 ve 1976 yıllarına ait bilanço ile kâr ve zarar hesaplarının kabul ve 
ibra edilmemesine dair olan komisyon kararının reddedilmesini ve Sandığın bu senelere ait bilanço kâr ve 
zaırar hesaplarının kabul ve ibrası gerekir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

Karma Komisyonu 
Karar Tarihi: 11. 2 . 1980 

Karar No. : 2 

19. 2.1980 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
Görüşü 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesi Hakkındaki 468 Sayılı Ka
nun gereğince Karma Komisyonumuzca denetlenen TC Emekli Sandığının kabul ve ibra edilmeyen 1975 
ve 1976 yıllarına ilişkin bilanço ve netice hesaplarına : 

î. 1975 ve 1976 yıllarında iş hacmindeki büyümeye rağmen Sandığın bilanço kârlarının artmış olduğu, 
2. a) Sandık Yönetim Kurulunun ve Genel Müdürün Danıştay Kararlarını kendiliklerinden uygulama 

yetkilerinin olmadığı, 

b) Bu kararların icra kuvvetiyle yürürlüğe girdiği, 
c) Danıştay kararlarının gecikmeli de olsa Hükümet tarafından uygulandığı, 
Belirtilerek yapılan itiraz Karma Komisyonumuzda görüşülmüş, ancak itirazın benimsenip benimsenmeme-

si konusunda bir görüşe varılamamıştır. 
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 
Selâhattin Öcal 

Üye 
Adıyaman Milletvekili 
Ahdurrahman Unsal 

Üye 
Denizli Milletvekili 

Adnan Keskin 
Üye 

Konya Milletvekili 
Mustafa Güzel kıl mç 

Üye 
Manisa Milletvekili 
Süleyman Çağlar 

Başkanvekili 
Erzincan Milletvekili 

Nurettin Kursu 
Üye 

C. S. Bursa Üyesi 
Şebip Karamullaoğlu 

Üye 
Ankara Milletvekili 

Erol Saraçoğlu 
Üye 

İçel Milletvekili 
Fevzi Arıcı 

Üye 
Konya Milletvekili 
Agâh Oktay Güner 

Üye 
Niğde Milletvekili 

Burhan Ecemiş 

Sözcü 
C. S. Balıkesir Üyesi 

Nejat Sarlıcah 
Üye 

Tabii Üye 
Mehmet Özgüneş 

İtiraz haklıdır. 
Üye 

Balıkesir Milletvekili 
Cemal ettin İnhaya 

Üye 
Konya Milletvekili 
M. Yücel Akıncı 

Üye 
Kütahya Milleetvekili 

A. Mahir Ablum 
Üye 

Rize Milletvekili 
İzzet Akçal 

Üye 
Sivas Milletvekili 

Enver Akova 

Üye 
Yozgat Milletvekili 
M. Güngör Erdinç 
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CUMHURİYET SENATOSU 

Toplantı Yıl, : 19 S . S a y i S I : 1 0 0 2 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri ile 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. (3/1839) 

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

Dönem : 5, Toplantı: 2 

TBMM KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KARMA KOMİSYONU 

SAYI: 7 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Me Müesssesekrinıûı Tasvibe Sunulan 1967 - 1976 Yıları Bilanço ve Netice 
Hesaplarının, 468 'Numaralı Kanunun 3 ınoü Madddesinlin 2 noi Fıkrası Uyarında Hazırlanan (Kamu İktisadi 

Teşebbüsleri Karma Komisyonu Raporu 
D, II (3/1022) 
D. m (3/71,3/141,3/389) 
D. IV (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: 8/1, 2, 3 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Kamu lkt:saıd<l Teşebbüslerimin Türkiye Büyük Millet Mecfeince denetlenmesinin düzenlenmesi hakkında 

468 numaralı Kamın gereğince, Karma Komisyonumuzun onayına talbi, Türifliye (Demir ve Çelik İşletmeleri 
ile Müesseselerinin 1967 :- 1976 yılJan bilanço ve netice hesaplan 14 . 12 , 1978 tarihî i toplantımızda incelen-
msllş ve hazırlanan rapor 468 numaralı Kanunun 2102 numaralı Kanunla değişen '3 ncü (maddesinin 2 uci fık
rası hükmünce basdıp TBMM üyelerine dağıtılmak üzere ilişikte sunulmuştur. 

TBMM 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 

Komisyonu Başkanı 
C. IS. Zonguldak Üyesi 
Mehme't AH Pestilci 

I - Genel Bilgiler: 
13 . 5 . 1955 tarih ve 6559 sayılı Yasayla; her çeşit hamdemir ve halitalanyla, sülfürik asit, suni gübre

ler tali maddelerioi istihsal ve imal etmek ve 3460 sayılı Kanun hükmüne tafoi olmak üzere kurulian Türkiye 
Demir ve Çelik İşletmeleri (DÇ), 1977 yılı başında Teşekkül Genel Müdürlüğünden ayrılan Karalbük De-
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mir ve ÇeHk Fabrikaları Müessesesiyle iskenderun D^mir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi ve Divriği Maden
lerdi Müessesesi ve Teşekkül Genel Müdürlüğünden oluşmaktadır. Teşekkül Genel Müdürlüğünce doğrudan 
yapılan satışlar, Genel Müdürlüğe bağlı satış depoları kanalıyla yürütülmektedir. 

TÜRKÎYE DEMİR VE ÇELtK İŞLETMELERİ (Karaibük) 

Teşekkülün, Genel Müdürlük ve Karaibük müessesesiyle birlikte faaliyet gösterdiği 1975 ve 1976 yıllarına 
ilişkin toplu bilgiler aşağıdadır. 

Toplu Bigileri Ölçü 1975 1976 Fark 

Esas sermaye 
Öz kaymaklan 
Yaibancı kaynaklar 
iştiraklere yatırılan sermaye 
Madkü duran varlıklar (Net değer) 
Birikmiş iç sigorta fonu 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oranı (Nakdi) 
Kapasite (Çelik külçe) 
Üretim (Çelik külçe miktarı) 
Kapasiteden yararlanma oranı 
Üretim güderleri 
Gayri safi satış hâsılatı 
Satış miktarı (Üretilen uzun ürün) 
Mamul, yan ve ara mamul stoku 
Memur sayısı (Ortalama) 
Sözleşmeli personel sayısı (Ortalama) 
işçi sayısı (Ortalama) 
Memurlar için yapılan tüm giderler 
Sözleşmeliler için yapılan tüm giderler 

İşçiler için yapılan tüm giderler 
Memur başına yapılan gider (Aylık ortalama) 
Sözleşmeli başına yapılan giderler (Aylık ortalama) 
İşçi başına yapılan giderler (Aylık ortalama) 
Faiz ve komisyon giderleri 
İşletme faaliyet sonucu (kâr) 
GSYTH'ye katkı 
Mali rantaibiMte (Öz kaynaklar yönünden) 
Dönem sonucu ; Konsolide (Kâr - Zarar) 
Bilanço sonucu : Konsolide (Kâr - Zarar) 
Dönem sonucu : Füzyon (Kâr - Zarar) 
Bilanço sonucu : Füzyon (Kâr - Zarar) 

Mil. TL. 
Mil. TL. 
Mil. TL. 
Bin TL. 
Mil. TL. 
Mil. TL. 
Mil. TL. 

% 
Ton 
Ton 

!% 
Mil. TL. 
Mil. TL. 
Ton 
Ton 
Kişi 
Kişi 
Kişi 
Bin TL. 
Bin TL. 

Bin TL. 
TL. 
TL. 
TL. 
Mil. TL. 
Mil. TL. 
Mü. TL. 

% 
Bin TL. 
Bin TL. 
Bin TL. 
Bin TL. 

3 250 
3 826 

12 494 
157 820 
10 837 

46 
3 237 

91' 
640 000 
625 037 

98 
2 532 
3 391 

434 267 
2 415 
2 582 

115 
26 610 

209 766 
12 282 

1 722 317 
6 920 
9 000 
7 035 

748 
698 

3 260 
8 

286 246 
281 13İ 
278 111 
278 İlli 

3 250 
3 250 

16 797 
182 570 

13 748 
53 

3 342 
79 

640 000 
609 942 

95 
3 178 
6 526 

727 415 
2 556 
2 711 

96 
31 280 

291 809 
15 799 

2 767 316 
7 873 

13 700 
9 637 

775 
275 

4 093 
- id 
— 363 307 
— 704 530 
— 509 135 
— 649 883 

— 
—. 576 

4 303 
24 750 

2 911 
7 

105 
— 12 

— 
— 15 095 
— 3 

646 
3 135 

293 148 
M İ 
129 

— 19 
4 670 

82 043 
3 517 

1 044 999 
953 

4 700 
2 602 

27 
— 423 

833 
18 

649 553 
985 661 
787 246 
927 994 
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Üikenta 'tüm sanayii faaliyetleriyle yapım ve ekono mik f aaliyeüerinde gereksinim duyulan demir - çelik ve 
kok kömürünün üretim ve satışıyla görevli olan Tür kiye Demir ve Çelik İşletmeleri 1975 ve 1976 yılların
da ürettiği kok, pik ve uzun ürünleriyle ulusal istemin yaklaşık % 60'ını karşılamıştır. 1941 yılında işletmeye 
açılan ve 1977 yılı başında yönetimsel ve parasal yönden de Genel Müdürlükten ayrılıp özerk bir kuruluş 
olarak faaliyet gösteren Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesiyle, 1975 yılında sıvı maden (ham-
demir) üretimine başlayan İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi kok ve demir - çelik üretim 
ve dağıtımını sağlamışlardır. Yurt ekonomisinin gereksinim duyduğu uzun üretim açıkları yurt dışından 
satın alınan kütük ve uzun ürünle karşılanmaya çalışılmıştır. 

Her yıl % 10 - 15 oranında artış eğilimi gösteren kok, pik ve uzun ürün isteminin, Teşekkülün kurulu 
kapasitesi ile tevsiat çalışmalarının yeterince düzene sokulamaması nedeniyle karşılanması sağlanamamakta
dır. 

Demir - çelik üretimi için gerekli olan demir cevheri Teşekkülün Divriği Madenleri Müessesesiyle özel 
girişimden, koklaşabilir taşkömürünü de TKİ (Zonguldak) ve yurt dışından getirilmektedir. Teşekkülün, 
1975 ve 1976 yıllarında bu iki anagirdinin sağlanması açısından önemli sorunları doğmuş ise de, Karabük 
müessesesinde projelendirilmiş yatırım çalışmalarının zamanlanan müddetler içinde bitirilememesi, bu mü
essesede üretim kapasite ve gerçekleşmeleri belirli düzeyde kalmasına karşın personel sayısının giderek art
ması, deneysel çalışmalar içinde bulunan İsdemir müessesesinde çok sayıda personel istihdam edilmesi ve 
proje müddetine göre faaliyete geçirilememesiyle çözümlenmesi oldukça güç sorunları ortaya çıkmıştır. 

Her yıl 5 - 10 milyar liralık yatırım programları yanında çok etkili üretim ve işıetme sorunları, yeterli 
düzeyde organize olmamış yönetimin başarı ölçüsünü azaltmış, eğitimin noksanlığı, kadro hesaplamalarıyla 
atamadaki isabetsizlikler üretim ve yatırımların gerçekleşmelerini olumsuz yönde etkilemiştir. 

Temel mal niteliğinde bulunan kok ve demir - çelik ürününün Bakanlar Kurulunca saptanan yurt içi 
satış fiyatları; Teşekkülün yönetim ve işletme faaliyetlerinde hızla artan cari harcamaları yanında devalüas
yon ve kur ayarlamalarıyla yükselen maliyet giderlerini ve tahsis olunan sermaye azlığı nedeniyle ağırlaşan fa
iz yüklerini karşılayamayacak bir düzeyde kalmıştır. 

Teşekkülün giderek artan kok, pik ve uzun ürün taleplerin yurt içinden karşılaması açısından; İsdemir 
ve Divriği müesseselerinin üretim ve yatırım faaliyetleriyle IV ncü Demir - Çelik (Sivas) müessesesinin yatı
rım çalışmalarına ağırlık verilmesi, İsdemir müessesesinde istihdam edilen fazla personel sorununa kesin 
çözüm getirilmesi, savurganlık düzeyine varan harcamaların kontrol altına alınması, DPT (Devlet Planla
ma Teşkilatı) ve YDK (Yüksek Denetleme Kurulu) raporlarının yönetim organlarınca dikkate alınması, öz 
kaynak ve yabancı kaynak dengesinin sağlanması için tahsis olunan sermayenin artırılması, yapılmakta olan 
müteahhitlik işlerine son verilerek, genel müdürlük merkezinin Karabük'ten Ankara'ya nakledilmesi hu
susları üzerinde durulması uygun görülmüştür. 

Teşekkülün 1976 yılı sonu itibariyle, dönem ve bilanço (Konsolide) zararların yüksekliği nedeniyle öz 
kaynakları bir önceki yıla göre % 15 oranında (576 milyon lira) azalmış, finansman yetersizliği nedeniyle 
de sağlanan kredilerle yabancı kaynaklar % 34 oranında (4 303 milyon lira artmış ve dolayısıyla mali ran-
tabilite önemli düzeyde düşmüştür. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1002) 
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İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI MÜESSESESİ 
Müessesenin 1975 ve 1976 yıllarına ilişkin çalışma sonuçlarını gösterir toplu bilgiler aşağıdadır. 

Toplu Bilgiler Ölçü 1975 1976 Fark 

Esas sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Maddi duran varlıklar (Net değer) 
Yatırımlara yapılan nakdi ödeme 
Yatırımların gerçekleşme oranı 
Alımların tutarı 
Üretilen hamdemir (Sıvı maden) 
Pik üretimi 
Gayri safi satış hâsılatı 
Mamul, yarı ve ara mamul stoku 
Kapasite (1 nolu yüksek fırın sıvı maden) 
Kapasiteden yararlanma oranı 
Memur sayısı (Ortalama) 
Sözleşmeli sayısı (Ortalama) 
İşçi sayısı (Ortalama) 
Memurlar için yapılan tüm giderler 
Sözleşmeliler için yapılan tüm giderler 
işçiler için yapılan tüm giderler 
Memur başına yapılan gider (Aylık) 
Sözleşmeli başına yapılan gider (Aylık) 
İşçi başına yapılan gider (Aylık) 
Faiz ve komisyon giderleri 
İşletme faaliyet sonucu 
GSYİH'ya katkı 
Zararlılık (İrrantabilite) 
Dönem zararı 
Bilanço zararı 

Mil TL. 
Mil TL. 
Mil. TL. 
Mil. TL. 
Mil. TL. 

% 
Mil. TL. 
Ton 
Ton 
Mil TL. 
Mil TL. 
Ton 

% 
Kişi 
Kişi 
Kişi 
Mil. TL. 
Mil. TL. 
Mil. TL. 
TL. 
TL. 
TL. 
Mil. TL. 
Mil. TL. 
Mil. TL. 

% 
Mil. TL. 
Mil. TL. 

1 500 
1 315 

10 346 
9 925 
2 982 

141 
1 182 

10 737 
4 730 

17 
321 

— 
— 

1 120 
108 

7 846 
76 
12 

492 
5 668 
9 368 
5 227 

660 
— 25 

1 324 
12 

— 185 
— 185 

1 500 
689 

14 227 
12 164 
2 547 

83 
2 878 

339 290 
332 796 

480 
1 075 

550 
60 

1 402 
80 

12 785 
115 
13 

1 005 
6 859 

14 067 
6 549 

465 
— 370 

618 
48 

— 629 
— 814 

— 
— 626 

3 881 
2 239 

— 435 
— 58 

1 696 
328 553 
328 066 

463 
754 
550 

60 
282 

— 28 
4 939 

39 
1 

513 
1 191 
4 699 
1 322 

— 195 
345 

— 706 
35 

444 
629 

Kok, pik ve uzun ürün istemlerinin yurt içinden karşılanmasını sağlamak üzere, Türk ve SSCB arasın
da yapılan kredili sözleşmeyle 1970 yılında İskenderun - Payas bucağında temeli atılan İskenderun Demir ve 
Çelik Fabrikaları Müessesesinin 1 Milyon ton blum kapasiteli kuruluş işlemleri 1976 yılında da sürdürül
müş, proje değeri 4 milyar lira olarak saptanmış olmasına karşın, proje uygulamalarında görülen yönetimsel 
parasal, ve teknik aksaklıklar ve SSCB'den yapılan sevkiyat gecikmeleri tesisin kurulmasını 4 yıl geciktir
miş ve dolayısıyla tesisin maloluş değeri 1976 yılı sonunda 12.2 milyar liraya ulaşmıştır. 1 Milyon ton blum 
kapasiteli tesis, 1977 yılı sonu itibariyle işletmeye hazır duruma getirilmiş ve maloluş değeri de 14 milyar li
rayı bulmuştur. 

Deneysel çalışmaların uzun bir dönemi kapsaması, tesis için gerekli olan koklaşabilir taş kömürünün 
yurt içi ve yurt dışından zamanında sağlanamaması, işletmecilik prensip ve ilkelerine uygun bir yönetimsel 
ve teknik kadronun oluşturulamaması sonucunda 1978 yılı sonlarına değin normal kapasite düzeyine getirile
meyen üretim; bir yandan gecekmelerin getirdiği ağır faiz yükleri ve fiyat artışları diğer yandan SSCB'nce 
düzenlenen «Detaylı Proje Raporu» na göre saptanan işçi miktarının çok üstünde alınan işçilere ödenen iş
çilik giderleriyle benzeri görülmeyen bir değerle mal olmuştur ve olmaktadır. 

İşletime hazır tesislerin normal kapasite düzeyine çıkarılması, 1 nci ve 2 noi tevsiatla ilgili projelerde ya
pılan zamanlamaya uyulması, beş bin kişiyi aşan fazla personel için uygun bir çözüm bulunması hususları 
üzerinde durulması uygun görülmüştür. 
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Müessesenin, 1976 yılı dönem zararı 629 milyon lira olmuş 1975 yılında doğan 185 milyon lira zararla 
toplam zararı 814 milyon liraya ulaşmış ve dolayısıyla öz kaynakları % 50 azalarak 626 milyon liraya düş
müştür. 

DİVRİĞİ MADENLERİ MÜESSESESİ 

Müessesenin 1975 ve 1976 yıllarına ilişkin çalışma sonuçlarını gösterir toplu bilgiler aşağıdadır. 
Toplu Bilgiler Ölçü 1975 1976 Fark 

Esas sermaye 
Özkaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Sabit kıymetler (Net değer) 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödeme 
Yatırımların gerçekleşme oranı 
Çıkarılan cevher 
Çıkarılan cevher stok maliyeti 
Satış miktarı 
Gayri safi satış hâsılatı 
Mamul, yarı ve aramamul stoku 
Üretim verimliliği 
Memur ve sözleşmeli personel sayısı (Ortalama) 
İşçi sayısı (Ortalama) 
Memur ve sözleşmeli için yapılan giderler 
İşçiler için yapılan giderler 
Memur başına yapılan aylık giderler 
İşçi başına yapılan aylık giderler 
İşletme faaliyet sonucu (Kâr) 
GSYİH'ya katkı 
Mali rantabilite 
Ekonomik rantabilite 
Dönem kârı 
Bilanço kân 

Bin TL. 
» 
» 
» 
» 

-% 
Ton 
Bin TL. 
Ton 
Bin TL. 
Ton 
Ton/Yev. 
Kişi 

» 
Bin TL. 

» 
TL. 

» 
» 
» 
% 
% 

Bin TL. 
» 

150 000 
154 300 
191 400 
52 380 

108 639 
21 

1 296 297 
111 046 

1 332 495 
136 817 

1 801 699 
5 

158 
944 

12 170 
69 743 

6 419 
6-157 

20 826 
152 884 

5 
7 

8 135 
4 919 

150 000 
161 100 
280 800 
156 283 
120 259 

45 
1 752 007 

152 967 
1 512 456 

204 071 
1 972 320 

6 
140 — 

1 021 
14 966 
93 354 

8 909 
10 402 
22 534 

181 341 
14 
7 

21 103 
19 203 

— 
6 800 

89 400 
103 903 

11 620 
24 

455 710 
41 921 

179 961 
67 254 

170 621 
1 

18 
77 

2 796 
23 611 
2 490 
4 245 
1 708 

28 457 
9 

— 
12 968 
14 284 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmelerinin maden cevheri gereksinmesini karşılamak üzere, 6559 sayılı Yasayla 
1955 yılından itibaren DÇ'ne bağlı bir müessese olarak faaliyet gösteren işletme, yıllık 2 milyon ton cevher 
istihsal kapasitesiyle teşekküle bağlı müesseselerin gid rek artmakta olan cevher taleplerini karşılayamayacak 
duruma gelmiştir. 

Müessesenin yıllık üretim kapasitesinin 2 milyon ton tövönan cevherden 5,3 milyon tona çıkarılmasına 
ilişkin yatırım çalışmalarına 1973 yılında başlanılmış ve 1976 yılında bitirileceği öngörülmüş ise de, çeşitli yö
netimsel, parasal ve teknik nedenlerle yatırımlar tamamlanamamıştır. İşletmenin, dekapaj ve cevher çıkarmala
rına olanak sağlayacak ve üretim verimini artıracak araçların devreye sokulmasındaki gecikmeler, demir -
çelik üretimi için % 45 daha pahalıya mal olan özel sektör cevherinin kullanılmasını gerektirmiştir. 

1975 yılına değin giderek düşen üretim miktar ve verimliliği 1976 yılında geçen yıla göre yükselme kay
detmiş ise de, norm kadro çalışmalarının yapılmaması, giderlerin kontrol ve analize alınmaması, yatırımların 
zamanında gerçekleştirilmemesi konularıyla yönetimsel konuların üzerinde durulması uygun görülmüştür. 

Müessese, 1976 yılını 21.103 milyon lira dönem kârıyla kapamıştır. 
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II - Sonuç : 
Türkiye Demir ve Çelik İşletmelerinin, teşekkül (Genel Müdürlük ve Karabük Müessesesi) ve İskenderun 

Müessesesiyle Divriği Müessesesinin kâr ve zarar hesapları aşağıdadır. 

Türkiye Demir ve Çelik 
İşletmeleri İskenderun Demir 

(Genel Müdürlük) ve Çelik Fabrika- Divriği Madenleri 
(Karabük Müessesesi) ları Müessesesi Müessesesi 

Yıllar TL. TL. TL. 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

101 701 266,43 
145 977 796,19 
127 597 156,51 
437 481 023,38 
389 535 112,35 
460 421 245,33 
128 171 536,74 
886 673 070,70 
278 110 780,07 

— 509 134 894,88 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 185 188 140,55 
— 628 728 035,69 

152 687,66 
2 351 026,04 
1 665 043,05 
1 341 517,95 

— 2 991 155,66 
— 5 126 750,06 

1 778 956,24 
2 997 085,57 
8 135 174,01 
21 102 723,20 

a) Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri (Karabük) 1975 yılı faaliyetinin; verimlilik ve kârlılık oranları
nın düşmesi, yatırımların gecikmesi ve Yüksek Denetleme Kurulunun eleştirilerinin doğruluğu nedeniyle, 1976 
yılı faaliyetlerinin de; dönemin zararla kapatılması, yönetimsel nedenlerle yatırımların gecikmesi ve Yüksek 
Denetleme Kurulunun eleştirilerinin doğruluğu nedeniyle, 

İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinin 1975 yılı faaliyetinin; norm ve program kadroların 
aşılarak siyasal nedenlerle aşırı biçimde doldurulması, harcamaların savurganlık düzeyine varması ve Yük
sek Denetleme Kurulu eleştirilerinin doğruluğu nedeniyle, 1976 yılı faaliyetinin de; gereksiz yere ve nitelik 
aranmaksızın ve yasal prosedüre uyulmaksızın 6 binden fazla işçi alınması, savurganlık derecesindeki harca
maların devam etmesi, dönem sonunun önemli düzeye varan zararla kapanması nedeniyle, 

Devriği Madenleri Müessesesinin 1975 yılı faaliyetinin; üretim ve verimin düşmesi, yatırım projelerinin 
gerçekleştirilememesi, önemli yönetimsel sorunların doğması ve Yüksek Denetleme Kurulu eleştirilerinin doğ
ruluğunun anlaşılması nedeniyle, 1976 yılı faaliyetinin de; üretim ve verimin düşmesi ve Yüksek Denetleme 
Kurulunun eleştirileri nedeniyle, aklanmaması için verilen önergeler kabul edilmiştir. 

b) Türkiye Demir ve Çelik İşletmesi ve müesseselerinin yukarıdaki çizelgede yer alan 1967 - 1976 yılla
rına ait bilanço ile kâr ve zarar hesapları ayrı ayrı tasvibe sunulmuş Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri (Ka
rabük) ile İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi ve Divriği Madenleri Müessesesinin 1967 - 1974 
yıllarına ait bilanço ile kâr, ve zarar hesapları tasvip ve ibra edilmiş, 1975 ve 1976 yıllarına ait bilanço ile kâr 
ve zarar hesapları yukarıda belirtilen gerekçeler nedeniyle kabul ve ibra edilmemiştir. 

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

Mehmet Ali Pestilci Nejat SarhcaU Ertuğrul Günay 
Üye Üye Üye 

C. S. Adana Üyesi C. S. Afyonkarahisar Üyesi C. S. Aydın Üyesi 
1975 - 1976 kararlarına muhalifim. 1975 - 1976 kararlarına muhalifim. 1975 - 1976 kararlarına muhalifim. 

Nuri Âdemoğlu Ahmet Karayiğit A. Metin Taş 
Üye Üye Üye 

C. S. Balıkesir Üyesi C. S. Bursa Üyesi Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
1975 - 1976 kararlarına muhalifim. Şebip Karamullaoğlu Kemal Cantürk 

Raif Eriş İmzada bulunamadı 
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Üye 
C. S. Erzurum Üyesi 

Lûltfi Doğan 
İmzada 'bulunamadı 

Üye 
C. S. Muğla Üyesi 

Fevzi Özer 

Üye 
Adana Milletvekili 

M. Hailit Dağlı 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Anlkara Milletvekilli 

Selâhattin Öcal 

Üye 
Artvin Milletvekili 

Mustafa Rona 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Çorum Milletvekili 

Etem Eken 

Üye 
Gaziantep* Millet vekili 

Emin Altınbaş 

Üye 
İstanbul Milletvekili 

Çağlayan Ege 

Üye 
İzmir Milletvekili 

1975-1976 yılları kararına muhalifim 
Erol H. Yeşil pınar 

Üye 
Konya Milletvekili 
Ahmet Çobanoğlu 

Üye 
Rize 'Milletvekilli 

1975-1976 yılları 'kararma muhalifim 
İzzet Akçal 

Üye 
C. S. ts'taribul Üyesi 

Solmaz Belül 

Üye 
Talbii Üye 

Kâmil Karavelioğlu 

Üye 
Af yonlkarahisar M il let veCt il i 

Mehmet Özutku 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Anlkara Milletvekili 

Yaşar Ceyhan 

Üye 
Balıkesir Milletvekili 

Nuri Bozyel 

Üye 
Erzincan Milletvekili 

Nurettin Karsu 

Üye 
Gümüşhane Milletvekili 

1975-1976 yılları kararma muhaMfim 
Mehmet Çatalbaş 

Üye 
İzmir Milletvekili 
Ferhat Arslantaş 

Üye 
Kırklareli Milletvekili 

Gündüz Onat 

Üye 
Konya Milletvekili 

1975-1976 yılları kararına muhalifim 
Mustafa Güzelkılınç 

Üye 
Sakarya Milletvekili 
Selâhatitin Gürdrama 
İmzada (bulunamadı 

Üye 
C. S. Manisa Üyesi 

1975-1976 yılları kararına muhalifim 
Ruhi Tunakan 

Üye 
Tabii Üye 

Mehmet Özgüneş 
Rapor hakkındaki 

kanaatim aşağıdadır 

Üye 
Ankara Milletvekili 

Erol Saraçoğlu 

Üye 
Anltallya Milletvekili 

Hasan Ünal 

Üye 
Bursa (Milletvekili 

1975-1976 yılları 'kararına muhalifim 
Özer Yılmaz 

Üye 
Erzurum Milletvekili 

1975-1976 yılları kararına karşıyım. 
Rıfkı Danışman 

Üye 
İçel Milletvekili 

Fevzi Arıcı 
İmzada bulunamadı 

Üye 
İzmir Milletvekili 

Mahmut Türkmenoğlu 

Üye 
Konya Milletvekili 
A. Oktay Gimer 

İmzada bulunamadı 

Üye 
Mardin Milletvekili 

Nurettin Yılmaz 

Üye 
Siirt Milletvekili 

Abdülkadir Kaya 
İmzada (bulunamadı 
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Üye Üye Üye 
Sivas Milletvekili Tekirdağ Milletvekili Tokat Milletvekili 

1975-1976 yılları kararına muhalifim 1975-1976 yılları kararma karşıyım. Cevat Atılgan 
Temel Karamollaoğlu Halil Başol 

Üye Üye 
Yozgat Milletvekili Zonguldak Milletvekili 
M. Güngör Erdinç Kemal Anadol 

MEHMET ÖZGÜNEŞTN RAPOR HAKKINDAKİ KANAATİ 

Kom'iısyonurnuzda denetim, Başbakanlık Yüksek De netleme Kurulu raporları esas alınarak yapılmaktadır. 
Bu raporla fonksiyonel bir denetim sonucu hazırlanmadığından, ilgili kuruluşun aklanması ya da aklanma
ması üzerinde vicdani bir kanaatte varmak mümkün olmamıştır. 

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

Tabii Üye 
Mehmet Özgüneş 

Millet Meclisi 
Milli Selâmet Partisi Grubu 28 . 6 . 1979 

Başkanlığı 
Sayı : 157 

EK : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KARMA KOMİSYONU 
BAŞKANLIĞINA 

468 sayılı Kanunun 2102 sayılı Kanunla değişik 3 ncü maddesi gereğince TBMM Kamu İktisadi Teşebbüs
leri Karma Komisyonunun 14.12.1978 tarihli toplantısında Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri (Karabük) ile 
İskenderun Demir Çelik Müesseseleri Fabrikaları müessesi ve Divriği madenleri müessesesinin 1975 ve 1976 
yıllarına ait bilançoları ile kâr ve zarar hesapları kabul ve ibra edilmemiştir. 

İbra edilmeyişine sebep olarak dv işletmelerin norm ve program kadrolarının siyasal nedenlerle aşırı biçim
de aşıldığı, harcamaların savurganlık düzeyine vardığı, gerekesiz yere ve nitelik aranmaksızın ve yasal psose-
düre uyulmaksızın işçi alındığı, yatırımların geciktiği ve dönem sonunun zararla kapandığı ileri sürülmüştür. 

Kanaatimizce, işletme faaliyetleri değil, karara esas olan önerge politiktir. 
Bilindiği gibi Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri temel madde üretmekte ve devamlı yatırım faaliyeti için

de bulunmaktadır. Aşağıdaki hususlar nazari itibare alındığın da TDC işletmelerinin 1975-1976 faaliyetleri ile 
ilgili bilanço kâr ve zarar hesaplarının ibrası gerekir. 

NORM KADROLAR 
1. a) TDÇ işletmeleri norm ve program kadroları tepeden aşağı doğru değil, aşağıdan (yani işletmeden) 

yukarı doğru yürüyen bir prosedürle tespit edilmektedir. Kadro tespitine esas, işletmeci ünitelerin talebidir. Bu 
talep Genel Müdürlükçe azaltılarak kabul edilmiştir. Takip edilen prosedür yasalara ve genelgelere tama
men uygundur. 

b) Esasen norm kadrolar 1975 yılından önce 17 000 olarak tespit edildiğinden 1975 ve 1976 yıllarındaki faa
liyetlerden çok daha evvelki faaliyet dönemlerini ilzam etmesi gerekir. Halbuki o dönemler ibra edilmiştir. Bu
rada bariz bir çelişki ortaya çıkmaktadır. 
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c) Rusya'da 8 000 olarak tespit edilen (kadrolar daha kalifiye işçiye göre yapılmakta olup yatırım 
ve ilk işletme dönemlerinde bu noktaya erişmek bugünkü şartlarda mümkün değildir. Ayni zamanda bu kadrolar 
sosyal hizmetlerde, korumada ve bunlara ilaveten bazı ilave işletme ünitelerinde çalışanları ihtiva etmemekte
dir. 

Bu sebeplerle norm ve program kadroların siyasal nedenlerle aşırı derece de şişirildiği doğru değildir. 
(Bilhassa bunların daha evvelki yıllarda tespit edildiği hususu bunu teyit etmektedir.) 

İSTİHDAM 
2. Gereksiz yere ve nitelik aranmaksızın ve yasal prosedüre uyulmaksızın işçi alındığı ise sadece mesnet

siz bir iddiadan ibarettir. İşçi istihdamı yukarıda belirtildiği tarzda tespit edilen norm kadrolara ve bunun ışı
ğında hazırlanacak program kadrolara göre yasaların emrettiği şartlara göre alınır. Yüksek denetleme kurulu 
raporları tetkik edildiğinde işçi alımında norm kadroların aşılmadığı açıkça görülmektedir. İskenderun Demir 
Çelik müessesesinde 1976 yılında norm kadro 17 000 olduğu halde, istihdam 8 000 seviyesinden 13 000 seviye
sine çıkmıştır. 

Burada nazarı itibare alınmayan husus, İskenderun Demir Çelik müessesesinin 1975 yılı sonunda işletmeye 
geçmiş olmasıdır. Aynı zamanda yeni birtakım yatırımlara başlafken Çelikhane v.s gibi ünitelerin de ya
tırımları devam ettirilmiştir. 

Yatırım sonuna yaklaşıldığından bazı müteahhitlerin işi savsaklamamaları ve ona bağlı olarak işletmenin 
gecikmemesi için müessese işletme faaliyetlerini yürü türken, yatırım faaliyetlerini de bizzat yürütmek duru
munda kalmıştır. Yatırımlar geçici olduğu için burada istihdam edilen işçiler de muvakkat statüye tabidir. Böy
lece işletmeye geçildiği için daima kadroya ilave işçi alınırken, devam eden ve yeni başlayan yatırımlar için 
de muvakkat işçi alınmıştır. 

Hatta 1978 yılı bütçesi ile boş kadrolar dondurulmuş ve Maliye Bakanlığının müsaadesine tabi tutul
muşken yeni idare bu müsaadeyi dahi almadan ilave işçi istihdam etmiştir. Böylece Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığı ve dolayısıyla karma komisyon bir çelişkiye düşmüştür. 

SAVURGANLIK 
3. İsraf yerine kullanılan bu kelime ile, hangi harcamaların kasdedildiği anlaşılamamaktadır. Zira, Ge

nel Müdürlük örtülü ödenekleri tetkik edildiğinde bunun hem daha önceki, hem de daha sonraki yıllara kı
yasla çok azaldığı görülecektir. Bunun dışında ise harcamaların hangisinin israf olduğunun tasrihi gerekir. Bu 
yapılmamıştır. Tetkik edildiğinde iddianın tam tersinin doğru olduğu görülecektir. 

ÜRETİM DÜŞÜKLÜĞÜ 
4. Üretim düşüklüğü iddiası da doğru değildir. Hakikatlerle bağdaşmamaktadır. 
a) Karabük'te üretim rekor seviyeye yükselmiştir. Burada idarecilerin ve personelin üstün gayretleri ol

muştur. 
b) Divriği madenlerinde de üretim artışı sağlanmıştır. 
c) İskenderun tesisleri ise, 1975 yılı sonunda faaliyete geçtiğinden bir üretim mukayesesi yapmak mümkün 

değildir. Ancak, yatırımların gecikmesi sebebi ile yüksek fırının ateşlenmiş olmasına rağmen çelikhane çalış
tırılmamış, sadece pik üretilmiştir. Aym zaman da kok ve demir cevheri itibariyle de dışarıya bağlı olması teo
rik kapasiteye ilk yıl ulaşılmasını önlemiştir, 

YATIRIMLARIN GECİKMESİ 
5. Yatırımların gecikmesini 1975 - 1976 yıllarındaki idareye yüklemek ise hatadır, zira; 
a) İskenderun 1975 yılı sonunda faaliyete geçmiştir. Gecikmenin daha önceki yıllarda olduğu aşikârdır. 

Halbuki o dönemler ibra edilmiştir. 
b) Divriği peletleme tesislerinde ise hem ihalede, hem de ihale edilen firmalardan bazıları ile bazı tek

nik meselelerden dolayı gecikme olmuştur. Bu husus da yine daha önceki dönemleri ilgilendirmektedir. 
Kaldı ki, 
Yatırımları geciken TEK, TKİ, ETİBANK gibi bir çok müessese komisyonca ibra edilmiştir. Yatırımların 

.gecikmesine esas seibep olan bilhassa iç ve dış finansman ile ilgili engeller, yatırımlara tahsis edilen paraların 
ödenmesindeki bürokratik prosedür ve hükümetlerin topyekûn bu meseleye bakış açıları değişmeden bu gecik-
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melere mani olmakta mümkün değildir. Sivas 4 ncü Demir Çelik yatırımının bugüne kadar geciktirilmesi bu
nun en açık delilidir. 

BİLANÇO ZARARLARI 
6. 1975 ve 1976 yıllarında Karabük ve Divriği işletmeleri kâr etmişlerdir. 
Ancak, işletmeye yeni geçen iskenderun müessesesinde zarar söz konusudur. 
Bu tesisin ise anca<k yüksek fırını ateşlenmiş fakat çelikhane çalışmadığından sadece pik istihsal edilebil

miştir. Bu dönemde yatırımların devam etmesi ise tabii olarak bilançoda zarar gözükmesine sebep olmuştur. 
Böylece 'konsolide bütçe de zarar ile kapanmıştır. Yatırım safhasında müesseselerin kâr etmelerinin güçlüğü 
bilinen bir gerçektir. Buna ilaveten bu müesseseler birde. 

a) Sermaye yetersizliği çekerlerse (ki TDÇ işletmelerinde 2,5 milyarlık sermayesine karşılılk 50 milyar TL* 
li!k yatırım vazifesi verilmiştir.) 

b) İmalat girdilerinde (Kömür, elektrik ve işçilik) artış olmasına rağmen satış fiyatlarına serbestçe tespit 
edemezlerse (ki Demir Çelik fiyatları hükümetlerce tespit edilegelmiştir) Ikâr etmeleri sadece tesadüfe bağlı ola
caktır. 

Bütün bunlara ilaveten sadece Hazineye 1975 - 1976 yıllarında 1,5 milyar TL. faiz ödenmiştir. 
Esas önemli olan mesele bu nev'i yarırımları âdeta felç eden faizin kaldırılması ve yanlış vergi sisteminin 

biran önce İslahı ve formalitelerin asgariye indirilerek, yatırımcı kuruluşlara şevk ve heyecan verecek yeni 
kararların alınmasıdır. Yukarıda zikredilen hususlar gözönüne alınaralk, Türikiye Demir Çelik İşletmeleri (Kara
bük) ile İskenderun Demir Çelik fabrikaları müessesesi ve Divriği madenleri müessesesinin 1975 ve 1976 yıl
larına ait bilançoları ile Ikâr ve zarar hesaplarının 468 sayılı Kanunun 2012 sayılı Kanunla değişik 3 ncü mad
desine göre Karma Komisyonca işleme tabi tutulmasını ve netice olarafk adı geçen işletme ve müesseselerinin 
ibra edilmesini arz ve rica ederiz. 

MSP 
MSP Millet Meclisi Grubu Adına 

Millet Meclisi Grup Başjkanvekili Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili 
Hasan Aksay Süleyman Arif Emre Oğuzhan Asil tür k 

Trabzon Milletvekili 
Lütfi Göktaş 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun Görüşü 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri 19 . 2 . 1980 

Karma Komisyonu 
Karar Tarihi : 12.2.1980 

Karar No. : 5 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesi Hakkında 468 sayılı Ka
nun gereğince Karma Komisyonumuzca denetlenen T. Demir ve Çelik İşletmeleri (Karabük) ile İskenderun 
Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi ve Divriği Madenleri Müessesesinin kabul ve ibra edilmeyen 1975 ve 
1976 yıllarına ilişkin bilanço ve netice hesaplarına : 

1. Norm ve program kadroların, yasalara ve genelgelere uygun olarak tespit edildiği, tespit edilen kad
rolar kalifiye işçiye göre yapıldığı için yatırım ve ilk işletme dönemlerinde bu noktaya erişmenin mümkün 
olmadığı, 
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2. Gereksiz yere, nitelik aranmaksızın ve yasal prosedüre uyulmaksızın işçi alınmadığı, 1976 yılında 
istihdamın, norm kadronun altında bulunduğu, yatırımları da yürütmek durumunda kalan müessesenin yatı
rımlar için muvakkat statülü işçiler almış olduğu, 

3. Harcamalarda israf olmadığı, 
4. Üretim düşüklüğü iddiasının doğru olmadığı, 
5. Yatırımlardaki gecikmenin daha önceki dönemleri ilgilendirdiği, yatırım gecikmelerine iç ve dış finans

man teminindeki bürokratik usul ve engellerin neden olduğu, 
6. İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinin zararının, yatırımlann devam etmesi, sermaye 

yetersizliği, imalat girdilerinde artış olmasına rağmen satış fiyatlarının serbestçe tespit edilemeyip, Hükümet
çe tespit edilmesinden ileri geldiği, 

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 

Selâhaîtin Öcal 
Üye 

Adıyaman Milletvekili 
Muhalifim. Söz hakkım saklı kalmak 

Şartiyle 
Abdurrahman Unsal 

Üye 
Denizli Milletvekili 

Adnan Keskin 

Üye 
Konya Milletvekili 

M. Yücel Akıncı 

Üye 
Manisa Milletvekili 

Muhalifim. 
Süleyman Çağlar 

Başkan vekili 
Erzincan Milletvekili 

Nurettin Karsu 

Üye 
C. S. Bursa Üyesi 

Şebip Karamullaoğlu 
Üye 

Ankara Milletvekili 
Erol Saraçoğlu 

Üye 
içel Milletvekili 

Muhalifim. 
Fevzi Arıcı 

Üye 
Konya Milletvekili 

Muhalifim. 
Agâh Oktay Güner 

Üye 
Niğde Milletvekili 

Burhan Ecemiş 

Üye 
Yozgat Milletvekili 
M. Güngör Erdinç 

Sözcü 
C. S. Balıkesir Üyesi 

Nejat Sarlıcalı 

Üye 
Tabii Üye 

Mehmet Özgüneş 
Üye 

Balıkesir Milletvekili 
Cemalettin İnkaya 

Muhalifim. 

Üys 
Kırklareli Milletvekili 

Gündüz Onat 

Üye 
Kütahya Milletvekili 

Muhalifim. 
A. Mahir Ablum 

Üye 
Rize Milletvekili 

Muhalifim. 
İzzet Akçal 
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CUMHURİYET SENATOSU 

Topta* YÜ. : 19 S. Sayısı : 1006 

Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu ile Müesseselerinin Tasvibe Su
nulan 1968 - 1976 Yılları 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. (3/1842) 

(Not : TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 1967 - 1976 yıllanma ait denetim 
raporlan Cumhuriyet Senatosunun 31 . 5 . 1979 tarihli 71 nci Birleşim Tutanak Dergisine bağlanmıştır.) 

Dönem : 5 - Toptantı : 2 

TBMM KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KARMA KOMİSYONU 

SAYİ : 20 

Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu ile Müesseselerinin Tasvibe Sunulan 1968 - 1976 Yılları Bilanço ve Netice 
Hesaplarının, 468 Numaralı Kanunun 3 ncü Maddesinin 2 nci Fıkrası Uyarınca Hazırlanan Kamu İktisaidi 

Teşebbüsleri Karma Komisyonu Raporu. 

D. III (3/71, 3/141, 3/389) 
D. IV (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. : 21/1,2,3,4,5 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlenmesi hakkında 
468 numaralı Kanun gereğince Karma Komisyonumuzun onayına tabi, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu ile 
müesseselerinin 1968 - 1976 yıllan bilanço ve netice hesaplan 4 . 1 . 1979 tarihli toplantımızda incelenmiş ye 
hazırlanan rapor 468 numaralı Kanunun 2102 numaralı Kamunla değişen 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrası hük
münce basıJıp TBMM üyelerine dağıtılmak üzere ilişikte sunulmuştur. 

TBMM 
Kamu lkt Teş. Karma Kom. 

Başkanı 
C. S. Zonguldak Üyesi 

Mehmet Ali PestÜci 
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I. - Genel Bilgiler : 
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu 30 . 4 . 1963 tarihinde kabul edilen 227 sayılı Kanunla kurulmuş olup; 

sermayesinin ıtarnaanınm Devlete ait olması nedeni ile, yönetim bakımından 440 sayılı Kanuna, denetim bakı
mından da 468 saiyılı Kanuna tabidir. 

1976 yılı sonu itibariyle, kurumun bünyesinde; Adana, İstanbul, Kars ve İzmir «Süt ve Mamulleri Sanayii 
Müessesesi» adı altında 4 adet müessese, İstanbul Müessesesine bağlı olarak Havsa Peynir ve Tereyağı Fab
rikası, Çocuk Maması Fabrikası, Genel Müdürlüğe bağlı olarak da 31 adet «Peynir ve Tereyağı Fabrikası» 
işletme olarak faaliyette 'bulunmuştur. 

Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu : 
Teşekkülün 1975 ve 1976 yıllarına ait çalışma sonuçlarını gösteren toplu bilgiler, aşağıdaki çizelgede 

verilmiştir. 

Toplu Bilgiler Ölçü 1975 1976 Fark 

Esas sermaye 
Özkaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Maddi Dur. Varlık. '(Net değ.) 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oranı 
Çiğ süt alımı 
Üretim tutarı 
Üretim miktarı : 
Pastörize süt 
Yoğurt 
Ayran 
Tereyağı 
Peynir 
Süttozu 
Kapasite (Süt İşletme) (Tek vardiya) 
Kapasiteden yararlanma oranı 
Satış tutarı 
Memur sayısı (Ortalama) 
İşçi sayısı (Ortalama) 
Memur başına yapılan gider 
İşçi başına yapılan gider (Aylık 
Dönem sonucu (Zarar) 
Bilanço sonucu (Zarar) 

(Aylık ortalama) 
ortalama) 

Bin TL. 
» » 
» » 
» » 
» » 

% 
Bin Lît. 
Mil TL. 

Bin Lt. 
Ton 
B;n Lt. 
Ton 
Ton 
Ton 
Bin U/Yi l 
r-,' 

Mil. TL. 
Kişi 
Kişi 
TL, 
TL. 
Bin TL. 
Bin TL, 

400 000 
243 579 
196 400 
330 452 

84 

35 

11 
4 
2 

1 

83 

5 
t 
j 

8 
91 

291 
77 

556 
209 

216 
0S7 
162 
338 
178 
358 
100 
42 

186 
265 
522 
553 
440 
576 
690 

400 000 
227 372 
519 000 
511 423 
240 614 

180 
51 756 

326 

11 478 
4 751 
2 620 

533 
2 936 

706 
143 100 

36 
272 
403 
753 

6 294 
4 237 

82 905 
174 595 

— 
— 16 207 

322 600 
180 971 
156 323 

103 
16 200 

117 

262 
664 
458 
İ 95 

1 758 
348 

60 000 
— 6 

86 
138 
231 
741 
797 

74 329 
82 905 

-Süt, terkibindeki yüksek değerli protein, yağ, şeker, vitamin ve çeşitli madeni maddelerle insan için haya
ti önem taşıyan bir besin maddesidir. 

Taşıdığı bu önem dolayısıyla ileri ülkelerde yıllarca evvel geliştirilmiş bulunan süt sanayiinin Türkiye'de 
de ele alınması zarureti duyulmuş; üreticiden alacağı sütleri, memleketin uygun bölgelerinde kuracağı mo
dern tesislerde teknik usullerle süt mamulleri haline getirmek üzere; 227 sayılı Kanunla 1963 yılında Tür
kiye Süt Endüstrisi kurulmuş, işletme çalışmalarına ise 1968 yılında başlamıştır. 

1976 yılı itibariyle Türkiye Süt Üretimi 5 milyon ton olup, dünya üretiminin ancak % 1,1'i oranında
dır. Türkiye Süt Endüstrisi Kurumunun işlemiş olduğu süt miktarı ise, Türkiye üretiminin ancak % l'i ora
nımda 52 milyon litredir. 

Kurumun işletmeleri 9 yıldır faaliyette bulunmasına rağmen, çalışmaları henüz istenilen seviyeye ulaş
mamış, konusunun esas dayanağım teşkil eden çiğ süt alımları 1975 yılında 36 milyon litre iken, 1976 yılım-
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da % 44 oranınida bir artışla 52 milyon litreye yükseldiği halde, yeni fabrikaların devreye girmesi ile, arıtan 
kapasiteden dolayı, kapasite kullanım oranı % 42'den, % 36*ya düşmüştür. 

Faaliyetlerin, henüz işletmelerinin tek vardiya kapasitesini dolduracak bir seviyeye ulaştırarnayan ve bi
rikmiş zararları 174,6 milyon liraya yükseilen kurumun, 440 sayılı Kanunun kârlılık ve verimlililk amaçlarına 
uygun, işletmecilik prensipleriyle bağdaşır, bir çalışma düzeyine getirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu
nun için; 

— Süt alımında iyi bir fiyat politikası uygulanması, müstahsile verilen süt alım avansının etkili olacak 
şekilde kullanılması, süt alım organizasyonunun sağlanması, sütün alımından itibaren, soğutma ve muhafa
zada teknolojinin gereği olan soğuk zincirin kırılmasının önlenmesi suretiyle; fabrikaların ilk etapta tek 
vardiya kapasitesini dolduracak seviyeye getirilmesi, 

— Fabrika yerlerinin seçiminde; politik nedenlerden kaçınılarak, süt potansiyeli olan, ulaşım enerji, su 
temini mümkün, toplu tüketim merkezlerine yakın yerlere, öncelik (tanınması, yatırım programlarmın gerçek 
bir fizibilite etüdüne dayandırılması. 

— Değişik oranlarda yağ ihtiva eden içme sütü imalinin sağlanması. 
— Sübvansiyon kararnamesinin uygulanması sağlanarak, maliyetle satış fiyatı arasındaki farkın Maliye 

Bakanlığınca kuruma ödenmesi, 
— Yatırım için pahalı finansman kaynağı kullanılması yerine, kurum esas sermayesinin artırılması cihe

tine gidilmesi, 
— Kurumda ileriye yönelik personel politikası uygulanarak, yıllık personel hareketinin asgari hadde in

dirilmesi, personele tecrübe kazandırılmak üzere eğitime ağırlık verilmesi, norm kadro tespiti yapılarak, per
sonel mevcudunun iş hacminin gelişmesine muvazi bir seviyede tutulması suretiyle, iyi bir istihdam politika
sı izlenmesi, 

— Kurumun 227 sayılı Kanunda belirlemen amacı dışında kalan görevlerin, Kuruma yüklenmemesi, 
Hususları üzerinde durulması uygun görülmüştür. 
Kurumun 1976 yılı sonu itibariyle kullanılan kaynak toplamı geçen yıla nazaran 306 milyon lira artarak 

746 milyon Liraya yükselmiştir. Kollanılan bu kaynağın 227 milyon lirası öz, 519 milyon lirası ise, yabancı 
kaynak durumunda olup; bunun 559 milyon lirası duran, 187 milyon lirası da dönen değerlere yatırılmıştır. 

Kurum 1976 yılı çalışma dönemini 82 904 645,31 lira zararla kapatmış, birikmiş zararları ise 174 594 
951,53 liraya ulaşmıştır. 

ADANA SÜT VE MAMULLERİ SANAYİİ MÜESSESESİ 

Müessesenin 1975 ve 1976 yıllarına ait çalışma sonuçlarını gösteren toplu bilgiler aşağıdadır. 

Toplu Bilgiler Ölçü 1975 1976 Fark 

Esas sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar 
Maddi duran varlıklar (Net değer) 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oramı (Nakdi) 
Çiğ süt alımı 
Üretim tutarı 
Kapasite (Çiğ süt işleme) (Tek vardiye) 
Kapasiteden yararlanma oranı 
Saltış tutarı 
Memur sayısı (Ortalama) 
İşçi sayısı (Ortalama) 
Memur başına yapılan gider (Aylık ortalama) 
İşçi başına yapılan gider (Aylık ortalama) 
Dönem sonucu (Kâr ve Zarar) 

Bin TL. 
Bin TL. 
Bin TL. — 
Bin TL. 
Bin TL. 

% 
Bin Lt. 
Mil. TL. 
Bin Lt./Yıl 

% 
Mil. TL. 
Kişi 
Kişi 
TL. 
TL. 
Bin TL. — 

19 000 
— 

1 911 
9 540 

102 
9 

4 196 
25 

13 050 
32 
18 
23 
75 

4 950 
3 109 

142 

19 000 
— 

— 14 909 
9 303 
1 129 

58 
6 952 

39 
13 050 

53 
31 
27 
78. 

5 560 
5 939 

— 12 997 

— 
— 

12 998 
- 237 

1 027 
49 

2 756 
14 
— 
21 
13 
4 
3 

610 
2 830 

— 13 139 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1006) 



_ 4 — 

1976 yılı sonu itibariyle Müessesenin 19 milyon lira sermayesine karşılık, birikmiş zararları toplamı 34 
milyon liraya ulaştığımdan, öz kaynaklar yitirilmiş, yabancı kaynaklara sirayet eden zarar tutanda 15 milyon 
lirayı bulmuştur. 

1968 yıllında toplam 46 personel ile çalışan Müessesenin 1976 yılı sonu itibariyle ortalama personel ade
di 105'e yükselmiştir. 

1975 yılındaki toplam çiğ süt alımı 4,2 milyon litreden 1976 yılında 7 milyon litreye ulaşmış olmasına 
rağmen, tek vardiya yıllık kapasitesinin ancak % 53'ünü kullanaiblrniştir. 

Alınan sütlerin % 36'sı ekonomik olan mamul çeşitlerine işlenebilmiş, c/c 64'ü ekonomik mamul türü 
olmayan, peynir ve lora işlenmek suretiyle müessese çalışmaları olumsuz yönde etkilenmiştir. Müessesenin 
sterlize süt, dondurma, imali etme olanağının bulunmamayışı, mamuller için muhafaza depolarının olmayışı, 
dönem sonucunun zararla neticelenimesinde önemli etken olmuştur. 

Sübvansiyon kararnamesinin uygulanması sağlanamadığından, Müessesenin 1976 yılı çalışma dönemi 
12 997 113,50 lira zararla kapanmıştır. 

İSTANBUL SÜT VE MAMULLERİ SANAYİİ MÜESSESESİ 

Müessese'nin 1975 ve 1976 yıllarına ait çalışma sonuçlarını gösteren toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede 
verilmiştir. 

Toplu Bilgeler Ölçü 

Esas sermaye 
Özkaynakltar 
Yalbamcı kaynaklar 
Maddi duran varlıklar (net değer). 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oranı 
Çiğ süt alımı 
Üretim tutarı 
Kapasite (Çiğ süt işleme) (Tek vardiya) 
Kapasiteden yararlanma oranı 
Satış tutarı 
Memur sayısı (Ortalama) 
İşçi sayısı (Ortalama) 
Memur başına yapılan gider (Aylık ortalama) 
işçi başına yapılan gider (Aylıik ortalama) 
Dönem sonucu (kâr ve zarar) 

1975 1976 Fark 

Bin TL. 
» 
» 

» 
» 

% 
Biri TL, 

Mil TL. 
Bin Lt./Yıl 

'% 
Mil TL. 
Kişi 

» 
TL. 
» 

Bin TL. 

37 000 
32 626 
26 612 
30 375 

1 181 
57 

11 959 

77 
20 400 

59 
67 
54 

153 

4 875 
3 908 

— 6 079 

37 000 
'24 924 
57 058 

27 609 
1 599 

21 
14 422 

91 
20 400 

71 

88 
52 

182 

6 205 
4 663 

— 7 702 

— 7 702 
30 446 

— 2 766 
418 

— 36 
2 463 

14 
— 
12 

21 
— 2 

24 
1 331 

775 
— 13 781 

İstanbul Müessesesi; süt fabrikası, 1971 yılında işlet meye açılan çocuk maması fabrikası ve 1973 yılında 
işletmeye açılarak Müesseseye bağlanan Havsa Peynir ve Tereyağı Fabrikası ile birlikte işletme çalışmaları
nı "Sürdürmüştür. 

Müessese 1972 yılında toplam 184 adet personel ile çalışırken, 1976 yılı sonu itibariyle ortalama per
sonel adedi 234'e yükselmiştir. 

İleriye yönelik ıbir personel politikası izlenemediğinden, yıl içindeki personel hareketi % 30'a ulaşmıştır. 
Müessese olarak; büyük bir tüketim merkezinde faaliyetlerini sürdürmesine rağmen, alım, üretim ve sa

tış hacmi bakımından, tek vardiya 'kapasitesini dolduracak düzeye gelememiştir. 1975 yılında çiğ süt alımları 
12 MiSyön litre iken, 1976 yılında % 20 artışla 15 milyon litreye ulaşmasına rağmen, kapasitesinin % 71'ni 
doldurabil'miştir. Kapasiteden yararlanma oranı istanbul Süt işletmesinde % 55, Mama Fabrikasında ise 
% 40 olmuştur. İmalât formülünde gerekli değişikliğin yapılmaması, etkili bir satış organizasyonunun kuru-
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lamaıması nedeni ile çocuk maması imali müessese için büyük zarar kaynağı olmuştur. Mama Fabrikasının 
1976 yılında Müesseseye yüklediği zarar 2 milyon liradır. 

Müessesenin 1976 yılı sonu itibariyle sermayesi 37 milyon İkadır. Kullanılain kaynak toplamı 82 Milyon 
lira olup, bunun 25 milyon lirası öz, 57 mil'yon lirası ise, yabancı kaynak durumundadır. Kullanılan 'kayna
ğın % 49'u duran, c/c 51'de 'dönem /değerlere yatırılmıştır. 

Sübvansiyon kararnamesinin uygulanması sağlanamadığından, müessesenin 1976 yılı çalışma dönemi 
7 702 065,02 lira zararla sonuçlanmıştır. 

KARS SÜT VE MAMULLERİ SANAYİİ MÜESSESESİ 

Müessesenin 1975 ve 1976 yıllarına ait çalışma sonullarını gösteren toplu bilgiler aşağıdadır. 

Toplu Bilgiler Ölçü 1975 1976 Fark 

Esas sermaye 
Özkaynaklar; 
Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar 
Yabancı kaynaklarj 
Maddi duran varlıklar (Net değer) 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oranı 
Çiğ süt alımı 
Üretim tutarı 
Kapasite (Çiğ süt işleme) (Tek vafdiya) 
Kapasiteden yararlanma oranı 
Satış tutarı 
Memur sayısı (Ortalama) 
İşçi sayısı (Ortalama) 
Memur başına yapılan gider (Aylık ortalama) 
İşçi başına yapılan gider (Aylık ortalama) 
Dönem sonucu (Zarar) 

Bin TL, 
- » 

» 
» 
» 
» 
:% 

Bin Lt. 
Mil. TL, 
Bin İt/Yıl 
!% 

Mil. TL. 
Kişi 
» 
TL. 
» 

Bin TL, 

29 000 
— 

6 067 
46 029 
19 532 
1 462 

55 
4 102 

15 
12 600 

30 
12 
22 
87 

5 355 
3 323 
5 645 

29 000 
— 

19 846 
82 
18 

8 

12 

193 
043 -
978 -
39 -
048 
49 
600 
64 
39 
23 
108 

6 601 
4 
13 

660 
779 

— 
13 779 
36 164 

- 1 489 
484 
16 

3 946 
34 
— 
34 
27 
1 
21 

1 246 
1 337 
8 134 

Müessesenin 1976 yılı sonu itibariyle sermayesi 29 milyon lira olup, birikmiş zararları ise 49 milyon li
raya ulaştığından, özkaynaklar yitirilmiş, yabancı kaynaklara sirayet eden zarar tutarı ise 20 milyon lirayı 
bulmuştur. 

1969 yılında toplam 43 personel ile çalışan müessesenin 1976 yıl sonu itibariyle ortalama personel ade
di 131'e yükselmiştir. Yıl içinde memur hareketi % 52ye işçi hareketi ise % 88'e ulaşmış olup, personeli 
müesseseye bağlayıcı olumlu bir politika izlenememiştir. 

İşletmenin esas hammaddesini teşkil eden çiğ süt alımları 1975 yılında 4 milyon litre iken, bu miktar 
1976 yılında % 96 oranında artarak 8 milyon litreye ulaşmasına rağmen, kullanılan kapasite oranı % 64'ü 
geçememiştir. Süt müstahsillerine dağıtılan süt alım avaılsı, kafi miktarda süt alımını sağlamada, yeterli olama
mıştır. 

1976 yılında alınan sütlerin % 82'si süt tozu % 8'i tereyağı % l'i yoğurt imalinde kullanılmış, 1975 yı
lından devir stokla birlikte 1976'ya imal edilen süt tozlarının uzun süre satılmaması, stokların eritilmesi için 
satış fiyatında yapılan indirim, işletme sonucunun zara la neticelenmesinde önemli etken olmuştur. 

Müessesenin 1976 yılında kullandığı kaynak toplamı 62 milyon lira olup, bunun % 29'u duran, % 71'de 
dönen değerlere yatırılmıştır. 

Sübvanse kararnamesinin uygulanması sağlanamadığından, müessesenin 1976 yılı çalışma dönemi 
13 778 565,73 lira zararla sonuçlanmıştır. 
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İZMİR SÜT VE MAMULLERİ SANAYİİ MÜESSESESİ 

Müessesenin 1975 ve 1976 Yıllarına Ait Çalışma Sonuçlarım Gösteren Toplu Bilgiler Aşağıdaki Çizelgede 
Gösterilmiştir. 

Toplu Bilgiler Ölçü 1975 1976 Fark 

Esas sermaye 
Özkaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Maddi Dur. varlıklar (Net değ.) 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oram (Nak.) 

Çiğ süt alımı 
Üretim tutarı ( 
Kapasite (Çiğ süt işleme) (Tek vardiya) 

Kapasiteden yararlanma oranı 
Satış tutarı 
Memur sayısı (Ortalama) 
İşçi sayısı (Ortalama) 
Memur başına yapılan gider (Aylık ortalama) 
İşçi başına yapılan gider (Aylık ortalama) 
Dönem sonucu (Kâr - Zarar) 

Bin TL. 
» 
» 
» 
» 

;% 
Bin TL. 
Mil. TL, 
Bin Lt/Yıl 

••% 

Mil. TL. 
Kişi 

» 
TL. 

» 
Bin TL. 

20 000 
2 554 

24 048 
12 116 

584 
30 

10 787 
57 

13 050 
82 
48 
31 

100 
5 290 
3 515 

— 990 -

20 000 
4 760 

25 811 
10 6311 — 

503 — 
12 

9 593 — 
53 — 

13 050 — 
74 — 
64 
31-

103 

6 970 
4 679 

- 2 206 

— 
2 206 
1 763 
1 845 

81 
12 

1 194 
4 

— 
8 

16 
— 

3 

1 680 
1 164 
3 196 

1980 yılında 58 adet personelle işletmeye açılan İzmir müessesesinin 1976 yılı sonu itibariyle ortalama per
sonel adedi 134'e yükselmiştir, 

İşletme çalışmalarının esas hammaddesini teşkil eden çiğ süt alımları 1975 yılında 11 milyon litreye ulaş
mış iken, 1976 yılında gerileyerek 10 milyon litreye düşmüş, kapasite kullanım oranında % 82'den % 74'e in
miştir. 

Alınan sütlerin % 78 oranında ekonomik mamul çeşitlerine işlenebilmiş olması dönem sonucunu olum
lu yönde etkilemiştir. 

Müstahsil ile iyi bir diyalogun kurulamaması, süt alım organizasyonunun yeterince sağlanamaması, et
kin olabilecek ayni ve nakdi süt alım avansımn dağıtılmaması, ve özel sektörle rekabet edebilecek aktif bir 
fiyat politikasının uygulanamaması nedeni ile, çiğ süt alımları fabrikanın tek vardiya kapasitesini doldura
cak seviyeye erişememiş, 1976 yılında 1975 yılına nazaran çiğ süt alımı düşmüştür. 

Müessesenin 1976 yılı sonu itibariyle esas sermayesi 20 milyon liradır. Kullanılan kaynak toplamı 31 mil
yon lira olup, bunun 5 milyon lirası öz, 26 milyon lirası ise yabancı kaynaktır. * 

Kaynakların .% 53'ü duran, % 47'si de dönen değerlere yatırılmıştır. 

Müessesenin 1976 yılı dönem sonucunun 2 205 864,43 lira kârlı olmasına rağmen 17 445 590,11 lira birik
miş zararı bulunduğundan bilanço sonucu 15 239 72568 lira zararla neticelenmiştir. 
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II - Sonuç : 
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu ile müesseselerinin ibraya sunulan 1967 - 1976 yıllarına ait 10 yıllık kâr ve 

zarar hesaplan aşağıda gösterilmiştir. 

Yıllar 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Tüfkiye 
Süt 

Endüstrisi 
Kurumu 

TL. 

— 497 329.38 
— 11 690 573.89 
— 16 873 634.14 
— 14 669 055.38 
— 11 999 754.56 
— 8 275 331.13 
— 14 540 020.63 
— 8 575 597.65 
— 82 904 645.31 

Adana 
Süt ve Mamulleri 
Sanayii Müessesesi 

TL, 

— 1 938 591.65 
— 2 229 052.34 
— 5 021 953.98 
— 3 424 011.27 
— 3 997 445.67 
— 1 697 117.59 
— 2 745 964.21 
+ 142 170.91 
— 12 997 113.50 

Süt 
İstanbul 

ve Mamulleri 
Sanayii Müessesesi 

— 
— 
— 
— 
— 
+ 
+ 
— 

TL. 

—. 
— 

7 151 196.18 
3 279 473.14 
3 647 575.66 
1 945 701.89 

528 202.55 
2 850 00)2.53 
6 078 958.30 
7 702 065.012 

Kars 
Süt ve Mamulleri 
Sanayii Müessesesi 

TL, 

— 
— 
— 

— 5 097 626.68 
— 4 941 641.43 
— 3 367 070.87 
— 4 886 077.32 
— 7 383 109.89 
— 5 645 363.07 
— 13 778 565,73 

Süt 
İzmir 

ve Mamulleri 
Sanayii Müessesei 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
+ 

TL. 

— 
2 645 417.81 
2 393 117.50 
3 433 996.20 
2 649 157.54 
2 682 924.93 
1 069 518.61 
1 581 299.64 

990 157.88 
2 205 864.43 

Kurum; toplumun en önemli gıda maddelerinden biri olan süt ve mamulleri üretiminde 9 yıldan beri ça
lışmalarını sürdürmesine rağmen; 

— Üretici ile fabrikalar arasında, sütün fabrikaya akımını sağlayacak gerekli alım organizasyonu kurula
mamış. 

— Çiğ süt ve mamullerinin, alımından satışına kadar, soğutma ve muhafazada teknolojinin gereği olan 
soğuk zincirin kırılmaması için yeterli önlemler alınamamış, 

— Fabrika yerleri; süt potansiyeli, ulaşım, enerji, su temini, imkânları düşünülmeden ve gerçek bir fizi
bilite etüdüne dayandırılmadan geçilmiş, 

— Sütün her mevsimde yeteri kadar alınmasını sağlayacak iyi bir fiyat politikası uygulanamamış, 
— Süt alım avansından, müstahsil yeteri kadar faydalandırılmamış, olması nedeniyle, fabrikalar tek var

diya kapasitelerinin çok altında çalıştırılma durumunda bırakılmış, netice itibariyle üretici ve tüketiciye ge
rekli hizmet götürülememiştir. 

Kurumda ileriye yönelik bir personel politikası uygulanamadığından, 1976 yılında personel hareketi 
i% 30'a ulaşmış, iş etüdüne dayalı norm kadro tespiti yapılmadığından, personel alımında, iş hacmi ve verim
lilik ilkelerine, objektif değerlendirmelere uyulmamıştır. 

Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu ile müesseselerinin yukarıdaki çizelgede yer alan 1967 - 1976 yıllarına ait 
bilanço ile kâr ve zarar hesapları ayrı ayrı tasvibe sunulmuş, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu ile Adana, İstan
bul, Kars ve İzmir Müesseselerinin 1967 - 1973 yılarına ait bilanço ile kâr ve zarar hesapları tasvip ve ibra 
edilmiş; 1974 - 1975 ve 1976 yıllarına ait bilanço ile kâr ve zarar hesapları, yukarıda belirtilen gerekçe ile 
kabul ve ibra edilmemiştir. 

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

Mehmet Ali Pestilci Nejat Sarlıcalı Ertuğrul Günay 

Üye 
C. S. Adana Üyesi 

1974 - 1975 - 1976 kararlarına 
muhalifim. 

Nuri Âdemoğlu 

Üye 
C. S. Afyonkarahisar Üyesi 

1974 - 1975 - 1976 kararlarına 
muhalifim. 

Ahmet Karayiğit 

Üye 
C. S. Aydın Üyesi 

1974 - 1975 - 1976 kararına 
muhalifim 

A. Metin Taş 
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Üye 
C. S. Balıkesir Üyesi 

1974 -1975 -1976 yılları kararına 
muhalifim. 
Raif Eriş 

Üye 
C. S. Bursa Üyesi 

Şebip Karamullaoğlu 

Üye 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 

Kemal Cantürk 
İmzada bulunamadı. 

Ü?e 
C. S. Erzurum Üyesi 

Lûtfi Doğan 
İmzada bulunamadı 

Üye 
C. S. İstanbul Üyesi 

Solmaz Belül 

Üye 
C. S. Manisa Üyesi 

1974 - 1975 -1976 yılları kararına 
muhalifim. 

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 Milletvekii 

Özer Yılmaz 

Üye 
Çorum Milletvekili 

Etem Eken 

Üye 
Erzincan Milletvekili 

Nurettin Karsu 

Üye 
Erzurum Milletvekili 

1974 -1975 -1976 yılları kararlarına 
karşıyım. 

Rıfkı Danışman 

Üye 
Gaziantep Milletvekili 

Emin Altınbaş 

Üye 
Gümüşhane Milletvekili 

1974 -1975 - 1976 yıllan kararına 
muhalifim. 

Mehmet Çatalbaş 

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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Üye 
izmir Milletvekili 

1974 -1975 -1976 yıllan kararma 
muhalifim. 

Erol H. Yeşilpınar 

Üye 
Kırklareli Milletvekili 

Gündüz Onat 

Üye 
Konya Milletvekili 
A. Oktay Güner 

İmzada bulunamadı. 

Üye 
Konya Milletvekili 
Ahmet Çobanoğlu 

Üye 
Rize Milletvekili 

1974 -1975 - 1976 yılları kararına 
muhalifim. 
İzzet Akçal 

Üye 
Sivas Milletvekili 

1974 - 1975 -1976 yılları kararına 
muhalifim. 

Temel Karamollaoğlu 

Üye 
Yozgat Milletvekili 
M. Güngör Erdinç 

Üye 
Konya Milletvekili 

1974 -1975 -1976 yılları kararına 
muhalifim. 

Mustafa Güzelkılınç 

Üye 
Sakarya Milletvekili 
Selâhattin Gürdrama 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
Tekirdağ Milletvekili 

1974 - 1975 -1976 yılları kararına 
karşıyım. 

Halil Başol 

Üye 
Zonguldak Milletvekili 

Kemal Anadol 

Üye 
Mardin Milletvekili 

Nurettin Yılmaz 

Üye 
Siirt Milletvekili 
Abdülkadir Kaya 

İmzada bulunamadı. 

Üye 
Tokat Milletvekili 

Cevat Atılgan 

Üye 
Zonguldak Milletvekili 

Koksal Toptan 

MEHMET ÖZGÜNES'İN RAPOR HAKKINDAKİ KANAATİ : 
Komisyonumuzda denetim, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporları esas alınarak yapılmakta

dır. Bu raporlar fonksiyonel bir denetim sonucu hazırlanmadığından, ilgili kuruluşun aklanması ya da aklan
maması 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 ayrıntılı olarak belirtildiği gibi, bu ıslah gayretlerine Başba
kanlık Yüksek Denetleme Kurulunca yürütülen denetimden başlamakta faydalar vardır. 

Tabii Üye 
Mehmet Özgüneş 

15 .5. 1979 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Tür'kiye Süt Endüstrisi Kurumunun 1974, 1975, 1976 yılları bilanço, Ikâr ve zarar hesaplan, Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonunca ibra edilmemiştir. 

468 sayılı Kanun gereğince esbabı mucibe ile bahis konusu yıllara ait ibra (keyfiyetinin ret kararına iti
raz etmekteyiz. 

Gereğinin yapılmasına emirlerinizi arz ederiz. 

Erzurum Milletvekili 
Rıfkı Danışman 

Tekirdağ Milletvekili 
Halil Başol 

Afyon Senatörü 
Ahmet Karayiğit 
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Bursa Milletvekili Balıkesir Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Özer Yılmaz İlhan Ay tekin Ekrem Ceyhun 

Afyon Milletvekili Gümüşhane Milletvekili İzmir Milletvekili 
Mehmet Özutku Mehmet Çatalbaş Erol H. Yeşilpınar 

Kahramanmaraş Senatörü Konya Milletvekili İçel Milletvekili 
Adnan Karaküçük Mustafa Güzel ki linç Fevzi Arıcı 

Rize Milletvekili Adana Milletvekili Aydın Senatörü 
İzzet Akçal M. Halit Dağlı Metin Taş 

Adana Senatörü Artvin Milletvekili Balıkesir Senatörü 
Nuri Ademoğlu Mustafa Rona Raif Eriş 

Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu idari olarak 1963 yılında 227 sayılı Kanunla (kurulmuştur. 
Bu 'kuruluşun, kuruluşundan bugüne 'kadar geçmişine ve YDK'nın bu yıllara ait raporlarını incelediği

miz zaman üç safha gözümüze çarpmaktadır. 
Birinci safha : 1963 yılından 1970 yılına kadar olan devredir. Bu devrede kurum kuruluşunu tamamlamış 

verilen imkân içinde İzmir, Adana fabrikalarını, aynı zamanda İsviçre Federal Konsey işbirliği ile de İstan
bul, Kars fabrikalarını yaparak 1968 - 1969 yıllarında hizmete açmıştır. O gürikü imkân ve ortam içinde de 
alım ve satış organizasyonu kurmaya çalışmıştır. 

İkinci safha : 1970 - 1975 yıllarıdır. Kurum bu yıllarda yukarıda bildirilen 4 fabrikanın süt alım ve satış 
organizasyonu geliştirmek, İstanbul fa'brikası içinde unucef iş birliği ile çocuk maması fabrikası kurarak hizmete 
açmak, % 90 Doğu ve Orta Anadolu da olmak üzere 34 adet süt ve mamulleri ve tereyağı peynir fabrikası 
realize etmek ayrıca köy süt toplama üniteleri kurarak yaz ve kış süt fiyat uygulamasını sağlamak, süt fiyat dal
galanmalarına ayak uydurabilmek için 9.12.1974 gün 7/9284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını çıkarmayı ba
şararak fiyat dalgalanmalarının tevlit edeceği zarardan korunmak için tedbir aldığı görülmektedir. 

Ayrıca eleman yetiştirmek için Milli Eğitim Bakanlığınca Kars'ta peynircilik okulu açılmasına müsaade 
edilmeyince bu ihtiyaç ikişer aylık kurslarla peynirci ustası yetiştirilerek giderilmiş ve fabrikalarda iç eğitime 
gerekli önem verilerek ileriye yönelik personel politikası da gerçekleştirilmiştir. 

1974 - 1975 yıllarında iş hacmine göre personel istihdam edildiği YDK raporlarında belli olduğu gibi 
ibra edilen yıllara nazaran artışlar da olmamıştır. Norm kadro yapılması özlenen bir husus olmasına rağmen 
maalesef hiçbir KİT'de bu hususun bugüne kadar bilimsel olarak realize edilmesi mümkün olamamıştır. 

Yapılan fabrikaların fizibilite raporları mevzuata uygun olarak teşekkül ettirilen teknik bir heyet ta
rafından Devlet Planlamanın tespit ettiği formlara uygun olarak ilgili Bakanlığa ve Devlet Planlama Müsteşarlı
ğına gönderildiği ve Yüksek Planlamaca kabul edildikten sonra yatırıma başlandığı tespit edilmiştir. Yapılan 
fabrikaların bilhassa Orta Anadolu ve Doğu'da oluşu bu Kurum hizmetinin Doğu kalkınmasına yönelik oluşu 
ayrıca takdire şayan gözükmüştür. 

Üçüncü safha : 1976 YDK raporunda alt komisyon raporlarında bu devreye ait bilgi ve temenniler vardır. 
Yukarıdaki izahattan ve YDK raporlarından anlaşılacağı üzere 1963 - 1970'e kadar bir yönetim 1970 - 1975'e 
'kadar başka bir yönetim 1975'den sonra da 3 yönetim bu kurulda hizmet görmüştür. 

Bu yönetimlerden bilhassa 1970 - 1975 yıllarında hizmet görmüş olanlar verilen kârların değerlendirilmesinde 
yatırımların memleket sathına dağılışında ve hayvancılığın keşif olduğu Doğu ve Orta Anadoluya yönelik poli
tikaları çok başarılı olmuştur. Hal böyle olmasına rağmen süt kurumunun 1970 - 1973 yıllarına kadar olan 
hesap ve işlemleri ibra edilmiş aynı yöneticilerin ibra edilen yıllarca aynı pehlika aynı imkân içinde hizmet
lerini verilen imkânlara göre geliştirildiği 1974 - 1975 yıllarının ibra edilmemesi sebebi bir türlü anlaşılamamış
tır. 1974 - 1975 yıllarında YDK ve alt komisyon raporları ve ilgililerden yapılan incelemede : 
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1. Süt alım organizasyonu, soğutma ve muhafaza üniteleri, fiyat politikası personel yetiştirilmesi 1970-1973 
yıllarına nazaran daha ço'k geliştirilmiş ve verilen imkânlar içinde artırılmış olması. 

2. Süt fiyat uygulaması memldketin üretim şartlarına göre yaz ve kış olarak ayarlanmış ve bu uy
gulamanın devam etmekte oluşu. 

3. Süt fiyat dalgalanmalarından zarar görmemek ve süt akımını fabrikalara çekmek için 7/9284 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararının çıkarılmasını sağlamış olmak. 

4. 1974 - 1975 yıllarında ibra edilmiş yıllara ve iş hacmine göre personel artışı yapılmamış olmaları, hiç
bir KİT'de realize edilmemiş olan norm kadronun bu kurulda da yapılamayışı yönetimin ihmal ve hatasından ile
ri gelmediği mevcut durumun el vermemesinden ileri geldiği. 

5. 1974 - 1975 yılında süt alımı için yalnız Kars İli için Devlet Planlama Müsteşarlığının geri kalmış yöre
ler dairesince 10 milyon lira verildiği ve bununda döner olara'k yapılan şartnameye Kars İli süt yetiştiricilerine 
avans olaraik verildiği başka kredi sağlanamadığı. 

6. 1974 yılı dönem zararında bir evvelki yıla görülen artış toplu iş sözleşmesi ve yeni hizmete giren 5 
fabrikanın personel ve diğer masraflarından ileri geldiği. 

7. 1975 yılında zararın 8 575.6 TL. düşmesinde 1974 sonunda 1975 başlarında ithal edilen 1 300 ton 
tereyağından sağlanan 15 milyonu aşan kazançtan dolayı azalış göstermiş olduğu. 

8. 1974 - 1975 - 1976 yıllarında yönetmede bulunanların bugüne kadar ilgili Bakanlıkça ve YDK rapor
larında ve alt komisyon raporlarında maddi ve cezai bir sorumluluğun tespit edilmemiş olması. 

9. Bu nedenlere ilaveten Türkiye Süt Endüstrisi Kurumun 1974 - 1975 - 1976 yıllarına ait ademi ibra ge
rekçesinde gösterilen hususların yönetimle ilgili olmaması daha ziyade kuruma verilen imkânlarla bağlı olma
sı nedenleri ile. 

a) 1974 yılı hesap ve işlemlerinin ibra edilmesi. 
'b) 1975 - 1976 yılı hesap ve işlemlerinde YDK raporları ile alt 'komisyon raporunda yapılması ve incele

me ve tahkiki istenilen konuların neticeleri salklı kalmak şartı ile ibra edilmeleri gerekli ve 'kaçınılmaz olduğunu 
arz ederiz. 

Millet Meclisi 
Milli Selâmet Partisi Grubu 

Başkanlığı 28.6. 1979 
Sayı : 158 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kamu İktisadi Teşekkülleri Karma Komisyonu Başkanlığına 

468 sayılı Kanunun 2102 sayılı Kanunla değişik 3 ncü maddesi gereğince TBMM Kamu İktisadi Teşeb
büsleri Karma Komisyonunun 4.1.1979 tarihli toplantısında Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu ile Adana, İs
tanbul, Kars ve İzmir müesseselerinin 1974 - 1975 ve 1976 yıllarına ait kâr ve zarar hesapları, kabul ve ibra 
edilmemiştir. 

İbra edilmeyiş sebebi olarak da 9 yıldan beri çalışma sürdürülmesine rağmen, gerekli alım organizasyo
nunun ve alım - satım arasındaki soğuk zincirin kurulması için yeterli tedbirlerin alıtnmaması, fabrika yerle
ri seçiminde gerçek bir fizibilite etüdüne dayamlmama sı, sütün her mevsimde alınmasını sağlayacak iyi bir 
fiyat politikası uygulanmaması, süt alım avansından müstahsilin yeteri kadar faydalandırmaması ve ileri
ye dönük bir personel politikasının uygulanmamış olması gösterilmektedir. 

İleri sürülen bu hususlar gerekçenin başında ifade edilen «9 yıldan beri» ifadesi ile bağdaşmamaktadır. 
Geçmiş idarelerin hata ve eksikliği bu ifade ile belirtilmiş olmasına rağmen eski dönemler tasvip ve ibra 
edilmiş, bu eksiklikleri gidermek için çaba sarfedilen ve hamle yıllarını kapsıyan dönemler ibra edilmemiş
tir. Bu çelişki açıktır ve kararın tamamen siyasi maksatlı olduğunun bir delilidir. Yüksek Denetleme Kurulu 
ve Karma Komisyon raporlarında da ifadesini bulduğu gibi hükümetlerin şimdiye kadar sütçülüğü ve süt 
endüstrisiini geliştirecek tedbirleri üst seviyede almamış olmaları, bu sanayinin ve buna bağlı olarak hayvan-
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cılığın gelişmesinin başlıca sebebini teşkil etmektedir. Son yıllara kadar tatbik edilmeye çalışılan politika 
tutarsız olmuştur. Süt endüstrisinin gelişmesi için hayvancılığın gelişmesi beklenmiş, bu sağlanamadığı için 
de Süt Endüstrisi Kurumu tenkit edilmiştir. Aslında süt endüstrisi süt hayvancılığına bağlı olarak gelişecek 
bir üretim dalı değildir. Süt endüstrisinin gelişmesine ve bu yoldaki çalışmalara paralel olarak hayvancılık 
gelişir. İşte 1974'e kadar bu zihniyetle yüründüğü içindir ki, sütçülük ve süt endüstrisi gelişmemiştir. Ancak 
1974'den sonra bu sahada bir hamle yapılarak süt fabrikaları yurdun her tarafında da kurulmaya başlamış
tır. 

Ancak, yukarda bahsedilen hususların gerçekleşmesi zamana ve idarecilerin gayretine bağlıdır. Tenkit 
edilen hususlar tek tek ele alındığında 1974 - 1975 - 1976'yıllarında böyle bir gayretin varlığı ortaya çıkmak
tadır. 

1. Alım Organizasyonu : 
Alım organizasyonunun kurulması fabrikaların kuruluşuna bağlıdır. Fabrikaların fizibilite etütleri yapı

lıp yerleri kesin olarak tespit edilmeden bu organizasyon istenilen ölçülerde kurulamaz. Nitekim fabrika 
yerleri tespit edildikten sonra bu organizasyonun kurulup geliştirilmesi safhasına gelinmiş ve gerekli adımlar 
atılmıştır. 

2. Soğuk Zincirin Kurulması : 
Çiğ süt üreticisinden tüketiciye kadar soğuk zincirin kurulması, yine fabrikaların kurulması ile ilgili bir 

husustur. Bu konuda memleketimizde eksiklik olmasına rağmen gerekli yatırımlar Devlet Planlama Teşki
latının tasvibinden zamanında geçmemiştir. En az fabrika kadar mühim olan bu soğuk zincirin kurulması 
için gerekli kaynağın en kısa zamanda kuruma tahsisi elzemdir. Ancak bu husus zamanla gelişebilecektir. 
Sadece kısa bir dönem idarecilerine bu zincirin kurulmama suçunu yüklemek doğru değildir. Kaldıki bu 
dönemde bu hususta teşebbüse geçilmiş ve mevcut soğuk zincir üniteleri 1974'den sonra kurulmuştur. 

3. Fabrika Yeri Seçimi : 
Fabrika yerlerinin seçimi fizibilite etütlerine istinaden yapılır. Nitekim bu etütler yapılmıştır. Bu fizibili

te etütlerinin neticelerini tasvip edip etmemek ise. teknik kuruluşların vazifesidir. Bu durumda fizibilite 
etütleri Devlet Planlama Teşkilatınca onaylanmıştır. Neticede kurumu suçlu tutmak haksızlıktır. Bununla 
beraber, bazı fabrika yerlerinin tespiti çok ince hesaplara dayanırken, bazılarında bu kıstaslar o kadar has
sas değildir. Sütçülükte bunlardan birisidir. Türkiye'nin her yerinde sütçülük yapmak mümkün olacağına 
ve hatta yapıldığına göre, her yerde süt endüstrisi kurulabilir demektir. Aslında her yerde kurulmalıdır da. 
Sadece başlangıç safhasında olduğu için bu yatırımlar böyle ince elenip sık dokunmaktadır. 

Aslında kriterler arasında pazar mühim bir husus teşkil etmesine rağmen, bugün Pınar ve Mis süt ma
mullerinin Türkiye'nin her yerinde satılması, bu hususun bile münakaşaya açık olduğunu göstermektedir. 
Enerji, su ve ulaşım gibi hususlar ise Türkiye'nin bu günkü şartlarında süt endüstrisi için problem teşkil 
edecek durumda değildir. 

4. Fiyat Politikası : 
Bu husus sübvansiyonlarla doğrudan ilgilidir. Yüksek Denetleme Kurulu raporlarında da ifade edildiği 

gibi Sübvansiyon Kararnamesinin uygulanması sağlanamadığı için, buna bağlı olarak fiyat politikasının da 
müessir olamadığı bir gerçektir. Süt hayvancılığını teşvik için çiğ süte yüksek fiyat verilmesi icabederken, 
bir temel gıda maddesi olan sütün tüketiciye de ucuz intikal ettirilmesi lazımdır. Ancak aradaki fark Devlet 
tarafından sübvansiye edilmek mecburiyetindedir. Bütün dünya devletlerinde durum bu merkezdedir. Bu 
husus ise kurum idarecilerini değil hükümetleri ilgilendirmektedir. Gerçi hükümetler bu maksatla bazı ka
rarları almışlarsa da, bu kararlat işlerlik kazanmamıştır. Bundan da kurumu suçlu tutmak doğru değildir. 
Aynı zamanda yağ nispetine göre farklı fiyat uygulamasına ilk defa 1974'de başlanmıştır. 

5. Alım Avansı : 
Bu da yeni işletilmeye çalışılan bir husus olup, kuruma tanınan mali imkâna bağlıdır. Bu maksatla ilk 

defa 500 milyon TL.'lik sütçülük kredisi faizsiz olarak verilmiş ise de, işletme kredisi mahiyetinde olan avans 
hususunda fazla mesafe katedilmemiştir. Ancak bu husus kuruma tanınan mali imkâna bağlı olduğundan, 
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kurumu suçlamak tamamen yersizdir. Kurum ancak kendisine tanınan imkânları kullanamamak veya istis
mardan mesul tutulabilir. Böyle bir durumda yoktur. 

6. Personel Politikası : 
Bu hususta kuruma yöneltilen isnatlar yersizdir. Hızla gelişen bir müessesede personel hareketinin hızlı 

olması da tabiidir. İstihdam belli prosedürler içinde tespit edilen norm ve program kadrolara göre yürütü
lür. Kurum bu hususu da gerçekleştirmiştir. İleriye dönük bir personel politikası takip etmediği ise ancak 
delillendirilerek söylenmelidir. Bu tenkit de yersizdir. 

Sonuç olarak şunu ifade edebiliriz ki, geçmişte bir uyuşukluk ve atalet içine girmiş olan Süt Endüstrisi 
Kuıumu, ancak 1974'den sonraki yıllarda hızlı bir yatırım politikası ile canlanmış ve daha önceki dönemden 
de varid olan aksaklıkları gidermek için'canlı bir poli tika takip etmeye başlanmıştır. 

Memleketin her tarafında görülen çalışmalar bunun en güzel delilidir. Ancak çalışmalar bu endüstri dalının 
yapısı icabı uzun vadelidir. 

Kurum elinde olmayan sübvansiyon ve avans imkânı gibi hususlardan ise zaten mesul tutulamaz. 
Yukarda zikredilen hususlar gözönüne alınarak, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu ile Adana, İstanbul, 

Kars ve İzmir müesseselerinin 1974, 1975 ve 1976 yıllarına ait bilançoları ile, kâr ve zarar hesaplarının 468 
sayılı Kanunun 2102 sayılı Kanunla değişik 3 ncü maddesine göre Karma Komisyonca işleme tabi tutulması
nı ve netice olarak adı geçen kurum ve müesseselerinin ibra edilmesini arz ve rica ederim. 

Milli Selâmet Partisi 
Grup Başkanvekilleri 

Ankara Milletvekili İstanbul Milletvekili Adana Milletvekili Trabzon Milletvekili 
Oğuzhan Asiltürk Süleyman Arif Emre Hasan Aksay Lütfi Göktaş 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun Görüşü 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri 19 . 2 . 1980 

Karma Komisyonu 
Karar Tarihi : 12.2.1980 

Karar No. : 6 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük MiMjet Mieclliisliin.ce Denetienmıes/i Hakkında 468 sayılı Kanun 
geneğlince Karma Komisyonumuzca denetlenen ve kabul ve ibra ediljmeyen Türkiye Süt BnldüsıtTİsıi Kurumunun 
1974, 1975 ve 1976 yıllarına ilişkin bilanço ve netice hesaplarına; 

1. Süt alım organizasyonu, soğutma ve muhafaza üniteleri, fiyat politikası personel yetiştirilmesi 1970-
1973 yıllarına nazaran daha çok geliştirilmiş ve verilen imkânlar içinde artırılmış olması, 

2. Süt fiyat uygulaması memleketin üretim şartlarına göre yaz ve kış olarak ayarlanmış ve bu uygula
manın devam etmekte oluşu, 

3. Süt fiyat dalgalanmalarından zarar görmemek ve süt akımını fabrikalara çekmek için 7/9284 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararının çıkarılmasını sağlamış olması, 

4. 1974 - 1975 yıllarında ibra edilmiş yıllara ve iş hacmine göre personel artışı yapmamış olmaları, hiç 
bir KİT'de realize edilmemiş olan norm kadronun bu Kurumda da yapılmayışı yönetimin ihmal ve hatasın
dan ileri gelmediği mevcut durumun elvermemesinden ileri geldiği, 

5. 1974 - 1975 yıllarında süt alımı için yalnız Kars İli için Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının Ge
ri Kalmış Yöreler Dairesince 10 milyon lira verildiği ve bunun yapılan şartnameyle döner olarak Kars İli 
Süt üreticilerine avans olarak verildiği başka kredi sağlanamadığı, 

6. 1974 yılı dönem zararında bir evvelki yıla göre görülen artış toplu iş sözleşmesi ve yeni hizmete gi
ren 5 fabrikanın personel ve diğer masraflarından ileri geldiği, 
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7. 1975 yılında zararın 8 575 597,65 TL"na düşmesinde 1974 sonunda 1975 başlarında ithal edilen 1300 
ton tereyağından sağlanan 15 milyonu aşan kazançtan dolayı artış göstermiş olduğu, 

8. 1974, 1975, 1976 yıllarında yönetimde bulunanların bugüne kadar ilgili Bakanlıkça YDK raporlarında 
ve Alt Komisyon raporlarında maddi ve cezai bir sorumluluğun tespit edilmemiş olması, 

9. Bu nedenlere ilâveten T. Süt Endüstrisi Kurumunun 1974, 1975, 1976 yıllarına ait ademi ibra 
gerekçesinde gösterilen hususların yönetimle ilgili olmaması, daha ziyade Kuruma verilen imkânlarla bağ
lı olması nedenleri ile, 

a) 1974 yılı hesap ve işlemlerinin ibra edilmesi, 
b) 1975, 1976 yılları hesap ve işletmelerinde YDK raporları <ilie Alit Komisyon raporunda yapilimaısı ve 

inceleme ve tahkiki istenilen konuların neticeleri saklı kalmak şartı ile ibra edilmeleri gerektiği, 
Belirtilerek yapılan itiraz, Karma Komisyonumuzca görüşülmüş, itiraz benimsenmiştir. 
468 sayılı Kanunun 2102 sayılı Kanunla değişik 3 ncü maddesi gereğince işlem yapılmak üzere Yüksek 

Başkanlığa sunulur. 
Başkanvekili 

Erzincan Milletvekili 
Muhalifim. 

Nurettin Karsu 
Üye 

C. S. Bursa Üyesi 
Muhalifim 

Şebip Karamullaoğlu 
Üye 

Ankara Milletvekili 
Karşı oy görüşüm saklı 

Erol Saraçoğlu 
Üye 

Bursa Milletvekili 
Özer Yılmaz 

Başkan 
C. S. Zonguldak Üyesi 

Muhalifim. 
Mehmet Ali Pestilci 

Kâtip 
Ankara Milletvekili 

Muhalifim 
Selâhattin Öcal 

Üye 
Adıyaman Milletvekili 
Âbdurrahman Unsal 

Sözcü 
C. S. Balıkesir Üyesi 

Muhalifim 
Nejat Sarlıcalı 

Üye 
Tabii Üye 

Mehmet Özgüneş 

Üye 
Artvin Milletvekili 

Mustafa Rona 

Uye 
Balıkesir Milletvekili 

Cemalettin İnhaya 

Üye 
İçel Milletvekili 

Fevzi Arıcı 

Üye 
Kütahya Milletvekili 

A. Mahir Ablum 

Üye 
Konya Milletvekili 

Karşı oy görüşüm saklı 
M. Yücel Akıncı 

Üye 
Manisa Milletvekili 
Süleyman Çağlar 

Uye 
Denizli Milletvekili 

Karşıyım 
Adnan Keskin 

Üye 
Konya Milletvekili 
Agâh Oktay Güner 

Üye 
Niğde Milletvekili 

Muhalifim 
Burhan Ecemiş 

Üye 
Rize Milletvekili 

İzzet Akçal 

Üye 
Sivas Milletvekili 

Enver A kova 

*>&<* 
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CUMHURİYET SENATOSU 

Toplana Yıh : 19 S S a y ı s ı . 1 0 0 7 

İş ve İşçi Bulma Kurumunun Tasvibe Sunulan 1967 - 1976 
Yılları Bilanço ve Netice Hesaplarının, 468 Numaralı Kanunun 
Değişik 3 ncü Maddesi Uyarınca Hazırlanan Kamu İktisadi Te
şebbüsleri Karma Komisyonu Raporu ve Bu Rapora Yapılan 

İtiraz ile Komisyonun Görüşü. (3 /1843) 

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

Dönem : 5 - Toplantı : 2 

TBMM KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KARMA KOMİSYONU 

SAYI : 28 

İş ve İşçi Bubna Kurumunun Tasvibe Sunulan 1967 - 1976 Yıllan Bilanço ve Netice Hesaplarının, 468 Nu
maran Kanunun 3 ncü Maddesinin 2 nci Fıkrası Uya ınca Hazırlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 

Komisyonu Raporu. 

D. II (3/1022) 
D. i n (3/71, 3/141, 3/389) 
D. IV (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. : 29/1 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Mil üt Meclisince denettenmesinin düzenlenmesi hakkında 
468 numaralı Kanun gereğince, Karma Komisyonumuzun onayına tabi, İş ve İşçi Bulma Kurumunun 1967 -
1976 yılları bilanço ve netice hesaplan 17 . 1 . 1979 ta mü toplantımızda incelenmiş ve hazn-lanan rapor 468 
numarah Kanunun 2102 numarah Kanunla değişen 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrası hükmünce basılıp TBMM 
üyelerine dağıtılmak üzere nişikte sunulmuştur. 

TBMM 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonu Başkanı. 

C. Senatosu Zonguldak Üyesi 
Mehmet Ali Pestilci 



I - Genel Bilgiler : 
İş ve İşçi Bulma Kurumu, mülga 3008 sayılı İş Kanununun 63, 64 ve 69 ncu maddelerindeki iş ve işçi bul

maya ilişkin hükümlerine istinaden 25 . 1 . 1946 tarihinde yürürlüğe giren 4837 sayılı Kanunla kurulmuştur. 
Çalışma Bakanlığına bağlı, tüzelkişiliğe haiz, mali ve idari bakımdan muhtar, özel hukuk hükümlerine 

tabidir. 463 ve 3460 sayılı kanunlarla denetilmektedir. 
Kuruluş Kanunu, Kurumun genişleyen iş hacmi ve gelişen koşullar karşısında yetersiz kalmıştır. Yeni bir 

kuruluş yasasına ihtiyaç vardır. 
Kurumun 1975, 1976 yıllarına ilişkin çalışma sonuçlarını gösterir çizelge aşağıdadır. 

Toplu Bilgiler Ölçü 1975 1976 Fark 

Bin TL. 
» 
» 
» 
» 
% 
Kişi 
TL. 
Kişi 
» 
» 
» 
» 

Bin $ 
Bin TL. 

— 
31 700 
4 500 
18 933 
6 507 

33,5 
2 055 
3 770 

601 110 
337 548 
116 934 
125 546 
4 419 

1 312 000 
9 961 

43 
5 
19 

2 
4 

848 
385 
141 
23 
10 
982 
12 

— 
904 
209 
348 
41.5 
0,2 

089 
641 
657 
4C5 
275 
798 
558 
700 
181 

— 
12 204 

709 
415 

— 6 092 
— 33, 

34 
871 

247 547 
47 857 
24 341 

— 101 748 
6 139 

— 329 300 
22 142 

Kurum, istihdam alanında faaliyet gösterdiğinden değer yaratan veya sermaye birikimi yapan niteliğe sa
hip değildir. Bu itibarla dönem sonuçları, kâr ya da za r.r şeklinde ele alınmamak gerekir. 

1975, 1976 yıllarında, yurt dışı işçi taleplerindeki azalma sürmüş ve plasman 4 - 1 0 bin seviyesinde kalmış
tır. Yurt içi plasman 340 - 390 bin arasında değişmiştir. 

Kurumda 1976 yılında çalışan personel sayısı 2 089 kişidir. 

Komisyonumuz üyelerince kurum çalışmalarıyla ilgili olarak ortaya sürülen ve benimsenen başlıca görüşler 
aşağıda kaydedilmiştir. 

— İşsizlik sigortası, istihdam hayatımızda önemli bir eksikliği giderecektir. Yasanın bir an önce hazırlan
ması isabetli olacaktır. 

— İşçi ücretleri, kıdem tazminatları, toplu iş sözleşmeleri mevcut sosyal ve ekonomik koşullar karşısında 
yeniden gözden geçirilmelidir. 

— Yurt dışındaki işçilerin sosyal, kültürel ve dinsel gcrcks:nmeleriyle yeterince ilgilenilmemektedir. 

— Ortadoğu ve Afrika ülkelerine gönderilen işçilerin durumları yasal şekle sokulamamıştır. Bu ülkelerde 
çalışan işçilerimizin şikâyetleri yoğun haldedir. 

— Kuruma vaki iş taleplerini karşılamada tarafsız davranamamış, kayırmalar olmuştur. 
— Sakat ve eski hükümlülerin işe yerleştirilmelerin îe etkili olunamamıştır. 
— Kurumun 1975, 1976 yıllarına ait personel gereksinimi sınavla değil bazı belirli kuruluşlardan getirilen 

özel belgelere dayanılarak karşılanmış, özellikle bayan mamurlar üzerinde çeşitli baskılar uygulanmıştır. 

— Atamalarda bilgi, tecrübe ve kıdem dikkate alınmamış, gereksiz görev tenzilleri yapılmıştır. 
— Bazı idari tasarruflara karşı Danıştaya açılan ve kazanılan davalarla ilgili olarak yerine getirme işlemi 

yapılmamıştır. 
— 1976 yılına ait olarak tüm personele yasalara aykırı şekilde, üçüncü ikramiye ödenmiştir. 

Esas sermaye 
özkaynakîar 
Yabancı kaynaklar 
Maddi duran varlıklar (Net değer) 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oranı (Nakdi) 
Memur sayısı 
Memur başına yapılan gider (Aylık ortalama) 
işçi müracaatı (Yurt içi) 
İşe yerleştirme (Yurt içi) 
Yıl sonu iş bekleyen (Yurt içi) 
İşçi müracaatı (Yurt dışı) 
Yurt dışına gönderilen işçi 
İşçinin gönderdiği döviz 
Dönem sonucu (Gelir fazlası) 
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II - Sonuç : 

Kurumun 1967 - 1976 dönemini kapsayan on yıllık faaliyet sonucunu gösteren çizelge aşağıdadır. 

Yıllar Gelir fazlası TL. Gider fazlası TL. 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

2 135 196,04 
2 342 209,72 
5 316 652,55 

— 
— 

3 968 589,62 
5 109 850,65 
17 077 360,30 

— 
12 180 683,50 

— 
— 
— 

1 702 735,26 
412 652,83 

— 
— 
— 

9 960 956,03 
— 

* İş ve İşçi Bulma Kurumunun yukarıdaki çizelgede yer alan 1967 - 1976 yıllarına ait bilanço ile kâr ve za
rar hesaplan ayrı ayrı tasvibe sunulmuş, 1967 - 1974 yıl arına ait bilanço ile kâr ve zarar hesapları tasvip ve 
ibra edilmiş; 1975, 1976 yıllarına ait bilanço ile kâr ve zarar hesaplan yukarıda belirtilen nedenlerden ötürü 
kabul ve ibra edilmemiştir. 

Başkan 
C. S. Zonguldak Üyesi 

Mehmet Ali Pestüci 

Üye 
C. S. Adana Üyesi 

1975 - 1976 yılları kararına karşıyım 
Nuri Âdemoğlu 

Üye 
C. S. Balıkesir Üyesi 

1975 - 1976 yılları kararına muhalifim 
Raif Eriş 

Üye 
C. S. Erzurum Üyesi 

Lütfi Doğan 
İmzada bulunamadı 

Üye 
C. S. Manisa Üyesi 

1975 - 1976 yılları kararma muhalifim 
Ruhi Tunakan 

Üye 
Tabii Üye 

Rapor hakkındaki kanaatim 
aşağıdadır 

Mehmet Özgüneş 

Sözcü 
C. S. Balıkesir Üyesi 

Nejat Sarlıcalı 

Üye 
C. S. Afyonkarahisar Üyesi 

1975 - 1976 yılları kararına karşıyım 
Ahmet Karayiğit 

Üye 
C. S. Bursa Üyesi 

Şebip Karamullaoglu 

Üye 
C. S. İstanbul Üyesi 

Solmaz Beliil 

Üye 
C. S. Muğla Üyesi 

Fevzi Özer 

Üye 
Adana Milletvekili 

M. Hal it Dağlı 
İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Ordu Milletvekili 
Ertuğrul Günay 

Üye 
C. S. Aydın Üyesi 

i 975 - 1976 yılları kararına karşıyım 
A. Metin Taş 

Üye 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Kemal Cantürk 
İmzada bulunamadı 

Üye 
C. S. Gaziantep Üyesi 
Selâhattin Çolakoğlu 

Üye 
Tabii Üye 

Kâmil Karavelioğlu 

Üye 
Afyonkarahisar Milletvekili 

Mehmet Özutku 
İmzada bulunamadı 
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Üye 
Ankara Milletvekili 

Erol Saraçoğlu 

Üye 
Antalya Milletvekili 

Hasan Ünal 

Üye 
Bursa Milletvekili 

1975 - 1976 yıllan kararına muhalifim 
Özer Yılmaz 

Üye 
Erzurum Milletvekili 

1975 - 1976 yılları kararına karşıyım 
Rıfkı Danışman 

Üye 
İçel Milletvekili 

Fevzi Arıcı 
İmzada bulunamadı 

Üye 
İzmir Milletvekili 
Ferhat Arslantaş 

Üye 
Kırklareli Milletvekili 

Gündüz Onat 

Üye 
Konya Milletvekili 

1975 - 1976 yılları kararına muhalifim 
Mustafa Güzelkümç 

Üye 
Sakarya Milletvekili 

Selâhattin Gürdrama 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Tekirdağ Milletvekili 

1975-1976 yılları kararına karşıyım 
Halil Basol 

Üye 
Ankara Milletvekili 

Selâhattin Öcal 

Üye 
Artvin Milletvekili 

Mustafa Rona 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Çorum Milletvekili 

Etem Eken 

Üye 
Gaziantep Milletvekili 

Emin Altınbaş 

Üye 
İstanbul Milletvekili 

Çağlayan Ege 

Üye 
İzmir Milletvekili 

Mahmut Türkmenoğlu 

Üye 
Konya Milletvekili 
A. Oktay Güner 

İmzada bulunamadı 

Üye 
Mardin Milletvekili 

Nurettin Yılmaz 

Üye 
Siirt Milletvekili 

Abdülkadir Kaya 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Tokat Milletvekili 

Cevat Atılgan 

Üye 
Ankara Milletvekili 

Yaşar Ceyhan 

Üye 
Balıkesir Milletvekili 

Nuri Bozyel 

Üye 
Erzincan Milletvekili 

Nurettin Karsu 

Üye 
Gümüşhane Milletvekili 

!975 - 1976 yıllan kararma muhalifim 
Mehmet Çatalbaş 

Üye 
İzmir Milletvekili 

1975 - 1976 yılları kararına karşıyım 
Ekrem Ceyhun 

Üye 
İzmir Milletvekili 

1975 - 1976 yıllan kararına muhalifim 
Erol H. Yeşilpınar 

Üye 
Konya Milletvekili 
Ahmet Çobanoğlu 

Üye 
Rize Milletvekili 

1975 - 1976 yılları kararma muhalifim 
İzzet Akçal 

Üye 
Sivas Milletvekili 

1975 - 1976 yılları kararma muhalifim 
Temel Karamollaoğlu 

Üye 
Yozgat Milletvekili 
M. Güngör Erdinç 

Üye 
Zonguldak Milletvekili 

Kemal Anadol 

Üye 
Zonguldak Milletvekili 

1975 - 1976 yılları kararına karşıyım 
Koksal Toptan 
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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 aklanma
ması üzerinde vicdani bir kanaate varmak mümkün olmamıştır. 

Sosyal Devletin etkili araçlarından biri olan KiîTle in ıslahı ekonomimiz için hayati bir önem taşımak
tadır. Cumhuriyet Senatosu Araştırma Raporunda ayrıntılı olarak belirtildiği gibi, bu ıslah gayretlerine Baş
bakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca yürütülen denetimden başlamakta fayda vardır. 

Tabii Üye 
Mehmet özgünes 

Millet Meclisi 
Milli Selâmet Partisi Grubu 28 . 6 . 1979 

Başkanlığı 
Sayı : 159 

TÜRKÜYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİ KARMA KOMİSYONU 
BAŞKANLIĞINA 

468 sayılı Kanunun 2102 sayılı Kanunla değişik 3 ncü maddesi gereğince TBMM Kamu İktisadi Te
şebbüsleri Karma Komisyonunun 17.1.1979 tarihli toplantısında İş ve İşçi Bulma Kurumunun 1975 ve 1976 
yıllarına ait bilanço ile kâr ve zarar hesaplan kabul ve ibra edilmemiştir. 

Bu karara, yurt dışındaki isçilerin meseleleri ile yeterince ilgilenilmediği ve bir kısmının durumlarının 
yasallaştırılmadığı, kuruma vaki iş taleplerini karşılamada tarafsız davranılmadığı, sakat ve eski hükümlü
lerin işe yerleştirilemediği, 1975 ve 1976 yıllarında personelin sınavla alınmadığı, bayan memurlara baskı ya
pıldığı, atamalarda bilgi, tecrübe ve kıdeme dikkat edilmediği, Danıştay kararlannm uygulanmadığı, 1976 yı
lında tüm personele yasalara aykırı şekilde üçüncü ikramiye ödendiği, gerekçe olarak gösterilmektedir. 

Zikredilen hususlar kısmen Genel Müdürlüğün gücü dışında ve hükümetlerin doğrudan ilgilendiği mesele
ler olup, bir kısmı da sadece zan ve siyasi maksatlı iddiadan ibarettir. Dolayısıyla ibra etmeme kararı sadece 
siyasi olduğundan kararın değiştirilmesi icabeder. 

Yapılan iddialar tek tek incelendiğinde, iddiaların mesnetsiz olduğu açıkça görülmektedir. 
1. Yurt Dışındaki İşçiler : 
Yurt dışındaki işçilerimizin meseleleri sadece o gün değil, bugün de tamamen halledilmiş değildir. Bu me

sele devletlerarası bir meseledir. Sorunun çözümü işçilerimizin çalışmakta olduğu yabancı ülkelerle yapılan 
ikili sosyal güvenlik anlaşmalarına bağlıdır. Yurt dışındaki işçilerimizin ıztırapları ve meseleleri halledilme-
mişse sorumlu İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü olmayıp, anlaşmaları yapmakla yetkili ve sorumlu 
olan Dışişleri Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Bakanlığıdır. Ortadoğu ve bazı Afrika ülkelerinde çalışan işçile
rimizin durumu ise hâlâ yasallaştınlamamıştır. Bu ülkelerden bir kısmında hâlâ işgücü anlaşması ve tümün
de sosyal güvenlik anlaşmaları yapılmamıştır. 

Yurt Dışı İşçi Sorunları Genel Müdürlüğü münhasıran bu meselelerle ilgilenmek üzere kurulmuştur. Yurt 
dışında çalışan işçilerimize bugün dahi sağlanamayan hizmetler 1975 - 1976 yıllarında götürülmüştür. 

Dolayısıyla iddialar doğru olmayıp, bu konuda esasen İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünü il
gilendirmemektedir. 

2. Tarafsızlık : 
Kuruma vaki iş taleplerini karşılamada tarafsız davranılmadığı iddiası ise mesnetsizdir. Memleketimizde 

işsizliğin büyük boyutlara ulaşması ve yıllık yeni iş imkânının mahdut olması bu gibi iddiaların her zaman 
yapılmasına sebep olmaktadır. Esas meselemiz işsizliğin kökten halledilmesi olmalıdır. Aksi halde bu iddialar 
her devirde yapılacaktır. 
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3. Sakat ve Eski Hükümlüler : 
Bu husus kanunla Çf 2 oranında tespit edilmiş olup. fab~;kaların sakat ve eski hükümlülerden çalıştırma -

nispeti yüzde 2'nin üstündedir. İş ve İşçi Bulma Kurumu bu konuda azami gayret göstermiştir. Ancak yasa 
dışı zorlamanın yapılması mümkün değildir. 

4. Sınavsız Personel Alınması : 
Personelin nasıl işe alınacağı kanun, tüzük ve yönetmeliklerle tespit edilmiştir. Sınavla personel alına

bileceği gibi, naklen personel almak da kanunidir. Bu husus her zaman yapılagelen bir tatbikattır. Ayrıca, 
bütün personelin bu yolda alındığı ve sınav yapılmadığı da doğru değildir. Sınavlar yapılmış ve .buna göre per
sonel de alınmıştır. Bu iddialar hilafı hakikat olduğu için ibra etmemeye mesnet teşkil etmez, 

5. Bayan Memurlar : 
Bayan memurlar üzerinde çeşitli baskılar yapıldığı da doğru değildir. Sadece bayan memurlardan verilen 

işleri yapmaları ve mesai saatlerine riayet etmeleri istenmiştir. Devlet dairelerinde gevşekliği kendilerine meslek 
edinmiş olanların ve memuriyet disiplinine uymayanların böyle bir iddiayı yapmalarım ve bunun mesele ha
line getirilmesini ciddiye almak mümkün değildir. 

Bayan memurlara baskı esas şimdi yapılmakta; inancı icabı başını örten hanımlar hakarete maruz kalmakta 
ve işlerine son verilmektedir. İddia tamamen yersiz ve mesnetsizdir. 

6. Atamalar : 
Atamalarda bilgi, tecrübe ve kıdeme dikkat edilmediği hususu tamamen hissi ve siyasidir. Hiçbir idare 

kendisini zor duruma düşürecek bilgisiz ve tecrübesiz insanları sorumlu mevkilere tayin etmek istemez. 
Kimin hangi makama liyakat kesbettiği hususu ise elbette idareciye aittir ve şahsidir. Atamalar tamamen 

kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmıştır. Mağdur olduklarını iddia edenlere Danıştay yolu 
daima açıktır. Ancak Danıştay'dan bir karar almasına rağmen, doldurulmuş olan bir kadroya da eskisinin 
iadesi elbette mümkün değildir. Esasen hiç kimse mağdur da edilmemiştir. 

Danıştay kararlarının çoğu zaman siyasi tercihlere isnat eitiği de gözden kaçmamaktadır. Gazete haberle
rine istinaden yapılmamış tayinlerin dahi durdurulduğu hatırlardadır. 

Yukarıda zikredilen hususlar gözönüne alınarak, İş ve İşçi Bulma Kurumunun 1975 ve 1976 yıllarına ait 
bilançoları ile kâr ve zarar hesaplarının 468 sayılı Kanunun 2102 sayılı Kanunla değişik 3 ncü maddesine 
göre Karma Komisyonunuzca işleme tabi tutulmasını ve netice olarak adı geçen Genel Müdürlüğün ibra edil
mesini arz ve rica ederiz. 

Milli Selâmet Partisi Grup Başkanvekilleri 
İstanbul Milletvekili Adana Milletvekili Ankara Milletvekili 
Süleyman Arif Emre Hasan Aksay Oğuzhan Asiltürk 

ıTrabzon Milletvekili 
Lütfi Göktaş 
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Kamu İktisadi Teşebbüsleri K-.rma Komisyonunun Görüşü 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

Karma Komisyonu 
Karar Tarihi : 12.2.1980 

Karar No. : 8 

'9 1980 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Mil at Meclisince Denetlenmesi Hakkında 468 sayılı Kanun 
gereğince Karma Komisyonumuzca denetlenen İş ve İşçi Bulma Kurumunun kabul ve ibra edilmeyen 1975 
ve 1976 yıllarına ilişkin bilanço ve netice hesaplarına : 

İbra edilmeme nedeni olarak ileri sürülen hususla m kısmen Genel Müdürlüğün gücü dışında ve Hükü
metlerin doğrudan ilgilendiği meseleler olduğu, bir kıs .imin da sadece zan ve s'iyasi maksatlı iddialardan iba
ret olduğu, 

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

Başkanlığa sunulur. 
Başkan vekili 

Erzincan Milletvekili 
Muhalifim. 

Nurettin Kar su 
Üye 

C. S. Bursa Üyesi 
Şcbip Karaınullaoğlu 

Başkan 
C. S. Zonguldak Üyesi 

Muhalifim. 
Mehmet Ali Pestilci 

Kâtip 
Ankara Milletvekili 

Muhalifim 
Selâhattin Öcal 

Üye 
Adıyaman Milletvekili 
A bdurrahman Unsal 

Üye 
Balıkesir Milletvekili 
Cemalettin İnkaya 

Üye 
İçel Milletvekili 

Fevzi Arıcı 

Üye 
Kütahya Milletvekili 

A. Mahir Ablum 

Üye 
Rize Milletvekili 

İzzet Akça! 

Üye 
Ankara Milletvekili 

Karşı oy görüşüm saklı 
Erol Saraçoğlu 

Üye 
Bursa Milletvekili 

Özer Yılmaz 

Üye 
Konya Milletvekili 

Karşı oy görüşüm saklı 
M. Yücel Akıncı 

Üye 
Manisa Milletvekili 
Süleyman Çağlar 

Üye 
Sivas Milletvekili 

Enver A kova 

Sözcü 
C. S. Balıkesir Üyesi 

Muhalifim 
Nejat Sarlıcah 

Üye 
Tabii Üye 

Mehmet Özgünes 

Uye 
Artvin Milletvekili 

Mustafa Rona 

Üye 
Denizli Milletvekili 

Karşıyım 
Adnan Keskin 

Üye 
Konya Milletvekili 
Agâh Oktay Güner 

Üye 
Niğde Milletvekili 

Muhalifim 
Burhan Ecemiş 

Üye 
Yozgat Milletvekili 

Muhalifim 
M. Güngör Erdinç 

»&<i 
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CUMHURİYET SENATOSU 

Toplantı Yılı : 19 S . S a y ı s ı . lQQ8 

TC Ziraat Bankasının Tasvibe Sunulan 1967 - 1976 Yılları 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. (3/1841) 

(Not : TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 1967 - 1976 yıllarına ait denetim 
raporları Cumhuriyet Senatosunun 31 . 5 . 1979 tarihli 7i nci Birleşim Tutanak Dergisine bağlanmıştır.) 

Dönem : 5 - Toplantı : 2 

TBMM KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KARMA KOMİSYONU 

SAYI : 17 

TC Ziraat Bankasuun Tasvibine Sunulan 1967 - 1976 Yılları Bilanço ve Netice Hesaplarının, 468 Numarah 
Kanunun 3 ncü Maddesinin 2 nci Fütrası Uyarınca Hazırlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko

misyonu Raporu. 
D. HI (3/71, 3/141, 3/389) 
D. IV (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 Komiyonu 23 .; 3 ._ 1979 

Karar No. : 18/1 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi hakkında 
468 numaralı Kanun gereğince (Karma : Komisyonumuzun onayına tabi, TC Ziraat Bankası 1967 - 1976 yıl
lan bilanço ve netice hesapları 2.1.1979 tarihli toplantımızda incelenmliş ve hazu-lanan rapor 468 numarah 
Kanunun 2102 numarah Kanunla değişen 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrası hükmünce basılıp TBMM üyelerine 
dağıtılmak üzere ilişikte sunulmuştur, 

TBMM 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 

Başkam 
C. S. Zonguldak Üyesi 

Mehmet Ali Pestilci 



TC ZİRAAT BANKASI : 
I - Genel Bilgiler : 
Tarihsel gelişimi 1863 yılında Mithat Paşa tarafından kurulan Memleket Sandıkları ile başlayan TC Zi

raat Bankası, çeşitli aşamalar geçirdikten sonra, 12 . 6 . 1937 tarih ve 3202 sayılı Kanunla, özel hukuk hü
kümlerine tabi, tüzelkişiliği olan bir devlet kuruluşu haline getirilmiştir. 17.6.1938 gün ve 3460 sayılı İktisadi 
Devlet Teşekkülleri Kanununun yürürlüğe girmesi üzerine banka, anılan kanunun 50 nci maddesi gereğince, 
iktisadi Devlet Teşekkülü olmuştur. 440 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve İştirakleri hak
kındaki Kanun gereğince düzenlenmesi gereken banka teşkilât kanunu, bu kanunun yürürlüğe girdiği 1964 
yılından bugüne kadar çıkarılamamıştır. 

Toplu Bügiler Ölçü 1975 1976 Fark 

Esas sermaye 
Özkaynâkları 
Yabancı kaynaklar 
Maddi duran varlıklar (Net değer) 
Yatırım için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oranı (Nakdi) 
Memur sayısı 
îşçi sayısı 
Memur başına yapılan giderler (Aylık ortalama) 
îşçi başına yapılan gider (Aylık ortalama) 
Şube sayısı 
Mevduat 
Zirai plasmanlar 
Ticari plasmanlar 
Resmi plasmanlar 

Dönem sonucu 

Bin TL. 
» 
» ' 
» 
» 

% 
Kişi 

» 
TL. 
TL. 
Adet 

Bin TL. 
» 
» 
» 

Bin TL. 

1.500.000 
2.375.762 

60.434.819 
639.446 
103.744 

110 
23.025 

228 
4.365 
3.252 

859 
33.276.470 
45.367.654 
5.314.051 

522.4Î7 

412.972 

1.500.000 
3.173.845 

76.355.455 
743.664 
104.218 

81 -
24.282 

222 -
4.911 
5.453 

869 
39.417.830 
55.227.029 
7 279 142 

668.398 

1.222.332 

— 
798.083 

15.920.636 
104.218 

474 
29 

1,257 
6 

546 
2.201 

10 
6.141.360 
9.859.375 
1.965.091 

145.981 

809.360 

TC Ziraat Bankası, 1976 yılı sonu itibariyle 44 birimli bir bankacılık sistemi içinde faaliyette bulunmak
tadır. Tüm bankalar arasında personel bakımından c/c 23, şube sayısı bakımından % \% oranında paya 
sahip olan banka, birinci sırada yer almaktadır. Türk bankacılık sisteminde toplam banka şubelerinin 
;% 37'sinin üç büyük kentte bulunmasına karşılık. Ziraat Bankası için bu oran % 20'dir. 

1975 yılına göre % 18,5 oranında artış gösteren toplam mevduatıyla TC Ziraat Bankası, mevduat açısından 
Türkiye İş Bankasından sonra ikinci sırada yer almaktadır. 

Türkiye'de 1976 yılında 191.581 milyon liraya ulaşan toplam banka kredilerinin sektörel dağılımında ta
rım sektörüne açılan Krediler 1975 yılına göre oransal olarak % 27,2den % 23,9'a gerilemiştir. Tarımsal 
kredilerin % 99,3'ü ve 1976 yılında bankalarca dağıtılan 133.699 milyon liralık ticari kredinin % 6,2'si Ziraat 
Bankasınca verilmiştir. 

Bankanın özkaynâkları ağır bir tempo ile artarken, oldukça hızlı bir gelişme gösteren yabancı kaynakların 
en önemli bölümünü mevduat oluşturmuştur. 

TC Ziraat Bankasının asıl amacını zirai krediler teşkil etmekte, bankaca doğrudan üreticiye verilen kre
dilerle Tarım Kredi Kooperatiflerine açılan krediler yanında, kaynağı TC Merkez Bankasından sağlanarak 
destekleme alımlarının finansmanı için Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerine ve suni gübrenin mubayaası için 
Türkiye Zirai Donatım Kurumuna kredi verilmektedir. 

Zirai krediler, destekleme ve suni gübrenin finansmanı için verilenlerin de etkisiyle, 1976 yılında % 21,7 
oranında artış gösterip 55.227.029 bin liraya ulaşmıştır. Ancak, Türkiye'de zirai krediye büyük gereksinme 
duyulması ve bunun Ziraat Bankası kaynaklarıyla karşılanmasının mümkün olmaması nedenleriyle; tarım 
sektörünün finansmanına, fonksiyonel kredi vermeyen milli bankaların, mevduat munzam karşılıklarının yük-
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seltilmesi ve birikecek miktarın önemli bir bölümünün Ziraat Bankacına zirai kredilerde kulanılmak kaydı 
ile tahsis edilmesi, ya da zirai kredilerde kullanılan mevduatın karşılık oranında harikaya ayrıcalık tanınması; 
banka özkaynaklannm zirai kredilerde, kaynak - plasman ilişkisi açısından yetersiz kalması nedeniyle serma
yesinin artırılması sorunları, kaynakla ilgili olarak çözümlenmesi yaran ve gerekli nitelik arz etmektedir. 

TC Ziraat Bankasının resmi plasmanları yıllar boyunca özelliği itibariyle önemli bir gelişme eğrisi çiz-
mezken, ticari plasmanlardaki artış özellikle 1975 ve 1976 yıllarında daha belirli bir hale gelmiştir. 

Görüşmeler sırasında : 
— Eski Genel Müdürün odasına ve lojmanlar için usulsüz harcamalar yapıldığı, 
— Bankanın personel yardımlaşma ile Ziraat Bankası ileri derecede bir işbirliği içline girdiği, Yönetim 

Kurulu kararı alınmaksızın Vakıftan otomobil kirala lığı, Vakfa düşük faizle kredi verildiği, 
— Eski Genel Müdür yardımcılarından biri vasıtasıyla Uşak İli Sorgun Köy Kalkınma Kooperatifine 13,5 

milyon lira usulsüz kredi açılarak Bankanın riske sokulduğu, 

— Banka Yönetim Kurulu üyelerinin birinin görev süresi sona erdiği halde göreve devam etmesiyle 
2,7 milyar lira kredi verildiği; 784 kişinin tayin ve nıJkil edildiği, bu üyenin katılması ile nisap sağlanan 
13 toplantıdaki kararların hukuken geçersiz nitelik kazandığı üyelerimizce iteri sürülmüştür. 

Daha sonra, TC Ziraat Bankasının, Maliye Bakanlığının bankaların şube sayılarını her yıl ancak % 5 ar
tırabilecekleri hakkındaki karara uymasında, banka hizmetlerinin üreticiye ulaştırılmasında birtakım zorluk
larla karşılaşabileceğinden, Komisyonca bir tavsiye kararı alınarak Hükümete duyurulmasına ilişkin önerge, 
Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

II - Sonuç: 
TC Ziraat Bankasının 1967 - 1976 yıllarına ilişkin 10 yıllık kâr ve zarar hesapları aşağıdadır. 

Yıllar 

1967 
1968 
1969 
1970 
19711 
1972 
19731 

1974 
1975 
1976 

Dönem Kârı TL, 

77 030 754,35 
63 528- 116,95 
42 260 077,39 
14 dil 798,20 
15 168 694,16 

132 863 963,64 
248 680 759,93! 
218 095 765,47 
412 972 075,89 

1 222 332 344,98' 

Dönem 
Zararı TL. 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Kabul 

Ekseriyetle' 
Ekseriyetle 
Ekseriyetle 
Ekseriyetle 
Ekseriyetle* 
Ekseriyetle 
Ekseriyetle 
Ekseriyetle 
Ekseriyetle 

16 

OYLAMA 
Reü 

16 

Sonuç 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Ret 

TC Ziraat Bankasının 1967 - 1976 yıllarına ilişkin bilançoları ile yukarıdaki çizelgede yer alan kâr ve 
zarar hesaplan ayrı ayrı tasvibe sunulmuş 1967 - 1975 yıllarına ait bilançoları ile kâr ve zarar hesapları tasvip 
ve ibra edilmiş, 1976 yılına ait bilançosu ile kâr ve zarar hesabı yukarıda belirtilen gerekçelerle kabul ve 
ibra edilmemiştir. 

Başkan 
C. S. Zonguldak Üyesi 

Mehmet Ali Pestilci 

Kâtip 
C. S. Balıkesir Üyesi 

Nejat Sarhcah 

Sözcü 
Ordu Miletvekili 
Ertuğrul Günay 

Üye 
C. S. Afyonkarahisar Üyesi' 

1976 yılı Kararına muhalifim 
Ahmet Karay iğit 

Üye 
C. S. Aydın Üyesi 

1976 yılı Kararına muhalifim 
A, Metin Taş 

Üye 
C. S. Balıkesir Üyesü 

1976 yılı Kararına muhalif im 
Raif Eriş 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1008) 



— 4 — 

Üye 
C. S. İstanbul Üyesi 

Solmaz Belül 

Üye 
Ç. S. Manisa Üyesi 

1976 yılı Kararma muhalifim 
Ruhi Tunakan 

Üye 
C. S. Muğla Üysi 

Fevzi Özer 

Üye 
Adana Miilletvekiili 

1976 Kararına muhalifim 
M. Hatit Dağlı 

Üye 
Afyonkarahisaır Milletvekili 
1976 yılı Kararma muhalifim 

Mehmet Özutku 

Üye 
Ankara Milletvekili 

Erol Saraçoğlu 

Üye 
Ankara Mffiötvkli 

Selâhattin Öcal 

Üye 
Ankara MiletvkilÜ 

Yaşat Ceyhan 

Üye 
Artvin Milletvekili 

1976 Kararına muhalifim 
Mustafa Rona 

Üye 
Bursa Milletvekili 

Muhalefet şerhim ektedir 
Özer Yılmaz 

Üye 
Çorum Milletvekili 

Etem Eken 

Üye 
Erzincan Miletvekili 

Nurettin Karsu 

Üye 
Erzurum Milletvekili 

1976 yılı Kararına karşıyım, 
itiraz ek. 

Rıfkı Danışman 

Üye 
Gümüşhane Milletvekili 

1976 yılı Kararma muhalifim 
Mehmet Çatalbaş 

Üye 
İçel Milletvekili 

1976 yılı Kararma muhalifim 
Fevzi Arıcı 

Üye 
istanbul Milletvekili 

Çağlayan Ege 

Üye 
İzmir Miletvekili 
Ferhat Arslantaş 

Üye 
İzmir Milletvekili 

1976 yılı için oyum müspettir. 
Alınan ibra etmeme kararına 

muhalifim 
Erol H. Yeşilpınar 

Üye 
Kırklareli Milletvekili 

Gündüz Onat 

Üye 
Konya Milletvekili 

1976 yılı için oyum müspettir 
ve alınan Karara muhalifim 

A. Oktay Güner 

Üye 
Konya Milletvekili 
Ahmet Çobanoğlu 

Üye 
Konya Milletvekili 

1976 yılı Kararına muhalifim 
Mustafa Güzelkılmç 

Üye 
Mardiri Milletvekili 

Nurettin Yılmaz 

Üye 
Rize Milletvekili 

1976 yıh Kararına muhalifim 
İzzet Akçal 

Üye 
Tdkirdağ Milletvekili 

1976 yıh Kararına karşıyım 
Halil Başol 

Üye 
Zonguldak Millettveküi 

Kemal Anadol 
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MUHALEFET ŞERHİ 

TC Ziraat Bankasının 1976 yılına ait bilanço ve kâr - zarar hesapları Cumhuriyet Halk Partili Komisyon 
üyelerinin evvelden şartlandırılmış oylarıyla ibra edilmeme teşebbüsü hukuk ve mantıktan uzaktır. Hele alın
dığı iddia edilen karar ise nesiller boyu TBMM üyelerine bir latife kaynağı olacak hafifliği havidir. 

Her ne pahasına olursa olsun 1976 yılının bilanço ve kâr zarar hesabını ibra etmemeye kararlı olan 
CHP Komisyon üyeleri, derenin altından su içen kuzuyu yemeye kararlı, derenin başında duran kurdun 
suyu bulandırıyorsun mantığını aynen uygulamıştır. İbra etmeme esbabı mucibesine mesnet teşkil eden Uşak ili 
Sorgun Köy Kalkınma Kooperatifine açılan kredi 1977 yılında kuşat edilmiştir. Bu kredinin hatalı olup ol
mamasından ziyade zamanı üzerinde duracak olursak 1976 yılına irca edilmesi dudaklarda tdbessümü eksik 
etmeyecektir. 

D'-|;;r keyfiyet ise Başbakanlık tarafından Danıştaya sunulmuş tereddütlü bir husus olup, süresi dolan 
Yönetim Kurulu üyesinin göreve devam edemeyeceği bankaya 1977 Mayısında tebliğ edilmiştir. Bilindiği 
gibi hukuki kararlar taraflara tebliğ tarihinden ve yayınlandığı andan itibaren muteberdir. Buna rağmen 
CHP üyeleri iradelerini bir kompüter sadakatiyle kullanmışlardır. 

Eski Genel Müdürün odası ve lojmanına sarf edilen paralar TC Ziraat Bankası tüzük ve yönetmelik hü
kümlerine uygundur. Usulsüzlük iddiası boşlukta sallanan bir düşünüştür. 

Bankanın personel yardımlaşma vakfı ile olan ilişkileri ve vakıftan taşıt kiralanmasında bir usulsüzlük, 
gene mevcut yönetmeliklere göre yoktur. Çok eski tarihlerden beri yapıla gelen bu işlemleri 1976 yılında suç 
unsuru olarak görmek insaf ile bağdaşan bir yargı değildir. 

Şekil bakımından yapılan hata ise hakikaten seneler boyunca latifelere konu teşkil edecektir. 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 122 nci maddesi karar yeter sayısını açıkça belirtmiştir. 16 olumsuz oyun ve

rildiği bir toplantıda TC Ziraat Bankası 1976 yılı bilanço kâr ve zarar hesabı ibra edilmedi hükmünü çıkarmak 
hiçbir ihtilal mahkemesine nasip olmamıştır. 

Bursa Milletvekili 
Özer Yılmaz 

MUHALEFET ŞERHİ 

Komisyon Raporunda; 1976 yılı bilançosu, kâr ve zarar hesaplarının ret sebebi olarak gösterilen hususlar 
müstenidattan yoksundur. 

— Eski Genel Müdürün makam odası ve lojmanına yapılan harcamalar, tüzük ve yönetmeliklere uygun 
olarak yapılmıştır. Usulsüz harcama iddiası mesnetsizdir. 

— Personel yardımlaşma vakfı ile olan ilişkileri ve vakıftan taşıt kiralanması ve vakfa düşük faizli kredi 
verilmesi iddiaları da tutarsızdır. 

Zira, yapılan muamelelerde herhangi bir usulsüzlük yoktur. İleri deıecede işbirliği içinde bulunma beyanı 
da indi bir mütalaadan ileri gidememektedir. 

Uşak İli Sargun Köy Kalkınma Kooperatifine kredi, 1977 yılında açılmıştır. 
1976 yılı faaliyetleri arasında olmayan ve 1976 yılı hesapları ile alakası bulunmayan bu kredinin, 1976 yılı 

hesaplan sonuçlarının reddine sebep gösterilmesini anlamak mümkün değildir. 
— Yönetim kurulu üyelerinden birinin görev süresinin sona ermesine rağmen göreve devam etmesi ve 

bu sebeple kurulan kredi ve tayinlerle ilgili tasarruflarının hukuki olmadığı iddiası da bir esasa dayanma
maktadır. 

Zira, süresi dolan üyenin göreve devam edemeyeceği hususu 1977 Mayıs ayında tebliğ edilmiştir. 
Hukuki kararların taraflara tebliğ edilmesi ile icrai bir değer taşıyacağı açıktır. 
1976 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ileri sürülen iddialara ve çeşitli görüşlere Komisyon görüşmeleri sı

rasında detaylı cevaplar verilmiştir. 
Bu bakımdan 1976 yılı bilanço, kâr ve zarar hesaplan üzerinde ret oyu veren üyelerin siyasi bir karar alma 

gayreti içinde oldukları açıktır. 
Erzurum Milletvekili 

Rıfkı Danışman 
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Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 27 . 3 . 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Çıkan Kâğıt No. : 3218 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 23.3.1979 tarihli, 18/1 karar numaralı yazınız. 
b) 233.1979 tarihli, 20/1 karar numaralı yazınız. 

12.5.1964 tarihli, 468 numaralı Kanunun, 24.8.1977 iarîhii, 2102 numaralı Kanunla değişik 3 ncü mad
desi gereğince Komisyonunuzca görüşülüp karara bağlanan ve basılıp TBMM üyelerine dağıtılmak üze
re Başkanhğuiiiza gönderilen, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1967 - 1976 yıllarına ait bilanço ve netice 
hesaplarının denetimine ilişkin raporlarınızda; TC Ziraat Bankasının 1976 yılına ait oylamada 16 kabul, 
16 ret; Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun 1974 yılına ait oylamada da 18 kabul, 18 ret oyu kullanıl-
mr sırca rağmen, sonuç olarak her iki kurumun bilanço ve netice hesaplarının reddolunduğu belirtilmektedir. 

«Toplantı ve karar yeter sayısı» başlığını taşıyan, Anayasanın 86 nci maddesi «Her Meclis üye tamsayı
sının salt çoğunluğuyla toplanır ve Anayasada başkaca hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunlu
ğuyla karar verir,» demek suretiyle kabul veya ret yönünde bir kararın oluşmasını, salt çoğunluk koşuluna 
bağlamıştır. 

«Karar yeter sayısı» başlığını taşıyan, İçtüzüğün 122 nci maddesinin 1 nci fıkrasında Anayasa hükmü 
tekrarlanmış ve 2 nci fıkrasında da Anayasa hükmüne uygun olarak «İşaretle oylamada olumlu oylar, olum
suz oylardan fazîaysa, oya konan husus kabul edilmiş; aksi halde, reddedilmiş olur.» denmek suretiyle, olum
lu oyların fazlalığı halinde «Kabul»; aksi halde, yani olumsuz oylann fazlalığı halinde «Ret» karan alınmış 
olacağını açıkça hükme bağlamaktadır. 

Oylamada eşitlik halinde, karar söz konusu olamaz. Eşittik bozulana dek oylamanın tekrarlanması gerek
mektedir. Şimdiye kadarki tüm uygulamalar da bu şekilde yapılmıştır. 

Komisyonumuza aki inceleme ve görüşmeleri tamamlanmış bulunan; TC Ziraat Bankasının 1976 yılı; TRT 
Kurumunun 1974 yılı bilanço ve kesinhesaplarına ilişkin raporlarınız, yukarıda belirtilen nedenlerle sadece 
oylamaları tekrarlanarak salt çoğunlukla karara bağlanması için ilişikte iade olunmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 

(İmza) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

Karma Komisyonu 
Karar No. : 18/1 Ek 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 27.3.1979 tarih ve 3218 saydı yazınız : 
İlgideki yazmız gereği; TC Ziraat Bankası 1976 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesaplarına ilişkin oylama 

26.4.1979 tarihli toplantımızda tekrarlanmış ve 9 ret oyuna karşı 15 kabul oyu üe TC Ziraat Bankasının 1976 
yıh bilançosu ile kâr ve zarar hesapları Karma Komisyonumuzca kabul ve ibra edilmiştir. 

23.3.1979 tarih ve 18/1 karar numaralı raporumuza eklenmek üzere bilgilerinize sunulur. 

Başkan Üye Üye 
C. S. Zonguldak Üyesi C. S. Bursa Üyesi C. S. Gaziantep Üyesi 

Mehmet Ali Pestilci Şebip Karamullaoğlu Selâhattin Çolakoğlu 
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Üye 
C. S. Muğla Üyesi 

Fevzi Özer 

Üye 
Konya Milletvekili 
Ahmet Çobanoğlu 

Üye 
C. S. Balıkesir Üyesi 

Raif Eriş 
Üye 

Afyonkarahisar Milletvekili 
Mehmet Özutku 

Üye 
Bursa Milletvekili 

Özer Yılmaz 
Üye 

İstanbul Milletvekili 
Ekrem Ceyhun 

Üye 
Rize Milletvekili 

İzzet Akçal 

Üye 
Çorum Milletvekili 

Etem Eken 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Yozgat Milletvekili 
M. Güngör Erdinç 
İmzada bulunamadı 

Üye 
C. S. Kahramanmaraş Üyesi 

A dnan Karakiiçıi k 
Üye 

Artvin Milletvekili 
Mustafa Rona 

Üye 
Erzurum Milletvekili 

Rıf ki' Danışman 
Üye 

İzmir Milletvekili 
Erol H. Yeşilpınar 

Üye 
Tekirdağ Milletvekili 

Halil Başol 

Üye 
Erzincan Milletvekili 

Birçok kanunsuz harcamalar 
vardır. Kurul tam çağırılmamıştır. 
Daha önce oylanıp reddedildi. 

Nurettin Karsu 
Üye 

Zonguldak Milletvekili 
Kemal Anadol 

Üye 
Tabii Üye 

Kâmil Karavelioğlu 
Üye . 

Adana Milletvekili 
M. Hali t Dağlı 

Üye 
Gümüşhane Milletvekili 

Mehmet Çatalbaş 
Üye 

Konya Milletvekili 
Mustafa Güzelkılınç 

Üye 
Zonguldak Milletvekili 

Koksal Toptan 

27.6 .1979 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu Başkanlığına 

Özü : TC Ziraat Bankasının 1976 yılı hesap netice
lerine itiraz hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 12 .5 .1964 tarih ve 468 
numaralı Kanunun 24.8.1977 tarih ve 2102 numaralı Kanunla değişik 3 ncü maddesi gereğince hazırladığı 
Kamu İktisadi Teşebbüs!gri denetim raporlarının. 17 5ira Sayısında bulunan TC Ziraat Bankasının tasvibe su
nulan 1976 yılı bilanço ve netice hesaplarına ve bu husufta hazırlanan Karma Komisyon raporuna aşağıda 
belirteceğimiz nedenlerle itiraz etmekteyiz. 

1. TC Ziraat Bankasının 1976 yılı hesaplarının tetkikinde bu devirde Genel Müdürlük görevinde bulunan 
Davut Akça'nın yapmış olduğu usulsüz işlemler nedeniyle harikaca 2 832 946,70 TL.'sını bulan yersiz bir 
ödemede bulunulmuş olup bu harcamalar yasa, tüzük ve yönetmenliklere uygun olmadikları gibi harcamalar 
hakkında, Yöneitim Kurulu kararı da bülunmamaıktadır. 

2. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu banka bünyesinde mevcut vakıf ile âdeta işbirliği yaparak ticari 
ilişkiler kurulmuş ve vakıf ile yapılan sözleşmeler sonucu kiralanan taşıtların 237 sayılı Yasaya aykırı ol
duğu ayrıca Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda da belirtilmiştir. Diğer yandan vakıftan kira
lanan büyük meblağlar ödenen bu vasıtalar için Yönetim Kurulu kararı da yoktur. 

3. Genel Müdür Muavininin görev ve yetkilerini kötüye kullanarak bankaca açılan krediler sonucu ban
ka 13,5 milyon TL. riske sokulmuş olup sermaye artırımlarında senet karşılığı barika, Uşak Şubesince yapı-
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lan 150 000 TL. limit aşılmak suretiyle kurulan kooperatife 235 000 TL. bankaca bloke ettirilmiştir. Bu du
rum 3202 ve 7129 sayılı yasalara aykırı bulunmaktadır. 

4. Bankanın Yönettim Kurulu üyeliğine atanan (Ticaret Bakanlığı temsilcisi olarak) Nasır Zeytinoğlu'nun 
görev süresi bittiği halde Yönetim Kurulu üyesiymiş gibi göreve devam ederök 16.5.1976-29.7.1977 tarihleri 
arasında 15 ay gibi uzun bir süre göreve devam eden Nasır Zeytiinoğlu'nun devam ettiği 13 adet Yönetim Ku
rulu toplantısında alınan 911 adet karar ile 2 749 627 564 TL. kredi verilmiş ve aynı kararlar ile 784 kışı de 
tayin terfi veya sürgün edilmiş bulunmialktadır. Alınan bu 911 kararda Nasır Zeytinoğlu'nun Kurula katılma
sıyla ancak Kurulda çoğunluk sağlanabilmiştir. 

Bu durum ise 440 sayılı Yasanın 8 ve Tüzüğün 18 nci maddesine aykırı olduğu gibi adı geçen Yönei'im 
Kurulu üyesinin görev 'süresinin 1 6 . 5 . 1976 tarihinde bittiğine dair Başbakanlıik Yüksek Denetleme Kurulu
nun ara raporu vardır. Ayrıca Danıştay Genel Kurulunun 23.12.1976 tarih ve 1976/41 sayılı Kararında 
adı geçeri Yönetim Kurulu üyesinin görev süresinin sona erdiği belirtilmiştir, 

Bu nedenle Nasır Zeytinoğlu'nun katıldığı 13 toplantıda alınan toplam 911 adet kararın hukuki neticele
rinden o devirde görev yapan Genel Müdür ve Yönetim Kurulu sorumlu bulunmaktadır. 

Yukarıda sıraladığımız sebeplerden dolayı : 

a) Adı geçen yılda görev yapan Genel Müdür odasına ve lojmanlara usulsüz harcamalar yaptığı, 
b) Bankanın personel yardımlaşma vakfı ile Ziraat Bankası ileri derecede bir işbirliği içine girdiği, Yöne

tim Kurulu kararı alınmaksızın vakıftan otomobil kiraladığı, vakfa düşük faizle kredi verildiği, 
c) Eslki Gendi Müdür Yardımcılarından biri vasitasiyla Uşak İli Sorgun Köy Kalkınma Kooperatifine 13,5 

milyon lira usulsüz kredi açılarak bankanın riske sokulduğu, 

d) Banka Yönetim Kurulu üyelerinden birinin görev süresi sona erdiği halde göreve devam etmesiyle 2,7 
milyar lira kredi veriMiği, 784 kişlinin tayin ve nakil edildiği bu üyenin katılmasıyla Yönetim Kurulunda nvsap 
sağlanarak alınan kararlarm hukuken geçersiz sayılması gerektiği; 

Bu nedenlerle TC Ziraat Bankasının 1976 yılında görev yapan Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin 
ibra edilmeyerek haklarında gerekil yasal işlemin yerine-getirilmesi için adı geçen bankanın 1976 yılı bilanço ve 
netice hesaplarının yeniden tetkiki ile neticelendirilmesini talep ve rica ederiz. 

Balıkesir Milletvekili Ankara Milletvekili Bursa Senatörü 
Nuri Bozyel Erol Saraçoğlu Sebip Karamullaoğlu 

istanbul Senatörü Muğla Senatörü Konya Milletvekili 
Solmaz Belül Fevzi Özer Ahmet Çobanoğlu 

Ankara Milletvekili Antalya Milletvekili İzmir Milletvekili 
Selâhattin Öcal Hasan Ünal Ferhat Arslantaş 

Kırklareli Milletvekili Ankara Milletvekili Balıkesir Senatörü 
Gündüz Onat Yaşar Ceyhan Nejat Sarhcah 

İstanbul Milletvekili Erzincan Milletvekili Ordu Milletvekili 
Çağlayan Ege Nurettin Karsu Ertuğrul Günay 

Çorum Milletvekili Gaziantep Milletvekili Zonguldak Senatörü 
Etem Eken Emin Altınbaş M. Ali Pestilci 

Zonguldaik Milletvekili 
Kemal Anadol 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1008) 
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Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun Görüşü 

(Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

Karma Komisyonu 
Karar tarihi: 12.2. 1980 

Karar No. : 9 

19.2.1980 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Kamu İM'isadi Teşebbüslerinin Türküfye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında 
468 sayılı Kanun gereğince Karma Komisyonumuzca denstlenerek kabul ve ibra edilen TC Ziraat Bankasının 
1976 yılı bilanço ve netice hesaplarına : 

a) Adı geçen yılda görev yapan Genel Müdürün odasına ve lojmanlara usulsüz harcamalar yaptığı, 
fo) 'Bankanın Personel Yardımlaşma Vakıf ile Ziraat Bankasının ileri derecede bir işbirliği içine girdiği, 

Yönetim Kurulu kararı alınmaksızın vaikıftan otomobil kiralandığı, vakfa düşük faizle kredi verildiği, 
c) Eski Geıîel Müdür yardımcılarından biri vasıtasıyla Uşak İli Sorgun Köyü Kalkınma Kooperatifine 

13,5 milyon lira usulsüz kredi açılarak bankanın riske sokulduğu, 
d) Banka Yönetim Kurulu üyelerinden birinin görev süresi sona erdiği halde göreve devam etmesiyle 2,7 

milyar lira kredi verildiği, 784 kişinin tayin ve nalkil edildiği, bu üyenin katılmasıyla Yönettim Kurulunda 
nisap sağlanarak alınan kararların hukuken geçersiz sayılması gerektiği, 

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 ve bu rapor Sözcüsü Başkanvekiii Kâtip 

Muhalifim Erzincan Milletvekili Ankara Milletvekili 
C. S. Zonguldak Üyesi Muhalifim Söz halkkım saklı kalmak üzere 

Muhalifim Nurettin Karsu muhalifim 
Mehmet Ali Pestilci Selâhattin Öcal 

Üye 
Balıkesir C. S. Üyesi 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

Üye 
Artvin Milletvekili 

Mustafa Rona 
Üye 

Denizli Milletvekili 
Muhalifim 

Adnan Keskin 
Üye 

Konya Milletvekili 
Agâh Oktay Güner 

Üye 
Nüğde Milletvekili 

Muhalifim 
Burhan Ecemiş 

Üye 
Tabii Üye 
Muhalifim 

Mehmet Özgüneş 
Üye 

Balıkesir Milletvekili 
Cemalettin İnkaya 

Üye 
içel Milletvekili 

Fevzi Arıcı 

Üye 
Kütahya Milletvekili 

A. Mahir Ablum 
Üye 

Rize Milletvekili 
İzzet Akçal 

Üye 
Ankara Milletvekili 

Karşı oy görüşüm saklı 
Erol Saraçoğlu 

Üye 
Bursa Milletvekili 

Özer Yılmaz 
Üye 

Konya Milletvekili 
Muhalifim 

M. Yücel Akıncı 
Üye 

Manasa Milletvekili 
Süleyman Çağlar 

Üye 
Sivas Milletvekili 

Müstenkifim 
Temel Karamollaoğlu 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1008) 





CUMHURİYET SENATOSU 

Toplantı Yd,: 19 S. Sayısı : 1008'e 1 nci Ek 

TC Ziraat Bankasının Tasvibe Sunulan 1967 - 1976 Yılları Bilanço 
ve Netice Hesaplarmm, 468 Numaralı Kanunun Değişik 3 ncü 
Maddesi Uyarınca Hazırlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonu Raporuna Muhalif Kalan Üyeler ile Bu Rapor İçin 
Seçilen Başkan ve Sözcüye Dair Komisyon Başkanlığı Tezkeresi. 

(3/1841) 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu Raporu 

TBMM 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri 7.3. 1980 

Karma Komisyonu 
Esas No. : 106 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

23! . 3 , 1979 tarihinde hazırlamarak Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve basılarak 31 . 5 . 1979 fa
rilinde TBMM üyelerine dağıtılan ve Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisine eklenen raporumuzun TC 
Ziraat Bankasına ilişk'in bölümü 9 ret oyuna karşı 15 kabul oyu ile ibra edildiği halde ret oyu veren üyeleri
mizin (C. Senatosu Zonguldak Üyesi Mehmet Ali Pestilbi, C. Senatosu Bursa Üyesi Ş/ebİp Karamullaoğlu, 
C. Senatosu Gazian/fep Üyesi Selâhattin Çolakoğlu, C. Senatosu Muğla Üyesi Fevzi Özer, Çorum Millet
vekili Etem Eken, Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu, Konya Milletvekili Ahmet Çobanoğlu, Yozgat Mil
letvekili M. Güngör Erdinç ve Zonguldak Milletvekili Kemal Anadbl) imzaîarı'nm altında muhalifim şerhi 
sehven buiunmamakîtadır. 

Ayrıca Komisyon Başkam Ve bu rapor sözcüsü alınan karara muhalif bulunduğu nedeni ile yerine bu 
rapor Başkan ve Sözcüsü olarak Bursa Milletvekili Özer Yılmaz görevlendirilmiştir. 

Gerekli düzeltmenin yapılmasını arz ederim. 
TBMM 

Kamu Jtktisaidi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonu Başkanı 

C. Senatosu Zonguldak Üyesi 
Mehmet Ali Pestilci 




